


/- ^j











CATALOGO
HA

IMPORTANTE E PRECIOSÍSSIMA LIVRARIA
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CATÁLOGO
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LIVRARIA DE AZEVEDO -SAMODÃES



Obras Bibliográficas e Literárias mais importantes compulsadas

durante a elaboração do presente Catálogo

Almirant»- bibliografia militar de Espana, Madrid, 1876. ln-8." niax.

Azevedo Soares- Bibliografia nobiliarchica portvgvew. Braga, 1916, in-8.« gr.

Barbier-Diclionnaire des nuvrages anonymes. Par/5, ;872-8P. in-8.o gr,. 5 vols.

Barbosa Machado -BibHotheca lusitana. Lisboa, 1745-52, in-fol., 4 vols.

Barrantes-Catátogo razonado y critico... Madrid, 1S63, m-8.».

Bernardes Branco-Porlugal c os estrangeiros. Lisboa, 1870-05, m-S.' gr., > vols.

BoLtim da Sociedade de Bibliophilos -Barbosa Machado.. Lisboa, 1012-15, .n-S.-, 3 vols.

Braamcamp Freire-Vida e obras de Qil Vicente... Pofto, 1010, ,n-4.o gr.

Brunet-M.annel du libraire et de Tamatenr de livres. Paris, 1360-89. in-8.o «r., 8 vols.

Canto- Bibliotheca açoriana. Afores, 1390-900, in-8.», 2 vols.

Colmeiro -La botânica y los botânicos de Ia península hispano-lusitana. Madrid, 1553, in-8.° gr.

Duplessis -Hibliographie parémiologique. Paris, 1S47, in-8.«.

Fernandes Tomás Cartas bibliographicas. Coimbra, 1876-77, in-8.', 2 Series.

Ferreira da Fonseca -Subsidies para um Diccionario de pseudónimos, iniciais e obras anonymas

de escritores portuguezes. Lisboa, 1896, in-B.o.

Ficalho- Garcia da Orta e o seu tempo. Lisboa, 1886, in-S".

Figanière-Bibliographia histórica portugueza. Lisboa, 1850, in-S.".

Flrmin-Oidot-Catalogue des livres de M. Ambroise... Paris, 1S7S-84, b vols.

Gallardo-finsayo de una biblioteca espanola...
^'''''''''''-'l'":'y,\^"\,,

Garcia Peres -Cat.álogo razonado, biográfico e bibliograf.co... Madrid. 1390, >n-S.».

Garcia Rico- Biblioteca Hispânica. Citalog., de libros... Madrid, 1916, m-8.«.

Garraux-Bibliographie Brésilicne (1500-UyS). Pans, ;S98, in-8.ogr.

Gracias-A imprensa em Qoa nos séculos XVI, XVll e XVIII. Nova.Qoa, 1380, ,n-S,.

Haíbler- Bibliografia ibérica dei siglo XV... Haya, 1904-917, ,n-8.', 2 Fartes ou vols.

Heredia -Catalogue de la bibliothèque de M. Ricardo... Paris, 1891-94, m-4.. gr., 4 vols.

Kugelmann-Histoire de Timpriraerie eu Portugal. Paris, 1867, ln-S.«.

Leclerc-B.bliotbèque américaine. Paris, 1878-91, in-8^ gr. e S"PPlement (n. 1 e 2V

Martins de Carvalho- Diccionario b.blicgraphico mihtar portuguez. Lisboa, 1891, .n-g. gr.

Melchòr Garcia -Catálogo paremiclógico. Madrid, 1918, in-8.° gr.
. „ „ ^, , ^g,.

Moniz -Catalogue de la bibliothèque de M. Fernando
P='''-/f'';«V it/i^s/ô' in-

Morante-Catalogus librorum Doctoris D. Joach. Oomez de la Cortina... Matrlt, 1854-62, m-

8.", S vols.; e Suplementum, 1 vol.
. , , . ,

Nicolau António- Biblioteca Hispana vetus, et nova. ^«'^"'
ff '

"'°^' ™
!; ;„ 3 .

Paulitschlte-Die Afrika-literatur in der zeit vont 1500 b,s 1750 N. Ch. Wun, 1882, .n-8. .

Pinto de Matos-Manual bibliographico portuguez. Porto, 1878, .n-8.".

;„ „ o cr
Ricardo Jorge-Francisco R, d.igues Lobo. Estudo biog. e cr,. Co.mbra 1920 ^n-S^o gr.

Rodrigues- B.bliothecaB.a.iliense. Catáloge .nnotado. R,o ,le Janeiro, 1907 ^,^8.• gr

Sacramento Blake- Diccionario b.bliogr. b.azileiro. Rio de Janeiro. 1833-902. ,n-8.., 7 vols.

Salva V Mallen- Catálogo de la biblioteca de Salva. Valência. 1872, ,n-8.« gr., 2 vols.

Sanchez- bibliografia zaragozana dei siglo XV. Madrid. 1903. in-4 > max

Serrano y Sanz-Apu.>tes para una biblioteca de escritoras espanolas desde el ano 1401 ai 18S3.

Madrid, 1903-905, in-4. o gr., 2 vols.
o „ „ „ u

Silva f/«o«/«:/o;-Dicciona.io bibliographico portuguez. Lisboa, 1S58-1920. '"-^»'^1 j;''-

Sousa Viterbo-0 movimento lypographico e literário em Coimbra no século XVI. Coimbra 1894,

—^ Er. Bartolomeu Ferreira. O primeiro censor dos Lusíadas. Lisboa, 1391, in-8.o gr.

A Litteralura hespanhola em Portugal... iis6«a, ^!"2. i"'"-" K'-

Teixeira de Melo-Catálogo da Exposiç.™ permanente dos ciinelios da Bibliotheca Nacional. R.a

de Janeiro, 1335, in-8.° gr.
.

Ternaux- Bibliothèque américaine... Paris, 1837, in-S.o.

Tito de Noronha- A imprensa portugueza durante o século XVL Pgrto, 1374,m-S.'.

Ordenações do reino. Porto, 1373. in-4.«.

Trindade-Catálogo da livraria... José Maria Nepomuceno. Lisboa. 1897, m-S.».

Vifiaza- Bibliografia espanola de lenguas indígenas de América. Madnd, 1392, in-S.» max.

Vindel- Catálogos. Madrid, 1901-17, in-8.', diversos vols.

Xavier da Cunha -lmpresf.r.es Deslandesianas. Lisboa, 1896, in-S.*, 2 vols.
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CONDIÇÕES DO LEILflO

1.—Em todos os dias de leilão haverá exposição dos

livros uma hora antes de começar a venda.

2.—Pôde ser exigido signal de 20 % qviando os lo-

tes arrematados não sejam pagos em seguida.

3.—Depois de escudos If, não se admite lanço infe-

rior a $10 centavos.

4.—Os lotes serão retirados nas 24 horas que segui-

rem á arrematação.
õ.—No ultimo dia de leilão, serão novamente pos-

tos em praça os lotes que não tiverem sido pagos.

6.—Feita a adjudicação e entregues os lotes, não se

admitem reclamações.

7,—O arrematante pagará 10 "y^, sobre o preço da

arrematação, 5 °/o dos quais são para a Biblioteca Nacio-

nal de Lisboa (Decreto n." 7002).

ADVERTÊNCIA
O Içilão efeçfiiar-se=ha aos dorningos, ás 13 horas, ç

aos dias dç serrana, ás 20 horas.

La VENTE aura lieu le 20 Novembro prochain et

jours suivants, sous la direction de Mr. João Vicente da Silva

Coelho, Libraire, 27, Rua do Mundo, 29— LlSBONNE,
Portugal.

POUR LES COMMANDES
Mr. João Vicente da Silva Coelho— Livraria, 27,

Rua do Mundo, 29— LISBONNE; Mr. Manuel dos San-
tos— Livraria, 13, Largo do Calhariz, 14— LISBON-
NE ; Mr. José dos Santos — Livraria Lusitana, Calçada
do Combro, 131 —LISBONNE. Se chargent des com-
missions par cette VENTE, des personnes qui voudront
bien les leur confier en envoyant les commandes, acom-
pagnées des prix de chaque lot.

Voir les conditions



Encomendas para Portugal

Recebem-se nas seguintes condições

:

1.' Devem ser acompanhadas do preço por que se

deve arrematar cada lote.

2." A comissão é de 10 "/„ sobre o preço da arrema-

tação dos lotes pedidos.

3/ Não se executam sem prévio pagamento, que

pôde ser feito

:

1.° Enviando, como sin^il, a quantia equiva-

lente a 50 °/„ do total dos preços oferecidos.

2.° Autorizando casa bancaria, ou pessoa esta-

belecida em Lisboa, a satisfazer a importância das

arrematações á apresentação das respectivas contas.

4.'' Os lotes serão entregues á pessoa encarregada

de os pagar, ou remetidos directamente, sendo as despe-

zas por conta do comprador.

Comniandes poiír TÉfranger

Les commandes seront executées dans les condi-

tions suivantes

:

1*^ Prix marque pour Tenchère de chaque lot.

2^ Commission de 10 "j^ du montant de lots achetés.

3^ Frais et emballage par compte de Tacheteur.

4" Pour le payement immediat des lots i- cheque ou

ordre de crédit sur un banquier ou négociant de Lisbon-

ne, pour le montant des prix marquês, accompagnant

les commandes.



ABRE\?IATURA5 Mfll5 UTILIZADA5 E RESPECTIVAS

CHAVES ELUCIDATIVAS

Acad. das Sc Acaderiiia das Sciências.

Acad. R. das Sc Academia Ue;il das Sciênckis.

B. N. de L., ou Bibl. Nac. de Lisb. . Biblioteca Nacional de Lisboa,

liibl. Miin. do Porto Biblioteca Municipal do Porto.

liibl. d'Ajiida Biblioteca d'Ajudy.

Bibl. da Acad. das Sc Biblioteca da Academia das Sci("'iicias.

B. ou Br Brochado, Brochura.

Cart Cartonado.

Col., ou Coln Coluna.

Cols., ou Colns Colunas.

Des Desencadernado.

Dr.jOU dr Doutor.

K., ou Ene Encadernado.

''• {T""'3-) Encadernação do pcrtiaininho.

II Folha.

ir Folhas.

Fr Frei.

liiip Imprensa, Impressa.

In-32.°, In-24.°, In 16.°, ln-li.°, In S.»,

ln-4.", In-fol., etc Indica us vários fornjalos dos livros

Innm Inutnerada.

Inums Inumeradas.

Ms., ou nis Manuscrito, Manuscrita.

Mss., ou mss Manuscritos, Manuscritas.

OIT., ou OfBc. Typ Oficina Tipográfica.

P., ou P." Padre.

Pag., ou Pags Página, Páginas.

Prel., ou Preis Preliminar, Preliminares.

S. 1., n. d Sem logar de impressão, nem data.

Typ., ou Tip Tipografia.

Vol., ou Vols. Volume, Volumes.

? No final de alguma data, período, ou

logar de registo de páginas de qual-

quer volume, é indicativo de que

tal data, período ou número de pá-

ginas nos são de todo desconhecidas.





CATALOGO DA LIVRARIA
QUE PERTENCEU AOS

Condes de Azevedo e de Samodaes

N
2188—Nabo (P. /4«<omo).—f^ CEREMONIAL E OR^||DINAHIO DA MIS-

SA... Lisboa... 156S.

{Do fronlispicio damcs a seguinte reiírndução foto-zincográfica) :

Xcr%



CATALOGO DA LIVRARIA

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o titulo ou frontispício acima

reproduzido em «fac-simile»
; na frente da H. II a licença de fr. António de S. Do-

mingos : «Soppofto que afsi parece ao Senhor Dõ George, ||
8i ao fenhor Prouifor,

dou licença que fe Im-
1|
prima ho liuro chamado Ceremonial. a féis de|lMayo de

1568. 11
Frey António de fam Domingos.»; e o -«ALVARÁ.» régio permitindo a im-

pressão, datado e subscrito no fim : «Luis de Sexas o fez em Lisboa a xx. Doctubro,

de mil ii quinhétos
|| fefenta & fete. loam de Sexas o fez efcrever. |1 O 'Card.

Iffante.' ; no verso da mesma fl. II e na frente da III o «PROLOGO.» (impresso

com caracteres itálicos); e no verso da mesma fl. Ill e em toda a IV o «REPERTÓ-
RIO.» (Índice).

A obra propriamente dita, que decorre nas 105 ff. nums. pela frente, compreende como
que diversas partes ou capítulos, dentre os quais registaremos os seguintes

:

•f^ CEREMONIAL DA (%^ Miffa: 8r como os fieis ChrirtãDs a deuem ouuir.»

"5"^ COMO SE HAM DE ^-J |1 ADMINISTRAR OS SACRAMEN-
|| TOS DA

SANCTA MADRE EGREJA, COM
1!
declaraçam da virtude & vfo delles, & do-l|

ctrina que de cada hum fe fará ao
||
pouo em certos dias do || Anno.» (Do Sacra-

mento do Baptilmo. -^-^ Do Sacramento da Confirmaçam. -^-^ Do fanctifrimo

Sacramento do f^r^ ' altar, & como Te adminirtrara aos fãos -í-^ Do Sacramento

da (^ \ 11
Penitencia.); « ^-^ Seguenfe os Cânones (^ \ || Penitenciaes.» ((<% ^ Pri-

meiro Canon. ^^ ; ao Canon xl.); «^-J Seguenfe os cafos referuados ^%-J|!ao

Papa.» (^ No primeiro cafo., ^£ Cafo xx.) ; «^-J Seguefe os cafos refervados

^^-§ I;
ao Prelado pellas conftituições 1| defte Arcebispado.»; «^í-j; Seguefe a Bulia

que fe coftuma ^-^11 leer feria quinta in Ccenia Domini,
||
publicada per mandado

do 11 Papa Pio quinto.»; «(^ J
Seguenfe as abfoluições da exco-^J-^ || munham ma-

jor, E dos peccados: &
|i

primeiramente do excomungado
|1
que nõ he ainda decla-

rado.» ; -^ %* Do Sacramento da Ex- (^ ^ || trema Vnçam.» ; «f-^^ Auifos pêra

ajudar a bem
|| morrer.» ; «^-^ Seguefe o modo de encõ-^-J || mendar, & enterrar

os
II

defuntos.» ; «Seguese o. modo de enterrar (^ J
|i os meninos innocentes.»

;

• 5-^^E)octrina do Sacramento ^J-^ II
da Extrema Vnçam, que || os Rectores hã de fa-

1|

zer ao pouo certos || dias do afio.»; «f^^ Do Sacramento da (^ \ \\ Ordem.»;

«^J-^Doctrina do fancto Sacramento (^ ^ |[ da Ordem, que os Rectores liam ||
de fa-

zer ao pouo em
II
certos dias do |1 Anno.. «^-^ Sacramento do Matrimonio (^ J» ;

^-^^ Doctrina que os Rectores ^%-^ II
ham de fazer ao pouo certos

||
dias do

anno.» ; «Ç-^ Regimento pêra reconciliar egre-^-J ||
ja juntamente com o Adro,

que nam || for confagrada.» ; e "Reconciliaçam do adro per fi.».

O volume é constituído por um caderno de quatro ff. (as prels.), sem rubrica alguma

;

doze de oito ff. cada um, rubricados, no pé das cinco primeiras fí. de cada um deles •

a, a 2, a 3, a 4, a 5, i m, m 2, m 3, m 4, m 5 ; e um (ultimo) de dez folhas, ru-

bricado, no pé das cinco primeiras : n, n 2, « 3, n 4, n 5. Note-se porém que na

rubricaç.ão não foi utilizada a letra J, pelo que não ha caderno com esta rubrica.

A composição é embelezada com varias letras iniciais de caprichosos desenhos de fanta-

sia (algumas figuradas), gravadas em madeira ; e a impressão, denotando muito tra-

balho e esmero, executada a preto e a vermelho.

Livro clássico e muito estimado, que se julga ser traduzido do latim. O nome do autor

e do tradutor, vem somente indicado no Alvará régio inserto na frente da segunda

das quatro folhas preliminares.

Edição primitiva e, ao que parece, a única que veio á luz. Os exem^ares são EXTRE-
MAMENTE RAROS, sobretudo quando completos e perfeitos como está este nosso.

Nantes (P. Martinho de).—Cântico espiritval sobre o Mysterio da Encarna-

ção do Verbo Divino.—Veja-se : Nantes (Fr. Bernardo df).—Kalecismo...
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2189-Nanfes (Fr. Bernardo de). — KATEGISMO |1 INDICO... LISBOA .. M. /SCf)^ *-'

iio« o segtiinte exacta reprodução foto-

KATECÍSMO

DCCIX. (1709).

{Do frontifpicio damog o segtiinte exacta reprodução folo-zincográfica)

:

INDICO
DALlNGVAtCARIRíS,
ACRESCENTADO DE VARIAS
Praíicas douiiinaebA moraes, adapta-

das ao gemo, &. capacidade dos

índios do Brafil,

PELO PADRE
Fr BERNARDO T>E NANTES,
Capuchinho, Tregador^à' MiJJimario

Apo(lo\tco\

OFFERECIDO
AO MUY ALTO E MUV PODEROSO RIV

de Portugal v_

DOM JOÃO V
S. N. QUE DEOS GUARDE.

LISBOA,
NaOfficina de VALENTIM DA COSTA

Dcslandes.Impreflbr de Sua Mageftade.

M. DCClX
Com todas ai licniças necejfarias,

{Reprodução de tamanho igual ao do original)

In-8.° peq, de XXIV (a ultima em branco) pags. (prtls.) inums. e 363 mims.,

além de uma em branco, final. E.

As XXIII primeiras pags. prels. inserem o seguinte: titulo (pag. I; a U em branco);

€DEDICATORIA.> a D. João V (impressa com caracteres itálicos, e encimada por um
cabeção decorativo que tem ao centro o escudo das armas reais portuguesas), subs-

crita no fim : «Do feu menor feruo
i|
Fr. Bernardo de Nantes, |1

Capuchinlio.> (pags.



CATALOGO DA LIVRARIA

íl

6h

III a VI); Prologo <AO LEYTOR.. (pags. Vil a IX); «APPROVAÇOENS
|1 dos

Theologos da Ordem.» e respectivas Licenças, datadas de Nantes, Lisboa e Roma,
1707 a 170S (pags. X a XIII); cLICENÇAS.. (Do Santo Oflicio.-Do Ordinario.-Do

Paço.), datadas de Lisboa, 1708 (pags. XIV a XIX) ; e, impresso com caracteres itá-

licos como a Dedicatória, o «INDEX
||
DO QVE CONTEM

|1 efte Katecifmo.» (pags.

XX a XXIII).

O texto propriamente dito do Katectsmo Indico, em português e em kariris, é impresso

a duas colunas por pagina (uma para português, e outra para a versão em kariris) e

decorre de pags. || 1 a 151.

De pag. 152 a 363 (composição a toda a largura das mesmas pags., e também em por-

tuguês, pags. pares, e kariris, pags. impares) vêem as seguintes peças:

«CÂNTICO
II
ESPIRITVALK SOBRE O MYSTERIO DA

||
Encarnação do Verbo Di-

vino, ilPe/o Padre Martinho de Nantes \ Capuchinho.^ (pags. 152 a 161).

.CÂNTICO ESPIRITVAL || A S. FRANCISCO,
||
Orago da Igreja Matriz dos índios

II
de Wracapa. > (pags. 162 a 167). (Ambas estas peças são escritas em quadras se.

ptisilibas de toantes).

•INSTRUCÇOENS MORAES || em forma de praticas fobre os
j]
principaes myrterios

de norfa ;, Santa Fé, accommodadas ao ge-
1
nio, & capacidade dos Índios Ka- 1| ri-

ris.> (pags. 16S a 363).

Esta ultima peça compreende oito Discursos, o ultimo dos quais fecha com o trivial

LAUS DEO rematado por uma vinheta (gravura em madeira), representando uma
elegante jarra com flores.

Livro, no seu género, verdadeiramente interessante e muito estimado ; registado por

Inocêncio (Dic. bibtiographico, tomo I, pag. 382), Pinto de Matos {Man. bibí. portu-

guez, pags. 418 e 419), Dr. José Carlos Rodrigues (Bibliotlieca Brasiliense. Catalogo

de livros..., pags. 454 e 455), etc. ; e primorosa e desenvolvidamente descrito por

Xavier da Cunha, a pags. 39-42 do volume I das suas Impressões Destandesianas. -

Leclerc, Bibl. Amer., n.o 1878.

Edição primitiva-a mais estimada dos bibliófilos. Os exemplares, muito valiosos, são

RARÍSSIMOS, -sobretudo quando completos e perfeitos como está o nosso.

A «Nova edição fac-similiar», publicada por Júlio Platzmann, foi impressa em Leipzig, B.

a. Teubner, 1896, e constitue um 8.o peq. de VI-XXIV-I-363 pags.

2190— Napoléon. Poe.nje em dix chants. Tome I. Ches les primiers Lib-aires

d'Anglelerre, de France, d'Italie et a'Allemagne. MDCCCXXXIll. (No verso

da n. do rosto: Londres: De VImprimerie de T.Breteli...). In-8.o, ^ tomos

de XI-263-I e XV-255 I pags. em um vol. E.

Nas pags. prels. V a XI do tomo 1 vem um «AVERTISSEMENT», e nas V a XV do

tomo U um proemio .AL SAGOIO LETTORE..
Poema dividido em X Cantos ; estimado. A edição compreende textos em francos e ita-

liano.-Pouco vulgar. Óptimo exemplar.

2191— Narração dos applausos com que o Juiz do Povo e Casa dos Vinte-qua-

., ( ) tio festeja a felicíssima inauguração da estatua equestre onde também se

) expõem as allegorias dos Carros, Figuras, e todo o mais concernente ás

ditas Festas. (Escudo d'armas reais portuguesas). Lisboa: ^'a Begia Ofi-

cina Typografica. Armo MDCCLXXV. Com Licença da Real Meza Censória.

In-4.° de 32 pags. E.

Compreende composições em prosa e verso, havendo entre estas ultimas a seguinte

:

<HVMNO, ODE, E ORAÇÃO gratulatoria pela inauguração do régio monumento.»

-Interessante e não vulgar.

2192-NARRATIONES
11 RERVM INDICARVM ||

EX LITTERÍS PATRVM SO-

CIE-
li
tatis Iesv defumptse, ac ex Ita- 1| lico fermone in Latinum

||
tradu-

clae.
II
Intei'prete Gvlielmo Hvysmanno L V. \\

Licenciato ^ lingiue Latinw

in Collegio Bufli-
\\ diano Trilingui, in Academia Louanienfi pubii-

\\
co pro-
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feffore.
|i
(Grande marca-pmhlema dn Ccmp* de Jesus, tendo no centro as

iniciíiis : I H S)
I!
I.OVANII.

||
Ex offlcina loan. Malij. fiib viridi Cruce.

|| M.

1). LXXXIX. (1589).— In- 8." peq. de 141 pags. nunip., além de uma inurn.,

final, inserindo somente, ao centro, a marca do impressor (gravura em
madeira), com a divisa: «KVLGET CRVCIS MYSTF.RIVM». E.

Na primeira pagina o ti(ulo transcrito acima ; na 2 (estas duas primeiras pags. não apre-

sentam a competente numeração, pois que esta só começa a apparecer da 3 em
diante) a .CENSVRA.» (datada e subscrita : «Hac 22. lunij. 1589.

I!
H. Cwckivs.

|1

Pontijícius ^7* Regias || Ubrornm Cenfor.»)^ e outra peça permitindo a impressão

(subscrita: cIoannss Clakivs
||
/atA-a- T/ieol. Doctor.i); de pag. 3 a 141 a Dedicató-

ria ou preambulo: .R.dis IN CHRISTO PA- ;; TRIBVS, P. RECTORl, PRO- |: feffo-

ribus Sacrae Theologiae & Studiofis ||
Collegij Societatis Iesv in alma Vni- ||

uerfitate

Louanenfi, felicitatem 8.- per- [I petuam falutem precatar (^vlielmvs
|i
Huyfmanus An-

tuerpienfis, publicus || in CoUcgio Buriidiano Trilingui latins
||
lingus Profefror.'

(datada e subscrita no fim : Louanij ex CoUegio nosiro Baflidiano Trilin-
\\
gui.

Afino reparat(v faíutis 15S9 decimo fexto\\ Calend. luiij. " .. .Guilieimus Muyfma-
nas.») ; de pag. 11 a 58: «VERA NARRATIO 11 MEMORABILIS CVIVSDAM U «au-

jragij, ex littens P. Petri Martinez ex |1 vrbe Ooa, ad R.'" Pairem Oeneralem mif-

sis,
II
5 idas Decembris decetpta.* (datada e subscrita no fim : < Ex vrbe Goa quinto

Idus Decem- II bris, 1586. H V''^ P. H Filis indignus |1
Peikls Martinez.»; e de pag.

69 a 141: .COMMEMORATIONESIINOVORVM SVCCESSVVM, |1 ex Regnis Cins &
laponis, circa finem H anni reparatje falutis humana; 1586. |1 Vna cam redita Procerum

laponeitfiam \\ ia Indiam. \\ Ex iitteris quibufdam Patrum Societatis Iesv
;

menfe

Octobri 1588. tranfuiiffis coUectíe.
\\ Exemplar litierarum Patris Alexandri Valignani

II
Indiw Prouiacialis, ad P. Gcaeraiem. . . Cocino prefcriptarum postri- \\ die Idus

lanuarij 1538."

Compilação interessantíssima e valiosa para o estudo das missões na índia e no Japão,

etc. Não citada e RARÍSSIMA. Belo exemplar.

Nasão Zarco y Colona (D. Tivisco de).— Ye]a-se: Carvalho de .Ataíde {Ma-

nuel de).—Theatro genealógico. .

.

Nascimento {Francisco Manuel do— Filinto Elisio).— Vida e feitos dei rei

D. Manuel. ..— Veja-se: Oswio (D. Jerónimo); e : La Fontaine (J.).— Fa-

bulas...

Nascimento (Fr. Joseph de).-Sermaõ do Acto publico da Fee. . . de Coim-

bra.. . 172(3.—Veja-se : Autos da Fé (Sermões de).

219.Í— Natividade (Fr. António da).—MONTES
|| DE jj COROAS 1| DE || S. AGOS-

TINHO
II
N'ELLE, E NA SVA EhEMITICA

|| Família recebidas.
||
DEDICA-

DOS AA [sic) sereníssima RAVNHA
||
DE

||
PORTVGAL

||
DONNA LVIZA.

II
PELO

II
P. M. ANTÓNIO DA NATIVIDADE, \\ da mejma Faníilia, & <

Prouincia de Portugal,
\\
Natural da Cidade de Lisboa.

\\ ||
LISBOA

||

Coíií todas as licenças neceffarias. \\
Na Offlcina de Henrique Valente de Oli-

ueyra, Impreflor delRey N. S. ^Ijino 1663.—In-fol. de XX pags. (prels.)

inums. e 059 nums., além de uma em branco e mais XVIII inums., finais,

de «TABOA
||
ALPHABETICA

||
Das couías mais principaes defta obra.» E.

As XX pagt. prels. inserem o seguinte : titulo (emmoldurado por cercadura constituída de

pequenas vinhetas ornamentais, simetricamente dispostas) (pag. I ; a II em branco)

;

Dedicatória á rainha D. Luiza (impressa com caracteres itálicos; pags. Ill e IV);

«LICENÇAS DA ORDEM., (pag. V) ; .LICENÇAS DO S. OFFICIO.^ (pag. VI) .

'Licença do Dezembargo do Paço.> (pag. VII) ; «ERRATAS., (pag. VIII) ;
.ADVER-

TÊNCIAS
|| AO LEYTOR B.. (pags. IX a XII); e .TABOA |1

DOS MONTES, (III)
||

COROAS E MAIS TITOLOS,
11
que nerta obra fe feguem.» (pags. XIII a XX).

9M^-^



CATALOGO DA LIVRARIA

A obra propriamente dita compreende um «PROEMIO* (pags. 1, 2 e parte da 3) e

três «Montes., a saber: .MONTE I. ]] Coroas que em fy recebeo 1| S. Agoftinho.» ;-

.MONTE II. !| COROAS DE PERROQATIVAS
1|
QVE 1] S. AGOSTINHO || em feos

Eremitas recebeo.. ;-e . MONTE III. |! DOS DOVTOS HOMEÊS || & liuros com que

II
S. AGOSTINHO || na norfa Eremitica Família he coroado.

'

A cTaboa dos Montes», o texto propriamente dito da obra e a «Taboa Alphabetica» , são

compostos a duas colunas por pag.; e as restantes peças insertas no volume, a toda

a largura das pags. que ocupam.

Livro clássico e estimado. Contém numerosas e interessantes informações acerca dos re-

ligiosos da Ordem de S. Agostinho.

Edição primitiva, e a única publicada até ao presente. Os exemplares são BASTANTE
RAROS no mercado. O nosso ex. encontra-se optimamente conservado.

2l94- SYL7A
II

Dlí SVFFH.AGIOS
||
Declarador loiíua

||
dm, encomendados

paracõmií\\prmieito deuiuof edrftmios. \\Vf.LO. P. F. ANTÓNIO UA NA
!1

/~> tiutdade da vrdem dos Eremitas
\]
de S Avgustviho da Prouincia

\\
de Portugal

1
ífe

Ij
nella

\\
Itittr jubilado da sagrada

\\
Theologia.

Estes dizeres acham-se dentro de mui elegante e artística portada (tudo aberto a buril

em chapa de metal), a qual contém no alto e nos lados três imagens de santos, e

a meio da base o brazão d'armas de D. Isabel da Silva (a quem a obra è dedica-

da) Na base, também aberto a buril, o registo:

Imprimiu Manoel Cardoso impressor \\
âe. /íi/roí—A'o Collegiode .N.S. do populo

de
II
Braga era 1635. In-i." de, afóra a portada, XVí ff. (prels.) iniims., 359

nums. na frente, e mais XXVIII inums., finais. E. iperg.).

As XVI ff. prels. inserem o seguinte : Aprovações e Licenças (Do Santo Officio e da

Mesa do Paço) permitindo a impressão da obra (ff. I e II) ;
«Drdicatoria i| A

1|
DONA

IZABEL
II
Da Sylva.., subscrita no fim: 'Fr. António de Natialdade.-' (ff. III e IV);

.PROLOGO
II
Ao Pio E Devoto Levtou.. (ff. V e VI) : «ÍNDICE || DOS LIVROS,

EyCAPITOLOS DESTA SYLVA || de fuífragio.» (ff. VII a Xlll); .ÍNDICE
||
DAS

DVVIDAS, IJQVE NESTA SYLVA SE RESOL- [| uem pertencentes á Theologia Ij dos.

fuffragios.» (ff. XIV e XV) ; e ^ERRATAS.* (frente da II. XVI ; o verso em branco),

O texto da obra propriamente dito termina no final do verso da folha 358; nas ff. 359,

36U, nas três primeiras e na frente da quarta das XXVIII ff. inums. finais, vem, a

duas cols., o .INDEX
II LOCORVM VETERIS li

TESTAMENTI, QU/E IN HOC
OPERE, |í riue ad literam explicantur.» ; no verso da mesma quarta fl. e na quinta,

o .INDEX
II
LOCORVM NOVl 1' TESTAMENTI, QV.€ IN HOC OPERE,

|| fiue rayr-

ticè, fiue litteraliter explanantur.» ; e nas vinte e três restantes o «ÍNDICE ||AL-

PHABETICO||D\S COVSAS MAIS NOTÁVEIS,
1|
que fe conte nefte volume...

Na portada, na parte inferior do brasão de D. Isabel da Silva, vê-se a rubrica do ar-

tista que a executou :
«//•.'''' deura\>.

Obra clássica e muito estimada. Edição única. Os exemplares são MUITO RAROS. Este

nosso encontra-se belamente conservado. -Catálego Palha, n.o 31.

2195 Natividade F<: Francisco da).—LENITIVOS
||
DA DOR

|i
PROPOSTOS

||

aO AY( 'STO, E poderoso .VIONARCHA
II
El. REY D. PEDRO II. || NOS-

SO SENHOR,
1]
E appliiados aos leaes Portugiiezes no juflificado lenti-

II
mento da intempelliva morti da Sereniíliina

1|
Rainha, & Senhora noíTa

II
A SENHORA II n. MARIA SOFIA

||
ISABELLA

||
FOfi

|j
Fr. FRANCISCO

DA NATIVIDADE ||
CAHMELITANO.

||
(Vinheta reproduzindo um vaso com

flores; gravura em madeira)
|| LISBOA, [1

NaOfficina de MIGVEL DESLAN-
DES,

II
Impreílor de Sua Mageftade.

||
Com todas as licenças neeeesarias. Anno

M.DCC. (1700).— In-fol. de LVI pags. (prels.) inums. e 5.í9 nums., além de

uma, final, inuni. de novo registo. E.

As LVI pags. prels. conteem o seguinte : titulo (pag. I ; a II em branco) ; «LICENÇAS.>
(Da Religião. -Do Santo Otficio.-Do Ordinário. - Do Paço.) (pags. Ill a XLII)j e

S^'



£M LISBOA, <cim lediSáílicea^isr.ccíjfxriií.

Per Pedro CrgesbítíL-. An tio Iéi7.

Frontispício oh portada do livro descrito no Catálogo sob o n.-

O original mede 163Xn3tn"».
(Pag.

> 2196.

7)
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diversas poesias exaltando a obra e o seu autor: •... ROMANCE HERÓICO EN-

COMIÁSTICO. > (33 quadras decassílabas), subscrito por Joseph Soares di Sylva.

(pags. XLII e XLVIII) ; -AO DOVTISSIMO, E SAPIENTISSIMO !! AUTOR., (doze

sextilhas : pags. XLIX, L e parte da LI) ; «Ad ipfum Authorem in operis || effectu.»

(Epigrama), subscrito por André Leitão de Faria (restante parte da pag. LI); «.^d

elucidiffimi Operis pra^conium
I!
EPIGRAMM.A.» , subscrito por Fr. joseph ab Ange-

lis. (pag. LII) ; ..SONETO Em louvor do Reverendiffimo ' Padre Meftre || Fr. FRAN-
CISCO DA NATIVIDADE.., subscrito por Luh de Siqueira da Oama. (pag. LIIl);

e : <DE Fr. JOAÕ DE PASSOS Amanuenfe do AUTHOR !' ROMANCE HERÓICO.»
(em 13 quadras decassílabas) (pags. LIV a LVI).

De pags. nums. 1 a 427 corre o texto da obra propriamente dito : a pags. 428 e 429 a

.PROTESTAÇÃO DO AUTOR.» ; de 431 a 464 o .ÍNDICE 1|
Dos lugares da fa-

grada Ercritura.> ; e de 465 a 339 o .ÍNDICE || Das coufas mais notáveis.'.

A rematar o texto da penúltima pagina prel. vem uma vinheta ou marca do impressor

representando uma figura de mulher, a que se sobrepõe a divisa : .CONCÓRDIA
SYMBOLVM.».

A composição, executada com caracteres redondos e algum itálico, é esmaltada com vá-

rios cabeções e florões de remate decorativos, de lindos desenhos de fantasia (gra-

vura em madeira).

Livro estimado. Está desenvolvidamente descrito por Xavier da Cunha a pags. 193-196

do vol. I das suas Impressões Deslandesiaiias . já pouco vulgar no mercado. Belo

exemplar.

2196 LIVRO da Regra do Bifpo & Doutor
||
da Igreja Sancto Agoílinho. /? y^J

E das Conltiiiiicoés da Ordem de São Paulo pri-
||
meiro Etmitão {sk) da ^ f/^^

cõgregação da Serradoíla,. ..

Estes dizeres são copiados d'uma espécie de declaração que se encontra no verso da se-

gunda das IV ff. inums.; o frontispício consta de uma portada, de que damos o
«fac-simile» foto-zincográfico em folha solta, na parte inferior da qual se lê o se-

guinte registo

:

EM LISBOA, cnw todas as licenças neceffarias. \] Por Pedro Craesbeeck. Anno
1617.

In-4.° de IV fr„ (prels.) inums., 89 nums., a duas cols. por pagina, e pare-

ce-nos que mais uma pag. em branco, final, que no presente exemplar não

está completa, o que nos não permite saber se contém algum registo fi-

nal de impressão. E.

As IV ff. prels. compreendem : na primeira a portada mencionada; na frente da segun-

da, duas «LICENC,.^S.» (a l.a datada e assinada : «Lixboa 12. de Agofto de 617.
jl

Fr. António de Saldari/ia.—t a 2.a : ..... Em Lixboa 14. de
[i
Agofto de 617. ' Bartolo-

meu da Fonjequa. ,| António Diaz Cardojo. " Fr. Manoel Coelho») : no verso desta

mesma fi. os dizeres que encimam esta descrição ; e nas terceira e quarta £f.

acham-se a .TABOADA DA REGRA,
:t
E CONSTITVIC,OÉS...

A Regra contém VI Capítulos ; e as Constituições cinco Titulos, a saber ; .Titulo pri-

meiro. Do officio diuino.>-»Titu!o fegundo. || Da obferuancia da nofra fagrada Re-

ligião.»— «Titulo terceiro. Do vniuerfal gouerno de toda a Ordem.> - «Titulo quarto.

Da forma que fe ha de ter acerca dos eftudos.» -«Titulo quinto. Das culpas, & das

a ellas deuidas.>. O I.o titulo compreende IX capítulos; o 2.o, XVII: o 3.o, XV;
o 4.0, VII ; e o 5.o, XXI.

A Regra ocupa as primeiras 5 ff. nums., vendo-se na l.a, após um cabeção decorativo

(gravura eiá madeira), o titulo que segue : «lESVS. !| COMEC.A A
ll REORA DO

BISPO, [! E DOVTOR |1 DA IGREJA || SANTO AGOSTINHO,
||
Repartida em féis Ca-

pitolos.
|]
Capit. I...»-.As restantes ff. do vol. são ocupadas pelo .PROLOGO D.^S

;: CO.NSTITVIC,OÊS
II
DOS RELIGIOSOS DA ORDEM |]

de S. Paulo primeiro Her-

mitão neftes ' Reynos de Portugal.» (ff. 6.a e 7.a), começando as Constituições pro-

priamente ditas na S.a ti., precedidas de uma vinheta tipográfica e do titulo : .CONS-

TIVTVICOÊS (sic) :, CONFIRMADAS AVTORITATE || Aposftolica dos Religiofos da



CATALOGO DA LIVRARIA

Ordem de S. Paulo
||
primeiro Hermitão da congregação dos H Heremitas da Serradorfa

neftes Rey- 11 nos de Portugal.
[1 Cap. I.....

Livro clássico. Os exemplares silo RARÍSSIMOS. Inocêncio não pôde ver nenhum, e

nós não encontramos menção de qualquer exemplar na numerosa bibliografia que

consultamos, incluindo os catálogos de livreiros alfarrabistas e de livrarias expostas

em leilão.

A edição primitiva, raríssima, da Regra e Constituições dos Eremftas de S. Paulo, dada

á estampa no século XVI, safu segundo Inocêncio, com o titulo: -«Livro da regra

do Saneio Agostinho e das Constituições perpetuas dos religiosos pobres hermitãos

da Serra D'ossa, da ordem de S. Paulo primeiro hermitão. Feitas e confirmadas

com auctoridade apostólica. (Lisboa). Por António Ribeiro, 1584.» In-4.o A Regra,

vai até á frente da II. 9, e as Constituições, do verso da mesma fi. 9 a fl. 76, seguin-

do-se-lhe as Bulias de confirmação e outras peças. - Dez annos depois fazia-se a re-

impressão do livro :-Z.is*oa, por Manuel de Lyra, 1594, in-fol. Os exemplares,

tanto da edição original como da reimpressão, são hoje muitissimo raros.

2197— Natividade {Fr. Frawuc' </n).—OKMNARIO || E CEREMONIAL, ||
SE-

GVNDO O VSO ROMANO.
||
Das MiíTas, & OiEcios Diuinos. & de

||
outras

coufas neceíTarias da Or-
||
deni do noílo Padre Sam

||
Paulo primeiro Er-

/O fi'' O ^
II

''i'''*0-
II
Compoflo peto Padre Jrey Frantifío da Ao- || tniidade, actual Defi-

nidor, ^ II
Vifitador ||

da ditla Ordem.
\\
(Pequena vinheta tipográfica re-

presentando um vaso com flores) || Com as Ucenras neceffarias.
\\ ||

EM LISBOA,
II
Na Officina de Pedro Crasbeeck. || MD.CXV.— In-4.° de 111

ÍT. (prels.) inums., 53 nums na frente, com o texto do Cerimonial, e mais

III inunis., finais, com a TABOADA. E.

A primeira fl. prel. é para o frontispício ; a segunda para uma gravura perfeitamente

conforme á portada do Livro da Regra que precedentemente descrevemos ; e a ter-

ceira, para: na frente o «PROLOGO.», e no verso duas <LICENC,AS.» permitindo

a impressão (a l.a datada e assinada: «...Lisboa 24. de lulho de |!
1615.

||
Pedro de

Nouais.»; e a 2.a: «...Em Lisboa 31. de IU-||lho de 1615 || O Blfpo de N. \\Salua-

dor de Mefquita. \\
Bertolameu da Fonfeca. \\ António Dias Cardo/o. || Fr. Manoel

Coelho).

Na Foi. I. começa o «ORDINÁRIO, E CEREMONIAL ROMANO...., que se divide em
doas tratados

:

«TRATADO PRIMEIRO, DAS COVSAS
||
pertencentes ao Choro, e das mais fora do

Altar.> (compreende 27 Capit. ; termina na frente da foi. 22);

«TRATADO SE- 1|
OVNDO, DO

li
CVLTO DO

\\ ALTAR., (contém 29 capit. ; come-

çando no verso da íol. 22).

Todas as pags. são compostas a duas cols., excepto as das ff. prels. e as da Taboada.

Obra clássica, muito apreciada. Os exemplares são MUITO RAROS. Inocêncio parece

que nunca pôde ver nenhum exemplar. O nosso encontra-se perfeitamente conser-

vado.

2197- Natividade [Fr. José da).- FASTO
|1
DE || HYMENEO, ]] OU || HISTORIA

PANEGVRICA
||
dos Defpnforioí dou Fidelifjimos fíeys de\\ Portugal, noffos

Senhores,
\\ D. JOSEPH I ||

E 1| D. MARIA
jl
ANNA VITORIA DE BORBON,

||

que dedica, e confagra á ntefmn Fideliffimn Mngeflade, da
\\
Bainha no/fa

Senhora,\\FR. JOSEPH DA NATIVIDADE, ||
Pfé^adoe Geral da Ordem dos

Pregadores, na Provin- ||
cia de Portugal.

||
(Viniieta com coroa real) ||

LIS-

BOA.
II
Na Officina de MANOEL SOARES,

1|
Anno de M.DCCXII. ||

||

Comtodas (siu) as licenças neceffarias. In-fol. de XL pags. (prels.) inums.

(d ultima em branco), 408 nums. e mais duas inums., finais. E.

As XL pags. prels. inserem o seguinte: titulo de ante-rosto (pag. I; a II em branco);

titulo de rosto (pag. Ill ; a IV em branco) ; Dedicatória a D. Maria Ana de Bor-

ro
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m-

bon, encimada pelo escudo das armas reais portuguesas, gravado em madeira (pags.

V a XIV) ; .PROLOGO. ,
LEITOR.. (XV a XXVUI) ;

«LICENÇA
|

DA ORDEM.»
(XXIX a XXXV) ; «LICENÇA 1| DO SANTO OFFICIO.» (pag. XXXVl) ; .LICENÇAJ!

DO ORDINÁRIO., (pag. XXXVII a parte da XXXIX); e ..LICENÇA
|1
DO DESEM-

BARGO DO PAÇO., (restante parte da pag. XXXIX).

Nas pags. nums. 391 a 40S decorre o -ÍNDICE || DO MAIS NOTÁVEL DESTE LIVRO..
;

e nas duas pags. inums. finais as 'Erratas.^, e as <Emeiidas>.

É livro curioso e estimado ; e os exemplares perfeitos como está este nosso, não são já

hoje em dia vulgares no mercado.

2199— Natividade {Fr. Lvis rfai.-DlVINHADE
1|
DO FILHO DE PEOS HVMA-

NAllO
il
lESVS CHRISTO REUKMPTOR, E ||

SALVADOR DO MVNHO. H

MOSTRADA NOS ENXOMIOS DIVINOS COM QVE
|1
a Igreja Calholica a

fefleja nos dias claílicos de luas foleninida les.
|I
PRIMEIRA PARTE.

||

COM HVMA DECLAMAC.AM SOUBE O PELLOTE
\\
delRey Dom Iodo

o I. de boa memoria, iniilulada. Beiralo de
|i
Poi-Ingal Coflelhaiw.

||
COM TRÊS

índices, E elenco COPIOSO PARA OS
||
Evnntielhos, & feltns de lodo o

anno. IIOFEERECIDO A ELREY Dv)M lOAM O IV. NOSSO SENHOR.
||

(Grande escudo d'armas reais portuguesas ;— primorosa gravura a buril

em cliapa de met.-.l, íissinada : João Bupf-M. P.)
|| A VTOR FR. LVIS DA

NATIVIDADE LENTE QIE FOI DA SCfílPTVSA SAGRADA
\\
frade me-

nor, filho da Sania Provinda de Portugal : natural da Villa de Pinhel Falcão.
|i

EM LISROA.
II

iV(i officina de Lourenço de Anueres. Anno de 1645. ||
||

A cuíta de Jlanoel Pereira Mercador de Livros.—In-fol. de VIII pags.

(preis ) inums. e 576 nums. E. (perg.).

As VIU pags. prels. compreendem as seguintes peças: titulo (impresso a preto e a ver-

melho, e orlado de cercadura constituída por dois filetes paralelamente dispostos)

(pag. 1 ; a II em branco) ; .LICENÇAS DA ORDEM.. ; .DO SANTO OFFICIO..
;

«DO ORDINÁRIO..: .DO PAC,0.. (pags. III e IV); Dedicatória «AO NOSSO
MVITOII ALTO, E MVITO PODEROSO REV, EH Senhor dom ioam o iv. do no-

|1

me, entre os Reys de Por-
!|
tugal, o Felice, & || Amado.» (Impressa com caracteres

itálicos; pags. V e VI) ; .AROVMENTO || DA OBRA., (pag. Vil); e ^ERRATAS*
(pag. VIII).

De pag. 443 a 4S9 decorre o "INDEX DAS COVZAS NOTÁVEIS.^; de 490 a 511 o

.INDEX
11
DOS LVGARES MAIS

|!
NOTÁVEIS DA SCRIPTVRA

jj
que eftão nefte li-

vro.» ; de 512 a parte da 520 um .ELENCO
|: DAS FESTAS |1 DE NOSSA SENHORA

11 SOBRE OS EVANGELHOS.» ; da restante parte da pag. 520 a parte da 526

;

.FESTAS DE CHRISTO.. ; e da restante parte da pag. 526 em diante o .ELEN-
CHOllDO COMMVM DOS SANTOS

|1 APÓSTOLOS, E MARTYRES ENTRE
||

Pafchoas.»

Exceptuando as peças insertas nas pags. prels., dispostas a toda a largura das mesmas
paginas, tudo o mais é composto a duas colunas porfpagina.

Edição primitiva, e a única que se fez desta obra clássica e estimada. Multo rara.
Belo exemplar.

Naufrágio Carmelitano, ou Relação do notável sucesso que aconteceo .aos

Padres Missionários. . .—Veja-se : Gomes de Brito (Bernardo).

2200-Navarra y de La Cueva (D. Pfdro).—LOGROS |1 DE LA MONARQVIA
1| /.

EN ACIERTOS
||
DE VN VALIDO.

||
Al Rey nuestro senor 1| DON CARLOS /'PP-

'^'^

SEGVNDO.
II
POR

i|
Don Pedro de Nauarra y de la Cueiia,

\\
Cauallero de la

Orden de Sant lago, Mar-
||
qiies de Cabréga, Mayordomo de la

\\
Edna Nvef-

tra Senora.
|| •.»:• ||

CON PRIVILEGIO.
||
En Madrid: Por lulian de Pare-
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des,
II
Afio de 1669.— Iii-4.° cie XX IT. (prels.) iniiins. e 83 niims. [^ela

frente (o verso da ultima em branco). E.

As XX folhas prels. inserem o seguinte : titulo (emuioldurado por cercadura constituída

de peqs. vinhetas ornamentais, simetricamente dispostas) ; Dedicatória a D. Car-

los II; Aprovações e Licenças permitindo a impressão; •ELOGIO j| AL TRATADO
DEL PRIVADO 11

Perfecto, que ha efcrito el Sefior
II
Don Pedro de Nauarra. . .

||

POR EL LICENCIADO \\ Don Antoitio de Lara Mogrouejo,l Oidor de México, y an-

tes de Oiiate-
\\
mala mas aiitiguo.

.

.» ; "Al muy Iluftre Serlor D. Pedro de Nauarra

y de
II

la Cueua... D. lua! Eririquez de Zuniga...t (espécie de Carta); «AL
LIBRO, Y AVTOR, [ Dou Melclior de Cabrera Nunez de\\ Ouzman, Alcaide de la

Fortaleza de\,la vllla de Guardo, eit ias Mo:ttanas[\de Leon...>; e «ÍNDICE
l|
de

los Capítulos de efte;! Libro.»

Entre a primeira e a segunda das XX (f. prels. vem uma gravura alegórica (aberta a bu-

ril em chapa de metal) tendo no centro um peq. busto de Carlos II de Espanha.

Livro curioso e estimado. Salva não o possuía. Multo raro. Bom exemplar.

Navegação de Lisboa ii lllia de S. Thonié.. .—Veja-se : Collecrão de Noli-

rias . . .

Navegação feita da cidade do Grão Pará. .
— Vejase : ColUcção de Noti-

cias . .

.

2201—Nebrija {António dp).— Dictionarivm /Elii Anionii Nebrissensis gramma-

/-) c? liei, ctironographi regii, immo qvadrvplex ejvsdem antiqiii Dictionarii

siipplemmenlum. . . Anno 1735. Hispali: Ex Offieina Vidiia Francisci Lau-

renlii dt Htrwositla, in Viço de Viscainos. In-foL de XII-775-I pags. E

Dicionário importante e muito apreciado. Edição pouco frequente no mercado.

2202-Nennius.-NENNII 1|
BANGHORENSIS COENOBIARCH/E || EULOGIUM

|i

BRlTAiNNl/E ||
SIVE ||

HISTORIA BRITONUM.
||
EDITIO NOVA

|i
PRIORI-

BUS LONGE COBRECTIOR.'
|1
(Vinlieta de composição tipográfica, enci-

^ 6* mada por coroa real e tendo no centro as iniciais: G. R.)|| HAVNIJE
||

Cuba et Impensa. GABOLI BERTRAMI
||
SOCIETATIS ANTIQUARIORUM

IlLONDINENS. SOCIL ETC. 11 |1 MBCCLVIIL (1758). In-8.o peq. de

XVIII pags. (prels.) inums. e 122-.TO niims. E.

As XVIII pags. prels. inserem: titulo; Dedicatória ao .ILLUSTRISSIMO
i|
ET

1|
EXCEL-

LENTISSIMO HERÓI |; D. lOHANNI II HARTVIGO il
ERNESTO.... ; «DOMINO

ET M.€CENATI 11
CLAMENTISSIMOIILIBRUM HUNO [j NOVA LUCE DONA-

TUM...» ; «CAROLI BERTRAMI ||
PR^EFATIO ||

AD
|| LECTOREM.. ; e «D. THO-

M/E QALE ]l PR/EFATIO íl
IN NENNIUM II

A SE EDITUM..

Nas 30 pags. finais decorre : .VARI.C LECTIONES
;

HlSTORIflE BRITONUM
|1
SCRI-

PTJE PER
II
NENNIUM BRITANNUM H EX MANUSCRIPTIS

||
CANTABRIGIENSI-

BUS, COT-
II
TONIANIS, ALIIS, ||

ACCURANTE ||
D. THOM^ GALE...»

Primeira edição em separado, RARÍSSIMA, deste apreciado livrinho (Veja-se Brunet,

Man. du Ubraire, tomo 4.o, coln. 38). Belo exemplar.

2203-Neto (David.-iud.eu português).-RESPUESTA
||
AL

||
SERMON

||
Pre-

dicado por el Arcebispo de
||
Gangranor,

||
Enel Auto de Fe; Celebrado en

.
II

Lishoa, en 6. Scliembro Anno 1705.
||
Por el Author de la* Noticias Re-

||

/-\/-^^ 6^ conditas de la Iquificion. \\
Obra Poslhuma.

||
Impresso

|1
En Villa-Franca.

||

^J "^ Por Carlos Vero. 1| 1| A la Infignia de la Verdad. || In-8.«

peq. de X-104 pags. E.
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As X pags. prels. inserem: titulo (pag. I; a II em branco), e Proemio <AL LECTOR.»
(pags. iii a x).

Embora no frontispício se declare ser o opúsculo Impresso Eii VUla-Franca, vê-se benj,

pelos caracteres e pelo papel empregado na impressão, que esta não podia deixar

de ser executada na Holanda ou em Inglaterra.

O texto propriamente dito da «Respuesta» ou confutação do -Sermão» do Bispo de Cran-

ganor (D. Diogo da Anunciação), iniciado por uma letra ornamental, é encimado

por um cabeção decorativo, gravado em madeira.

Opúsculo interessante e muito estimado; e os exemplares são BASTANTE RAROS,

-

pelo menos em Portugal.

2204- Neufville (Mr. Leqvún d^' ^).— HISTOIRE
1|
GÉNÉRAl.E

||
DE PORTU-

GAL
II
Par M.r Lequien de la Neufvjlle. ||

TOME PREMIER,
||
'Graviir.i '/J>^0 O

alegórica, gravada a hiiril)
||
A PARIS, |1 Chez Anisson Directeur de Tlm-

primeiie Royale. || |1 M. DCC. (1700) '^AYEC PHÍVILEGE DU ROY.
ín-4.0 gr., 2 tomos de XVI-iO-XXII-lI III 1-626 e IV-608-XIV pags. E.

As duas primeiras das XVI pags. prels. do tomo 1 estão em branco ; na III vem o ti-

tulo transcrito acima; a IV em branco; nas V a X, em elegantes caracteres itálicos,

e encimada por um cabeção alegórico, vem a Dedicatória «AU ROY ' DE PORTU-
GAL

|1 ET || ALOARVES.. (D. Pedro II); e nas XI a XVI, encimado por outro ca-

beção alegórico, o «AVERTISSEMENT.»-As 10 pags. imediatas inserem: «LOIX
||

FONDAMENTALES
1| DU ROYAUME || DE PORTUGAL

; \\faites daiis la premiert

Convocatíori des Etats generaux \\ tenus à Lamego...
II fous le regiie d'Alfonfet pre-

mier Roy, en Tannee 1I43,- ;-is II pags. imediatas: «Fautes à corriger.»;-as Hl
seguintes : «TABLE ;: CHRONOLOGIQUE ![ DES RÓIS DE PORTUGAL.

|1 Contenus
en ces deux Volumes, depuis 1'année !| 1139, jusqu'en 1521. > ;-e a ultima das pags.

prels., a <Approbatioit.* e o ^Exírait du Ptivilége du Roy.>

As XIII primeiras das XIV pags. inums. finais do tomo II inserem a «TABLE
||
DES

PRINCIPALES MATIERES
II
contenues dans ce Volume..; e a XIV e ultima as

^Fautes ã corriger.».

A obra é dividida em VIII Livros, cada um dos quais é encimado por um desenho re-

produzindo determinado sucesso relatado no mesmo Livro, e rematado por um flo-

rão alegórico, tudo primorosamente gravado a buril em chapa de metal. O cabeç.ão

do Livro V reproduz uma curiosa vista dos Paços da Ribeira e de uma boa parte

do Tejo, onde se vêem, ancoradas, diversas nãos.

O tomo I é também enriquecido com um belo retrato de D. Pedro 11, primorosamente
gravado a buril [Edellne Scutp.).

Trabalho histórico bastante curioso e estimado. Impressão belíssima. Óptimo exemplar,

com magnífica encadernação (inteira) de carneira fina, tendo as pastas ao centro,

impresso a ouro, e ex-Ubrís heráldico do marquez de Beignolay (?). A lombada da
encadernação de cada um dos dois volumes contém seis divisões ou quadrados de
entre nervos da respectiva costura de folhas, vindo a meio de quatro delas, im-

presso também a ouro e encimado pela competente coroa, o monograma do mesmo
titular. Nestas excepcionais condições, pode, sem favor, considerar-se exemplar de
muito apreço, valor e raridade.

/^'
2205— Neuville (Josejj/inin). — Memorias da minha vida. Recordações de minhas

viagtiiis, por. . . Dedicadas a minhas fillias. . . Lisboa: Typ. do Panorama... /^^^ ^
lSb'4. In-g.o, 2 vols. de XII-301 e 261 pags. E.

Interessantes í estimadas. Jà pouco vulgares no mercado.

220tí-N6ves (Fr. Damião da«). — COMPENDIO
||
DA REGRA E ||

DIFFINICOIS
DOS CAVALLEI- 1| ros da ordem de noflo Senhor lESV Chriíto, com ||

ai- /
gCís breues apoltolicos, & priuilegios Rea-

||
ys á melma ordem concepidos. /A 'w'

'^^^

II
Feylo ^ ordenado pello Reuerêdifsitno padre o Doutor Frey Damião || Dom i±y^í
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frior do Convento de Thomar; ^ Geral da dita 11 Ordem ^ Cauallnria de

Chrifto.
II
ImpreíTo com licença. Em Lixboa. Por lorge liodriguez.

||
Ven-

(lefle na tenda de Hieronymo Lopez. Liureyro. (S. iitd. de data— Licençan:

16U5 a i607). In-i." de V ÍT. (prels.) inums. e 44 niiiiis. na frerite. E.

As V ff. prels. inums. inserem o seguinte: titulo, impresso a preto e vermelho (frente

da ti. I
; verso em branco) : Licenças {entre elas uma «Aprouaçam.» de Frey Manoeí

Coelho) (frente da il. II); Carta ou Alvará régio permitindo a impressão (... Se-

bartiam Pereyra a
;
fez. Em Lixboa a dezoito de Março de li mil feifcentos, & féis.

loam da Corta o fez efcreuer.
|! REY..) (verso da ti. U e frente da III); Carta ou

pastoral do autor, datada e subscrita no fim : «Dada em a cidade de Lisboa fob o

noffc ri- \\ nal 8i finete da ditta ordem. Frey Mathias |! de Aguiar Procurador Qéral

delia a fez, |] a três de Março de 1607. || Ftey Damião. Dom Prlor.^ (verso da mesma
fl. III e frente da IV

; o verso desta em branco) ; e Dedicatória ? : -AOS FREYRES
E||CAVALEYROS DA ORDEM DE a noffo Senhor lESV Chrirto.., datada no fim:

= ... Do Conuento de Thomar em || vinte de laneiro Anno do Senhor de 606. Va-

lete.. (H. V).

Nas folhas nums. I a 5 : .SVMMARIO |] DE CERTOS CA-
||
PITVLOS DA REGRA DOS

CA-
!; ualleyros da Ordem de Noffo Senhor lESV

|| Chrifto reformada authoritate

Apoftolica á
II
inrtancia do Infante Dom Henrique !| Meftre da dita Ordem, & Du-

1|

que de Vifeu, por Dom loão. li Bifpo de Lamego, anno do |1 Senhor de |1
1449.» (XI

Cap.) ; de li. 6 a 16 e na frente da 17 : «SEOVENSE AS DIFFINIçoens II do capítulo

que celebrou em a vUla de Tho-\\ mar o ferenifsimo Rey dom Manoel Qo-W ncrna-

dor do Me'/trado ^ Ordem de \\ noffo Senhor lESV CMfio em || Dezembro de

1503.' (XVIII Cap.) ; desde o verso da fl. 18 ao verso da 31 : .PRIVILÉGIOS CON-
II
CEDIDOS A ORDEM DE CHRI-

I|
fto, pellos Reys deftes Reynos. || Meftres, &

Qouernadores
II
da mefma Ordem»; e no alto da frente da II. 32: .COMEÇAM OS

IJINDVLTOS E BREVES APÓS || TOLICOS, CONCEDIDOS A
ll
Ordem do templo,

& á Militia de
II
lESV Christo.i, os quais decorrem até final do verso da fl. 44 e ul-

tima.

O titulo no frontispício é encimado pela cruz da Ordem de Cristo, a qual, impressa a

vermelho, tem em volta estes dizeres : 'MlUe clvbei—pendent ex e a—omnis arma-

iurw—fortium : cani. 4.*.-

O volume é constituído por doze cadernos de impressão de quatro folhas cada um, ru-

bricados, no pé da frente das duas primeiras fí. de cada um deles : o primeiro (as

quatro ff. prels.) : •] 2 (á primeira fl deste primeiro caderno competia a rubrica •!,

porém não a apresenta), 1 3; e os onze imediatos, respectivamente: A, A 2 a L,

L 2. Note-se porém que na rubricação não foi utilizada a letra J, pelo que não ha

caderno com essa rubrica.

Livro, no género, curioso e estimado. Única edição dada á estampa. Os exemplares são

MUITO RAROS. O nosso está optimamente conservado, circunstancia esta que muito

recomenda e valorisa.

2207— Neves e Castro (Franmco .iwjvslo das).—Theoria das provas e sua ap-

plicação aos actos civis, por... Livraria Internacional, de Ernesto Char-

dron. Editor. Porto e Braga. 1S8U (Porto: Typ. de A. J. da Silva Teixeira).

In-S.o gr. de 406-1 pags. E.

2208— Newiolhe (P.).—RELAÇÃO ||
DA JORNADA, QUE FEZ

|| AO ||
IMPÉRIO

DA CHINA, II
E SUMMARIA NOTICIA DA EMBAIXADA,

||
que deo na Corte

de Pekim
II
Ew o primeiro de Mayo de ilb\

|| O SEiNHOR
|I
FRANCISCO XA-

í? VIERIIASSIZ PACHECO E SAM PAYO,
|| P/o/p/Zo na Qrdem de Chrifto:

AÍB^ Confelhetro do Con-
\\
felho do Ultramar; e do de Sna Ma-

\\
geftode Fideliffi-

S'-^ I mo.
II
ESCRITA

||
A HUM PADRE DA COMPANHIA DE JESUS,

|| Affiftente

em Lisboa,
\\
PELO REVERENDO PADRE NEVVIELHE

||
Francez, da mesma

Companhia
; || Affiftente no feu Collegio de Macáo.

\\
(Logar de vinheta orna-
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f/^^

mental)
i|
LISBOA : !| Na Officina dos Herd. de ANTÓNIO PEDHOZO GAL-

RAM.
II II

ANNO M.DCC LIV.
|i
Com loãds as licenças neceffarias. In-

4.° de 16 fiags. iniims. B.

Na primeira pag. o titulo transcrito acima ; a pag. 2 em branco ; e nas pags. 3 a 16

o texto da Relação, datado e subscrito no fim: «Mação II de Novembro de 1753.

li
De Voffa Reverencia || Minimo fervo 1! J. S. DE NEWIELHE. S. ]..

A Relação, verdadeiramente interessante, é MUITO RARA no mercado, onde desde lia

muito tempo nenhum exemplar tem aparecido á venda.

2^209— Newstead (Rofeerí).—CANTIGAS
|| POR j|

Adoração Publico,
||
NE LÍN-

GUA DE POHTUGUKZA DE CEYLON. || ||
De ROBERT NEWSTEAD,

MISSIONÁRIO WESLEYANO ||
^

|| (íCanla tonvows com Evfendtmento.»

II
David. || || NE COLOMBO:

||
IMPfiESSADO NE OFFICINO WES-

LEYANO. II- II
1818.—In-8.0 peq. de 128 iiags. C.

Livrinho interessante e estimável a vários respeitos. Compreende um =PREFACE.>
(pags. 3 e 4) ; 131 Cantigas (pags. 5 a 105); um «INDEX., (pags. 106 a 112); diver-

sas Orações (pags. 113 a 115); .O DEZ MANDAMENTOS.» (sic) (pags. 116 e 117) ;

«O SERMÃO
I!
RIBA

:
DO MONTANHA., (pags. 118 a 127); .O CREDO DOS

APÓSTOLOS., e «O ORACAO DO SENHOR., (pag. 128).

A impressão foi efectuada com pequenos caracteres redondos, sobre papel de manufa-

ctura oriental ou asiática. Os exemplares são MUITO RAROS. Na guarda da frente

deste nosso, vem a seguinte nota á pena, que supomos do Conde de Azevedo :-

Este voluinezinho é curioso por muitas razões, peia il/tguageni, peio iogar em que foi

stampado, e por ter sido do Doutor Clacite a quem o editor o deu de presente,

como consta do Autograpiío do mesmo na lauda opposta em Ingiez - Comprei-o em
Londres por 4 xelins.

Pinto de Matos, registando este livrinho a pag. 123 do seu Man. bibl. port., diz o se-

guinte:

«O único exemplar que se saiba existir em Portugal, possuia-o o Sr. Conde
d' Azevedo, e tinha sido do Visconde do Banho.

«Compoera-se este raro livrinho de orações e cantigas em prosa e verso na lín-

gua portuguesa de Ceilão.

• Custou em Londres ao Visconde do Banho 1 shg., e ao Sr. Conde d'Azevedo

ISOOO reis..

2210— Nicolas (Augnsle).— La révoliilion et Toidre chrétien, par... Ouvrage

complénientaire-de VÉtat sans Diev, dii niême auteur. Deuxlème édition,

revue et augmentée. Paris: Vaton . . '1874. (No verso da fl. de ante-rosto :

ímpr. Etigènc Heutte et C.íe). In-8.° de VlIl-444 pags. E.

2211— Nieremborg (P. Juan fi<seòio).—Catecismo Romano, e praticas da dou-

trina Christãa para os principaes mysterios de nosso Senhor, Festas dos

Santos, & Domingos do Anno: necessárias para as obrigaçoens de hum
Christão. Conforme os catecismos de Pio V. e Clemente VIII Çt* o Decreto

do Santo Concilio Tridentino. Dedicado ao. . Senhor D. Francisco Bar- /'^ (9<-^

reto... Bispo do Algarve. Composto pelo... Traduzido em Portuguez pelo

Licêciado Joseph Hortis de Hyala Cura de S. Miguel de Torres Vedras

:

Acrescentado por Manoel Henriques, e illustrado com o texto da Doutrina

Christãa, ^ vários Exemplos. Lisboa Occidental, Na Offic. de António Pe-

droxo Galram. Com todas as licenças necessárias. Anno de 4723. . . In-4.'' de

LXXXVI pags. (prels.) inums. e 456 nums. E.

Livro estimado. Tradução apreciada. Edição pouco vulgar.

M
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2212 DE LA
||
DIFERENCIA

||
ENTRE LO ||

TEMPORAL,
||
Y H ETIiRNO. D

CRISOL
II
DE DESENGANOS, CON LA

||
MEMORIA DE LA ETERNIDAD,

POsTBIMEIilAS
II
hi.mnnas. y priín-iiJMles Mistérios Divinos.»

||
VOR FAj

II
. -11 àe la Covipama de lESVS. || AL ILLVSTlilSSIMO SENOR

|1
ANDRÉ

FVRTADU
II
Y MF,N1j0G,A, || DEAN, Y CANÓNICO Db' LA SANGTA IGLP:-

SIA
II
Metropolitana de esta ciudad. . ||

i|
LISBOA,

jj
CON LICEN-

CIA.
II
En la Officina D'ANTONIO CRAESBEECK Y MELLO, || Impressor de

Su ALTEZA. An. 1665.— 10-4.° de XU pags. (prels.) inunis., 429 niims. e

rnais XL inums., finais. E. (perg.).

As XII pags. prels. inserem: titulo; Dedicatória a André Furtado de Mendonça, enci-

mada pelo seu brasão d'armas (aberto em madeira) ; ^LICENÇAS.- ; «ADVERTÊN-
CIA DE LAS || Meditaciones mais importantes

II
desta obra.> ; e <SVMA DE LOS

CAPITVLOS.'.-^ as XL pags. inums. finais: < AVTORIDADES LATINAS
||
citadas

en este Libro, fuera de Ias que[l csl.in en Ia ni.iijen.-; "ÍNDICE DE LAS COSAS
NOTABLES.. ; e .LVQARES DE LA SAGRADA

i,
ESCRITVRA...

Exceptuando o texto inserto nas pags. prels., todo mais t composto a duas colunas por

pagina.

Obra, no seu género, estimada. Edição muito rara. Belo exemplar.

2213 Differença entre o temporal, e eterno. Chrisol purificatorio de

desenganos com a memoria da Eternidade, & consideração dos Novíssi-

mos do iioinem, & principaes Mysterios Divinos, pelo... Traduzido de

Castelhano em Portuguez... Litboa, Na Ofíic. de A7itonio Pedroso Galram.

Com todas aa licenças necessárias, ^ Priviltgio Heal. Anuo de 1711. In-4.o de

VI1I-428-XXVI pags. E.

Tradução estimada. Edição original, já rara. Bom exemplar.

'2-21Í— No ay cota entre los mortales mas expuelta u la variedad de la foi-||

lima, q los impérios qualquier accidente de oftado los inquieta;
1|
qual-

quier mouimiélo publico los defuõpone ; a imitaciõ dei cuer-
1| po humano,

nacen, crecen, y mueren. . .— No fim :

En Lisl oa. Con licencia. Por Manvel da Sylua, avo 1641.— in-fol. de 8 pags.

inums. B.

É uma espécie de Memorial dirigido a D. João IV, em que se referem alguns curiosos

sucessos ocorridos durante e após a revolução do l.o de Dezembro de 1640, etc.

Muito interessante e não mencionado pelos bibliógrafos. RARÍSSIMO.

'2215— Nodal [tíarlolume Garcia de—, Goíifo/o de).—RELACION |1 DEL VIAJE QVE
POR

II
ORDEN DE SV MAG."

||
Y ACVERDO DEL REALiCONSEJO ||

de ín-

dias, Hizieron los Capitanes
||
Barloíonie Garcia de Nodal,^y Gonçalo

||
de No-

dal hermunos, nalurales de Punle
|| Vedra, ai [defcubrimienlo dei Eftrecho ||

nvebu de S. licente y recotiofimj .°
||
dei de Magallanes.

\\
A Don Fbhnando

Carrillo
II
Cauallero dei abito de Santiago, Preúdentt

\\ en el mismo Consejo.

il
Con Privilegio

||
En Madrid. Por Fernando Corrêa

|| de Montenegro. Ano.

1621. ln-4.° de XII ff. (prels.) inums. e 60-15 nums. na frente. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das XII ff. prels. o frontispicio ou portada do
liuro; na H. U e frente da III a .Fee de aprouacion.> (datada e subscrita no fim:

«... En la vi
II
Ha de Madrid a veynte y dos dias dei mes de |1 Diziembre de mil y

feyfciêtos y veynte anos
||
luan de Xerez.t) ; no verso da mesma fi. Ill a «Suma dei
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priuilegio.» (subscrita pelo mesmo luan de Xerez.) ; na frente da IV a <TASSA.»

(subscrita pelo mesmo) : no verso da mesma iS. IV as 'ERRATAS.* e correspon-

dçnte declaração á'El Licenciado Munia\\de la Liana.; na H. V e frente da VI a

Dedicatória «A DON FERNANDO
||
Carrillo, Cauallero dei Abito de Santiago,

||
Pre-

fidente dei Real Corejo
jj
de índias.» (subscrita pelos autores- Bartolome Garcia de

Nodal e Gonçalo de Nodal) : no verso da mesma íi. VI e ff. VII e VIU o Preambulo

ou Prologo .AL LECTOR.» ; na H. IX e frente da X ..ADVERTÊNCIAS.. ; no verso

da mesma fi. X e na li. XI : « Variaciort de la aguja.' ; e na 11. XIi ; ^Regias para

faber la variacion dela aguja \\ ai iiacer y poner dei Sol.» (São em numero de seis

as regras explicadas).

As 60 primeiras ff. nums. inserem o texto da «RELACION ||
diARlA DEL RE- || CONO-

CIMIENTO DEL
![ nueuo Eftrecho de San Vicente,

|| y dei de Magallanes.» ; a primeira

das 15 imediatas: ^TABLA PARA SABER LAS \] horas que tiene el dia artificial,

hafta llegar ai na
li
tural de veyente y quatro horas en todos los Para- 1| lelos, y al-

turas que diftan de la linea Equinocial,
||
liafta los fefenta e feys grados y mé-

dio...; e ss 2 a 10 e frente da 11: .RELACION |1 SV.VIIVIARIA DE
|| LOS SERVl-

CIOS DE LOS
II
Capitanes Bartolome Garcia de No- Ij dal, y Gonçalo de Nodal |] her-

nianos»; do verso da mesma fl. 11 á frente da 13: «Seruicios dei Capitan Gon
|1
calo

de Nodal.»
; no verso da H. 14 e frente da 15 a enumeração de "Los nauios que los

Capitanos Nodales ayu
\\
daron a rendir, quemar, y echar a fondo \\ en treynta arlos

que ha que firuen a fu ;; Mageftad.' ; e no veiso da referida ti. 15 (ultima) : 'APRVE-
VAN ESTOS SEKVICIOS,

|| cédulas, y titulos de su Magestad : y p.itentes,
|| ordenes, y

certificaciones de los Genera- H les. Almirantes, y Maesses de |1 Campo que se siguen.»

(seguem os respectivos nomes).

O frontispício (gravado), com o respectivo titulo, constituído por um elegante pórtico ou
alçado alegórico, que tem no alto o escudo d'armas de D. Fernando de Carrillo (a

quem a obra é dedicada) ; a meio do lado laleial esquerdo um medalhão com o busto

de Bartolomeu Garcia de Nodal, e a meio do lado direito outro medalhão com o busto

de Gonçalo de Nodal ; no lado esquerdo da base um outro escudo d'armas e no lado

direito a náo N. S. de Atocha, a meio da mesma base a náo N. S. dei buen Suce/fo.
Na parte inferior, lado esquerdo, a rubrica do artista ; •«/. de Courbes Sculpfit.

Primeira, e RARÍSSIMA, edição deste interessante e estimado livro, que contém muitas pas-

sagens alusivas ao BRASIL. Salva não chegou a possui-la, mas apenas a edição ime-
diata: Cadiz, Don Manuel Espinosa de los Monteros, s.d. (1766?), in-4.o, com um
mapa. (N.o 3797 do icspectivo Catálogo).

O nosso exemplar, a que falta um mapa tirado ápaite, está bem conservado. Na guarda da
frente tem a seguinte curiosa nota, escrita á pena

:

A respeito deste livrinho pode ver-se o que diz Home nos seus estudos de Bibliogra-
pltia, vol. 2. pag. 6S0. Não se conheciam na Inglaterra senão dois exemplares delle,

e um dos mesmos exemplares foi vendido por trinta e uma Libras e dez ShelUngs ! ! !

2216— Noel, Carpentier & Puissant Fils C,VW.).— Dictionnaire des (Jécouvertes
daris les arts, les sciences, le géographie, l'histoire, ragriculture, le cotii-

nierce, etc, etc; indiquant les époques de rétablissement des peuples...
Par... Quatrième é^ition, revue, corrigée et augmenlée d'un grand nom-
bred'articlcs noiíveatix. /in/xeKe!!, Soe. Typ. Belge... 1838. In-8.° gr. de
562 pags. E.

2217— Nogueira Coelho (Filipe José).—Princípios do direito divino, natural,
publico univei-sal, e das gentes, Adoptados pelas Ordenaçoens, Leis, De-
cretos, e mais Disposiçones do Reino de Portugal, com as Remissoensdas
Leis extravagantes, e mais Reaes Determinaçoens, e as das Notas do
Novo Repertório aos respectivos Textos da Ordenação ; e huma Relação
exacta das Leis, e mais Disposiçoens Novisssimas, Escriptos pelo Bacha-
rel... Segunda ediçaõ, mais correcta, e acrescentada até o anno de 1776.

/^ iQ-Cs^
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A' custa de Luiz de Moraes e Castro... (Vinheta ornaniental, gravada em
madeiríi). Lisboa. Na Oflie. de Francisco Borges de Souza. M.B.CC.LXXVII.

Com licença da Real Meza Censória, íni." de XV-420 pags. E,

As XV pags. prels. (imims.) inserem: ante-rosto ; rosto; e proeniio «AQUÉM LER.»

(pags. V a XV).

2218—Nogueira Gandra {João).— Descrip(.ão das festMS com que o Senado da

Gamara da cidade do Porto celebrou a entrada dos Regimentos de Infan-

teria n." 6, e 18, no dia quinze de Agosto de 1814. (Escudo d'armas reais

portuguesas). Lisboa: Na Impressão Regia. Com Licença. In-4." de 27 pags.,

além de 3 eni branco, finais. B.

Compilação curiosa de varias composições, em prosa e verso, todas alusivas ás afamadas

festas.

Exemplar precioso e muitíssimo estimável, pois que tem ainda a enriquecê-lo mais Ires

lindas e primorosas aguarelas reproduzindo dois artísticos arcos triunfais e um monu-

mento com obelisco, vendo-se a meio deste uma moldura com o busto de D. João V
(miniatura primorosamente desenhada e aguardada a varias cores, como igualmente o

são outras miniaturas com (igurinhas que se admiram nos dois mencionados arcos).

Nestas excepcionais condições. Exemplar Único, decerto.

2219— Noidens (Beniío fíewijío).— Hisloria moral dei Dios Momo; tnsenanza

de príncipes, y svbditos, y destierro de novelas, y libros de cavallerias,

Por el Padre. . . Antuerpiense, de los (Clérigos Regulares Menores. La Vti-

lidad de la Obra se refiere en el Prologo, y los tratados en el Elenco, ai

fin dei Libro... Ano (Escudo d'armas de U. António Paniagua y Ziiniga, a

quem a obra é dedicada) i666. Con Ptmiikgio. En Madrid : Por Francisco

Nielc. . In-i." de XVI pags. (prels.) inums. e 384 nums. E.

As XVI pags. prels. inserem : titulo (emmoldurado por cercadura) ; Dedicatória ; Aprovações

e Licenças permitindo a impressão; Lista de outros livros do autor ; e 'PROLOQO.*.

Livro estimado e edição RARA. Exemplar com ligeiro concerto na parte inferior das trcs

ultimas ff. (com preiuizo de algum texto na ultima 41.).

2220—Noirlieu {Martin de).—Études d'un jeune philosoplie chrétien, ou mor-

ceaux extraits des plus célebres défenseurs de la religion ; suivies d'une

réfutation abrégée du Livre des Ruines de Volney; par M. D. N. A Paris,

De Méquignon Júnior. . . i823. {De VImpr. de L.-T. Cellot). In-8.° de IV-

XlI-429 pags. E.

2221—Noirot {N. J. E.).—L'Art de conjecturer, appliqué aux sciences mora-

les, politiques et économiques. Par... Paris, Ouillaumin et C'.,.185i.

In-S.o de IV-503 pags. E.

2222— Nonnotte (^6òé).—Les erreurs de Voltaire... Quatrieme édition, Revue

L
'f)

corrigée & considérablement augmentée, avec un Avant-propos pour le

^ second Tome, & une Table des matières. Par. . . 4 Lyón, Chez V. Regutl-

liat... M.DCC.LXX. In-i2.'', 2 tomos de IV-xlviij-475 e IV-x^xvj-463 pags. E.

Obr» estimada. Pouco vulgar. Bom exemplar.

NorOitha (Fr. D. Carlos de).—Veja-se: Begra da Cavallaria e Ordem Mi-

litar de S. Bento de Aviz... Lisboa, 1631.
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2223—Noronha {D. Leonor dp).- COIÍONICA H geral. . . ©oijmbrn, p. f. g.

(Da portada damos a exacta reprodução folo-zincográfica qve segue)

:

.

(O originai mede 276x178'"'")

In-fol. de VIII pags. (prels.) iniims. e ccclxiij (aliás ccclxiiij, pois que com
aquele numero estão numeradas as duas ultimas pags.) nums. E.

Na primeira das VIII pags. prels. o titulo e pórtico acima reproduzido em <fac-simile«;;

na II o escudo de armas de Portugal, encimado por viseira e cabeça de draglo

VOL. II ,
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alado, e circundado de folhagem ornamental (gravura quadrangular, de grandes di-

mensões, aberta em madeira); na III a Dedicatória á rainha D. Catarina, que co-

meça: piiijto nlln ri, imnjto voSrrofn 11
^rnlicirn. ; nas iv a vi a: (J] an-

iieaòtt ftns ropilulOiS t(lnltll^(ls nrftn primryrn riinjím
||

íin (fforonítn

grrrnl íir ^llloniO §nlirliia., impressa com caracteres redondos e a duas cols.

por pagina, rematando : «Fim da Tauoada.> ; e nas VII e VIII o «Prologo de

Marco António |1 Cocio SabcUco, orador historlographo clariffimo em duas hifiarias

que fez |; des do mundo criado." Impressão nitida, com caracteres redondos ; o texto

í iniciado por uma grande letra (C) de desenho de fantasia (gravura em madeira).

No alto da primeira das trezentas e sessenta e quatro paga. nums. começa o texto da

Eneida prirneyra de António
Sabellico, Des da crlaçam do Mundo

em que começa fua historia.

Capitulo primeyro.

que decorre até pag. ritrluiij. Compreende nove Livros, com tífiíj fj.®!*}''»

o ultimo dos quais fecha com o trivial «F1N1S.>, seguido da subscrição, de que da-

mos o «fac-similc" :

Acabourcaprimcyracneida de
^fcarco ac.íonio Cotio SabcHco/ rrdladada rx latira

^mlingoaçí if>omi(jucra poj a fcnbota oona iLianot

Wbi oo\ifb.arque8 DC ©tia real oom fcriiaiido.

Cpotfeu mandado impzciTa cmamu^to
irobteTlcaicídadcoeCoTTnbza/po;

5o3m oa ôarrcira t lloam SI
uaree/ empsemidotee od

£13 rcf na meíma vntuer £G
fídade.

ao0.ncv.biae«o mesoe sctembto.
ec A. e. %•

(O original mede 73X75.?'"'")

No alto da pag. CCÍij|(não existem pags. com as rubricas ttlfllf e trcl) princi-

pia o

Capitulo de lob de que nam faz

mençam Sabelico.

que decorre até meio da ultima pag. do volume, seguindo-se, como que a rematar

estes dizeres, reproduzidos agora em «fac-simile» :

Cdfôir vífto X epmtnado efte capitolo t tractado t»a bífto

ria ocSob/pcIoooatoj medre ©logo ocÊouuea
permãdadoefpeíialoofenboz Cardeal Sn

fanteinqnlfidoigeralnefteareynoST

fenbozioeoepoztugal. Êtn
Xifboaa]cví|.Bc|ult)o.

JSb> B, X.

(O original mede mxSlmm)

Na composição do texto foram empregados caracteres redondos, itálicos e góticos : com
os primeiros a Tauoada, o -Prologo» e a primeira linha dos titulos das mesmas pe-

ças, a dos nove Livros e a do 'Capitulo de Iob> ; com 03 segundos as restantes li.

nhãs das três citadas peças, e, na Tauoada, a indicativa dos nove Livros ; e com os



CORONICA
geral da cncyda fcgiã

daoe^trco Sncoirio Coclo
Ssbclico/ocg bo coitte^o

00 mundo ate noOb
tempo.

Zrrtladada&etatim em lingoagc^ojtiK
Sucapoieona&tancifUbaOo ^arqocs

0« eUa real Som Utraináo.

feirtffída aa moytPâlta tmorto poderof*
fenbon eonacatbfrinanafnba ocgio:
tugal.Aolbcr oo martoalro t morto po»
dcrofofcnboí ©om ?oam tcrccrK)«ey oc
lÈioitugal ocOtnomctqalntooMlmoDO

contocoertreoeflc

Portada da segunda parte da obra descrita
" O original mede 276XI80mni.

Catálogo sob o n.o 2223.

(Pag. 19)
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últimos a Dedicatória á rainha D. Catarina, o texto principal da Obra e parte das

notas e citações marginais que as pags. apresentam por vezes (até pag. fcrmo ;

as insertas nas restantes pags. são compostas com caracteres redondos), sendo po-

rém, como é usual, de menor corpo os caracteres empregados nas notas. As pags. da

QBncillIt são, como as da @^nU0niin, a duas cols., mas aqui divididas por um fi-

lete.

Com excepção das pags. prels. 1, II, IV, V, e VI, todas as restantes do volume são cir-

cundadas por um filete.

O volume é constituído por vinte e quatro cadernos de impressão: o primeiro, de qua-

tro ff. (as VIII pags. prels!), rubricado, no pé da frente da segunda fi. : \í. tj (a

primeira fl. deste primeiro caderno não apresenta, como é usual, a competente rubrica

CL í) 5 os vinte e um imediatos, de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente

das primeiras cinco ff. de cada um deles, 'respectivamente : A, A t}, ^ •!)»

31 iitj, ^ D a ,J, ^ tj, JE iii, $ tiij, JÊ U ; o vinte e três, de seis ff. somente,

no pé da frente das quatro primeiras: |), |) ij, |) iij, 1| ittj ; e o vinte e quatro

e ultimo, de oito ff. (a ultima toda em branco), no pé da frente das cinco primei-

ras : 3> 3 'Ji 3 t'j> 3 'itji 3 "• Nas rubricas não foram empregadas as letras

S ' ÍÍ-...

Dos rrrríiij CnpHuiOS que, como já dissemos, esta primeira (fctlíibn contém, o

primeiro não apresenta titulo propriamente dito; o segundo é assim intitulado

:

C. (ínpitulo fí0uní)í i>£ Hoí
ri/ 60 biluuio.

o ultimo

:

Cj€ap. crrtij. ffiomo a nnuegn-

ínm íin fniim foij tnufn íin grnn

íií riqucja ôt galninn : 1 coma a

murfta prorpíriímiic ll)r gtrou

niir rm iSolnírin pulas muçtns

molljfrcô gctins tom que rnfott

rO i)t fun mortf

.

CORONICA
(1
geral da eneyda segú

||
òa... ffloijmbrn... p. D. g.

ii}. (1553).

{Da portada damot, em folha aparte, a exacta repi-odvção foto-zincográfica).

In-fol. de VIII pags. (prels.) iniims. e rrrrlritj (esta ultima numerada, por

engano, rrrrrriijj nums., além de uma em branco, final.— .As duas partes

em igval numero de vols. E.

Na primeira das VIII pags. prels. a portada acima reproduzida em tfac-simile» ; na

pag. II o escudo de armas de Portugal (que vem em igual pag. da parte preceden-

temente descrita, porém agora seguido do Visto e autorização de Fr. Jerónimo

d'Azambuja permitindo a D. Leonor de Noronha a impressão da obra) ; nas III a

VII a <il Tsuoada dos capítulos que Te contem nefta Tegunda Eneyda 1| de Marco An-

tónio Sabelico des do mundo críado.> ; na VIII o «Prologo de Marco António ||
Co-

cio Sabelico va Eneyda fegunda da Sua hiftoria \\ defdo mundo criado.*.

No alto da primeira das quatrocentas e vinte e três pags. nums. principia o texto §0
fCflUllbn fltítjílfl, encimado pelo titulo

:

Liuro primeyro.da eneyda se-
gunda do mefmo autor.
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Compreende nove livros (Liuro primeiro a Liuro nono) e tlj. (£ ÍIlip., o ultimo
dos quais fecha com o clássico

Saus §ca.

seguido pelo registo da impressão e declaração de erratas, que reproduzimos em
• fac-simile' foto-zincográfico

:

Acaboufe aícgunda cneida de
AarcoantoníoCoctoSabelíco/ trefladída nc lacttn
cm ltni;o3gê'^ouugueBpossam oona Xfsno:

filba 00 abarques ce^Hareal Dom íeriKndo.
epozfcumandadolinpKfTa/emimufio

nobze 1 leal cidade oe Coymbia/ po:
5oamoe;êarreíra tjoãoaU

uarcs cmp:emido:e0 oel

TRefjnamefmavníner
ftdade.

Soe oe5 eias 00 mea ec íunbo.
0e jib. &, íMí,

Epor a arte da imprejfim fer muyto delicada, Q/ter taniat

miudezas como tem.^vãií al^iíerroi que ho difcretoleytor pode

fuprircõmuyra facilidade mudando aa letra.porqueiião fé põe

,-iq'ii,porJcrcnidepoucaJiíOjlaiilia.

{(I oriíjiual 7nede i04xi"0mm)

O primeiro dos rij. Capítulos que esta ffillClJôn ftgunín contém, é assim intitulado:

Capitolo primeyro de hu concilo dos iudcos depois da morte

dei rey Salomão : em que fe apartam os dez

tribus a fazer outro rey.

e o ultimo:

C. íCnpit. clj. (Tniiio ^nrcio ro

rttilniio nlcunntflu ho cirro

n lloinn it Ijo tornou n yor, ii

Srfpois nlcuõtar n rojjo 6c

fiu» iiinij / nj ôr fiin morte.

Na composição do texto desta CnCIJÍrn frjunbn, vêem-se, como na ffinciill pri-

ntCIjrn, caracteres redondos, itálicos e góticos: os primeiros na «Tauoada», e na

primeira linha do titulo do €Prologo> e dos nove Livros (em alguns deles, todo o

titulo), e do registo da impressão ; os segundos no Visto de fr. Jerónimo d'Azam-

buja, nos títulos dos nove livros insertos na «Tauoada», nas restantes linhas do ti-

tulo do «Prologo» e do ••Liuro primeyro», no «Prologo propriamente dito, no ti-

tulo do Capitolo primeyro e na primeira linha de alguns dos demais capítulos da

obra, e ainda na declaração das erratas inserta no fim, após o registo de logar,

nome do impressor e data da impressão; e os últimos, em parte dos dizeres inser-

tos no frontispício, no texto propriamente dito da ©ItClJôn fcftuilbn, no titulo dos

seus capítulos e no registo final da impressão, já citado. As noías e citações margi-

nais que a maioria das pags. apresentam, são também compostas com caracteres gó-

ticos, mas, como na (!!'lICÍÍin prillICÍro, de corpo muito menor que o do texto.

O voliune compreende vinte e oito cadernos de impressão: o primeiro, de quatro ff. (as

VIII pags. prels.), rubricado, no pé da frente da terceira fl. : 2/ iij (ás duas primei-

ras ff. deste primeiro caderno competiam, respectivamente, as rubricas 21 \ t li i\,
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porém não as apresentam) ; os vinte e três imediatos (2 a 24), de oito pags. cada

um, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente:

^, ^ íj, ^ itj, ^ iti} a 3. 3 'i. 3 "J. 3 "íj ; os vinte e cinco a vinte eoito,

respectivamente: íl, a tj, fl tij, í> iitj a ô, & ij, & iij, i icij ; e o vinte e nove

(ultimo), de seis ff. somente: t, í tj, f íij, í itij.

A impressão dos dois volumes é nitida e perfeita ; a esmaltar a composição lia numero-

sas letras iniciais de lindos desenhos de fantasia, gravadas em madeira.

O Visto e a permissão para a impressão, de fr. Jerónimo d'Azambuja, insertos a pag. II

(prel.) do volume segundo, por baixo do escudo de armas portuguesas, são textual-

mente como seguem :

Eu frey Hieronimo Dazambuia meftre em a faricta Tlieologia da ordem dos pree-
\\

gadores, deputado polo fen/ior Cardeal Iffaiite pêra ho exame dos liuros que J'e Imo

de [I imprimir nefta cidade de Lixboa, dou fe q lio prefente liuro Marco António

Sabeli \\ co trejladado de latim ê português pela muyto illuftre Senhora dona Uw
nor de Noro ||

itUa, não tem couja reprouada nem fcandalofa. Pelo qual dou auto-

ridade ã dita fe- '}. nliora que lio poffa mandar imprimir. E por affi paffar na

verdade Jiz efte feyto ^ j affinado per mim a .21. Dagofto de M. D. L. annos.

II
Frey Hieronimo Dazambuja. Magistri.

Na numeração das pags. das duas partes da obra notam-se numeiosos erros; Na parte pri-

meira a pag. rir está numerada ruttj; a rij, li ; a nttj, ttt; a IO, cti} ; a crro,

rrriiii; a trrir, rrij ; a rrtj, rlrrrrir; a rrirrrtti}, rdrrriif; a rcriij,

rrijcl; e não ha pags. com as rubricas frirlir e ml. E na parte segunda : a pag.

-r acha-senum rij; a rrij, rrwtj ; a rruij, rrij; a Irrj, Irr»; a Irriij,

Irrtti; a Irriiij, Irri; a Irruj, Irro; a Irrniij, Irroii ; a Irrrj. rri ; a

crrrjj, trrrir ; a rlrrutij, rirruj ; a rlrrr, qrrrir; a rlrrrir, tJrrr; as

rrrj e rrrij, respectivamente rlrcj e ilrfij ; a rrriu, rrrruij ; a rrrniij,

ttiij;a rriij, crruii; a rrr, rcrriij; a rcritj, rrrrj; a crrr, rrr}j;a

rrrrij, rrr; a ttrrro, rrrrrj ; a rrlruiij, rltrniij; a crrruij, rrrrniij,

a rtrrir, rrcrotij; a rrtrrrr», rrrrrr»; a rrrlrruj, rtrlroj; a trrlrrroj,

rrcrcir; a nrlrrrrir, rrrlrrrsjj ; a rrrrrulj, rrrrrijj; a rrrrrniij,

rrcrrrrj; a rrccrrrj, rrrtniiij; a irrtrrriu, crrrrrnj; a rcrrrrroij,

tírrlrj ; a rtrtlr, ttrrrrruiij ; e a mtlriij, rrcrrriij ; aiém de não apresen-

tar a competente rubrica a flWJ ; de não haver pags. com a rubrica flrrj, frf

rrirrriiij e rclrrro ; e aparecerem duplicadas as rubricas Ctlrriiij e Crlrr».

O caderno S encontra-se transposto para depois do Dí.

As pags. pares ij a rmiiij da primeira parte apresentam, no alto, a indicação do livro

que inserem : JibrO prtllirijrO ; e as impares j a rrrtr a indicação complementar :

^(l {irtincirit tnii&n.; as restantes pags. pares desta primeira parte, ao contrario das

primeiras, a indicição : 5'^ prilll£trn rttri!)!),, e as impares, a indicação comple-

mentar: gibrti frguníio., Jibi» tcrccijro., etc.

As pags, pares e impares da parte segunda inserem igualmente, a encabeçar, os dizeres

:

gíbro priniíljro. e Sn frgUlI&n riltljiin, altemando-se porém de livro para livro;

como seja, por exemplo : n.is pags. pares que inserem o livro primeiro : JiOrO Jiri-

intirO., e nas impares: 5fl ffguilíin Cnttjíin. ; nas pags. pares que inserem o

livro seguado: Sfl frgUltSn mtljíin., e nas impares: gibro fíflUfí"''; e assim

sucessivamente.

O tCapitolo de lob», com que fecha a Eneyda prlmeyra (de pag. ccclj em diante), parece

nunca ter sido visto por Inocêncio, pois que o ilustre bibliógrafo, referindo-se a éle

no Dlc. bibllographico (tomo V, pags. 179-181), mostra bem pela forma por que se ex-

prime, que, apesar de citado por Barbosa Machado na sua Bibl. lusit, e por Sousa Fa-

rinha no seu Sammarlo da mesma Blbl. luslt. (Lisboa, na Offic. de Ant. Oomes, 1786,
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^p

.n-8.0 peq., 4 vols.) sob o titulo de Traíado da historia de Job, duvidava bastante d,

ml,?',.™'"'.^
•'"'"''""'""^ "^^ "P""'" ™ q"^^'í° foi. porém definitivamente de-monstrada, e até amplamente elucidada, pelo dr. Ramiz Galvão nas suas notas biblio-

gráficas icerca do exemplar existente na Bibl. Nac. do Rio de Janeiro, publicadas no n o

aL , ""vn^"
"''^ '" """"'' ' ""''' recentemente por Brito Aranha (Dictnbl., tomo XIII, pags. 290-201), pelo dr. José Alexandre Teixeira de Melo (CaiaíoZ"os cl^ellas da BibliotHeca Nacional,, c.,,.^ do Brasil, n.o 140 p^ 332 334Wpor José António Moniz (Catalogue dela bttllothegue de M. Fernando Palha. Trolsleme partie, pags. 27-28, n.o 23si)

'

Barbosa Machado, Ribeiro dos Santos, Costa de Macedo (este no Catalogo dos It.ros aue

ados HM- V
'"" '™' '""'""^ ' ''"'"' "^ "^'°^ -E'''-^'" 'o^«'. "OS seus iZlados b.bhograficos, esta apreciada tradução da -Coronica geral, de Marco António S -

b .CO, dando porém dela mui sumaria descrição. O primeiro dosbibIi6grafos que fiemctados, refer,ndo-se na sua B/W. lus. ao merecimento e p.imores da versão diz ememate á descnção da primeira parte da obra:-.Esta traducçâo ,em pelo conTe'xtt muNtas e doutas annotaçoens da Traductora .

°'
mT^BM^F™'^' '"'TT'

""'"" '™ ^™" '"" '"«« ' '"'=«'' " " de feverei-ro de 1563. Era filha de D. Fernando, marquez de Vila-rial
Desta PRECIOSA E RARÍSSIMA espécie bibliográfica quinhentista somente se conhecem

Nacional fluminense, que consta s6 da p,imeira parte, e essa mesma falha das 0?^
'Z^l T- " ° '^

'Í"f"
'''^"'"""' '^''""'' ""^^ -"»" constitu o p hs 'duasparies da obra carece da fl. de rosto da primeira. O nosso exemplar, esse encontranao s_6 completo n,as também optimamente conservado, parecendo até que as mpressão se real.zou ha poucos dias e não ha trezentos e tantos anos! Pode poircòn'sider.r-se verdadeiramente precioso e de um valor correlativo

De uma das décadas das Eneidas de Marco António Sabelico traduziu também D Leonorde Noronh.a a seguinte obra, de que a livraria de Azevedo-Samodães possue um belissimo exemplar da edição original.

2224- C ©rtc liuro Ijí U
\\ romiío 6n Diftorm íif „orra xtòt- 11 ram íír-

bon... p.b.l.iii. (1553).
iin«in...str

(Do frontúpxao damos, em folha aparte, n exacta repro^lução foto-uncografica).
In-4.<> pequeno de ro}. folhas numeradas pela frente. E.

// n J.^
^^ "'""'.' ''^

r™''"
'°"" <'""" ^^^ •^- '^"^'' >""' 0"^ ^ """,. só aparece da ÍO HJ_ ^A em diante o titulo e pórtico acima reproduzido em .fac-simile.

; no verso da m sLam? primeira II. a declaração de exame ao livro e da ficença de ,,. erónimo de Azambuja/< permitindo a impressão do mesmo livro
; no alto da frente da^fO. ircomeça o tLto

CcfOf ímpecíTobo p:efcn*
te Wb:ocoamado começo oa bífto:ca oa noffa

rcdcmpçam/cm ba murro kal cída.
dcoc 2.írbo3encafaoci5cr

tnígalbardímp;c
ffo:oeliRcYDo

flbfcnbot.

3ca«
6oufcíoe^í.bía0lwme8(íftb:a&e.iR.^.Uí.aílí>0

(O original mede 46X101""")
O te^xio desta primeira parte da obra compreende dezoito capitulos, designando-se o pri-



fTiÊílelíurobeDO
começo caI?íftoxat»e nofTa ndc"

f^m que fe fe5 pcra ^nfolaçáo dos'

[fluc nam fabc lanm : pede \?o au^

1
102 cdla í)O0kíco:ed q fe ndia i?a^

aclparem ll?e oígam poj amo? De

Oeoetpúpàíer noder poUa alma.

^0^ ap^ouada peUa fanúta ^nqui^

ít^m oeile reino oep<»tugái.

R^í

Portada da primeira parle da obra descrita no C iiálogo sob o n.» 2224.

O original mede 160XI23mm.
(Pag. 22)





Eftahcarcgun
'da parte r>a bífto:Ca oe noíTa re»

dençâo:querefc5 pcraconfola^â

D06 que não fabê latim.
Pede ho autor acw leytores que fe neU acha

rcmlhedígáo por amor de Deos hú Pater

nbfler polaalma

íffoyapwnada pola fancta inqutfi^âooeftercynooc

Portatia da segunda parte da obra descrita no Catálogo sob o n.o 2224.

O original mede 180X116""°.
(Pag. 23)
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Ç ffi n P i t u l a ;i r i m r i r n

ia cumriçnm br mffa

fíitijorn.

ffi; n ji t t u l P. r u i i i.« a u

jrjum òa rtisfUn i rniití lin iiuis

ntrntnr lio binlui Se iiuc nas

rllr flunrbf.

Do exame e Licença de fr. Jerónimo de Azambuja permitindo a impressão do livro damos

textualmente a reprodução :

^ írtij gicrcmimn ín
1;
jnmliujn mcftrr iin fitii tlimUiiiin it acputn

|| &o

;jtlln friiiir CnrSrnl ^fniitr intiiiiliftor ll grrnl lurirs rrijiios bc íJmtu-

linl prrrt 1)0
i|
rrnmr íms liurus iirftc nrrtbirpnao is

||
girlion : Sou fff

iliií frnmiiicij fftí Ititro |i Iin uiíia Sc nofrn gínljoia r^ nô nrljcij nel- 1| le

roufn rõtrn n fcc ní- bõs tiiftunurâ ^IfUo
|

qunl iiou licença quí ff poCfn

imprimir.
|| n.ir. òt gulljo íit mil ry quinliíitíos lin- w roíiita nj l)um.

Na composição do texto do livro íoram empregados belos caracteres GÓTICOS, de

quatro corpos : com os de corpo maior a primeira linha da Licença de fr. Jerónimo

de .\zambuja, a dos dezoito capítulos da obra e a do registo final ; com os de corpo

immediatamente inferior as restantes linhas das duas primeiras destas três citadas

peças; com os de corpo imediatamente inferior o texto propriamente dito da obra;

e com os de corpo mais pequeno as notas e citações marginais que algumas das

pags. contêem.

A composição é esmaltada com dezoito letras iniciais (uma em cada capitulo), de lindos

desenhos de fantasia, gravadas em madeira.

O volume é constituído por treze cadernos de impressão: os doze primeiros, de oito ff.

cada um, acham-se rubricados, no pê da frente das quatro primeiras ã. de cada um
deles, respectivamente : gí \] (k primeira ti. deste primeiro caderno competia a ru-

brica %, porém, como é usual, não a apresenta), ^ iij, % itli a m, IH íj,

m iij, m iiij
; e o ultimo, no pé da frente das cinco primeiras S. : It, It tj, It ii},

n fíij, II U. Na rubrica das folhas não foi empregada a letra 0.

Elta he a legun
|| Sn pnrtí òa liiftorin br noffii xt- 1 bcnfíio:... ffiolm-

bru, 1554.

{Do frontispicio damos, em folha aparte, a exacta reprodíição foto-zincográfica).

Id-4.0 de rrlif (aliás 141, pois que a num. salta de rrrru} para trl», e se-

guindo esta nova ordem até final) pags. nums. (excepto as duas primeiras,

que por constituírem a fl. de rosto, não apresentam numeração: l e l{),

além de uma com o registo da impressão, uma com a marca do impressor

(veja-se a reprodução que dela damos em o n." 2119 do presente Catálo-

go), e uma em branco, inums., finais.— /4s duas partes em um vol. E.

Na primeira pag. (a segunda em branco) o frontispício reproduzido acima em «fac-si-

mile»; e nas pags. it}. a Cflif, o texto desta segunda parte da obra, a qual com-

preende 03 Capítulos xix a xxiiij.

Do registo ou subscrição final e declaração que se lhe segue, inserto na primeira das

três pags. inoms. finais, damos a seguinte reprodução foto-zincográfica:
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A LOVVOR DE
Deos,& da Virgem gloriofafua madre.Sc acabou

aíegundaparccda hiítoria de nofla redenção: Im-

preíTacmamu^^tonobrc&fcmpre leal cida-

de de Coímbra.por mandado da muy to

liluftrc fcohora Dona Lianor de No-
conha.Por loáo de Barreyra impri

midor dcl R.ey na vniueríida

dpd Coimbra. Aos.viij.

dias do mes Dagofto

do anno de

^fftopcrmlmfrcyt&íeronymo m^mha
ja:©oulícciiía que fc pofTa tmpiímlravín*

íoytoDla900in<90cSctcbjoDc^.í©,2L?.
írcffeUrotiyrao

iBa3ambuia.

(O original mede tíAxiOl""")

A composição do texto mostra belos caracteres GÓTICOS, e a dos títulos dos Capítulos

caractere» redondos (a primeira linha) e itálicos (as linhas imediatas á primeira).

O volume é constituído por dez cadernos de impressão : o primeiro, de quatro ff., está

rubricado, no pé da frente da segunda fl.: % ij. (á primeira H. competia a rubrica

A, porém não a apresenta); os oito imediatos, de oito ff. cada um, rubricados, no

pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: ç, í? IJ,

^ iij, fi iitj a 3, J ij, 3 itj, 3 tiij; e o decimo e ultimo, de quatro ff. so-

mente: f , f ij.^f iij.

No alto das pags. nums., encimando o respectivo texto, os dizeres ou titulo: gíflUnoll

pnrtE òa hiftorin (pags. pares) 5* norr» rebtmiJÇnO. (pags. ímpares).

Conforme na primeira parte, a composição é esmaltada com letras iniciais de desenhos

de fantasia, gravadas em madeira.

O pórtico ou alçado que emmoldura o titulo da primeira parte desta obra e vinheta que

o encima é o mesmo que, vinte anos depois, em 1572, António Gonçalves utilizou

para ornamentar o rosto da primeira edição d*05 Lusíadas de Camões; porém agora

(como pode vêr-se no «íac-simile. que damos acima) sem os trofeus que primitiva-

mente ornavam as colunas laterais do alçado, os quais talvez fossem suprimidos em
virtude de se acharem gastos pelo excessivo uso dado ao mesmo alçado, pois que

este, de 1552 a 1572, se utilizou oito ou dez vezes. ^
A marca do impressor, inserta a meio da frente da ultima folha do volume, embora,

como se disse acima, de desenho idêntico á que reproduzimos a pagina 561 da pri-

meira parte do Catálogo, não apresenta já, no pequeno quadro que se acha pendu-

rado na parte inferior do estacão ou tronco de arvore, o nome-LVDVVICV|l RO-
DVRICI, que a marca primitivamente continha, como se vê da reprodução acima

referida.
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Edição primitiva desta clássica e apreciadíssima versão. Os exemplares, verdadeiramente

preciosos, são DA MAIOR RARIDADE ; que nos conste só lia noticia dos dois

exemplares que apresentamos (um deles constituído somente pela segunda das duas

partes da obra), os quais são os únicos citados pelos bibliògraphos e que eles não

tiveram ainda assim a fortuna de vêr. Ambos se encontram no mais perfeito estado

de conservação. As duas partes que constituem o nosso exemplar completo acham-se

reunidas em um só volume, cuja encadernação, de carneira fina, executada no século

XVII ou XVIII, apresenta, a meio ,das duas pastas (faces exteriores), impresso a

ouro, o cx-Ubris brasonado dos Marquezes de Arronches e Condes de Miranda (Ve~

ja-se a obra Super-iibros omnmentacs pelo conde de Castro e Sola, n.° XXIII, a

pags. 45-46). Desse ex-Ubris damos, em tamanho exacto, a seguinte reprodução foto-

zincográíica

:

2225- -Ontro exetnplar ; só a segunda parie. E.

Este exemplar da segunda parte da obra encontra-se, como já dissemos acima, belamente

conservado, pelo que também se pode reputar de muito apreço e valor.

Os bibliógrafos citam ainda desta obra, além de outras pretensas edições, -que afinal

C) C nunca apareceram, pelo que não as mencionaremos -esfoutra edição de que existe

um exemplar da primeira parte na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (veja-se o

Catalogo dos cimelios da mesma Biblioteca, a pags. 299 e 300, o n.o 117)

:

«Este libro he do começo da historia de nossa redençam, que se fez para consola-

çam dos que não sabe latim. Pede a Autor delle aos lectores que com charidade lhe

digam por amor de Deos hii Pater noster polia alma. M. D. ZJiX»

Os dizeres transcritos acham-se dentro de portada gravada em madeira ; no fim

do texto a subscrição

:

«Em Lisboa. Por Joam de Barreira. Impressor dei Rey. M. D. LXX.».
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Na fi. 2 vem uma dedicatória do impressor: «A Muyto e Excellente Princesa, &
serenissima Seniiora Iffante Dona Maria filha do muy alto & inuenciíiel Rey dom
Manoel da gloriosa memoria. loam de Barreira Imprimidor. S.> Nela declara João

de Barreira que a obra é de «dona Lianor de Noronha filha de dõ Fernando Mar-
ques de Villa Real tam affeiçoada ao scruiço de V. A...>.

Os exemplares desta reimpressão são tauibem de extrema raridade ; nem se conhece

nem mesmo se presume o logar onde exista algum que reúna as duas parles da obra

Citam e descrevem, mais ou menos amplamente, as duas obras de D. Leonor de Noro
nha que ficam descritas, os seguintes bibliógrafos : Barbosa Machado (Bi*/, lusitana,

tomo III, pags. 13-14), Nicolau António (Bibl. hispana nova, tomo I, pag. 339, col

primeira), Inocêncio (Dic. hibUograpliico, lomo V, pags. 17y-181), Brito Aranha (obra

citada, tomo Xlll, pags. 290-201), Costa de Macedo (Catalogo denominado da Acad(

mia), Pmto de M.itoç (Man. bibl. portuguez, pags. 423-424), Serrano y Sanz (Apuntes

para una biblioteca de escritoras espanolas desde el ario 1401 ai 1S33 (Madrid : Tip,

de la «Revista de Archivos, Bibliotecas e Museos», MCMV, in-4.o gr., 2 vols.), tomo
II, pag. 662); e somente a segunda parte da ultima das duas obras, Sousa Viterbo (O
movimento typographtco e litterario em Coimbra no século AKf-esludo publicado

n'«0 Instituto., vol. XLI— 1893-94).

A Dona Leonor de Noionha atribuem os bibliógrafos e vários escritores ainda a seguinte

obra, de que actualmente, que saibamos, não ha sequer vestígios de um único exem-

plar : - Tractadinho da paixão de Chrisio, com a declaração do Pater noster.

22^J6-Noronha (/). Sancho de). — f^ THACTADO,. .— Coymbm. .. M. D.

XLVII. (1547).

(Po fronlupicio damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-eincográfica).

-T In-i." peq. de 103 pngs., afora uma, final, oom o colofún da impressão. E.

/ / /) Vy '^^ P^^' ' (inum., pois a numeração só aparece da pag. 2 em diante) o frontispício

'1 Q ^ I acima reproduzido em «fac-simile» ; na 2 a Dedicatória -
^
^^ * " MVITO ALTO

||

& muyto poderofo Príncipe el Rey ;
Dõ loam ho terceyro defte nome. || Noffo fe-

nhor.> (Começa pela formula: • Muyto alto e muyto poderofo fenhor.»); nas pags.

3 a 8 a • %^^ PREFACAM EM ||
louvor do facramento da Confifíã

||
E de como por

ella nos deuemos ||
conuerter a Deos.»; nas pags. 9 a 103 o texto da obra propria-

mente dito, o qual, compreendendo LVII Capítulos, é encimado, no alto da dita

pag. 9, pelo titulo do

< tfT CAPITulo primeyro. Da. neceffidade

do facramento da fancta confiffam.»

E na pag. inum. final, o colofân em que vem indicado o logar e data da impressão,

que reproduzimos foto-zincográficamente

:

I^ACABOVSE D
E M P R EMIR ESTE

traftadodeconfifiTam na tw
dade de Coymbra pet

loida barreyra SC

Ix>am aluares,

éprlmidores

da vniuet

Gdade.

Aos.xxix.de lanejro. De

M. D. XLVII.
(O original mede 67x79'>>m)



^T R A C T A D O
DA S EGVNDA PARTE

dofacraniento dapcnitcnya.Que

be Confiffam . Com deteftafi

dos fere pecrados mortaes,

Eesortaçá dasvinades

cootrayras a eWeí

.

SC modo pêra

bcmcon*»

feíTar.

«
Comporto por dom Sancho

de Noronha.

18D.©» ]cloí;;

Portada da obra desaita uo Catalogo sob o n.° 2226. O original

mede noxnsmm.
(Pag. 26)





TRACTADOMO
ral delouuorés & pcrí-

cros dalgús eftados fccu

lares Sc das obrigações

que neles hacom

exorcacamem

cada ertado d^

tjuefccra-

ta.

Comporto por

Dom Sancho

de Noro-

nha.

I^ortada da obr.i descriti no Catálogo sob o n.» 2227. O origii

mede 145,-:S9mni.

(Pag. 27)
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O volume í constituído por treze «adernos de impressão de quatro ff. cada um, rubri-

cados : o primeiro, no pé da frente das segunda e terceira a. A, A ij ; e os doze

restantes, no pé da frente das duas primeiras ff. de cada um déles, respectivamente:

B, B ii z N, N iij.

A impressão, embelezada com cinquenta e sete letras iniciais de Capítulos, de desenhos

de fantasia (algumas figuradas), gravadas em madeira, foi executada com caracteres

redondos e góticos: com aqueles o texto propriamente dito da obra; com estes as

notas marginais das paginas.

Tanto este livro como o que a seguir se descreve são tidos em elevado conceito pelos

nossos mais doutos escritores e bibliõgrafos, «por serem escritos com pureza de lin-

guagem e estylo grave.. O seu autor é considerado um dos nossos melhores clássi-

cos do século 15.0.

A edição, primorosa, é, que nos conste, a única que até o presente se fez da obra. Os

exemplares, na verdade preciosos, são DA MAIS EXTREMA RARIDADE; nem

mesmo se conhece logar certo ou presumível onde exista algum outro exemplar,

além do nosso, que também se encontra muito bem conservado, estando apenas o

frontispício um pouco aparado, com prejuízo de parte da coluna lateral exterior do

pórtico ou alçado que o embeleza, e notando-se um pequeno defeito (queimadura de

tinta) a pags. 67-68.

TRACTADO MO ||
ral de louuores ..—Coymbra.. ,\l.U.Xl.l.\

(1549).

(Do frontispício damos, em folha aparte, a fxacla reprodução foto-zincográfica).

n-4.° peq. de CXIIII (aliás 1 lõ) pags. nums., afora uma em branco, fi-

nal. E.

Na pagina / o titulo ou frontispício reproduzido acima em •íac-simíle» ; na // a Dedica-

tória «•Ia HO MVITO ALTO E
li
muyto excelente príncipe dom loam nof 1,

fo Pe-

nhor, Filho do muito alto &• muyto U poderofo Rey dom loam ho terceiro !| defte

nome noffo fenhor..
;

nas /// a Vlll a .PREFACAM EM LOVVOR DAS |; virtudes

& de como nelas a feli-
li
cidade defta vida confifte.»; de pags. VIII a parte da CXIIl o

texto proprirmente dito da obra; e na restante parte da mesma pag. CXIIl e em
parte da CXIIII o visto e permissão de fr. Marfim de Ledesma para a impressão do
livro. A fechar a seguinte subscrição, de que damos o «fac-simile»

:

Foy fmpreflb to prefente mCt?.êoimf^

muy nobre ,& fcmprclcal Cidade

<ic Coymbra,por Francif-

CO Corrca imprdlôr

<lo Colégio

Real,

acaboaflc aquatro dias dofa«,iJ6

Sctâ>iú.

ANNO.D.M.D.XLIX.

(O original mede 54x82'"'»)

Impressão nitiSa, com elegantes caracteres redondos e itálicos, os primeiros no texto

propriamente dito e os segundos nas varias notas e citações (marginais). A obra *

dividida em XV Capítulos, rezando o titulo do primeiro

:

Capitulo primeiro da grande

za do eftado Real & das obri

gações & perigos que nele ha.
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P^

CAPIT XV. de como nos bens do mun
do, nem em Tuas onrras, eTtados

nam deuem os homens de

por feu fim.

O Visto e permissão de ir. Martim de Ledesnia para a impressão da obra, em que se

faz um ligeiro elogio desta, diz textualmente assim:

«EV O DOCTOR FREI MARTIM |1 de l.edefma polia cômifrião (s/c) que tcuJio do

llmuy alto Príncipe, lio Penhor Cardeal dõHAnrrique Inquiridor mor em eftos Rey-

II
nós de Portugal vi efte libro cõpofto por o || muyto noble, & muyto magnifico Te-

nhor |l Dom Sancho de Noronha, amq fala em lingoajem Português da obrigacauí &
o-

II
ficio dei Principc y feos juyzes & comfeU Iheiros, he o dictc libro muy chato-

lico
II de muyto fanas. & boas doctrinas, y efpe-llro q fera muyto proueitofo.

• et vtinã lectores ad quos libcrmittitur guf || tãter mãdet executioni qua; elaborate

eis
II
in prsdicto códice prcfetantur.

«Frei, Martinus

de Ledefma

Doctor.»

O volume é constituído por catorze cadernos de impressão de quatro ff. cada um, e um
(o ultimo) de duas ff. súmente : O primeiro d'aqueles está rubricado, no pé da frente

da terceira II. (as primeira e segunda ff. do caderno não apresentam a competente

rubrica, respectivamente / e ij) : llj ; o segundo, no pé da frente das Ires primeiras

ff., respectivamente: b, b Ij, b iij ; o terceiro, no pé da frente da primeira fl. : c;

o quarto, no pé da frente das três primeiras ff., respectivamente : d, d Ij, d iij ; o

quinto, no pé da frente da primeira H. : e ; os sexto a oitavo, no pé da frente das

duas primeiras ff. de cada um dêles, respectivamente: /, / ij ; g, g ij : li, h ij ; os

nono a decimo priuieiro, no pé da frente da primeira H. de cada um dêles, respecti-

vamente : I, K, t; os decimo segundo e decimo terceiro, no pé da frente das duas

primeiras ff., respectivamente; m, m ij ; n, n ij ; o decimo quarto, no pé da frente

da primeira fl.: o; e o ultimo (o de duas ff. somente), no pé da frente da pri-

meira : P.

A composição é embelezada com dezassete letras iniciais de desenho de fantasia (gravura

em madeira) : uma na Dedicatória, uma na Prefaçam, e as restantes em cada um dos

quinze Capítulos da obra

Obra muitíssimo interessante ; como á precedentemente descrita, não se lhe fez até hoje

outra edição. Os exemplares são DA MAIOR RARIDADE; apenas ha noticia de

dois (um dos quais deverá certamente sêr este nosso) que vêem citados no D/V. éíW.;

um que pertencera ao advogado Rego Abranches, outro que tivera presente o antigo

jornalista Joaquim Martins de Carvalho, e do qual dera circunstanciada noticia no

Conimbricense (u.o 2633 de 19 de setembro de 1872). (Veja-se Dic. bibl., tomo XIX,

pag. 6). Nenhum destes exemplares foi visto por Inocêncio ou Brito Aranha, seu

ilustre continuador. O nosso exemplar encontra-se perfeitamente conservado, circuns-

tancia que o torna ainda mais precioso e valioso.

Barbosa Machado, na sua Bibl. lusitana, tomo 3.
o, pags. 673 e 674, referindo-se ao au-

tor destas duas notáveis espécies do nossa literatura quinhentista, exprime-se desta

forma : - «Foi muito douto nos estudos Theologicos, e não menos versado nas máxi-

mas politicas de que são irrefragaveis testemunhas as obras que publicou.»

2228— Noronha (Tíío de).—A Imprensa Portugueza no século XVI || seus re-

presentantes e suas producções || ||
Ordenações do Reino ||

Por
||

Tito de Noronha
1|
(Marca ex-libris de J.-V.—Joaquim de» Vasconcelos)

||

Porto
II

Imprensa Portuguesa
||
—

||
MDCCCLXXIII. In-4.'' de VIII-104-IV

pags. Des.

No csntro da ultima pag. vem o registo: «Acabon-se de imprimir no Porto, na Im-

prensa PoExuGUEZA,
11 aos XXIX días do mez de Janeiro H de mdccclxxiii».
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^/ro

É o n.o 2 da «ArcheologiA Artisttca-, publicada pelo sr. Joaquim de Vasconcelos, dis-

tinto crítico d'arte do Porto. A tiragem foi limitada a 250 exemplares, pelo que

estes são já hoje pouco vulgares no mercado. O nosso acha-se levemente manchado

pela agua nas primeiras folhas.

2229 A IMPRENSA
|]
PUUTUGUEZA ||

DUHAiNTE O SÉCULO XVI
|| I OR /^</ P O

II
TITO DE NORONHA ||

» || PORTO jj
IMPRENSA PORTUGUEZA

II II
MDCCCLXXIV (1874).—In-4.« de 40 pags. Des.

Este curioso e apreciado estudo compreende os seguintes capitules: I -PRELIMINA-
RES ; II-NUMERO DE EDI(,ÔES; Ill-IMPRESSORES ; IV-LIVREIROS.

A tiragem foi apenas de 269 exemplares. Pouco vulgar no mercado.

Norre Pereira {Dr. Manuel).—Veja-se : Constituições das Relijiofns da Or-

dem dos Eremitas de S. Agostinho. .

.

2230—Nota & Giraud {Alberto—, Oomíe).—Théalre d'. . . et du. . . ou choix des

meilleures pièces de ces deux auteiirs représentées sur lesthéatres d'ita-

lia, Traduit pour Ia première fois par M. Th. Bettinger
;
précédé d'un

Préci-ç historique sur la Comédie en Italie et en Franca, depuis 1'origine

du théalre jusau'a nos jours, par M. E, Scribe. . . Et accompagné de re-

marques et commentaires sur chaque piece, par M. Bayard. Paris. Aimé-

André... 1839 {Impr. de Casimir). In-S.", 3 vols. de IV-505-I, IV-497-I e

IV-484-III pags. E.

Muito estimada. Excelente edição. Bom exemplar.

Noticia do Brazil. . . — Yeja-se : Colleqão de noticias...

2231- NOTICIA
1|
DO GRANDE ( HOtjDE,

||
que teve a (juamitaõ do Presidio

||

DE MARZAGAM
||
COM OS MOUROS ||

ESTUQUES, E DE COMO ALCAC.OU

II
delles huma fatal victoria no dia 3 de Fevereiro

i|
do anno passado de

17.54.

—

S. ind. de L, n. de d. da imf,r. (llòõf). In-tt." de 7 pags., afora uma
em hranuo, final. E.

O opúsculo, interessante e mui pouco vulgar no mercado, não tem frontispicio pro-

priamente dito : o titulo acima reproduzido vem no alto da primeira pagina, a en-

cimar o texto da Relação.

223-.!—NOTICIA
,i
DO

|i
GRANDE ESTRAGO

||
GAUZADO POR HUMA GRANDE

TOR-
li
menta, que houve na Villa

||
DE

||
VIANNA,

||
E OUTRAS TERRAS

CIRCUMVIZINHAS || no dia 20 do mez de Setembro do prelente || anno.
||

REFERIDO TIDO EM Hl MA CARTA, \\qw da me/ma Villa veyu a efla

Cidade.
\\

(Vinheta ornamental)
||
LISBOA :

||
1|
M.DCCLVIII. |i Com

iodos as licenças necefforias. In-i." do uma (1. de rosto e 5 pags., além de

uma outra em branco, final. E.

A Noticia, que decorre desde a pag. 1 até parte da 4, vem no fim datada e subscrita:

Deos guarde a V. mercê muitos annos. Vianna 25 de Setembro de 175S. ]\ A. J. da

C.>. A esta segue-se : cCOPIA DE OUTRA CARTA |1 efcrita na Cidade do Porto na

mefma |! occafião.».

O texto, iniciado por uma letra ornamental, é encimado por uma vinheta ou cabeção

alegórico ao assunto do texto, grosseiramente gravada em madeira.

Opúsculo curioso e MUITO RARO. Exemplar com peq. corte de traça na margem
inferior das £f.

2233-NOTICIA (PRIMEIRA
|| -SEGUNDA & TERCEIRA)

1|
DOS

|]
GLORIOSOS

SUCCESSOS QUE
||
liveraõ as arm.ns

|1 DE ||
S. MAGESTALE

1| NA PROVÍN-
CIA DA BEIRA ; E PARI ICULaRM ENTE ||

do que houve junto à Villa de

/dÂ^^

D ^.

^/ (T-t?



If

30 CATÁLOGO DA LIVRARIA

Monsanto em onze de Junho no
||
combate, que teve com o inimigo, o

exercito de S. Magestade
|| mandado pelo Marques das IWinas Governador

das ar-
1|
mas d:iquella provinda, & do Consellio de Eslado

||
de Sua Mages-

tade.
II
(Escudo d'armas reais portuguesas)

||
LISBOA.

|1
(Liniia conslituida

de peqs. vinlietas ornamentais simetricamente dispostas)
|| Na Officina

de MIGUEL MANESCAL, Impressor do S5to || Offioio, & da Serenissima

Casa de Bragança. Anno de 1704.— In-4.'>, 3 opúsculos de 7, 7, 7 pags.,

além de uma em branco, em cada um deles. B.

O segundo opúsculo ou Relação (rata dos -Gloriosos successos que liveraõ as armas...

na Província da Beira, e particularmente do Destroço que os Paizanos delia fizeraõ

ao inimigo na fugida que fazia para Castclla.» ; e o terceiro : «Dos gloriosos svc-

cessos... em que se dá conta da tomada do Castello de Monsanto.».

Este ultimo opúsculo é impresso por Valentim da Costa Deslandes. -Interessantes e

RAROS.

Notícia summaria do Gentilisrao da Ásia. — Veja-se : Collecção rfi- nvti-

ciax. .. (t. I).

Noticia vniversal de Catalvna.. . — Veja-se: Marti xj Villadamor (D. Fran-

cisco).

•22.34—Noticias eccieslasticas, ou Folhas periódicas, Que todas as semanas
sahem na Corte de P.iriz e onde se deo á luz no dia 2 de Janeiro deste

presente anno de 1760, o discurso seguinte.

—

S. ind. de log., nem de data

dl imp. [semlo XVIII). In-4.'' de 24 pngs. B.

Não tem frontispício propriamente dito: o titulo vem no alto da primeira pag., a enci-

mar o texto do opúsculo. Interessante e pouco vulgar.

2235— Noticias recônditas do njodo de proceder a Inquisição de Portugal com
os seus prezos. Informação, Que ao Pontífice Clemente X. deo o P. Anto-

^ nio Vieira : A qual o dito Papa lhe mandou fazer, estando elle em Roma,
na occasião da causa dos Christãos novos com o Santo Officio para mu-
dança dos seus estilos de processar ; em que por esse motivo esteve sus-

pensa a Inquisição por .^ete annos, desde 1674 até 1681. Ao que se segue

huma Carta impugnatoria dirigida ao Padre Vieira, sobre o mesmo obje-

cto ; e a eloquente resposta deste. Documentos curiosíssimos, e nunca

publicados até agora Lishoa: Na Imp. Nacional. Anno i821. Com licença da

Commissão de Cenfttra. . . In-S." peq. de 272 pags., afora duas em branco,

finais. E.

Livrinho curioso e estimado. ]á pouco frequente no mercado.

2236— Nourrisson (/. KÍ!.r).— Essai sur la Philosophie de Bossuet, avec des

Q fragujenls inédits
;
par... Paris: Ladraage, IS.')? {lmpr.de L. Marlinet).

O ln-8.0 de ViII--284-l pags. E.

As pags. prels. VII e VIII inserem um «AVANT-PROPOS..

Novais Pacheco (Diogo de).—Veja se: Yalladures e Sousa {Joí>é Xai^ier de).

223T— Nove de Outubro, (O) ou breves considerações sobre ^ ultima gtierra

civil. Por um Liberal. Porto: Typ. da Rivísta... iS49. In-8.» de 196

pags. Des.

2238- NOVO TESTAMENTO (O) || DE NOSSA (siV) SENHOH E SALVADOR II

JESUS CHRISTO.JI" ||TRADUZID0 DE INDO-PORTUGUEZA.
|| U

O

&
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COLOMBO: || IMfPESSAnO NE OFFICINA DE MISSAÔ WESLEYANO.

il II
l8n2. In-.'." gr. de frontispício e 502 pags. com duas cols. de

impressão. E.

A primeira das 5U2 pags. nums. (a numeração só começa a apartcer de pag. 4 em diante)

insere o .ÍNDICE..

A composição tipográfica é a duas cols. por pagina : a primeira para o texto português,

e a segunda para o indo.

Estimada. Edição multo rara. Óptimo exemplar.

2239-Nunes da Cunha !,/oão).-KPlTOME || I'A VIDA, E ACC.OLN?
||
DE

|1

DOM PEDHO
I!
ENTBE OS REIS PE CASTELLA ||

o Lnmeiro defle nome.

II
OFFEBECIDO \\ AO M\1T0 Al.TO, E MVITO lUDEHOSO REY

H
D. AF-

FONSO VI.
II
NOSSO SKi^BOh. \\

ESCRITO P0R\\10Ã0 NV.MZ DA CV-

NHA
II
VISO-REY DA ÍNDIA,

||
E GENTIL-OMEM HA CAMERA DE

jj
SVA

ALTEZA.
II II

LISBOA.
||

(.o7ii ledas os licenças neceffaria?. \\
Na Offi-

cina de António CraesLtecK du Mello, Impreflor de |1 SVA ALTEZA. Anno

1666. 1(1-1.° de VI pags. (prels.) inunis. e 124 nums.

As VI pags. prels. inserem : titulo do ante-rosto (<EPITOME || DA ií
VIDA, E ACC.OENS

; DE II
DOM

;
PEDRO 1, ENTRE OS REVS DE CASTELLA ' o primeiro defte nome..)

(pag. I; a II em branco); titulo do rosto (pag. III; a IV em branco); e a Dedica-

tória a D. Afonso VI, datada e subscrita no fim : 'Porto 16. de Abril ||
1665.

|i
loão

Nanez da Cunlia.^ (pags. V e VI).

Obra clássica, muito interessante e da qual, segundo Inocêncio, D. Francisco Manuel

de Melo dizia- ?«£ sendo pequena, jazia competência a todos os grandes livros>.

Edição primitiva, e, ao que parece, ainda hoje a única publicada.—Multo rara.
Precedendo esta obra, encontra-se, encadtrnado juntamente, este outro livro do mesmo

autor ;

PANEGYRICO
II
AO SERENÍSSIMO REY

||
D. JOÃO O IV. || RKS-

! AVRADOR DO REYiNO
|1 LVSITANO. || OFFEfíECIDO || AO MVITO ALTO,

E MVITO PODEROSO REY || D. AFFON.SO VI.
i|
NOSSO SENHOR.

|| £S-
CSITO POR

ií II
lOÀO NVNEZ DA CVNHA

||
VISOBREY DA ÍNDIA,

1| E
GENTIL-OMEM DA CAMERA DE :| SVA ALTEZA.

|| Cantabiles mihienmtjvf-
tificutiuncs ; in kco, ptregriíiatknes mea>. ||

||
LISROA.

||
Com. Iodas as

liceiii;as neceffarias.
\\
Na Officina de António CraesbeecK de Mello, Impreí-

lor de
II
SVA ALTEZA. Ar.no 1666. ln-4.« de VIII pags. (prels.) inums. (as

ultimas duas em branco) e 84 nums —As duas obras em um vol. E.

Na primeira das VI pags. prel. o titulo do ante-rosto (.PANEGÍRICO
||
AO ', SERENÍS-

SIMO REY
II
D. JOÃO IV. RESTAVRADOR DO REVNO [: LVSITANO.») ; a II em

branco; na III o titulo do rosto (transcrito acima); a IV em branco; e nas V e
VI vem a Dedicatória a D. Affonso VI, datada e subscrita no fim : .Porto 16. |lde||

Abril de 1665.
1|
loão Nunez da Cunha.- (Embora apresente a mesma data, é diversa

da que vem na obra anteriormente descrita).

E também livro interessante e estimado ; e a edição a única até agora publicada. Os
exemplares são MUITO RAROS.

22o9-A— Oíííro exemplar da primeira (í.bra. E.

Exemplar com .pequenos cortes de traça nas margens ; contém, porém, no fim, duas fo- ^ <jL £> <C>
lhas de «ERRATAS.», a primeira das quais é para a obra descrita em primeiro lo- Xy /^
gar

;
e a segunda para a descrita em segundo logar.

2240— Nunes da Fonseca (P. J»í(jíii(f/)._Aichivos da religião chnslã ou Jornal

especialmente destinado á Ir siruf.„Po Religiosa e Moral, e a ccmlaler o
erro e a impiedade. Vol. I. Coiv,bra : Ao Impreiísa Chrittã éa Rua dos Cuti-

nhos. 1823. In-k." de 462 pags.
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i

.^v

-VOL. II. Ibid., na me:>ma imp., 1823, In-4."' de 248 pags.

—

Os dois

voIk. em uvt lomo. E.

Na primeira paginado Vol. I o titulo acima transcrito; a pag. II em branco; nas

pags. 3 a 8 um ..MEMORIAL |1 A SUA MAOESTADE FIDELÍSSIMA |1 O SENHOR
D. JOÃO VI.» (datado e subscrito no fim : .Coimbra 25 de Juniio de 1823. H O Edi-

tor..); nas pags. 9 a 18 uma -INTRODUCÇÃO.. ; e nas 19 a 23 uma «CIRCULAR
DE CONVITE PARA A ASSIGNA

|| TURA DOS ARCHIVOS.., e as «CONDIÇÕES
DA SUBSCRIPÇÃO..

Publicação interessante a vários respeitos, publicada anónima. Compreende numerosas

composições em prosa (sobre variadíssimos assuntos), e algumas em verso. -Cole-

cção couipleta, estimada e pouco comum. Bom exemplar.

Nunes de Carvalho (Dr. António).— Veja-se : Castro. (D. .l(i'io de).—Ro-

teiro . .

.

2241-Nunes de Leão (/)Marte).-DESCRIPÇÃU II DO REINO
i|
DE ||

PORTUGAL,

II
EM QUE SE TRATA DA SVA ORIGEM, H 1'roducções, das Plantas, Mine-

raes, e Fru-
||
ctos ; com hiinia noticia de alguns

||
Heróes, e lambem He-

Q reinas, que fe
1| fizerão diltinlos pelas íuas vir- 11 tudes, e valor.

||
POR

^
II

• • .
II
Desembargador da cafa da Snpplicação. \\ E OEEERECIDA 1|

AO EX."i»

E REV.""" SENHOR
||
D. FRANCISCO RAFAEL

||
DE CASTRO, ||

SEGUNDA
EDIÇÃO.

II
(Linha de peqs. vinhetas ornamentais)

|| LISBOA :
||
Na Of. de

Simão Thaddeo FBnREiRA.
||
ANNO M.DCC.LXXXV.

||
Com licença da Real

Meza Cenforia. ||
—:iE— II

Vende-fe na loja de Boreh . . In-S." peq. da XX
paps. (prels.) inums. e 376 nuiiis. E.

As XX pags. prels. inserem o seguinte: titulo (pag. 1 ; a U em branco); Dedicatória a

D. Francisco Rafael de Castro, subscrita, no lim, pelos editores: Borc/, Boreí c

Companhia (p.igs. Ill a V; a VI cm branco); .ADVERTÊNCIA., (parte da pag.

Vil) ; Dedicatória «Ao Ulustrissimo, e muito Excelien- 1| te Senhor D. Diogo da

Sylva, Du-
i| que de Francauilla...

||
Gil Nunez do Leão.» (desde a restante parte da

pag. Vil até final da X); Prologo «AO LECTOR.. (pags. XI a XIII); e -TABOA-

DA
II Das coufas que fe contém nefie liuro.>.

Livro clássico e estimado. Reimpressão já pouco comum no mercado. A edição primi-

tiva foi impressa Em Lisboa.. . por Jorge Rodrigues, Anno 1610, e consta de um 4.o

de XII ff. inums. e 162 nums. na frente.

Encadernado juntamente, em continuação do volume, encontra-se

;

—' SUPPLEMENTO,
II
Be que., como parte integrante, se devem prover

\\

todos os qvc tiverem a minguada e incorrecta
\\
edição da DBSCKiecÃo do Rki-

NO DE PoKTUdAL
II
por D. N. DO LiAÕ, reimpressa em Lisboa, 1785.

||
8." pw

Borel, Borel e Companhia. Segue-se ao
||
Supplemento uma turgn Errala

cuja môr parle é igualmente applicavel á mesma 1.* (íic) edição.— ^o dw o ro-

gisto : «COIMBRA. Na Real Imprensa da Universi<ia'le. 1825.
||
Cont Li-

cença da Real Cominissão de Censura. In-S." peq. de 16 pags.

Este SUPPLEMENTO, cujos exemplares são muito raros, compreende uma «PREFA-

ÇXO. (pags. I a parte da 8); o «CAPITVLO LXXXU. (Dos primeiros homens que

habitaram as terras [\
da Lusitânia.») da ..Descripção de Portugal, de Duarte Nu-

nes de Leão,- capitulo que, por lapso, não fora dado na segunda edição da obra ;

e as "ERRATAS» que se notam na mesma edição.

2242 GENEALOGIA
II
VERDADRRA DE LOS

||
REYES DE PORTUGAL,

II
con íus elogios y lumario de fus vidas.

||
Por el Licenciado Dnarf^ Nu-

nez de
||
Leon dei Delembargo de

||
fu Majestad.

||
PARA EL SERENL^iSI-

idO
II
Príncipe de las Efpaiias l>on Phi-

\\
lipe nueftro finor.

\\
(Pequena vi-

nheta tipográfica ornamental)
|1
Con licencia de la fanta Inquificion

|| y Ordt-
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EM LISBOA, En la oEQcina de Pedro Craesbeeck
|| Afio

de 1^08.— In-S." peq. de IV fT. (prels.) iniinis. e 113 nums. na frente. E.

As IV folhas prels. inums. contêem o seguinte: frontispício; «LICENÇAS.»; Dedica-

tória «AL SERENÍSSIMO PRÍNCIPE DE LAS
||
ESPANAS í, Don Phelipe nueftro

Tenor.» (datada e subscrita: «£)« Lisboa, ai primero de Hebrero, de Í590.»
i| Duarte

Nunez de Leon.».

Segunda edição, multo rara, desta curiosa e apreciada obra (a primeira foi im-

pressa En Lisboa. Por António Alvarez, Ano M. DXC. (1590), e constitue um 8.

o

peq. de IV ff. (prels.) inums. e 96 nums. pela frente). Bom exemplar.

2243- f*) LEIS EXTRAVA
|| GANTES COLLEblDAS E

||
RELATADAS

PELO LICENCIADO
||
DVARTE NViNEZ DU LIAM lER MANDADO

||
do

muito alto & muito podeiofo
il
Hei Dom Sebastiam

\\
noílo Senhor.

||
i

||

(Escudo d'armus de Portu^yl;
í|
Cofw Prn.ilejio Heal,

|;
Em Lisboa por .An-

tónio Gonçalvez.
|J

^>i>jo de M.D.LXIX. 0õ69). In-fol. de IV ff. (prels.)

inums., 218 nums. pela frente, e mais XVI intims., finais.

Na frente da primeira das IV ff. prels. o titulo transcrito acima; no verso da mesma
ti. o Alvará Régio permitindo a impressão da obra (Principia assim : «Ev el Rei faço

faber aos que efte aluaraa : virem...>-e termina: <... Diogo Fernandez o fez em
Lisboa a .15. de Nouembro, de mil [i & quinhentos & relenta & oito. Balthafar da

Cofta o fez efcrever.
|1
Rey..) ; na ti. II a Dedicatória .^-^ AO MVITO ALTO E

MVITO
,
poderofo Rei Dom SebaPtião noffo fenhor.llo Licenciado Duarte Nunez do

Lião.»
Ij
perpetua felicidade.- (é impressa com elegantes caracteres itálicos); na fl.

III novo Alvará régio permitindo a impressão (começa desta maneira: «Ev el Rei

faço faber aos que efte
jl
aluará virem. .,>-e remata: =... Qafpar de Seixas o fez

em Al-
II
meirim, aquatorze de Eeuereiro, de

i

Mil, & quinhentos, & fefenta || & noue»

lorge da Co||rta o fez efcre- || uer. ]| Rey..) ; e na H. IV: «TITVLOS DAS LEIS

EXTRAVAGANTES..
As folhas nums. I a 217 inserem o texto das Leis extravagantes propriamente dito, o

qual é dividido em seis partes, a saber

;

«^-^ PRIMEIRA PARTE DOS
|| officios & regimentos dos ofBciaes.> (Compreende

XXXVIIII Títulos com varias Leis; de ti. 1 a 72).

•fW SEGVNDA PARTE!; DAS IVRIDICÔES, E ||
PRIVILÉGIOS.. (V Títulos; de

fl. 73 a 90).

<^.^ TERCEIRA PARTE |1
DAS COVSAS ||

IVDICIAES.. (IX Títulos; de fl. 91

a 110).

<f^ QVARTA PARTE [1 DOS DELICTOS, E ;: DO ACCESSORIO A ELLES.»

(XXIII Títulos; de fl. 111 a 178).

«f.^ QVINTA PARTE
]|
DO QVE PERTENCE AA

|i
FAZENDA DELREI 1,

NOSSO

SENHOR.. (IX Títulos ; de fl. 179 a 198).

«5-^ SEXTA PARTE 11
DE COVSAS EXTRAOR- 1| DINARIAS.. (II Títulos..; desde

fl. 199 á frente da 209).

•ADDICAO DO QVE SE ACHOV||ou ordenou a tempo que fe não pode inferir II

em feu lugw ordinário.. (Regimento dos veedores das egoas..; etc. ; desde o verso

da mesma fl. 209 até ao verso da 217, onde fecha com o clássico- -FIM..).

Na frente (verso em branco) da fl. 218: «AOS LECTORES..; «Erro da Imprefsão.t ;
e

a declaração : 'Impiefso com licença. , Bulhão. F. António de S. Domingos.>.

Nas XVI ff. inums. finais vem, disposto a duas colunas por pagina: 'f-^^ REPER-
TÓRIO DAS MATE-

II
rias que fe conteem nas feís partes das leis " extrauagantes.».'

Em continuação do volume, com frontispício próprio e nova numeração de ff., segue-se

TOUU t

f^/^ ^
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n

f»? ANNOTAÇÕES DOS CINQVO LIVROS,
|!
que polas leis extra-

ungantes fíio
|| retiogadas ou interpretadas.

||
Ileni os caíos das mefmas ex-

trauagaiites per que os julgadores
||
fão obrigados a deuaílar.

|| ^^ Pelo

Licenciado Duarte ^nntz do Ltão.
\\
(Mesmo escudo que vem no frontispieio

das Leis)
II
Em Lisboa per António Gonçahiez. || Anno iM.D.LXIX.— In foU

de 8 fT. nuins. pela frente (o verso da ultima em branco).—^s dmas partes

em um volume. E.

Na frente da primeira fl. o titulo reproduzido acima ; no verso da mesma li. um
Prólogo ; «O Licenciado Duarte Nunez do Lião|| Aos Lectores.> (impresso com cara-

cteres itálicos) ; nas ff. 2 a 5 : «ORDENAÇÕES DOS CINQVO |; liuros que pelas

leis extrauagantes fão U reuogadas ou interpretadas.» (impresso com caracteres itálicos,

e alguns redondos) ; e nas ff. 6 a 8 : «CASOS DAS LEIS EXTRAVA-
||
gantes, de

que os julgadores Tão obrigados a || tirar deuairas, ou tomar informações.> (em ca-

racteres redondos).

No fim desta ultima parte do texto, como que a rematar, vem o <fac-simile» do autó-

grafo de Duarte Nunes de Leão.

Livro, no seu género, interessante e estimado. Edição primitiva, de mui bela e nitida

impressão. Os exemplares são BASTANTE RAROS, sobretudo quando completos e

bem conservados como está este nosso. -D. José Almirante, cBibliografia militar de

Espaiia. {Madrid Tello. 1876, in-4,o gr. de CXXX-II-988 pags.), pags. 565-566.

2244 —ORTHOGRAPHIA
||
DA LINGOA ||

PORTVGVESA.
||
Obra vlil, &

neceflaria, afsl pt;ra bem ícreuer a lingoa
||
Holpanhol, como a Lalin:i,

& quat fquer outras
||
que da Latina lêem origem.

||
^ //pm hum Iraetado

) O dos pontos d-ií ckwfuluK. \\
Pelo Licenciado Duarte Nunez do Lião.»

||

iMarca do impressor— uma palma dentro d'uma espécie de escudete em
oval-tendo em volta a divisa: «OMNI A OMNIBVS.»)

||
EM LISBOA,

||
Per

loão de Barreira impreílor delliei N. S.
|| ||

M.D.LXXVL— In-4.o peq. de IV

fT. (prils.) inunis. e 78 nums. pela frente. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o titulo transcrito acima ; na

frente da fl. II as Licenças permitindo a impressão (uma vem datada e subscrita

;

«A 2. de Agofto, de |1 M. D. LXXIIII.
|i
Fr. Bartholomaeus 1|

Ferreira..) e a -ERRA-
TA.» ; no verso da mesma H. II o -Priuilegio.» régio permitindo a impressão {•...

Gafpar de Seixas ;; o fez em Almeirim a três dí laneiro de M. D. LXXVI.
|[ lorge

da Corta o fez fcreuer....) ; e nas ff. III e IV a Dedicatória cAO MViTO ILLVS-

TRE
II
E GENEROSÍSSIMO SENHOR ;! LOVRENÇO DA SYLVA DO CONSELHO

" D'ELREI NOSSO SENHOR, E REGEDOR || da juftiça defte Regno. || O i/fe»-

CiadO DVARTlí NVNEZ DO LlÃO.>í.

As folhas nums. 1 a 50 inserem o texto da -OrUiograpliia»; as if. 51 a 62: «REGRAS
GERAESIIDa orthographia da lingoa ||

Portuguef.n..; as ff. 63 a 69 (frente) : -DA
OBSERVAÇÃO u Dos artículos, 6i como fe deuem 1| fcreuer.» ; de H. 69 (verso) a 71 :

«REFORMAÇÃO DE || algiias palauras que a gente vulgar || vfa & fcreue mal.» ; nas

ff. 72 a 73 e em parte da frente da 74 : «VOCABVLOS QVE
||
Scrcuendofe com diffe-

rentes letras teem differcnte lignificaçâo.»-.VOCABVLOS, QVE SCRIPTOS COM
||

letra fingella fignificão de hfla maneira, & || com dobrada de outra.»- «VOCABV-
LOS, QVE MVDADO O |1

accento, fignificão de diuerfa maneira.» j e da restante

parte da frente da mesma H. 74 em diante: «TRACTADO DOS
||
Pontos das clau-

fulas, & de outros que |; fe põem nas palauras, ou !' oração.».

Tratado clássico e muitíssimo estimado. Primeira edição, a mais apreciada. Os exem-

plares completos e perfeitos são MUITO RAROS.

2245- ORIGEM,
||
E

||
ORTHtKiRAPHIA 1|

DA
|1 LmGUA'P0RTUGUEZA, ||

POR
II
DUARTE NUNES DE LlAÕ. || ... ||

Obra útil, e neceflaria, aílim

^ para bem efcrever a lingua Porlugueza, como a Latina,
||
e qualquer ou-

tras que da Latina
||
tem origem :

||
Com hum Tractado dos Pontos das Clau-
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Julat.
II
NOVA EDlÇAÕ

||
Correcta, e emendada,

j]
(Vinheta-marca da casa

impressora, com o respectivo monograma)
|| LISBOA

||
Na Typogkafia

ROLLANDIANA,
1! 1784.

II
Com licença da Real Meza Cenforia. I11-8.0 peij. de

XV-346 VI pags. E.

As XV pags. prels. compreendem: titulo, «PROLOGO DO EDITOR. >, e a Dedicatória

da Edição primitiva da 'Origem da lingua portugueza», a Dom Pliilippe o III.

Esta edição compreende, como o titulo do frontispício geral indica, os dois estudos

-

<Origem e Ortographia da lingoa portvgvesa» -, o texto do primeiro corre de pag. 1

a 144 ; e o do segundo, de pag. 145 a 346, havendo a notar que as pags. 145 inse-

rem a Dedicatória a Lourenço da Silva da edição original da •Ortographia.>.

Edição estimada por reunir, como tica dito, os dois estudos citados formando por isso

uma obra completa. Os exemplares são já pouco vulgares no mercado.

2246 ORIGEM
|| DA LlNGOA

il
P01',TVG\ ESA.

ií
PEl. DVAUTb; NVNEZ /^i^Ã /) c!

UE
li
LIÃO, DESE.MBARGAl;Oh DA

|1 CaSA DA .SVPPLIGAC.ÀO, NATV-
||

Ú ^i^'

HAL DA IXCLYTA CJDALE DE EVO-
jj
ra : Dirigida a el Rei Dom Plii-

1|

lippe o n. de Portugal nos- 1| so Senhor.
|| 1| EM LISBOA : || Imprelío

por Pedro Crasbeeck.
|| ANNO MDCYI. -In-4.°de VIU pags. (prels.) inums.

e 150 nuiiis. E.

Nas VIU pags. prels. inums. o seguinte : titulo (pag. 1 ; a 11 em branco) ; na III as «LI-

CENC,AS.> permitindo a impressão ; na IV uma poesia em latim, encimada pela

epigrafe: «Authoris in inuidos Cármen. > : de pag. V a VU a Dedicatória <AO I.MVl-

CTISSI-iiMOE CATHOLICO REI DOM PHILIPPE O II. DE POR- 1| TVGAL
NOSSO SENOR, DVAR- 11 te Nunez do Lião Defembargador da ca- J fa da Suppli-

caçaõ perpetua
II
felicidade.» (datada no fim: «De Lisboa oito de Maio MDCVI.>); e

na pag. VIU as Erratas e Emendas.

O texto da obra propriamente dito, é dividido em XXVI Capítulos.

Obra, no género, interessante e estimada. Edição primitiva, MUITO RARA. Bom exem-

plar, salvo um pequeno conserto na margem inferior da primeira folha.

2247 PRIMEIRA PARTE
|1 DAS CHRuNIGAS 1/0S|| HEIS DE PORTV-

GAL, P.EFOR-ll .MADAS PELO LICENCLADO || DVAIiTE NVNEZ DO LIÀO,
DESEM- il bargador t.a cala da Supplicação, por

|| mandado dei Rei Dom
Philip-

II pe o primeiro de Porlu-||gal, da gloriola
1|
memoria.

||
(Grande ,• v

escudo durmas reais do l'ortug;il, gravado em madeira)
||
Com licença da ^2^ /r^ cS?

«:-'

Saneia InquifiMo, (Q- priuilegio Real. \\ E.\l LISBO.^V. || Imprefío por Pedro

CrasbeoL-k.
1|
Anno iM.DC. (ItíOUj—In-fol. de II IT. (pieis.) luums., á39niims.

pela frente, e mais VIII inurns., finais.

Na frente (verso em branco) da primeira das duas ff. prels. inums. o titulo acima re-

produzido : na frente da ti. li as Licenças permitindo a impressão da obra (as três

primeiras vêem, respectivamente, subscritas: fr. Manoel Coelho. Ruy Pirei da Vega;

e Francifco Rebello) ; e no verso da mesma ti. II as «ERRATAS.>.
Nas 239 ff. nums, o texto da Chronica propriamente dito ; e nas VIII ff. inums. finais a

.TAVOADA DAS COVSAS E PESSOAS
||
que fe contecm na primeira parte das

Clironicas dos
|| Reis de Portugal.». A composição tipográfica, tanto do texto da

Chronica, como da Tavoada, é a duas colunas por pagina.

CRÓNICAS |1 DEI.HEY DÕ lOAM
|| DE GLORIOSA MEMORIA O I.

||

DESTE NOMÇ, E D05 HEYS DE PORTVGAL O X. íj
E AS DOS HEYS D.

DVARTE, E D. AFFONSO O V.
,1 AU MVITO ALTO, E MVIIO PODEfíUSO

REY\\ DUM lOAM O Ii\ XOSSO SENHOR
\\
TIHADAS A LVZ POR OR-

DEM DO IL.Mo E R.Mo SENHOR
||
Dom Rodrigo Da Cvnha, Arcebiípo de

Lisboa : raro
|| exemplo de Prelados, & verdadeiro Pay do Pátria. II

E AV-

TOS, DO LEVANTAMEXTO, E IVfíAMEXTOS DELREY N.S. D. lOAM
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•O c
^'
Jio^

a reimpressão da obra; .SVMA DEL PRIVILEGIO.. ; «TASSA.. ; «/=E£ DE ERRA-
TAS.' ; «PROLOGO.. ; e tlNDlCE DE LAS

;,
Questiones que aqui se ||

tratan.»

Livro estimado. E:icelente edição. Hara. Óptimo exemplar.

Nunez (r(';-)!íi>i).--Veja se; Meno (Jiinn de).—Todas I;is obrss de.

.

á'252—Nunes Freire (/oõo). - OS
||
CAMPOS ||

ELYSIOS... Porto... Anno

16á(3.

{Do fronlispicio damos a seguinte exacta reprodiiçuo foto-zincuyrúfica)

:

CAMPOS
ELYSIOS

DE lOAM NVNEZ FREIRE.

« OffereciiiS *«fenher Luií Cerrtd ^kbdic dd Igreyi, &
Moleiro de Lòrdello, Douur cm tifa^áios C*.

t%tncs,& Meílre em ^rtes ptlUyrn)'tr-

fdade de Ceimírd.

'?à

Cem tidas dj itcen^dj nrceffdridr.

Impreflbs no Porto. Por loaõ Rodriguez. Atmo 1 6r6.

(O original mede Í17X120'"'")

In-4.° de XII (faltam VIII) pags. (prels.) inums. e 324 niims. E.

Nas primeiras das IV pags. prels. que o exemplar possue está o titulo ou rosto repro-

duzido acima em «fac-simile. ; a II em branco; e nas 111 e lV''veem as «Licenças.'

permitindo a impressão da obra.

O volume 4 constituído por um caderno de VI ff. (as pags. prels.); XX de oito ff. cada

um, rubricados, no pé da frente das cinco primeiras ff, de cada um deles: A, A 2,

A 3, A 4, A 5 3. V, V 2, V 3, V. 4, V 5; e um (ultimo) de duas £f. somente, ru-

bricado, no pé da frente das mesmas a. : X, X 2.
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Na numeração das pags.' notam-se as seguintes incorrecções : a 1 está designada e nu-

merada Foi. I. ; a 3 não apresenta a competente numeração ; a 195 está num. 295 ;

e a 219, 119.

A obra, dividida em doze J.\RDINS (.lARDIM PRIMEIRO.- a «lARDIM DVODE-
CIMO, |]& vitimo.»), consta de um Romance pastoral em prosa, entremeada de nu-

merosas e diversas composições poéticas. 1"' livro muito estimado; e o seu autor

considerado um dos bons clássicos portugueses do primeiro quartel do século XVII.

Os exemplares, muito procurados pelos bibliófilos, são ao presente MUITO RAROS.

2253—Nunez (iíen,a/i)--^ KEFHANES,
||
D PROVÉRBIOS . EN SALAMAN-

CA . . 1555.

(Tio fj-oníispicio damos a exacta reprodução (olo-zincrigràfica que segue)

:

^o

(O original mede 270x178"

In-fol. de VI ft'. (prels.) íDumeradas e 142 numeradas pela frente. K.
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Na frente da primeira das VI ff prels. vem o titulo ou portada reproduzida acima em

«facsimile» ; no verso da mesma li. a Carta ou Alvará de privilegio d'EL RRY.i

permitindo a impressão, datada e subscrita no fim: "... Fecha en Valladolid a de-

ziocho dias dei || mes de Deziembre, de mil y quinientos y quarenta y nueue anos.
[[

MAXIMILIANO.il Por mandado de Tu Mageftad, ||
Su Alteza en fu nombre.

i|
Fran-

cifco de Ledefuia.; na H. 11 a Dedicatória «AL ILLVSTRISSIMO :| SENOR DON
LVVS HVRTADO DE MENJ- ' doca, Marques de Mondejar, Prefidenle dei confejo

de índias, 6ic.
li
Alexandre de Canona.» ; na frente da fl. Ill outra Dedicatória: «AL

MVV ILLVSTRE
II
SENOR DON DIEGO HVR- 1| tado de Mendoça, ftc, datada e

subscrita no fim: «... De Sala- || manca a .2. de Enero de 1555. anos. || Las muy

illultres manos de V. S. befa fu feruidor, ||
Alexandre de Canoua.» ; no verso da

mesma fl. Hl um .SONETO EN LOOR || de la obra.., e .OTRO SONETO..; nas

ff. IV, V e na frente e parte do verso da VI o .PROLOQO DE^L MAE- 1| STRO
LEON CATHEDRATICO DE || PRIMA DE LATIN Y DE ORIEGO, EN LA

||
Vni-

uerfidad de Salamanca, fobre los Refranes dei co- || mendador Hernan Nuíiez : tracta

dei valor y au- toridad de los Refranes.» ; e na restante parte do verso da mesma

H. VI a «•[ LICENCIA.» permitindo a impressão, datada e subscrita no fim: «...

Dada en Sala- 1! manca a veyenie y cinco de Setiembre, De Mill y quinientos
|| y

cinquenta y quatro Atios. || Licenciado de Moya, 11
^Por mandado (lei dicho Senor pro-

visor.
II
Sancta Cruz dei Carplo..

O texto propriamente dito dos Refranes decorre desde fl. I a 131 (frente ; verso em branco),

rematando : «H FIN DE LOS REFRANES.» Na frente da fl. 132 vem novo frontis-

pício, com os seguintes dizeres;

'^ EPICEDIO DE VA || LERIO FRANCISCO ROMERO, ||
EN LA MVERTE DEL

MAE-
II
rtro Hernan Nuiiez, Comenda- 1| dor de la orden de San- 1|

ctiago, Prima- 11 rio

II
Profefror de Rhe- !|

torica, y Oriego, en la muy || infigne y efclareci- 1| da vuiuer-
||

fidad
II
de SALAMANCA.

|]
(Escudo d'armas do impressor luan de Canova, o qual se

repete no verso da ultima fl. do volume) 1|
DEDICADO AL MVY MA-

1|
gnifico, y muy

efclarecido feiior don Pedro de ||
Acufia, merilirrimo Redor de la

||
vniuerfidad de Sala-

II
manca.».

Este Epicedio, inserto desde o verso da mesma fl. 132 até á frente da 142 (ultima)i

consta de um «CANTO ALOS || Lectores.» (poesia de 14 versos)
;
quatro oitavas prece-

didas do titulo próprio: «DIRECTÓRIO.»; duzentas outras oitavas, precedidas dos

dizeres ou titulo próprio: «COMIFNCA LA OBRA.»; e de uma poesia final, de 14

versos, precedida desta epigrafe: «CHRISTOVAL PHELIPPE||en loor dei Epicedio...

,\ rematar tudo o trivial

:

»

«1 DEO CRACIAS.

Com excepção das pags prels , cuja composição tipográfica abrange a largura das mesmas,

todas as outras são formadas a duas colunas.

O volume compreende um caderno de seis ff. (as prels.), rubricado, no pé da frente das

quarta e quinta: lii 4 e fc 5 ; e dezoito de seis ff. cada um, rubricados, no pé da

frente das cinco primeiras ff. de cada uni deles: A, A 2, A 3, A 4f A 5 <í St S tj, S

Uj, S iiij. Destes cadernos, o penúltimo tém somente seis ff.; não aparecendo caderno

rubricado com a letra J.

Primeira, e RARÍSSIMA, edição desta muito estimada obra de Hemán Núiiez, que cons-

titue sem duvida um dos livros mais interessantes e copiosos que, no seu género, até

hoje teem aparecido á luz. •

O sr. Melchor Garcia Moreno, registando esta edição primitiva no seu belo e curioso

«Catálogo paremiológico» (Madrid, 19IS, in-8.o gr. de VIII-248-III pags., além de

outras em branco, no principio e no fim do volume), dá-nos aí uma curiosa nota ácêrca

da obra de Hernan Núiiez e de fod.as as suas edições até 1804. Dessa nota transcreve-

remos, para mais ampla noticia do livro, as seguintes passagens

:

«Pritnera edición.

«Esta raríssima obra, que es indiscutiblemente ima de Ias más esenciales para el

esludio de la paremiologia, constituye, tal vez, la más copiosa colección de refranes

castellanos que existe. Se incluye en ella gran numero de provérbios gallegos, astu-
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rianos, valencianos, portugueses, franceses e italianos, llevando los extranjeros su equi-

valência castellana.

«No abundan inucho las glosas, y las que acompaiian a algunos refranes son con-

cisas, pêro tan suficientemente claras, que dan una idea atinada y oportuna interpre-

tación dei provérbio de que se trata.

«El número total de refranes asciende a 8.331, segiín indica Sbarbi en su Mo-
nografia (306) y en el tomo VIU dei Refraiiero Oenerat Espanai, ai describir Unos
cuantos refranes espanoles acerca de los frailes, por VCilIiam Stirling.

«Tan interessante obra fué publicada, precedida de un prólogo, por el maestro

León de Castro, amigo y discípulo que fué dei Comendador Hernán Núiiez, toda

vez que íste, a causa de su avanzada edad, no pudo dar fin ai trabajo que empren-

diõ en las prostrimerías de su vida.

•En el folio 132, y con nueva portada, comienza el Epicedio de Valério Fran-
cisco en la morte dei maestro Hernán Núnez, escrito en octavas dodecasilabas.>

Os exemplares desta edição primitiva são, como é fácil de presumir, JíXTREMAMENTE
RAROS. O nosso exemplar está falho da primeira das 142 ff. nums. ; e tem peque-
nos defeitos na margem exterior da fl. do frontispício, e na margem superior da ul-

tima fl. do volume, com prejuízo apenas de duas ou três palavras do texto; no mais
pôde considerar-se bom exemplar.

Salva («Catálogo de la Biblioteca de...»), n.o 2.110; Duplessis (1), n.o 486; e «Catálogo

de libros escogidos, reunidos por Vindel» (Madrid... MDMXIII), n.o 15.711 (veja-se

na respectiva capa da brochura), onde um exemplar dos «Refranes» vem cotado em
750 pesetas.

Óbidos (/ospp^a (/e).— Vfja-Sfe : Estntrios da Vnirertidadc de Coimbra, edi-

ção Je 1653.

22.54— Ocampo 4 Morales ííVoíjiJii rfe— , Ambro/in rfe'. - Coronic-a general fie / /s^ /)

Espana, que recopilava el Maestro., coronista dei F(y nuestro Senor

Don Filipe II. Tomo I (ao X). En Mad<ià: En la Officinn de Don Benito

C.mto. Afto de 1191-92. In-4.°. 10 vols. E.

Do volume S.o ao 8.» nos dizeres do frontispício aparece esta indicação: «...Que con-

tinuaba Ambrósio de Morales, coronista...
; e nos vols. Q.o e lO.o, o titulo passa a

ser : «Las antiguidades de Espana que van nombradas en la Corúnica con las ave-

riguaciones de sus sitios y nombres antiguos, que escrebia Ambrósio de Morales...

Com un Discurso general dei Autor, donde se ensena todo Io que á estas averigua-

ciones pertenece para bien hacerlas, y entender Ias antiguedades, y otras cosas, cuya

suma va puesta á la pág. 3.»

Excelente edição deste importante e apreciadíssimo trabalho histórico, devido aos dois

eruditos historiadores e coronistas de Filipe II e Filipe UI de Espanha- Florian de
Ocampo e Ambrósio de Morales. Mui nitidamente impressa e adornada de cabeções

alegóricos, gravados a buril em chapa de metal ; além de cercadura (comum) no
frontispício de todos os volumes.

Estimada. Já pouco comum no mercado. Bom exemplar; ene. moderna.

(1) «Bibliographle parémiologique. Etudes bibliographiques et littéraires sur les

ouvrages, fragmens d'ouvrages et opuscules spécialemente consacrés aux proverbes

dans toutes les lengues, suivies d'un appendice contenant un choix de curiosités pa-

rémiologiques. Par M. O. Duplessis. Paris: Potier... IS47 (Imprime Chez Paul Re-

nouard.»). In-8.o de VIlI-526 pags.
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CO)

2255— Ocartipo (Flunan rffj.—f%í giiiS iiimlro pnrtís íii í' tcrnô &c In (Croniro

i>t (fBfpniin...—gainorn... 1541.

(Oo fronlispiciu damus a seiíuinte e.cnda i-eprodiição foto-zini'i.i(iriifica)

:

{O original mede 282x178'»'")

In-fol. de rcrcrruij ío. nums. ru frente, além de uma em branco, final. E.

Na frente da primeira fl. o titulo ou portada acima reproduzida em <fac-9imile> ; no

verso da mesma ti. : CE fiítro í>íl inOíftro íloríflll ^aíÕfO CXiaiO g CM-
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iiíftn II xin mniifffna OTffnrrn/po el Snuir aõ gutis Sf gtiiiiígn ij ^nílaj

roluc la minin im-
1|
prcfriíii íifln Croiiird 6f CTfpnnn ij maio rõponcr

íl riTciiiffiiiifl Icfuir rfi| iõ Mmx\. Tu liijo Srl |"niilo rnj bon ítrnaniio

bf CnftiUn IJ Sc ÍCOll.^ (Principia peia formula : PUIJ HingilífíCO fcSor) ;

na íff. ij. e parte da primeira coluna da frente da fO. tij, o $IríllogO, que é

encimado por estes dizeres :

^nui l"c romffitfn lit imtij fnmorn Croitirn ic ©fpn (?ic) II
que fijo ei

muij iiolilr rrn boii ^Ifonlo ftjo bfl muij no
||
blí rtij bõ itvnãòorv bíln

rtijna boiín grnfri?.
|i
ílroUigo btl ffríníffimo fíucr rcij íoit ^Ifõfo.

Em seguida, ainda na mesma primeira coluna da frente da dita $0. tf}.

ComtEttín In Ijiiftortit.

cujo texto vai até meio do verso da ÍO. ttCCfíV],, rematando com o trivial

#in.

seguido, na restante parte do verso da referida $0, ftffrrt)}. e na rrrcfílj pelo

;

CE®1 mníftro florinn formtpu alo» letoKS. §.

Na frente e em parte do verso da $0, rcCCfíuiij. e ultima, vem o

CE 0uinnrf(i brtuc tj loiípciíbínfo òe \oòo lo fotitrnf |1 bo ítilns quatro

partis bcfta Cronfra bc ©rpnna/pnra ij los Ittorrs pucbon || iigírn-

míittí traljcr a fu memoria quanto bentro bcUa \s trata.

e na restante parte do verso da mesma $0. rrcmiij., a rematar, o seguinte

eoíofin, que damos em reprodução foto-zincográfica

:

£>ne imp: eiTa la pfent«£ronfca general 5£fpaha
nU mj^nífícj' noblr^ anoquilumi (íb4adw Zamou: poi IO0 bonrrt*

foflvaronf*HugulhnDcp«3T 5uafiíH£ardoccmtp«iifTMinpidío»

rcfl D< Iibioô vf^moc cfia Du t>* (ibdad^ cofU T ^p^lw iSfir

wofovaroo Juan d ^mi>fi mercada [ílilnt» winnwJ
*>c*iu tflCípo. acjbofrm ourar DiM rt ima t!ot

jAir.SnodlrufiiuiílclobfnurltToraluadoallc

fu Olfto (5 millf qi]invTtfof T<|Darenu f
vn ano6 . *8.criu»do cu ÊípaiÍA d

iEmprradotop Carlo« nu£/

nroSciioirllrrg*»
csraL

(O original mede 67x156'"'")

A composição, de belos caracteres GÓTICOS, e a duas colunas por pagina, í embele-

zada com letras iniciais de muito maior corpo (algumas de lindos desenhos de fan-

tasia, e abertas em madeira). A impressão é de admirável nitidez.

O volume é constituído por cinquenta e dois cadernos de impressão, de oito ff. cada

um, á excepção do ultimo que tem dez, rubricados, no pé da frente das quatro pri-

meiras (o ultimo nas cinco) de cada um deles, respectivamente: ^, ^ if, ^ iit

(neste caderno a fl. iiij não apresenta a competente rubrica ^ iiij) a 5, § ij,

3 tij,. 3 iiij
;
^a, ^n fj, ^a iij, gla iiij a 3?, ?? ij, ?? iij, i? iiij ; e «n,

ao ij, aa iij, an iiij a ff, ff ij, ff iij, ff iiij, ff u.

Crónica importante e muito considerada. Primeira e mui preciosa edição, desconhecida a

Salva, que descreve e cita como primeira a de Zamora, por el honrrado varon Juan
pkardo, 1543, in-fol

, publicada sob o titulo de:-Z.os quatro iibros primeros de ta

Crónica de Espana. (N.o 3089 do respectivo Catálogo) ; registada e descrita porém
por Brunet, no seu Manuel du libraire, tomo IV, cols. 149-150

; e Supptement, tomo
II, cols. 58-59.
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úO]

2255—Ocampo (Floniiii de).—^r%^ gns iniíitio piutcs íti
li
terna òt In Cronirn

te ffifljnnn...—Jnniorn... Iõ41.

(Do frontispício damos a seguinte exacta reprodução foto-ziwogrnfic.a)

:

(O original mede 282x178»"»)

In-fol. de rcrcrruij $is. nums. n i frente, além de uma em branco, final. E.

Na frente da primeira 11. o titulo ou portada acima reproduzida em •fac-simile» ; no

verso da mesma H. : C Jetru iitl mneftrí Horífl» §orã|Jo íxiaòo g rro-
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liífln (I Sln miJ!ifftn& Ccfnrín/pa fl Scfior ^õ giii)5 6e Stiinfan o 3lufln/

fíiluc In mirim im-
1|
virrfrioii 6rln Cfronira ic (f fvnítn n maio rõpoiícr

íl fciciiiflium fcfnu- rrij M Mm ii Jo liijn brl Iniito líi) 6011 íi-niaiiím

6c Cnftilln ij bc ícmi.» (Principia peu formuu : pmj míigiiíftco fcitor)

;

na íí. ij. e parte da primeira coluna da frente da f 0. tij, o ÇlroloflO, que *

encimado por estes dizeres :

2lqui }'t romfençft In imiij fninofa drontin be ffirpn (?ic) ||
ijut fijo el

iiniij nolilf rrij bon Hirmifn fijo brl muij no
||
blr rrij bõ írrnõbo ri brln

r£i)iin boiín frntri?.
[1
íJroloflo brl fcrriiíffiiiio reuor rtij boti ^^Ifõfo.

Em seguida, ainda na mesma primeira coluna da frente da dita ÍO. ttj.

Comiençn In hijftortn.

cujo texto vai até meio do verso da $0. CtrrrfO}., rematando com o trivial

íin.

seguido, na restante parte do verso da referida $0. Cíílíír>\. e na rrrrEfíj pelo

:

CE®1 mnfftro flortnn gocnnpo aios Ittores. f

.

Na frente e em parte do verso da $0. títítíuHf. e ultima, vem o

CL §umnrto brrue tj roíipriibíofo br lobo lo rontrnf ||
Í10 ítilns ijuntro

pnrtrs brftn ©roítícn br ffifvnnn/pnrn 5 los Irtorrs puebmt |]
ligrrn-

iiicntr trnljcr n fu mrmorin qiiniito briitro brlln fc trntn.

e na restante parte do verso da mesma ÍO. rtCfrriij., a rematar, o seguinte

colofôn, que damos em reprodução foto-zincográfica

:

í>neiinp;efra la pfenttíronfca general 5 /£ fpana
cili mssniftcJ' noblc f anoquiflíma (ibíidw Zimou: po! los bonrr»-

fMTironr«augufhn C( p<; y Juinjptordo cotnpinrrM iiipirir>

rc« Pt lilwoB i-oinoe tfli 81C Im (ibdJd^ cofU T rfpnilM 1*»•

tuofo wron Juan 6 Spínofi mrrcadtf t) llbio» wMi»«
#)(átnfl tncápc. acabofrm ourar DtM tH mrtf ti o<

^zr -Sno o1 fur^unlcto tt nufftro Tiluadcj 11c

fu Crtfto 6 millT qainvntaf rqnarínu^

vn aiioe . '^cfiuMÍo cir EípaiM d
l£mpn'«loiDÓ Carloe nitt'

CBrot

(O original mede CTxíSff""")

A composição, de belos caracteres GÓTICOS, e a duas colunas por pagina, é embele-

zada com letras iniciais de muito maior corpo (algumas de lindos desenhos de fan-

tasia, e abertas em madeira). A impressão é de admirável nitidez.

O volume é constituído por cinquenta e dois cadernos de impressão, de oito ff. cada

um, á excepção do ultimo que tem dez, rubricados, no pé da frente das quatro pri-

meiras (o ultimo nas cinco) de cada um deles, respectivamente: ^, ^ ij, S- 'ti

(neste caderno a fl. itij não apresenta a competente rubrica |i itij) a 5> 5 M»

B iij, B itij
;
^n, ^n fj, ^n iij, g^n iitj a 3?, 3? ij, ?! ilj, 3l iiij ; e nn,

nn ij, nn iij, nn iiij a ff, ff ij, ff iij, ff iiij, ff u.

Crónica importante e muito considerada. Primeira e mui preciosa edição, desconhecida a

• Salva, que descreve e cita como primeira a de Zamora» por el honrrado varon Juan

picarão, 1543, in-fol , publicada sob o titulo de: — /.os quatro litros primeros de la

Crónica de Espana. (N.o 3089 do respectivo Catálogo) ; registada e descrita porém

por Brunet, no seu Manuel ãu libraire, tomo IV, cols. 149-150 ; e Supplement, tomo

II, cols. 58-59.
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Os exemplares, muitíssimo estimados e valiosos, são EXTREMAMENTE RAROS. O
nosso está belamente conservado e esta circunstancia é de molde a recomenda-lo, e

muito.

Ochoa [D. Eugénio df).— Vej.i-se : Tealro eípanol (Te.soro dei). . .

2256-Ochoa (V. B. de).—Projecto para o melhoramento dos estudos em Por-

tugal. OITerefido aos sens concidadãos por o Destnibargador .. (Vinheta

ornampnlal). Lisboa: 183i. Na Txjp. de Jofé BapMa Morando... Com Li-

cença. In-4 ° de iíS pags. Des.

Opúsculo de certo interesse relativamente ao assunto que versa, e pouco vulgar no mer-

cado.

Ochoa do la Salde (jMu?i).-Coronica dei esfoi\"ado Principe.. .—Vejase:
Corunicd . . .

2257 PRIMEIRA PARTB |1 DE I.A CARõLEA
||
INCHIRIDION, QVE

TRATA DE L\ |1
Vida y Hechns dei Inuii tifsimo Emperador Don Carlos

||

Quinto de efle Nombre, y de muchas notables cofas
||
en ella fucedirtas

liaíla el Ano de 1555. H Dirigida ai Exrelentifsimo Sefior Don Aluam lie Ha-

l-nn Marqves du
||
Smirta Crvz. . \\y Ju Capilan yeneral dei Mar Oceano jj Rey-

nos de Portugal.
|]
(Escudo d'arnias do mesmo titular)

|1
RECOPILADA EN

DOS PARTES POR
||
Inan Ochoa de la Salde Prior perpetuo de San hian

II
de Letran.

|{
Imprefsa con Licencia dei Confejo general de la Saneia Inqui-

ficiun,
II
Ano de M.D.LXXXV.

\\
CON PRIVILEGIO REAL— In-fol. de VI ÍT.

(prels.) Inums. {a ultima toda em branco) e 444 nums. pela frente. E.

Na trente (verso em branco) da primeira das VI ff. prels. o titulo transcrito acima; na

frente da H. II as cLICENClA E APROBACION . (a primeira vem datada e subscrita:

«certifico o afsi. xlj. de Dezembro.-^] de mil quinhentos ^T* oitenta ^ dons.
||
Frey

Bertholameu Ferreyra.>); no verso da mesma fl. lio cPRIVILEQIO.» régio permitindo a

impressão ; na fi. III, frente e parte do verso da IV a Dedicatória <AL EXCE-
LENTÍSSIMO

!i
SENOR DOM ÁLVARO DE BAÇAN

||
MARQVES DE SANCTA

CRVZ,....; na restante parte do verso da mesma II. IV um Soneto «AL EXCE-
LENTÍSSIMO MARQVES : DE SANCTA CRVZ.. ; na frente e em parte do verso da

V o «PROLOGO > ; e na restante parte do verso da mesma H. um Soneto «AL LE-*

CTOR». A fl. VI está, como já dissemos acima, toda em branco.

O texto da obra propriamente dito remata no fim (verso da ultima 11. do volume) pela

seguinte subscrição

:

(^-^ Fue imprefsa esta Primeira parte de la Carolea inclii-
\

ridion, a cofta de fu
mi/mo Author, en fu própria pofada, en Lisboa, por Marcos Borges, Anto-\ nio

Ribero, e Anton Aluares impreffores, \] con licencia dei fupremo Confejo dela

fan-\\ta Inquificion, como es coftumbre]] eneftos Reynos.", Acabofe a los xx. dei

mes de Deziembrel de 1585; -seguida desta declaração :- «La Segunda parte delta

Historia Te imprimirá luego.. (Esta promessa não consta que chegasse a cumprir-se).

Obra interessante e estimada. Com referencia á Segunda parle, que como ficou dito,

não chegou a publicar-se, diz Salva (n.» 3092 do seu Catálogo): «...Parece debia

comprender los acontecimientos desde el ano de 1555, en que termina el tomo pri-

mero, hasta el de 1583.>

Os exemplares são bastante RAROS. O nosso, um tanto aparado, tem leves manchas

de agua e uns peqs. consertos nas margens de. três ou quatro ff., sem prejuízo do

texto. -Um exemplar anunciado, sob o n.o 2145, no Catálogo de libros impressos y
manuscritos de los siglos XV ai XVIII. De venta en la Librei^a de los Bibliófilos Es-

panoles. (Madrid, 1909), é dado com a rubrica de RarisBimo, e vem cotado em 400

pesetas.

2258—OFFICIVM |1 BEAT/E MARI/E
||
VIRGINIS, || PU V. PONT. MAX. ||

iussu ediliim.
II
Nunc mandato Serenissimorum Relgij Prin- || cipum hac
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augustiori forma excusuni. H (Liniia gravura alegórica, aberta a buril em
chapa de metal) 11

A^TVEBPL£,
||
EA' OfFICIi\A PIASTIMANA,

\\

Apvd loannem Moretvm. \\
Al\NO SAECVLABIS. M.IlC. (1600). Iii4.» lie

XXXVI pags, íprels.) inims. e 904 nnms. F.

Fonnosa e bem trabalhada edição, tendo ainda a adorna-la lindas letras iniciais de fanta-

sia (gravura em madeira), trinta belíssimas estampas de pag. inteira e alguns pri-

morosos florões de remate (gravura aberta a buril em chapa de metal). Na impres-

são, muito nítida, a preto e a vermelho, empregaram-se elegantes e salientes cara-

cteres redondos.

2259—Oleastro, :.liãs Azambuja (h'r. Jerónimo de).- .
. .Commtn- U taiia in /y./

Mi^li Penta-tcucliDiiJ. iiixta. .M. Snnclis Pagnini Liiceii-
||
fis eiuldfm Ordi- /OX^ '^

iiis inteipretationem, qi.ibus nebr;'ic:i
|1
\eiitíis oxíicliffimè explicaiitur, & /

quae ad morom
||
compolitionem aptari poíliinl, ex ipíius litera=

[,
penetra-

libus leorfum annectuntiir.
||
Opus íanè, & dorlis, & in- 11 doctis vliii fu-

||

tunum.
II
Qvoe loto Opere continennlur, próxima à ter-

\\
go pagina indicahit.

\\

(Marca do impressor, de interessante desenlio, gravada em madeira)
l|

ANTVERPLí;,
11
In aedibus Viduae & Haeredum

||
lo^mnis Stelíij. |1 M. D.

LXIX. (15(i9)
II
Cum Prinilegio Régio. - In-fol. de VIII ff. (prels.) Inums. e

280 nunis. pela frente. E.

As VIII ff. prels. inums. inserem o seguinte: titulo (frente da fl. 1); «OPERIS ELEN-
CHVS.> e <Regia Maiestas permisit,. ... (subscrito: «BAVE») (verso da mesma fl. I);

«EPISTOLA AD CARDENALEM. Sereniffimo Príncipe, ac pientiffimo Patri. D.
|i

HEXRICO TIT. SANCTORVM Coronatorum Prcfbylero Cardinali, |1 ET AD SERE-
NISSIMVM lOHANNEM || Portugallia: Regem, Sanctifrimi. D. noftri Paps !| à la-

tere Legato, FRATER HIERONYMVS AB OLEASTRO LVSITANVS... 1| Vtranque

felicitatem.» (frente da fl. II) ; «AD LECTOREM. || Eiufdem fratris Hieronymi ab !l

OLEASTRO LVSITANI... Prafatio.. (verso da mesma H. II e írentc dalllj; «CÂ-

NONES.
II
CÂNONES AD

i

SACRARVM LITERARVM ;
Lectionem, ac lucidiorem co-

gni- !l tionem perutiles.» (desde o verso da mesma fl. 111 á frente d.i V) ; iHE-

BRAISME OR-: DINE LITERARVM |1
digefti.. (desde o verso da mesma H. V até

uma peq. parte da frente da VIII) ; «De numero librorum, authorum & inferi-
j;

PTIONVM SEV TITVLORVM
|1
facrorum codicum.> (restante parte da frente da fl.

VIII); e .Quoniam Genefis .3. capite vbi de ferpenlis callidi- i TATE ET POEMI-
N;E DECEPTIONE TEXTVS AOIT NOVAM SENTENTIAM.... (verso da fl. VIU).

Primeira edição desta obra estimada ; mostrando uma mui bela e nitida impressão (a

duas cols. por pag.). Multo rara. Belo exemplar. — A reimpressão, citada por

Barbosa, é de Lugduni, apud Petrum Landry, 15S6, in-fol.

2260— Oliva {João Paulo):—C.\hTA
\\ lE N. P. GERAL

||
lOAM PaVLO OLIVA

||

Aos Padres, e Irmãos da
Ij
COMPANHIA LF: lESV.

ji
Da Importância, e Fi-

delidade
II
dos que Informam, e Pio-

|1
põem peia os Grãos, e ||

Gouernos /<1'^'^^^
da Com-

II
panhia.

||
(Vinheta-marca da Companhia de Jesus, tmdo no

centro as iniciais I H S) || EM IlOMA, ||
Com as licenças neceffarias. ||

Na
Officina de Franc. Tizzoni. Anr.o MDCLXXII. (1672).— In 8.° peq. de 41

pags. niims,, além de uma em branco, final. B.

Na primeira pag. o titulo acima transcrito ; a pag. 2 em branco ; e na 3 (por engano

num. I) o texío da Carta propriamente dito, o qual remata com a data e rubrica

do autor: «...Roma. 8. de Setembro 1666. De todos feruo em CAmío. ||
lOAM

PAULO OLIUA.» A fechar, um florão de remate, gravado em madeira.

Missiva interessante e estimada. Multo rara. Exemplar levemente manchado pela

agua.

'í^íé

Oliveira (Christovam Rodrigues de).—Veja-se : Rodrigues de Oliveira.
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Oliveira {Custodio Jusé de).—Vejase: Longimis (Dionisins).—Tratado dosii-

tilime ..

22R1- Oliveira {h>rnúo We).—CiHAMMATlCA || DE II
LINGUAGEM POHTUGUEZA

y II
l'OB

II
KtíRNÀO D'0L1VEIHA IISIGUNDA EUJÇÀO, CONFORME A DE

(P 1536
II
pullioada (.or diligencia e Irabalho || DO || VlístONDE D'AZEVF.DO

E TITO DE NOHONHA ||
—=«=-=—

|i
POliTO

||
IMPHENSA PORTUGUEZA

II
1871. -ln-8.^ de II-JIM20-V111 pags. E.

Na primeira (a II em branco) das duas primeiras pags. prels. vêem os dizeres acima

transcritos; nas III pags. imediatas um peq. Preambulo dos editores; nas 120 pags-

nums. o texto dado na primitiva impressão da obra; na primeira (a II em branco)

das VIII pags. finais, o .ALPHABETO FAC-SIMI1.E
|1
EXTRAHIDO || DA EDIÇÃO

DE 1536..; de pag. Ill a VI, uma cADVERTENCIA FINAL- dos editores; e nas Vi'

e VIII, o .ÍNDICE..

Reimpressão muito fiel e estimada da primeira ;;iani<ilici portuguesa que veio á luz da

publicidade. Belo exemplar da tiragem especial (limitadissima) em papel de superior

qualidade ; com encadernação (inteira) de carneira fina, ornamentada, a ouro, na

lombada e nas pastas. Espécie bibliográfica MUITO RARA.
Os dizeres do frontispício, nesta tiragem especial, são impressos, em linhas alternadas^

a preto e a vermelho ; os da tiragem comum são só a preto.

A edição primitiva desta preciosidade filoiogica quinhentista, em 4.o peq. consta de 38

ff. inums. : Na frente da primeira vem o titulo :-OBrnmiIintÍfn ín lingonfltllt

JtOrtllflUífn.— Estes dizeres, dispostos na parle inferiorlda H., são encimados pelo

escudo d'armas dos Almadas e guarnecidos de uma cercadura (gravura em madeira)

;

no verso da mesma primeira H. vem a Dedicatória a D. Fernando d'Almada, seguin-

do-se o texto propriamente dito da Gramática, dividido em cinquenta capítulos. De-

pois, a rubrica final, rematada pelo escudo das arm.is portuguesas : J^cnliOUff ^^III-

prrmír ífln vi'i"í'rit niiatnvno òa liiioon ).un"liinnr|'n, por iiiniiíiniio 6ii

iituij mnnitico Iritlior 5"in íítiiniiim Dnlmnan, cm íirbtin, t cnfn s

(iSrniuui gnllinrití, n rruij. iiins Sn mes &c ^niicijio ftc mil ri quiitljí-

los ri trtutii ri) ffis niiiios òt iioffit rnluaçom. Dío gnuins. Codas ns

roílfns tf fru Itpo ri os OCiofiiS o pClbt.-Os exemplares são de tão extrema

raridade, que só se conhece o existente na Biblioteca Nacional de Lisboa.

2262— Oliveira (Francisco Maimel de).— Escolha das poesias orientaes, que o

. ,, insigne cavalheiro inglez Guilherme Jones .. tiaduzio daijuelles idiomas
^ em verso rimado Inglez, e ornadas agora em Portuguez, seguidos de uu"

[Q f iras varias Rimas . . por... LMoa. M. DCC. LXXXXIIJ. Au Ofíiciaa de Si-

mão Thaddeo Ferreira.. . Im-8." peq. de 130-1 pags.

Collccçao poética de... Professor Régio de Filosofia, na Ilha da

Madeira. Para servir de oontininção ás I'Of"sias Orientaes. Tomo II. Ibi.,

na mesma tip., MUCOXCIV. . . In-8 " peq. de 173 pags. — O.-.- dois tonws. K

Apreciadas, e os exemplares constituídos pelos dois volumes, são raros.

Oliveira {Francisco Xavier de).— Veja-se: Xarier de Oliveira {Franciíci)).

Í'=

It

226a-Oliveira (João de).-RELAÇÃO || DAS ||
FESTAS

|| CoM QUE O COLLE-
GIO DE SAO PAULO

|| da Companhia de JESUS da Cidade de Braga, ceie-

[|
breu em liú Solemne Tridiio a Canonização dos seus

||
GLORIOSOS SAN-

TOS
II
LUIZ GONZAGA,

|| E ||
ESTANISLAO KOSTKA

||
evi Julho de 1727,

fendo Reitor o||M.R.P.M. BENTO VIEGAS, 1| BSCfl/ÍM FO/1 ll
JOÃO DE
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OLIVEIRA
II
NATURAL DE BRAGA. |i (Vinheta ornamental)

||
LISBOA OC-

CIDENTAL, II-
II
NA PATnL\RCAL OFFICINA DA MUSICA II Anno de

ALDCC.XXVIIL
II
Cim Iodas as licínçaf iiereffarias. ln-4 " de VIII pags.

(prels.) inums. e 221 nunis. (nas 2l9 a 221 o 4NDEX
||
DA RELAC.AM.í),

além de uma em branco, final. E.

As VIII pags. prels. inserem: titulo e «LICENÇAS» (do Santo Officio. — Do Ordinário.—

Do Paço) permitindo a impressão.

De pag. 1 a 123 decorre a Relação das Festas; de 125 a 164 dois «BAYLES.»; e de 165

a 217 um -EXTRACTO
|1 DE NUM DRACMA EM LOUVOR

i,
do B. Luiz Oonzaía

novamente Canonizado.*

Obra curiosa e estimada. RARA. Bom exemplar.

Oliveira [Fr. José df).— Sernani que pregou no Auto da Yc... de Lis-

boa. . . 1707. — Veja-se : Autos de Fe {Strn.Oes de,.

2204— Oliveira [Fr. Nicolau dc).-LlVRO DAS || GRANDEZAS || DE LISBOA. H ^y,
COMPOSTO PELO PADRE

11
FREY MCOLAO bOLIVEYHA

||
Rtlitíiofo da ,2-^^^'^

Ordé da Sanctifsima Trindade,
1|
& natural da mefma Cidade.

|| DIIUGIDO

A D. PEDRO d'ALCAÇOVA
||
Alcayde-mór das três Villas, Campo mayor.

II
Ouguella, & Idanha a noua, & || Comniendador das

||
Idanhas. |! *i*

||

Cor» todas ns licenças neceffarias. || Ivipreffo em Lisboa \\por lorge Uodri-

guex. Anno 16W. \n-k.^ de XIV IT. {prels;. inums. e 186 niims. na frente,

além de mais IV inums. de Index, no fim. E.

Livro curioso e importante para o estudo da topografia, factos e cousas de Lisboa an-

tiga. Clássico e muito estimado. Edição original : de nitida impressão. Todas as

pags. são ornadas de filetes, a preto, nas margens, lá EXTREMAMENTE RARA.
Bom exemplar; apenas falho dò frontispício. -Carlos Rodrigues, Bibliotheca Brasi- ^i

liease, n.o 1762.
j^/n í^ '-^ ^

22t)4-A A mesma obra: St-gunda edição. Ltsboa. í^a Itnp. lUgm 1SU4. ^'

In-4.» de XVI-;;73-I pags. E.

As XVI pags. prels. compreendem: frontispício; Dedicatória «A D. Pedro d'Alcáço-

va...» ; «Prologo ao Leitor.» ; e «Breve narraçam do qve neste livro se contém.»

Reimpressão mui bela e nitida, em excelente papel de linho. Apreciada e já pouco

vulgar no mercado.

226,0— Oliveira tNicolau Fedro rfe).—Compendio da vida do E.vj "o e li."" Se-

nfior D. Ensebio Luciano Carvallio Gomes da Silva, Bispo de Nanliin, Que

ao... Senhor D. Marctllino José da Silvi, Bispo de Macao .. ofTerece, e

dedica. . . Doutor Theologo pela Universidade de Coimbra. (E.scudo de ar-

mas reais portuguesas). Ltsboa : Na Regia Ojjicina Typogro fica. Anno M.DCC.

XCII. .. In-i." de XV-162 pags., além de 4, finais, iie «índice dos Capítu-

los.» Des.

As XV pags. prels. (inums.) inserem : titulo de ante-rosto ; titulo de rosto ; Dedicató-

ria a D. Marcelino José da Silva, Bispo de Macao, e «Prologo».

Oliveira {Fr. Joté d').—Sermam no Ato Via Fee .. em Coimbra... 1691.—

\ eja se : Autof de Fé {Sermões de).

2266— Oliveira e Sousa {Dr. Simeão ri«).—Peregrinação de Angélica, desde

que sahio dos jardins do próprio Coniiecimento, donde nasceo, até que /^ O C-^

recebeu o habito das Virtudes no Convento de S. Pobreza, onde profes-

sou. Obra admirável, em que se declara a deliciosa fermosura das Virtu-

des ; e se mostra o horrendo, e abominável dos vícios. Dividida em duas

//'
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partes, Por serem duas as estradas, por onde Angélica foy conduzida na

sua Peregrinação . . Composta pelo . . . Medico Ulyssipponense. Lisboa

Occiíienlal. Na Oljicíita de António lsid<iru da Foiísfca... Anno M. DCC.
XXXVIII. ln-4." de XVI IT. íprels.j iiiums. e 4ti8-l pags. E,

Obra não citada por Barbosa. O frontispício é impr. a preto e vermelho. Inocêncio teve

apenas conhecimento do exemplar que possuía. MUITO RARA.

•2'267— Oliveira Lemos (F. J.ae).— Li\io do romeiro ao sumptuoso sancluario

da Senliora do Porto d'Ave, no districto de Braga, por... Priuieira edi-

ção. Anno 1S7Õ. In-S." de 184 1 pags. Des.

O título desta curiosa monografia propriamente dito, inserto na primeira pag., reza

assim: ^Beilezas do Sanctuario do Porto d* Ave, Memoria descriptiva da fundação

d'elle, dividida em seis capítulos, com mais alguns esclarecimentos, sobie a origem

do Sanctuaiio, enumeração das Capellas com os textos latinos, descripçâo dos Passos,

relações de suas alfaias, considerações sobre seus futuros melhoramentos, noticia de

sua festividade. -Venera-se na província do Miiilm... Obra emprehendida por um
Devoto. Aano de 1875.».

á'it)8— Oliveira Lima [Cnslodio de).— Guia do jardineiro horticultor e lavrador

brasileiro, ou Tratado resumido e Llaro acerca da cultura das flores, hor-

(_/ taligas, legumes, frutos, e cereaes : Ua creaçào e tratamento das abtlhas,

biciJO da seda e ammaes e aves domesticas ; Virtude e propriedades das

plantas, sua classificação,
j. uso e applicaçõts: t) Kalendano do jardineiro

e liurticultor, e outios muitos artigos de utilidade. Composta e aucres-

centada segundo os melliores autores, por. ., (Vinheta alegórica), hio de

JuHi:tro.. Eduardo & HeiítKjue Laemmerl . .. ISSò. lu-b." de 473-íS4pugs. L,.

Trabalho, no género, curioso. líxemplar bem encadernado.

iiliíl- Oliveifd Martins (J. P. de).— Os, Lusíadas. Ensaio sol.re t^aniôes e a sua

obra, etu relação a sociedade portugueza e ao inovimento da renascença.

y'orlo ; Imyrensa Fufluynexa, Edilora. . . 1^T2. In-S." de 210-1 pags. E.

IQ O 2'.i/t) Taboas de clironologia e gcograpliia histórica, por... Lúboa: Li-

vraria Ltnrund... IbM. inS." de XLlll-1-449-11 pags. t.

!2271— Oliveira Trovão e Sousa [José dej.—Carla tni que liuui amigo da' noli-

<^— Q <;ia a outio do luiiiciitavel bUccesso de Lisboa. *. xnd. de I-, n, d. da imjj.

'^ (No fiui da carta: «uornibra, Í7õ5»).— ln-4.'' de 26 pags. H.

Opúsculo curioso e raro.

2:i7:i— Onclair [Avyusie).—De la Hévolutiou ét de la liestauiation des vrais

príncipes sociaux a Tépoque acluelle, par... Prètre. Bruxeliea: tioeiíiae-

re... 1612-73. In-».", 4 vols. de lV-551, il-55b e lX-ô2l pags. E.

Livro, no seu género, interessante e estimado. Bom exemplar.

2273— Onze Mil Virgens (Fr. Mamei da.i).—Clara, et bievis notitia Stminarii

DuiniiKJ:' Nostrutí Angelorum vulgo Bracannes in villa iítobricae. In lucem

edita a'. . . Ulissipone : Typis Ignatit Rodrigues, M.BCCXLV. Cum facuUale

svperiorum. ln-4.° de VIlI-lb4-XlI pags. E.

O titulo é impresso, alternadamente, a preto e a vermelho. -Monografia interessante e

estimada. Rara. Belo exemplar. j»'

2274—ORATIO DOMINICA
|1
IN CCL. LINGVAS VERSA

||
ET

||
CLXXX. CHA-

/ Cjy O RACTERVM FORMIS
|| VEL NOSTKATIBVS VEL PEREGRIMS EXPRtSSA

,/
^

II
CVRANTE

II
PETRO MARIETTI

II EQVITE TYPOGRAPHO PONTIFÍCIO
||

ÍD

^A

#^

i4^



ÍL<0pnmcirc> liuro ôao oídciiAcoc*?.

Frontispício dos Livros 1.° e 2.o das Ordena ãcs manuelinas, descritas no

Catálogo sob o n.o 2277. O original mede 278 ^nsmm.

(Pag. 49)
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?/ O C)

SÓCIO ADMINISTRO
||
TYPOGRAPHEI

|] S. GONCILII DE PROPAGANDA
FIDE

li
(Marca-einhlema da mesma Socied.ide de Propaganda Fide)

i|
RO-

MAE
II
ANNO M.ltCCC.LXX. (1870).— In 4.^ de XXVII-3U)-V1II i)ags. E.

As XXVII pags. prels. inserem: titulo; epigrafe da Dedicatória a Pio IX; texto da

mesma Dedicatória, subscrito no fim por Petrus Marietti; e «PROEMIVM.>.

Nas VIII pags. inums. finais decorrem dois índices, o ultimo dos quais remata com

as indicações: .IMPRIM.\TUR ||
Fr. Marianus O. P. Sacr. Pai. Apost Magister. || IM-

PRIMATUR j losephus Angelini Archiep. Corinth. Vicesgerens.».

Magnifica edição poliglotica (250 idiomas e dialectos), do Padre- Nosso; na impressão,

bela e muito nítida, vcem-se 180 caracteres diferentes, entre os quais se notam

ainda, como mais inconfundíveis, os caracteres gregos, russos, orientais, etc, etc.

Os «IDIOMATA AFRICANA., decorrem de pags. 237 a 245 ; e os «IDIOMATA AMERI-
CANA», de 249 a 309. Entre estes encontram-se vários dialectos brasileiros.

A maioria das pags. são ornadas de artísticas molduras impressas a rò.xo.

Estimada. Pouco frequente. Belo exemplar.

2275— Ordenações da índia do Senhor Rei D. Manoel. . Informação verdadei-

ra da Áurea Chersoneso, feita pelo antigo Cosmographo Indiano Manoel

Godinho de Eredia, e Cartas em lingoagem Portugueza de D. Jerónimo

Osório... Inéditas. . Lisboa: Imp. Begía, AnnoibOl. In-8.° peq. de 195

pags. E.

Compilação estimada; reimpressão já pouco comum no mercado. —A edição primitiva

das ©rôonnfÕÍS J)H ^llílin foi dada á estampa em gtstjon, ílll mâfl 6e fUtô

|lo6rÍgUI6, 1;)39. Constitue um foi. peq. ; e os exemplares são da mais extrema

raridade. As Ordenações são datadas de 8 de setembro de 1520.

227(5- Ordenaçõens do Senhor Rey D. Affonso V. Livro I. (ao V) (Escudo ,,

de armas reais portuguesas). Coimbra. Na Real Imprensa da Universidade. S> 3-^'^
Amw de MDCCLXXXXIl. Por Rewlwjão de S. Migestade de 2 de Setembro

de 1786. In-4.°, 3 tomos ou Livros de IV-XXX-II-VI-II-530 II (estas em
brancoj, IV-XV-572, IV-XIIII 11-464, IV-XII-4!)9 e IV-XII-420 pags. E.

Bela edição, de impressão nitida em excelente papel de linho. Já pouco vulgar no
mercado. Óptimo exemplar, revestido de uma magnifica ene. (inteira) de carneira

fina, da época : fí. inarb. Com o Ex-libris do conde da Murça.

2277—Ordenações do Reino de el-rei D. IVIanuel.

CE ffl vrintriro liurn òas oriítmiçõcs.

{Do froutisfiicio damos, em folha áparíe, a exacta reiirodução fotoztncográfica).

lo-fol. de III fl". (prels.) inumeradas e clr numeradas só pela frente.

Na frente da primeira das três folhas prels. o frontispício, cujo «fac-simile» foto-zinco-

gráfico se vè acima
; no verso da mesma H. 1 o ^rtllOllO.» que começa pela formula :

— ÍDcOm ittniiurl fsx grnçn &r Ss |lcij ^í
||
portugnl: ij ÍIO0 nlflnrufs:

iinqnt /^ òaic mnr íltt ^fricn :...» ; no alto da frente da fl. II:

CE §£gu£fí ntniioa6n òefU \\vime\)Xo
liuro íins oriífitaçõrs.

a qual vai até o verso da fl. III, rematando com a usual indicação :

CE íínt ôn tíiuoflíin.

^j^r/'do
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No «Ito da frente da primeira das (It ^0. numertdu

3nnomme v(\i noftrí 5cfu spí.

CCoiíicíao|jmeíroliurot)a0o;denaíOcí.

grXííulo pjímcíro í©o rcgímêto &o rc
deoo2 oa )ufh^ na afa oa fopiica^am.

(O original mede 137x50""")

o qual, dividido em IfíUtij íHitUlOiS, termina na frente (verso em branco) da $0,
flf . (ultima das numeradas), tendo por remate os dizeres, que em seguida repro-

duzimos foto-zincográficamente

:

Câlquíaalbacpiiiciroluno
oasozoena^oég. Yoi íirjpicíjbem

ba ctoaof IDruoia po? 3a
cobocioiíbergucÈ

alemam.

(O orighial mede dOXSòmn)

No mesmo volume, com paginação própria e em continuação do flrtniciríl liUtO,

segue-se o texto do JiurO StílUllbO, que abrange duas ff. inums. e Irif nums.

só na frente. No alto da frente da primeira das duas ff. inums. a rubrica

:

?rnu(in&n. .

CE §tiiucff (ttnuonôrt &t|"tt ("rjniubo li-

uro íins orôcimíOíS.

que fecha com a indicação

:

d fim ín }nlllHl^n ^rrtf fígniio limo.

No alto da frente da $<>• j. começa o texto propriamente dito do Jiuro SrflUnôí,

o qual é encimado pela respectiva rubrica, que damos em "fac-simile" reduzido:

CSlquí começa ofcgudo liuro.

Contém 1. (50) CitlliOS e ocupa as Ifíf ÍO. nums. pela frente, vendo-se na ultima

o clássico :-d |filll. * "1^'° da frente (verso em branco) da folha imediata (inu-

merada), ultima do volume, a subscrição e registo de cadernos, que reproduzimos

em foto-zincogravura

:



ir€> terceiro líuro Dao Oídcinc fr
Frontispício dos Livros 3.o e 4.o das Ordenações manuelinas, descritas no

Catálogo sob o n.o 2277. O original mede 278X175mm.

(Pag. 51)





AZEVEDO -SAMODÃES 51

C^ciuí acaba ofcgúdoUuro
039 oictnaçoiB.foy ímp:e(Tocm

ba gioaoe útifboa po23a
cobocronbcrgucr

aUmam.

ã b c o e f g.b i. CoooaromquaDemOdtííattid
b quebequlnterno;'; i quebCDuerno.

(O ori'jinal mede 120x54""")

Este primeiro volume propriamente dito, compreende trinta e um cadernos de impressío

de oito ff. cada um, com excepção do primeiro que tem somente três, do segundo

que apresenta duas ff., do trigésimo que tem dez ff., e do ultimo que conta quatro;

o primeiro (as três ff. prels.) acha-se rubricado, no pé da frente da segunda fi. : ^ J

os vinte imediatos (os que inserem o texto do Jiuro prittlfiro das ffirSíIIHÍÕEiS,)

no pé rta frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente : II, n ij

n iij, n iiij a O, 1* ij, o iij, > íiij; o imediato(o de duas ff. somente, que inserem

a ®nUOnbn do SrgitllílO liuro), no pé da frente da primeira !í.: '..; e os sete

seguintes (23.o a 29.°) , no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada nm deles,

respectivamente: nn, a ij, n tij, a titj a fl, fl ij, iT itj, 8 iiij ; o penúltimo

(30.O), no pé da frente das cinco primeiras ff., respectivamente: li, Ij tj, Ij ttj,

t) tttj, t) O ; e o ultimo (31.0), no pé da frente das duas primeiras ff. : n, D tf.

CE ® tírçtiro liuro bns orieimçoís.

(fo frontispício damcs, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincográficá).

In-fol. de III IT. (prels. iniinieradas e rcnj. numeradas pela frente.

Na frente da primeira das três folhas prels. inums. a portada de que acima se dá o

«fac-3imile> ; no alto do verso da mesma primeira folha

:

Damaia.

C_ §£g«íft ntnuoníin br fti; terífiro li-

uro íins oríEiínfors.

que decorre até quasi final do verso da ultima das três folhas, onde remata com a

declaração :

C. íiiti 6o touooíin òa lerçfiro liuro.

No alto da frente da primeira (inumerada, pois que a numeração só aparece da

ÍO. ij. em diante) das FCUJ. fO. nums. principia, pela respectiva rubrica:

O terceiro líuero ©aê òi^emçoie.

o qual contém fr. ?ritUlOS, e vai até o verso da $0. rroj. (ultima), fechando

com o trivial-J^ ÍIIU. e seguindo-se a respectiva subscrição, que damos em re-

produção foto-zincográfica

:
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CSlquíacabaotcrçcíroliuro
vaeoivat^oée.foi (mpieíToon

bajiofloc iJlí^rboa po:3íi

cobocronberguer

•
•••

(O originul mede 90x35""")

Este If rçtirci liliro compreende doze cadernos de impressão : o primeiro, de três ff.

(as prel3.)i.está rubricado, no pé da frente da segunda: ^ tj (à primeira folha com-

petia a rubrica ^, que não tem, por essa folha constituir o rosto) ; e os onze res-

tantes, de oito ff. cada um, acham-se rubricados, no pé da frente das quatro pri-

meiras ff. de cada um deles, respectivamente: flílfl, íl ij, 11 iij, íl lit} a Hl, IH

ij, m Iij, m iitj.

Em continuação, no mesmo volume, mas com paginação própria, seguem-se os ()UitrtO

e t|UttltO Livros das (Orífliníôtâ. O primeiro abrange IV ff. (prels.) inums.,

l£U. nums. pela frente e mais uma inum., final. No alto da frente da primeira das

quatro ff. prels. a rubrica

:

C. èesitíft ntautin&n6íftcqiinrtolt-
uro 6flâ orôíiifltôís-

a qual termina na frente (o verso e a fl. imediata em branco) da terceira folha ; na

parte superior da frente da $0. )., pela rubrica, que damos em «fac-simile> :

:aoquartolmro
Contém Irrrij. ^itltlOã e decorre até quasl final do verso da ÍB. IeB., fechando

com o usual-^ fillt. Na parte superior da frente (verso em branco) da folha

numerada final, a respectiva subscrição, que repfoduzimos em «fac-simile> foto-zin-

cográfico

:

090 ozoena^ôéa.foiimpíeiTocin

ba^íoaoc "Dcuoza poija
cobocronbcrguer

akmam*

aaaa b c o e f b*

9L%ovos famquaoemod faluo .b.4
bequintemo.

(O original mede 90x66"'">)
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Este llUftrtCi liliro compreende nove cadernos de impressão: o primeiro, de quatro if.

(as prels.), está rubricado, no pé da frente das duas primeiras: n, (l it ; os sele

imediatos, de oito ff. cada um, acliam-se rubricados, no pé da frente das quatro pri-

meiras ff. década um deles, respectivamente; naiUI, a ij, rt iij, fl iitj a B,

(1 ij, (l iij, Jl iiij ; e o ultimo, de dez ft., no pé da frente das cinco primeiras, res-

pectivamente : li, l| ij, I) iii, I) iiij, l| V.

O illlilllli liuni ocupa IV ff. (prels.) inums. e ITUiij. nums. na frente. No alto da

frente da primeira das quatro ff. prels. a seguinte rubrica

:

Wamaòa.

CE Seguíff ntniitin iin ôcltf iiuinto li-

mo ôns orôíiinçoíS.

Esta ÇTailOaSn vai até quasi final da frente (verso em branco) da quarta e ultima

ti. preliminar, e fecha com a usual declaração

(E íiin í"" tauoniin.

No alto da frente da £(> j-, pela respectiva rubrica, que damos em reprodução

foto-zincográfica bastante reduzida :

CComcçaoquintolmro &a9o:denaíDê0.

o qual, dividido em criij, ffttulus, termina no verso da $0. rniij. Na frente d»

$0, rruiij. (ultima) vem uma declaração ácêrca da impressão das ordenações, o

registo dos Cadernos e folhas de cada livro e das Tavoadas que os precedem, e

ainda, em remate de tudo, o clássico-ÍT í"iltt. Por baixo vêem-se as assinaturas

autografas de João de Contri, dr. J(ão de Faria, dr. Pêro Jorge e do licenciado

Christovam Esteveez. O verso da mesma $0. ICOiij. traz apenas, a meio, o se-

guinte registo final da impressão, que reproduzimos foto-zincográficamente

:

CSlqiií acaba oquíntalíuro t)a60jclc^
najoès.foiimpícflbnnbajioswtxKirboapoí

3flcobocronbfrgurr alfWam : floeonp
seom00mes x>c^arco :m»

noormiU 'Kitiinbetçs

ivmutbvM
mw9.

O^sratáe.

(O original mede Í20x01'<'"t)

E»te HUlntO e ultimo lluro das Ordenações Manuelinas é constituído por treze ca-

dernos 5e impressão: o primeiro, de quatro ff. (as prels.), rubricado, no pé da

frente das duas primeiras, respectivamente : "í" , »i» Ij ; os onze imediatos, de oito

ff. cada um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles,

respectivamente : Ã, ^ ij, Ã iij, ^ iiij a g, S ij, $ ttj, g tití ; e o ultimo,

de dez 8. está rubricado, no pé da frente das cinco primeiras ff., respectivamente:

P, p ij, p ílj, p iiij, p o.
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Nas rubricas dos cadernos dos cinco livros não foram empregadas as letras § e §1.

A composição tipográfica, embelezada com lindas letras iniciais de fantasia (gravura em
madeira), foi executada com salientes caracteres GÓTICOS (maiores em uma ou

outra linha dos ®ÍtUlO$); e na impressão, muito nítida, empregou-se magni&co

papel de linho.

Primeira edição colectiva dos cinco livros e da segunda compilação das Ordenações ma-
anuelinas. Os exemplares, sem duvida muito preciosos, são EXTREIWAMENTE RA.
ROS, sobretudo quando completos e perleitos ; e nestas condições não se conhe-

cem mesmo senão quatro ou cinco exemplares.

Da edição original da primeira compilação, dada á estampa por dois impressores (Va-

lentim Fernandes e João Pedro Buonhomini de Cremona), enire 1512 e 1514, e das

subsquentes, fornece-nos Tito de Noronha, no seu interessante e valioso estudo

-Ordenafões do reino (1), uma curiosa e desenvolvida noticia, que fecha com a

lista das mesmas edições, a qual reproduzimos em seguida

:

c l.a compilação :

1513 1
'-'^'O' '•" s 2.0, impreffos em Lisboa por Valentim Fernandee.

1514- Livros 3.0, 4.0, 5.0-1. o e 2.o, impreffos em Lisboa por João Pe-

dro Buonhomini de Cremona.

• As edições d'erta primeira compilação foram prohibidas em 15 de março

de 1521.

1521 -l.« edição da segunda compilação, impreffa por João Cronberguer.

-Livros 1.0 e 4.o em Évora; 2. o, 3. o e 5.o em Lisboa.

1526- Não se fez edição alguma nefte anno.

1533-2.» edição- Lisboa, por Oermão Galhardo.

1539-3.a edição- Sevilha, por João Cronberguer.

1565-4. a edição-Lisboa, por Manoel Jo,ío.

<A edição feita por Galhardo não traz a data expreffa, mas pelas rafões

adduzidas (pag. 73-74) foi, com toda a probabilidade, feita em 1533.»

Quanto á edição de 1526, que o erudito escritor diz não ie ter feito, mas que, pelo con-

trario, parece existir, veja-se o que diz Brito Aranha a pags. 121-128 do tomo XVII

(lO.o do Suplemento) do DIcctoiiarlo blbllographico.

2278—Ordonaçoens do Senhor Rey D. Manuel. Livro I. (ao V). (Marca-emWô-

ma tia Universidade de Coimbra''). C.oimhrn : Na íteal Imprevsa da Univer-

sidade. Anm de MDCCLXXXVll. In-4.°, 5 tonjos ou Livros de VIII-CXXIX-

XI-567, IV-VII-244, XIlI-:{35, IV-VIII-'228 e }^VI-346-II pags., em tre.s

vols. E.

A terceira das VIII primeiras pags. prels. do tomo 1 é toda ocupada pelo <íac-3imile>

da portada ou frontispício da edição primitiva do mesmo tomo ou Livro I.

Excelente edição, de mui nitida impressão em optimu papel de linho. Belo exemplar,

com ene. da época. Já pouco comum no mercado.

•2279- ORDENAÇÕES |:
E LUS HO REINO y De Porlugal

|| Recopiladas

PER MANDADO
||
UO MVITO ALTO CATHOLICO l] & poderofo rei dom

||

^ Phelippo o F'rimr.o
||
(drande escudo de armas portuguesas, encimado por

viseira e cabeça de dragão alado, e ladeado por foiliagem) || Com /ícewa

(1) .A IMPRENSA PORTUOUEZA NO SÉCULO XVI
1| SEUS REPRESEN-

TANTES E SUAS PRODUCÇÕESII || ORDENAÇÕES DO REINO
|| POR

TITO DE NORONHA
II
(£A:-/í*ris, com a divisa e iniciais :''.ENTRE O JOIO, O

TRIOO.-J. V.).-Joaquim de Vasconcelos)
|| fO^ÍTO |1

IMPRENSA PORTUOUEZA
II
— l|MDCCCLXXIII..-In-4.o de V1II-104-1V pags. É já a segunda edição. A pri-

meira, muito mais resumida, foi também estampada no Porto, Chardrons, 1871, e

consta dum 8.o peq. de 89 pags.
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dos superiores.
\\
Imprefsas em Lisboa no nwstr." de S. Vicevte Camará fíeal

de su Mag.à*
|j
da ordem dos Co»egos regiilares, por Pedro Cra/heecK A" 1603.

In-fol. gr., 2 tomos de portada, IV ( ngs. íprels.) innnis. e 2981V-UIO-I11-

1(JÍII\'-122-IV-180-V-I pags., além de .ilgumas em branco no fim de cada

um dos cinco Livros. E.

As quatro pags. prels. inserem o seguinte: Alvará de privilegio para a impressão (pag. 1) ;

Carta regia (pag. II): e «PROLOGO.» (pags. III e IV).

As pags. que indicamos em numeraç.ío a algarismos romanos e que vem no final de cada

um dos cinco Livros das Ordenações, inserem a «TAVOAUA.» do respectivo Livro.

O rosto do livro é todo primorosamente gravado a buril em chapa de metaL

Edição primitiva das Ordenações Filipinas. Muito rara. Óptimo exemplar, repleto de va-

liosas anotações, escritas á pena, nas margens de muitas das pags. e em quartos de

papel que st- acham eniremeiados por diversas partes do volume.

•2280-ORDINACIONES|inE FSTA SANTA PBO^MNCIA l'E || SAN PABLO
||

APOSTOL, riE LOS DESCALZOS DE |]
nuestro Sei;iphico P. S. Francisco,

en Castilla la
||
Vieja. H HECHAS DESDE SVS PRI.\ClPlOS, SEGVN EL

ZELO,
II y fervoroso espinht de Snn Pedro de Alcanl' ra, qve con luz dei

|| ^
Cielo dià à iV. Seraphica Descakez. su mtjor Forma, y Heglas

\\
de vila Beli- Am^ *--'

giosa, y Reformada. \\
PVESTAS, COORDENADAS, Y VLTIMAMENTE ||

afia- ^ ^

didas por Orden dei Capitulo Provincial, celebrado en
||
el Convento de

San Diego de Vnlladolid, en 22. de \\
lunio de 1686- anos.

||
(Marca ou selo

da ordem de S. Fiancisco) «
il EN MADRID : Por loseph de Rueda^

Inipressor de j| la Real Chancilleria. Afio de 1687.— ln-4.° de XX (as duas

ultimas em branco) pags. (prels.) inums., 178 nums. e mais XXX inums.,

finais, sendo ns XXL\ primeiras de «TABLA», e a ultima, de «ERRA-

TAS » E.

As XVIU primeiras das XX pags. prels. inums. inserem o seguinte: titulo (ornado de

cercadura impressa com vinhetas oraamentaes, simetricamente dispostas) ; três Bre-

ves : um de Paulo papa V, outro de Urbano VIII, e o terceiro, do pontífice Alexan-

dre VII ; 'EL MODO, V FORMA QVE SE SEnALA PARA || las elecctants, en las

constituciones Generales de ta Família Cis-\\montana...' ; e «PROLOGO.»
Estimadas e multo raras.

2á8l—ORDINÁRIO DOS
|i
Canónicos Regulares da (Mdem do bem 11 auentu-

rado noílo padre S. Augultinho,
||
da congrega<;ão de lancta Cruz H de -^/^át /yL/O

Coimbra. ^-^^ ^
Este titulo, em cinco linhas, é encimado por uma vinheta representando uma cruz com

resplendor e segura ou rodeada por três anjos, dentro de pórtico, com colunatas

(gravura em madeira).

Na parte inierior da frente (verso em branco) da primeira das três folhas inums. que re-

matam o volume, vem o registo

:

FOI YMPRESSO EM LIXBOA
II
no moíteiro de Sam Vicente de fora

||
per

loam femandez ymprefor de |1 libres Anno de 1.579.—In-4.° de 143 ff.

nums. pela frente e III inums., finais. E.

Na primeira das 143 ff. nums. (inum., pois que a num. só começa a aparecer da ti. 2

em diante) o titulo e pórtico acima registados ; no verso da mesma B. I a «Licença.»

de Frey Bertolameu Ferreira, (diz assim : <Vi por mandado do fupremo confelho da

Santa ^ geral \\!nqui/içam efte lluro, de que acima fe faz mençam,\\^ nam

contem nada contra noffa fagrada religiam, ^ po-defe imprimir.'); e ma: Po-

defe imprimir visto a imformaçam.. . (datado e subscrito: tLLxboa, 16 de Outubro.

Manoel Antuiiez Secretario do coa i' Sellto geral, o fez. De 78. ||
Paulo Afonfo. D.
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Miguel de Castra. António Tellez.^) ; na Foi. 2 e frente da 3, o «PROEMIO.», a

que se segue, ainda na frente da mesma 11. a indicação ou titulo: -PRIMEIRA
PARTE EM

Ij
que Te trata das ceremonias

;;
geraes.> ; do verso da mesma H. 3 ao

verso da 114 o texto da dita Primeira parte, que remata com os dizeres:

• ^-^^ SEQVESE A SEGVDA PAR || te em que fe trata das ceremonias de ai-
1|
guns

tempos & dias eFpeciaes || ^-^^. » O te.Kto desta segunda parte decorre do alto da

frente da fl. 115 até o verso da H. 143, em que se vê o trivial

LAVS DEO.

Na frente da primeira das três ff. finais inums. vem, como já se disse, o registo da

impressão; na fi. II e frente da III o «INDEX DA || PRIMEIRA PARTE..; e no

verso desta ultima, o <INDEX|1DA SEOVN- [| da parte..

A primeira parte contém Ij. (51) Capítulos; e a segunda, xx (20) Capítulos.

O volume é constituído por dezoito cadernos de oito ff. cada um, rubricados, no pé das

cinco primeiras fl. de cada um deles; a 2 (á primeira fl. competia a rubrica a, po-

rém não a apresenta), a 3, a 4, a 5, a f, f 2, f 3, f 4, f 5 ; e um (ultimo) de quatro

ff. somente, rubricado, no pé da frente das duas primeiras: t, t 2.

Na numeração das folhas noiam-se varias incorrecções ou erros tipográficos.

Livro clássico e estimado. Segunda edição ; os exemplares são muitn raros.

A edição primitiva, de extrema raridade, saiu com o frontispício ornado de púrtico idên-

tico— senão o mesmo— ao que embeleza o rosto da reimpressão acima descrita. O
titulo, tambeui encimado pela cruz já mencionada, reza textualmente assim : - «Or-

dinário e ceremonial da Ordem dos Cónegos regulares da Ordem do béauentu-

rado nosso Padre Sancto Augustinho, 8; da congregaçam de Sancta Cruz de Coim-

bra.» -No fim a seguinte subscrição: •/! gloria O louuor do todo poderoso Deus, G
fermosura de nossa Reiigião Ordenou -se & imprimiu -se o presente liuro dos Canóni-

cos regulares do Moesteyro de Sancta Cruz da cidade de Coimbra, em o anno da

nossa redempçam. 1563. 6 da reformaçam do dito Moesteyro, anno 42'. Consta de

um 4.0 de 103 ff. nums. na frente com algarismos romanos, além de uma outra fl., inum.

que tem na frente a subscrição final transcrita acima, e no verso uma estampa re-

presentando o Agnus Dei. Compreende também duas partes; vindo porém como pri-

meira a que na reimpressão é dada como segunda. Parece que desta edição só há

noticia do exemplar existente na Biblioteca Publica do Porto.

2282—ORDINÁRIO DOS ||
RELIGIOSOS EREMITAS DE

||
NOSSO P. S AGOS-

TINHO DA PRO-
li

iiiiicia de Portugal, no qul le ordena tudo o que per-
||

tence ao culto diuino, aíli no choro como no aliar, regulado pello Breuia-

rio, Miílal, & Ceremo-
||
nial Romanos, correctos, leguiido a or- 1| dem do

Concilio Tridenlino, & |!
Denienle VIll.

||
(Gravura quadrangular represen-

C-^ ^ ' tando Santo Agostinho lendo a Regra da sua Ordem aos seus pupilos ou

noviços, que se encontram ajoelhados; gravura em madeira)
||
Com li-

cença da fancta Inquifiçáo ^ Ordinário. || Em Lisboa, Impreflo por Pedro

Crasbecke. 1605.— In 4.o de VIII fí. (prels.) inums. e 86 nums. pela

frente. E.

Na frente da primeira das VIII ff. prels. o titulo acima transcrito; no verso da mesma

fl. I as varias peças permitindo a impressão do livro {'APPROVAC.AM.' de Fr.

Manoel Coelho, as <LICENC,AS de Marcos Teixeira e Ruy Pirez da Veiga, e o

Visto de Saraiva) ; na fl. II a Provisão de Fr. Chrístovão Corte Real («Da- 1, da no

noffo conuento de Lisboa aos 30. n dias do mes de Setembro do anno de 1605 1| Sob

noffo final fomente. ,1 Fr. Cliristouão Corte Real\] Prouincial.') ; nas ff. III e IV os :

"INDEX DOS CAPI-IITVLOS QVE TEM ESTE [ Ordinário, & do que nelles
|| Te

trata.., e <INDEX DOS CAPITVLOS, QVE\\tem o orditario da Miffa, reformado

pello Mif- II fal, ^ ceremonial Romano de Clemente V/lt.» ; em parte da frente da

V um peq. preambulo «AO LEITOR.» ; da restante parfe da mesma H. V até final

da frente da VII: .ADDIC.ÔES.- ; cm parte do verso da frente da mesma fl. VII:

.MVDANC.AS.» ; em outra parte : -COVSAS QVE SE HAM DE TIRAR. ; e da

restante parte do verão da U. Vil até final do verso da VIU os «ERROS.»

S
i

1-'
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O texto do «Ordinário dos Religiosos eremitas de S. Agostinho, propriamente dito, di-

vidido em 26 Capitulos, decorre desde foi. 1 a 60 (frente) ; e o do «Ordinário da

Missa-, compreendendo IS Capitulos, desde a mesma ti. 60 (verso) até á frente (verso

em branco) da S6 (ultima).

Livro estimado e RARÍSSIMO ; e, na opinião de Inocêncio, digno de ter entrado no

pseudo Catalogo da Academia-,- o que não sucedeu devido, certamente, ao autor

do catalogo n.ão ter conhecimento dele.

Ordinário e Ceremonial, segvndo o vso romano Da Missa.. —Veja-Sf :

Natividade (Fr. Francisco da).

2283— Ordonez (D. José .Vonw).— Estudos catholicos sobre algumas questões

sociaes, politicas o económicas, por . . Versão da terceira edição, pelo

Padre Artlair Kduardo d'A!ineida Brandão . . Com auctorisação do auitor.

Porlo: Livrartn Internacional de E. Clwrdrov— I.ugan £ Geneliuux— Svccesso-

res—18S6. In-S.» de IV-338-I pags. E.

2>284-Oro2CO UZo)i«o).—LIBIiO
||
DELAS VIDAS

||
Y MARTYRIOS DE

|i
los

hienaueiiturados Sant Iiian
||
Baplilta, y íaiil Inan Eu^in-

||
gelifta.

|| ^ Or-

denaãu por el Padre Fray Alonso Orosco, dela
[|
orden de niiejtro padre fan-

cto Augxifdn.
||
(Mnrca do impressor—o Cordeiro Pasi-al)

|| CON PRIVILE-
GIO.

II
Imprefla em Alcala de Henares, en caia |l de Querino Gerardo.

1851.
II
In-S.o ppq_ ,1^, j2s ff. nums. na frente, tendo a ultima o verso em

branco. E.

Na frente (verso em branco) da primeira ti. o titulo acima reproduzido ; na frente da ti. 2

a Censura de «vn Padre da Compaiiia de lESVS-, e o Visto de Bartholome Andres

;

no verso da mesma ti. 2 e na frente da 3 o Privilegio d' «EL REY.» ; no verso da

fl. 3 e na frente da 4 a cLICENClA.- de Alonso de Vallejo permitindo a impressão

do livro ; no verso da mesma ti. 4 e na frente e verso da 5 o «PROLOGO AL CA-

II
tholico Lector. • (Impresso com caracteres itálicos); da frente da fl. 6 â frente da

126, o texto propriamente dito da obra; e do verso da mesma H. 126 á frente da

128, a «TABLA DELO QVE ;| contienem los Capitulos....

Livrinho estimado e RARÍSSIMO ; Salva não o possuia na sua opulenta Biblioteca. Belo

exemplar.

2285-Orta (Gorda rf«).-AROMATVM,
||
ET

||
SIMPLICI ALIQVOT

|| MRDICA-
MENTORVM APVD lllNDOS NASCENTIVM

i|
HISTOHIA : Ante bienriium

quideiii Lufilanica lingua per
|| Diálogos confcripla, d. Garcia ab || horto.

Pro regis Indie Medico, auctore : IfA^íínc i>e»-i3 primúm Latina focta, ^in Epi-

lomen
\\
contracta ã cabolo clvsio Atrehate.

\\
(Marca do impressor

;
gravura

em madeira)
||
ANTVERPI/E, || Ex offlciíia Cliriltopliori Plantini, || cio. Io.

LXvil. II CVM PRIVILEGIO. -In-S." peq. de 200 pags nums. e XII inums.,

finais. E.

Na primeira das 250 pags. nums. vem o titulo transcrito acima ; na 2 (estas duas pri-

meiras pags. não teem numeração, que só aparece da 3 em diante) a Svmma pri-

vLKGii.» de D. Philippe, Rei de Espanha (datada e subscrita no fim : ^Bruxelía,

Anno M. D. Lxvi. m. Septemb. Subfig \ 1. de Witte..) ; de 3 a 6 : «MAGNIFICO
VIRO

!
DOMINO lACOBO A. F.

||
FVGGERO, COMITl IN KIRCH-||PERG ET

VVEISSEJIHORN, CARO- :; LVS CLVSIVS A..; na 7 o preambulo : .BENÉVOLO
LECTORI..

; na 8: «SVMMA CAPITVM PARTIS
|| PRIM/E ET ORDO.., e «SVMMA

ET ORDO CAPITVM ;| SECVND.í PARTIS.. ; e de 9 a 250 o texto propriamente

dito da obra.

Das XII pags. inums. finais, as X primeiras, a duas colns., inserem o «INDEX [1 EORVM
QV^ HOC LIBRO

||
CONTINENTVR.. ; a XI a «ERRATA.. ; e a XU este outro

cotolin;

/M^'
'O

é)-^
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EXCVDEBAT CHRISTOPHORVS
PLANTINVS ANTVERPI^E, ANNO
M. D. L XVI II. Menfe April.

Nalgumas pags. o texto t enriquecido de vinhetas (gravura em madeira, de Nícolai, de-

senho de Pedro vander Borch) uiostrando varias espécies de plantas e trutas orien-

tais.

Primeira edição, RARÍSSIMA, desta apreciada versão latina compendiada dos Colóquios

doa simples e drogas da índia do nosso famoso botânico e médico Garcia da Orta,

feita por Carlos de l*EcIuse, ou Clusius, como é mais vulgarmente conhecido. Por

esta versão í que Annibal Briganti e António Colin efectuaram, respectivamente, as

suas versões italiana e francesa. .\s edições subsequentes de que ha noticia são as

seguintes: Antverplae, Ex ojicina Chrlstophori Plantln, M. D. LXXIV, in-8.o peq.

Ibi, ibi, M D. LXXIX, in-S.o peq. de 43-88 pags. com figs. (Não t uma edição pro-

priamente dita, pois que constitue apenas notas adicionais de L'Ecluse a diversos

tratados congéneres, dizendo assim o titulo na parte respeitante ao nosso Garcia da

Orta: «Caroli 1| Clusii Atreb.
||
Aliquot Notas

i;
In || Oarciae i|

Aromatum Historiam.
||

...•-Estas notas foram, ao que parece, reimpressas em 1584); Ibi, Ex officina Pían-

tlaniana, Apud Vlduam, & loantteni Moretum, M. D. XCIII., in-8 o de 456-IVpag3.,

além de uma linal com o emblema dos impressores, e Ibi, Ex ojficina Plantiniana

Raphelengll, 1605, também em 8.o. Inocêncio regista ainda, mas como duvidosas,

uma edição de Lisboa, 156S, in-S." ; e outra, S. Ind. de t. de imp., 1695. (Provavel-

mente, a nosso ver, a de 1505).

Da versão italiana de Annibal Briganti, publicada sob o titulo de: <Due Libri II DcU
Historiai! De I Semplice, Aromati,||et Altre Cose, Che vengono || Portate DalPIndie

Oriental!,
||
pertinenti alia Medicina, '1 Di Don Oarzia DalTHorto,

'i
Medico Portu-

ghese; con alcune brevi annotationi [; di Cario Clusio. || Et altri Libri :|...>, men-
cionam-se as seguintes edições ou variantes: In Veaetia, (pelos irmãos Zenarl?)

MDLXXVl., in-8.cj peq ; /*/, Appresso Francesco ZlUtti, 15S2, in-8.o de XXIV-I-

347-VI-249-XI11 pags., com figs.; /*/, Appresso Giordan Ziletti 1582., in-8. o, três

partes (todas com frontispício próprio) de XXIV-347-XJ1I-249-XI1I pags., com figs.;

/*/, s. nome do impressor-Zenari?), MDLXXXII., in-8.o, com figs.; /*/, MDLXXXIX.
Appresso Qiovaime <£ Andrea Zenarl Fratelll., in-8.o, figs. ; Ibi. Appresso gll hertdl

dl Francesco Ziletti, 1589, in-8.o de XXVI-347-X-I3I-XXVI pags., com figs.; /*/,

MDXCVII. Appresso Zuatie Zenaro., in-8.o de XXXII-325 pags., com figs. ; /*/,

MDXCVIl. Appresso PHeredI di Olrolamo Scotto., in-8.o, figs ; /*/ MDCV. Ap-

presso Zuane Zenaro., in-S.o, figs.; e finalmente : Ibi, ifilouannl Salls), 1616 (No

verso da ultima 9. : Stampato In Venetla nella Stamperla dl Qlouaanl Salls. M. DC.

XVI.), in-8 o de XXX-525 pags. com ligs. Algumas destas edições achamol-as des-

critas por Leclerc na sua Blbl. Americana, nums. 293-297).

Da versão francesa de António Colin, dada á estampa sob o titulo de-'Histoire|| Des

Drogues \\ Espiceries, et de certains medicamens ;|
simples, qui nais-

1| sent és ludes,

tant Orientales que
||

Occidentales...>, possue a livraria Azevedo-Samodães um
exemplar da seguinte edição :

'2286 HISTOIRE
||
FiES DROGVES, ||

ESPICERIES, ET DE CER-
||
TAINS

MKDIUA.VIENS SIM |!
I'LES, QVI NAISSENT ÉS || Indes & en rAmerique,

(J
(ii-

II
uisé en deux parties.

||
.. . Secnnde erlilion reueue g?" aiigmentée.

||

(Marca emblemática da Coinp''de Jesus)
||
A LYON,

||
Ai<x desnens de Ieau

PiLLENOTTE \\
n Venseigne du novi de Issrs.

\\
|| ;U. DC. XIX. || Auec

priuilege du Roy.— in-S." de XV (inums.)-369-XV {eslas ultimas iniims.)

pags.

TRAICTÊ DE
II
CHRISTOPHLE

II
DE LA COSTE

I|
MEDECIN ET

|i

('HIRVHGIEN. H Des drogues & medicamens qui naissent
||
aux Indes.

||

Seruant beaucoup pouf l'eelaircissemenl ^ intelligence
||
de ce que Gar-

cie du lardin a escrit sur ce subjecl. || .. . SEGONDE EDITION.
||
(Marca

7)
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emblemática da Comp" de Jesus) D A LYON, \\ ... ^f. DC. XIX In-S." de

176-V pags.

HISTOIRB DV
II
BAVLME.

||
OV IL EST PROVVE' QVE NOVS

||

AVONS Yli.WK COGxXOlSSANCR
II

'le la plante qui produict le Baulme, &

II
par conseqiient de 8on fniict.

||
& de son bois.

||
. .

||
Version Françoise,

tirée de Pki.sper Alpin
||
par Antoine Colin. . ||

LIVRE QVATHIESME.

II
(Mar.;a-emblt,nia da Comp* de Jesus)

||
Ibi., pelo mctmo impresaur M.

DC. XIX.
II
Avvc Priuilege du Roy. In-8.° de 102-VII pags.

HISTOIRB DES
1|
SIMPLES MEWCA-

1|
MENS APPORTE'S DE L'A-

11 MEIilQVK, liLSOVELS
||
on se sert en la Medecine.

||
Escrite pnmiere-

ment en Espagnol, par M. Nicolas
||
Monard, Medecin de Seuille... y El

nouuellement traduicte en Fiaiiçois par Antoine Golin
II

. .
||
(Marca-em-

hlenia da Comp=> de Jesus)
||
7èj, ibi., .U DC. X/X . In-S." de 'l&i-Vi

pags.

—

A.^ quatro obra» em um rol. E.

Nas pags. preliminares dos quatro vols. vêem Inlroducções ou Dedicatórias do tradutor

das obras— Antoine Colin.

Obras e tradução muito estimadas. Segunda edição, de nitida impressão e enriquecida

com centenas de gravuras em madeira intercaladas no texto. Bom exemplar. Muito rara.

A edição primitiva desta versão foi impressa, em Lyon, em 1602, rezando textualmente os

dizeres insertos no frontispício do volume

:

Histoire
jl
Des Drogues H Especieries, et de , certains medicamens

|
simples, qui nais>

||

sent és Indes, tant Orientales que [1
Occideiitalcs, divisée en [; deux parties. '[ La pre-

miere composée de trois livres: les deux premiers de M.
i;
Oarcie du lardin, et le troi-

siesme de M. Ctirístophle de la |1 Coste. La seconde composée de deux livres de M. Ni-

colas i| Monard, traitant de ce qui nous est apporté des Indes
\\
Occidentales, autrenient

appelées les Terres Neuves. !; Le tout fidelemeni translaté en nostre vulgaire François

sur la
I,
traduction Latine de Clusius: Tar Anthoíne Colin Apoti

|| caire Jure de la ville

de Lyon, et par lui augmenté
;
de plusieurs figiires.

||
(Marca do impressor, o mono-

, grania de Jesus) || ^ Lyon, ||
Par lean PlUehotte, d Penselgne du nom de Jesus. ||

M

.

DC. ll.WAvec Privilege., in-8.o de XIV-720-XXX pags., com figs. (O tratado de Gar-

cia da Orta ocupa as primeiras 343 das 720 pags. nums.).

Além destas duas edições, algumas Bibliografias mencionam ainda as três seguintes, que te-

mos como muito duvidosas : Paris, 1608, 1615 e 1619 (esta, a existir, diversa da que

acima registamos sob a mesma data), todas em foimato de 8. o.

Nesta versão o nome do autor aparece, como se vê do titulo, transformado era Oarcie du

Jardim .'

A versão ou extrato em castelhano, feita por Christovam da Costa, português natuial de

Ceuta, segundo uns, ou de Tangere, como querem outros, saiu encorporada no livro

que este celebre medico publicou sob o titulo de— <TR.\CTADO Delas drogas, y me-

dicinas de las Índias Orientales... EN BVRQOS. Por Martin d» Victorla... M. D.

LXXVIIL., in-4.0 de XXIV-44S-38 pags. (Veja-se no presente Catálogo o n.o 19).

Inocêncio, referindo-se a este estimado Tractado, informa : «Esta obra, extrahids em grande

parte da do outro insigne portuguez Garcia da Horta, serviu de original para a tradu-

ção que d'ella fez Clusio em latim...»

Dos Colóquios dos simples e drogas existe também, ao que parece, uma versão Ingleza

seiscentista, de que Barbosa, Inocêncio e o Conde de Ficalho (Oarda da Orta e o seu

tempo) não tiveram noticia. Dessa versão aparece, registada por Retana (Catálogo n.o

2), uma edição'de 1604. LMtimaniente fez-se uma outra versão no mesmo idioma, a qual

foi publicada sob o seguinte titulo: «Colloqi-ies on the Simples 8: Dmgs of índia, by

Qarciada Orta. New edition (Lisboa, 1895) Editcd and annoted by the Conde de Ficalho :

transiated with Introdnction and Index, by Sir Clements Markhara. London, MCMXIIl
(1913). In-8.o

O original português foi dado primitivamente ao prelo, em Goa, em 1563. Os dizeres do

frontispício rezam textualmente assim

:
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CE t©gai>Cíil|íffl§ §®§ f3P|)|,(!E§ C
II
drogas he cousas medicinais da ín-

dia, e O assi dalgflas cousas tocantes a medicina
||
pratica, e ontras cousas boas para sa-

ber !| cõpostos pello doutor garçia
i;
doita : físico

i

dei Rey nosso senhor, vistos pello

muyto
li
Reuerendo senhor, ho licenciado [|

Aieixos dia?. : falcani desenbarga- '[ dor da

casa da |[ supricaçã |1 inquisidor nestas
||
partes.

\\ ^ Com prinilegio do Conde viso Rey.
||

impresso em Uoa, por loannes
|i
de endem os x. dias de j|

Abril 1563. annos. In-4.o de

Vil ff, (prels.) inums. e 257 nums. (\ a 249 e 210 a 217).

Edição notável a vários respeitos; considerada mesmo um dos mais raros e curiosos espé-

cimes saldos dos prelos orientais durante o século XVI ; e verdadeiramente preciosa por

inserir a primeira produção poética de Luis de Camões que viu a luz da publicidade,

ou seja a Ode que o nosso épico consagrou Ao conde de Redofido, viso Rey da índia,

a qual ocupa no volume a fl. IV e a frente da V (prels.).

Deste original só no ultimo quartel do século passado se fizeram duas reimpressões; a pri-

meira, efectu.ada por diligencias de F. Adolfo Varnliagen, é de Lisboa: Na Irnprtnsa

Nacional, 1872, e consta de um S o gr. de XXXV-I-25S pags. ; a segunda, anotada pelo

Conde de Ficalho, í igualmente de Lisboa : Na Imprensa Nacional, 1891-95, in-8.o

gr., 2 vols. de XXII-384-I e 443 pags.

Baseadas na obra de Garcia da Orta, ou derivadas mais ou menos directamente da versão,

ou melhor dizendo, do resumo latino de Clusius, existem as duas obras seguintes :

«Jac. B(mti. In Indljs Archiatri, De Medecina Indorv Lib. IV. 1. Nota? iii Qarçiam ab

Orta. 2, de Dioeta Sanorum, 3. Meth, Mederrdi Indica. 4. Observationes e Cadaveribus.

Lugdunl Batav. Apud. Franciscum Hacklum A' 1642, in-16.o de XI1-2I2 pags.

A parte respeitante a Garcia da Orta não é, como alguns bibliógrafos julgam, uma re-

impressão do resumo latino de Clusius, mas simplesmente algumas retlexões ao livro do
medico português, como informa o Conde de Ficalho no seu Garcia da Orta t o ieu

tempo, a pag. 385, onde também diz que o «escrito de Bontius foi depois impresso

como supplemento á obia mais volumosa: Prosperi Alpini Medicina ^gyptorum Lt-

brl IV.* A obra de Bontius saiu ainda encorporada na obra de Guilielntus Piso— «De
Indiíc utriusque re nalurali et medica...», Amsteíodaml, Apud Loduvlcum et Danle-

lem ELZEVIRIOS, A' cl3 hc i.vm.. Deste livro existe uma tradução inglesa, intitulada:

*An Account of the Dizeases, natural history and Medicines of the East Indis, trans-

lated from the latin of James Bontius, Physician to the Dutch settlement at Batavia.»

.DISCVRSOSII^-^ DF LAS COSAS ^^-J |1
Aromáticas, arboles y frutafes, y |i

de

otras muchas medicinas sim-
1|
pies que se traen de la índia || Oriental, y siruen ai vso,

II
de medicina, AVTOR F.L LICENCIA

|| do luan Fragoso medico. .. (Mai ca do im-

pressor) n CON PRIVILEGIO.
||
Impresso en Madrid en casa dt Francisco [I Sanehet.

Aão ;572. ..>, in-8.0 peq. de VIII-211-XVII £f. (Veja-se no presente Catálogo o n.

o

1283).

'2287— Oríiz (ioioenço).—OKIGEN,
||
Y INSTITVTO || DE LA

||
GOMPANIA || DE

lESV.'^,
íl
EN LA VIDA

1| DE SAN IGNACIO
||
DE LOYOLA, ||

SV PADHE, Y
FVNDADOR,

||
QVE OFRECE

|| A LAS SEIS MVY RELIGIOSAS, Y || Apoíto-

licas Prouincias de la Com-
1|
pania de lESVS de las índias

||
Occidentales,

O li
QVE COMPREHENDE LA ASSISTÊNCIA ||

General en Roma, por la Co-

rona de Caltilla
||
EL HERMANO LORENZO ORTIZ,

||
Religiolo dela mesma

^ ^ '

Compania de lESVS.
|i || Con licencia, impreffo ett Senilla, en el Colé-

gio de San Hermene-
\\
qildo de la Gomjiania de lESVS. En este aho de 1670.

||

Ven.ieltí en calle de Genona, em caía de luã Saluador Perez,
|!
Mercader

de Litiios.— In-fol. de VIII ff. (prels.) inuins., 197 nums. na frente e mais

uma inum., final, de «TABLA DE LOS PARRAFOSX>VE CONTIENEN LOS

II
qiiatfo Libros delia olira.» E.

Nas VIU ff. prels. o seguinte: titulo (emmoldurado por cercadura constituída de peqa.

vinhetas tipográficas ornamentais, simetricamente dispostas) (frente da H. I ; verão em
branco) ; um Anagrama e um Soneto em louvor de S. Ignacio de Loyola (frente da

ti. II)
i
-ARGVMENTO DE LOS QVATRO LI-

ti
bro» en que fe diuide efta obra.

k^O
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(verso da mesma fl. II e frente da III) ; .DECRETO.., <APROBAClON DEL M.

R. P. PEDRO ZAPATA...', e .LICENCIA.» de Don Carlos de Herrera (verso da

H. III); .CENSVR.^ DEL SENOR AMBRO-ilfio lofeph de la Ciiefn y Saavedra,

Prefbytero,
]1
Racionero entero de la (anta Iglefia Me- 11 tropolitana de Seuilla.»

(H. IV); «Licencia dei Ordinário.» (frente da H. V); -Licencia dei Superior.» (verso

da mesma li. V); «PROLOGO, e «PROTESTACION.. (H. VI); Dedicatória «A LAS

SEIS, MVY RELIGIOSAS, ,IV APOSTÓLICAS PROVÍNCIAS DE LA COMPANIA
DE lESVSlIDE LAS ÍNDIAS OCCIDENTALES. ... (fl. VII); e «ORIOEN, Y INS-

TITVTO: DE LA COMPANIA DE lESVS, || EN LA VIDA
ll
DE SAN IGNACIO DE

LOYOLA,!! SV PADRE, Y FVNDADOR. 1|
Proemio..

A composição tipográfica do texto das peças insertas nas pags. prels. é a toda a largura

das mesmas pags. ; e a do texto das demais pags. a duas colns.

Livro interessante, estimado e MUITO RARO ; faltava na coIecç.io de SalvA. Belo exem-

plar.

'2288-Ortlz de Zufiiga (D. fljfffo). — AN.VALES |1 ECLESIÁSTICOS, ||
Y SECV- ^ / //

LARElí
II
DE LA MVY NOBLE, Y MVY LEAL CIVUAD

i|
DE SEVILI.A, ME- ^ 'tOO

TROPOI.I DE LA ANDALVZIA, ||
OVE CONTIENEN SVS MAS PRINCIPA- ij^ ^

LES MEMORIAS. 1|
DESDE EL ANO DE me. ENQVE EMPRENWO ||

conquis-

taria dei poder de los Moros, el gloriosissimo Rey S. Fernando
||
Tercero

de Castilla, y Leon, hasta el de I67i. en que la
||
Católica Iglesia el culto,

y titulo
II
de Bienauenturado. 1| FORMADOS 1| POR D. DIEGO ORTIZ DE

ZVNIGA, CAVALKERO DE LA ORDEN |1 de Santiago natural, y originário

de la mesma Ciudad. ||
OFRECIDOS

||
AL EXCELENTÍSSIMO SESOR DON

IVAN FRANCISCO
||
de la Cerda Henriqnez de Riliera, &c. Duque de Ma-

dina-Celi. . .
II
Ano (Escudo d'armas do Duque de Medina Celi ;

gravura

em madeira) 1677. ||
CON PRIVILEGIO,

|1
|| En Madrid: En la IM-

PRENTA REAL. Por luan Garcia Infanfon. || Acosta de Florian Anisson,

Mercader de Libros.—In-fol. XXIV pags. (pieis.) inums., 817 nums. e

mais XIII pags. inums., além de uma em branco, finais. E. [ferg^.

As duas primeiras das XXIV pags. prels. inums. constituem um lindo aiite-rosto alegórico

(gravura primorosamente aberta a buril em chapa de metal : Marcus Orozco Presby.^''

-Delinea.^ et Sculp. M.^ 1676) ; na III vem o titulo (frontispicio) acima transcnto, o

qual é impresso, em linhas alteriLidas, a preto e a vermelho ; a IV em branco ; de V a

VIII a Dedicatória «AL • EXCELENTÍSSIMO SENOR DON IVAN FRANCISCO
DE LA CERDA N HENRIQVEZ DE RIBERA, &c...- (É encimada pelo escudo d'ar-

mas deste titular (gravura a buril em chapa de cobre, assinada : Marcus Orozco /e.')

e vem no fim datada e ^nbicrúí: <... Madrid li de Abril de \b~l anos. Y ... \\ Don
Diego Ortiz

i
de Zuniga.) ; nas IX e X uma «TABLA GENEALÓGICA DE LA REAL

SANGRE ' de la Cerda, ai Excelentíssimo Seiior Marques de Cogolludo, || su Primogé-

nito.. ; de pag. XI a XIV as Aprobações e Licenças permitindo a impressão ; na XV a

'SVMA DEL PRIVILEGIO.-, 'FE DE ERRATAS.^ e a ^TASSA.' ; na XVI : «P/1-

PEL DEL MARQVES DE AGROPOLI, D. GASPAR IBANEZ\\de Segouia. . . \\ ai

Autor, que le pidiò viesse este Libro antes de darlo
1 à la Imprmta.» ; na XVII dois

Sonetos em homenagem do .lutor e da obra; nas XVIII e XIX e parte da XX um Pro-

logo (.£1 AVTOR A QVIEN LEYRE ESTOS ANNALES.>) ; da restante parte da

mesma pag. XIX á XXUI : «ARCHIVOS, y MANUSCRIPTOS || singulares, que se han

reconocido paja formar [1 estos Annaies.» (E impresso a duas colunas por pag.); e na

.XXIV, dentro de tarja, um trecho de qualquer escrito de Cicero.

As pags. 811 a 817 inserem o «APENDIX DE ADICCIONES A ESTOS ||
ANNALES..-;

as XII primeiras pags. inums. finais o «ÍNDICE DE LAS COSAS MAS || notables

de estos Annaies, que se han de buscar
|

por los afios, y en ellos por los numeres.»

;

e a ultima esfoutro colofán:

CON PRIVILEGIO,
|| EN || MADRID, || EN LA IMPRENTA REAL, 1|

ANO DE 1677.
II
POR IVAN GARCIA

|| INFANZON.
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o frontispício e as pags. ptels. V a VIII são guarnecidas por cercadura formada de pe-

quenas vinlietas tipográficas de ornamento, simetricamente dispostas.

A composição tipográfica do texto da obra propriamente dita e dos índices, foi exe-

cutada a duas cols. por pagina.

Livro importante para a história eclesiástica e civil da cidade de Sevilha. Muito esti-

mado. Primeira edição, a mais procurada. Multo rara. Bom exemplar ; apenas

o ante-rosto reforçado.

Í289— Ortolan (P. 7'/».).—Eludes siir la pluralité des mondes habites et le

dogme de rincarnation. I—rÉpanouissement de la vie organiquo a travers

Q les plaines de l'infini, par.. Paris: Bloud H Barrai, Í9QQ. In-K." peq. de
^ 64 pags. E.

encadernadas juntamente estão outras obras da mesma colecção- 5c<ff/>ce et rellglon.

Osório (Francisco).—V^eja-se : Martijrcs (D. Fr. Bnrtolometi dos].— Compen-
dio. .

.

Osório (D. Jerónimo).— Cartas etn linguagem Portuguiza. ;.— Veja-se: Or-

denações da índia . .

.

2290 Cartas porlnguezas de D. Hieronymo Osório, Bispo de Silves, pu-

Wicadas e ao 111.™» e Ex."» Senhor Conde de Pjilniell.i, oITerecidas, por

/-) ^ Veríssimo Alvares da Silva ; Com as Heflexões Criticas e 1'hllosophicas,

que sohre ellas fez seu defimlo Pai .losé Verissitno Alvares da Silva...

Paris, Na Ofíicina de P. N. Roufjeron. M. DCCC. XIX. In-8.° peq. de IV-

xlvij-79 pags. E.

Nas primeiras IV pags. prels. os titulos do ante-rosto e do rosto ; nas V primeiras das

xlvij pags. imediatas a Dedicatória ao Conde de Palmela, datada no fim : <Pariz, em
1.0 de Fevereiro 1819.. ; c de vi] a xlvij: «REFLEXÕES

|i
SOBRE AS CARTAS

1|

DE HIERONYMO OSÓRIO..
Na guarda da frente vem a seguinte nota acerca desta rara edição das Cartas do celebre

Bispo de Silves, que supomos do Conde de Azevedo: «O Editor destas cartas não
sabia provavelmente que no anno anterior (1818) se tinha feito ama edição das

mesmas cartas, em Lisboa, mais augmentada do que esta.».

2291 De Ivstitia caelesti Libri decem! Secvndvm editionem romanain

oorrectvs f-t emendatvs. (.onimbricae, Typis Acadeniids. A. D. CD lOCC.

LXXXXin. In-S." peq , 2 tomos de lV-Vn-314 e lV-IlIl-35.5 pags. E.

As IV pags. prels., que no tomo I constituem o segundo grupo de numeração, inserem a

Dedicatória a .IOANNI METELLO SEQVANO, IVRISCONSVLTO S. P. D..; as

IV que no tomo II constituem o segundo grupo de numeração, o «Index Capitvm

posteriorv qvinque librorvm...»; e as 337 a 345 o «Index rervm memorabilivm,

qv,-E in his decem libris De Ivstitia caelesti reperivntvr...

A ediçiío original, desconhecida a Barbosa Machado, foi publicada com o seguinte tex-

tual titulo: «De Ivstitia libri decem. Hic explicantvr omnia, qva; de Fide & Actio-

nibus, Meritis & Grafúi, libera hominis uoluntate, & orssensione atque prxscri-

ptione Diuinâ hac tenus disceptata sunt : Et. fasis opinionibus euulsis, omnes ad

pie credendum, 2?" bene niuendum, inslituuatur. Cvm privilegio. (Marca do im-

pressor). Venetljs, apud loan. Andream Vatuasserem. MDLXXIll.— No fim: Venetils

loan. arypfiius excudebat, MDLXIIlí.' (1564), in-4.o de IV-156 ff. As duas edições

imediatas, citadas por Barbosa, são de: Coionla: apud Itwredts Blrckmanni,J574, in-8.o;

e Ibi, tbl, 1581, também em 8. o. Todas elas são muito raras, mas sobretudo a pri-

meira.

2292 DE REBVS. |1 EMMANVEIJS REGÍSLV-
||
SITANI/E INVIDTISSIMI

/ ^dlO^ VIRTVTEllET AVSPICIO GESTIS LIBRI || DVODECIM. ||
Auctore Hiero-

WcLl^ nyme Oforio
\\
EPISCOPO SYLVENSI.

||
(Grande escudo de armas do Car-
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deal Infante D. Henrique; gravura em madeira) |1 OLYSIPPONE. ||
Apiid

Antonium GondifòluCí Typographum.
||
Auno Domini. M.D.Lx.rj ]|CVM PRI-

VILEGIO RÉGIO.— In-foi. de 480 p.igs. nnms. e duas innms., Anuis. E.

Na primeira das 4S0 pags. nums. vem o titulo transcrito acima ; na 2 (estas duas pri-

meiras pags. não apresentam a numeração, que só aparece de pag. 3 em diante),

parle inferior, o Visto ou Licença de fr. Bartholomeu Ferreira permitindo a im-

pressão ; e de pag. 3 a 4S0 o texto propriamente dito, que principia por uma Dedi-

catória (?) (pags. 3, 4 e parte da 5) : .CLARÍSSIMO, ET SANCTISSIMO 1|
PRIN-

CIPI HENRICO, SANCT.-E ROMAN.C ECCLE-
,
Sl.t CARDINALI HIERONYMVS

OSORIVS EPISCOPVS SVLVENSIS. ;! S. D...

As duas pags. inums. finais inserem: ..PRIVILEOII SENTENT1A.> (datado: «Priuile-

gium Regis ipfius manu con
||
fignatum, menfe Septemb. 1572.») ; uma pequena decla-

ração ; e a tERRATAi.
A obra é dividida em doze livros, sendo o texto de cada um iniciado por uma letra de

desenho de fantasia (gravura em madeira).

Formam o volume trinta cadernos de impressão, de oito fi. cada mu, rubricados, no pé

da frente das cinco primeiras ff. de cada um deles, respectivamente : A 2, (à. pri-

meira H. deste primeiro caderno competia a rubrica A, porém não a apresenta), A

1, A 4, A 5, í Z, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, os vinte e três primeiros; Aa, Aa 2, Aa 3,

Aa 4, Aa 5 a Gg, Og 2, Og 3, Og 4, Og 5, os sete imediatos ; e um (ultimo) de

uma sõ ti., rubricado, no pé da mesma: Hli-

Obra de elevado merecimento e muito importante para a historia dos descobrimentos e

conquistas dos portugueses em terras ultramarinas durante o reinado de D. Manuel

I, o Venturoso. Primeira edição, belamente impressa. Os exemplares são MUITO
RAROS, sobretudo quando completos e perfeitos como este nosso.

2292-A A mesma obra: Conimbncae : Ex Typoymphia Academicu- Regia.

Aniw M.DCC.LXXXI... In-S." peq., 3 vols. de IV-XVI-204-261-ir, IV-

557, e IV-583 pags. E.

As XI primeiras das XVI pags. prels., que no tomo I constam da segunda ordem de

numeração acima registada, inserem: «Hieronynii Osorii Lvsitani,... Vita Avtore D.

Nicolao António Hispalensi ic...'; de pag. XII a XVI: <Reineri Mathisii Batavi,

Ad Lcctorem, Ode.» , e de 549 a 583 do tomo III : «Index. Rervm notabilivm.».

As edições do original latino posteriores á primeira e anteriores a esta ultima, de que

temos noticia, são cinco: a primeira :-«... Quibus; potissimúm ea, qua in Africa

et índia bellaconfecit, explicantur. Colónia: Agrippinw, Apud hwredes Arnoldi Bir-

ckmanni, 1074, in-8.o de XV-412-XVI ff ;-a segunda: .... DE REBUS; EMMA-
NVELIS, REGIS LVSITANIAE IN- VICTISSIMI VIRTVTE ET AVSPI- ;; c/o, annis

fex, ac viginti, dom! forisqúe ge-
\\ ftls, librí duodecim.

;
. . . || ADCCSSIT HVl POS-

TREMA EDI- \, tionl ; Io. Metellí, Sequaiú 1. C. Eplftola, ad Ani. ||
Avgvstinvm,

Eplfcopum llerdenfem : qua reper- tam ab Hifpauis ^ Lufitanis nauigatioium,

in Oríentis
1|^ Occideníis Indiam : ^ Populorum elus mores, ac ' ritus ; pauds

compre/ieiidií.
l,
Potro ; adiectus eft, praeter marginis nota- 1; tiones, locupletifsimus

rerum &,:verborum index. 1| COLONIAE AGRIPPINAE, |i Apud Haeredes Arnoldi

Birckmanni : !i Anno M. D. LXXVI. ;; Cum gratia ^ priuilégio CaefarecE Maief-
iatis., in-8.0 peq. de XL-374-XXIV pags. (A prefação (Epistola), -muito douta>-diz

Barbosa ao citar outra edição em que ela vem inseria-, decorre de pags. prels. II

a XL);-a terceira: «Historiae Hieronymi Osorii, Lvsitani, silvensis in Algarbus

Episcopi. De rebvs Emmanvelis... Adiectus est; praeter marginis notationis, locu-

pletissimus rerum 8i verborum index. Colonlae Agrippinae, Apud hcsredes Arnoldi

Birckmanni, Anno M. DLXXXI.», in-S.o peq. de Lli-368-XIX ff.;-a quarta ; /*/,

pelo mesmo impressor, 15S6, in-S.o peq. ;-a quinta: /*/. Offic. Blrkmanaica. Anno
1596, in-8.0 de LIl-368 ff., além de XIX finais (inums.) de Index; e a sexta; Ibl,

ibi, 1597, também em 8.o peq. Destas seis edições, só a ultima é que vem citada por

Barbosa Machado.
A História de Osório foi, logo no século XVI, vertida em francês por Simon Ooulard,

e depois, no século XIX, em português por Francisco Manuel do Nascimento (Filinto

i/^'
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Elysio). Desta ultima versão fez-se, além de duas reimpressões saídas juntamente

com as demais obras literárias do tradutor (Parts, 1811-19, in-8.o, u vols.'; e Lisboa,

IS22, in-16.", 22 vols.), a seguinte edição original

:

2293- Da vida e feitos d'EI Rei D. Manuel. XII. Livros dedicados ao Car-

I
, O ^^^^ ^- Henri<]iie !-eii fillio por Jeronymo Osório, Bispo de Silves : Vei-

T) /

m

tidos em porluguez pelo padre Francisco Manoel do Nascimento... Lis-

V ' boa. M. DCCC. IV. (a DCCCVI). Na hnp. Itegia. Por Urdem Superior. In.8.<'

'^
3 vols. de 411, 343 e 412 pags. E.

Versão primorosa, e por isso muito considerada por escritores e bibliófilos. Os exem-

plares são hoje raros no mercado. O nosso encontra-se bem conservado e com óptima

encadernação da época.

D.i versão franceza a que aludimos acima possue a livraria Azevedo-Samodães um exem-

plar da mui bela e rara edição primitiva, que passamos a descrever:

2y4 HISTOIRE
||
llE POIiTVGAL, 1| CONTENANT LES K.NTliEPRISES,

-.^ !| nauigalions, & t;eftes memorables des Portiigallois, tant || en cõquelte

^ des Indks orietales par eux defcou- 1| uertes, qu'és giierres d'Afiiqiie &
aiitres exploils, depuis || Tan mil qualre cens nonãte lix, iuíques íi Tan

mil cinq cens || feptante huil, fous Emmanuel premiei-, lean troifiefine, &
llSebaftian premier du nom.

||
COMPRINSK EN VINGT l.IVHES, DONT

LES
II
douze premiers font tradiiits du latin de Ierosmií Osobivs, || Eiiel-

que de Syliies en Algarve, les huit íuiuans prins de || Lopez de Caítagnede

& d'autres hiltoriens. |1 Nuuuellement mife en Fran(;ois, par S. O. S. Auec

r/í difcourií du frhil i/u'en \\]:eul recutillir de la lecleure de cvfle hiftoire, ^
(ivipte índice des

jj
inatiercs principales y conleuves.

\\
(Marca do impiessor, de

curioso desenho, gravada em madeira) ||
De Tlmprimerie de François Ef-

tienne, II foiír Anloine Chuppin.
i! || M. D. LXXXI. (1581). In-fol. de

XII pags (prels.) imims., 762 nums., e mais XlXinums. e uma em branco,

finais. E.

As XII pags. prels. inserem o seguinte: titulo (pag. I; a II em branco); Dedicatória

•A NICOLAS PITHOVI|Sr. DE CHAM-GOBERT,
||
S. G. S., datada no fim: "Du

òourg de sainct Geraais, ce\\vingtiefme iour* WOctobre . M.D.LXXX." (pags. Ill e

IV) ; «DISCOVRS AV LECTEVR, du fruict qu'on peut recueillir de la lectu- : re

de certe hiftoire de Portugal.» (pags. V a XI); e .REPERTOIRE DES ANNES DE
ti
CESTE HISTOIRE.» (1495 a 1529), seguido desta declaração : <Le refte des an-

nees, iufques á Tan 1578, eft comprins es dixneuf & []
vinglietae liures, qui remar-

quent les actes plus memo- 1| rabies des Portugallois es Indes & en Barbárie.»

Na primeira das XIX pags. inums. finais vem uma arvore da «OENEALOQIE D'EMA-
NVEL ROy II

DE PORTVQAL.. ; e nas XVIII restantes o -ÍNDICE DES NOMS
ET MATIERS || PRINCIPALES CONTENVES EN |1 la prefente hiftoire de Portu-

gal.-, o qual, disposto a duas cols. por pagina, remata com a enumeração das

•Fautes notables à corriger.^

Os doze primeiros dos vinte livros que compreende o presente volume, constam da

versão da obra de D. Jerónimo Osorio-De Rcbvs Emanvelis (<Vida e feitos d'EI

Rei D. Manoel) (pags. 1 a 491); e os oito restantes a versão da «Historia da índia»

de Fernão Lopes de Castanheda (pags. 493 a 762).

Primeira edição desta apreciada tradução francesa das obras acima citadas, feita por Si-

mon Goulart, e que está belamente impressa. A composição, executada com caracte-

res redondos e itálicos de vários corpos, é esmaltada íom letras iniciais, cabe-

ções decorativos e Horões de remate ornamentais, de lindos desenhos de fantasia,

tudo gravado primorosamente em madeira. Os exemplares são actualmente MUITO
RAROS. O nosso exemplar encontra-se perfeitamente conservado c com uma exce

lente encadernação (inteira) de carneira fina, a qual apresenta, a meio das faces ex-

teriores das pastas, um lindo tx-líbrls brasonado. A lombada da ene. apresenta tam-
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tonio Lourenço ,Caminha. . . (Kscudo rie iirmas reais portuguesas). Lisboa:

Xa Impressúo Ilnjia. Aimo 181S. Com Licenra. In-S." peq. de XK-XLlV-234

pags. E.

(I) Barbosa Machado diz: Chez Abei fAugeliir' Haverá dua» edições do mesmo
anno, ou será engano do douto bibliógrafo ?

TOU U I

S'/D
2-^

bem, por sua vez, em cinco divisões de entre nervuras, um monograma do antigo

ou primitivo possuidor do exemplar. Tanto o ex-lihris como o monograma são

impressos a oiro e encimados por uma coroa de marquez.

Desta excelente versão fizeram-se poucos anos depois as duas seguintes reimpressões

:

«A Paris, llpour Felix le Municr... (I) ||
||
M. D. LX>Oty\l,\\Avec privilese

du Roy In-8.o de VIU ff. (prels.) inums., 680 nums. pela frente e maisXXII inums.

finais ; - e Ibi, par Samuel Clu-espin, 1610, também em 8.o. São igualmente muito ra-

ras no mercado.

2295—Osório (D. Jerónimo).—De regls institvtione et disciplina. Libri VIII.

Ad Serenissim. et invictissim. Portvgal. Reg. Sebastianvm. E. N. I. Qvi-

bvs accessit evisdein avctoris Epistola Ad Elisabelhnni Angliae Heginam.

Conimbricce, Tijpis âcidemicia. A. D. M.DCC.LXXXXIIII. . . In-8.° peq., 2

tomos de IV-418 e IV-ÍS2 pa^^s. E.

A «Epistola ad Serenissimam Elisabetam Anglis reginam>, acha-se inserta no tomo II,

de pag. 343 a 43-1; decorrendo de pag. 435 em diante o «Index rervm notabilivm,

qvae in libris De Regis institvtione et Disciplina scitv dignje reperiviitvr."

As edições anteriores de que temos conhecimento são as seguintes: Primeira: - Cum ^Ao/ia

& PriuUegio Regum. Sebas. R. Por. et Phi. R. Catho. Olysíppone, Ex officina loati-

íiii Hispani. 1571. Tassado em papel, -^io fim:— Oíysipponx Escudebat Franciscví

Corrêa Ampliss. et Sereiíiss. Cardi. Iitfan. Typogra. A. 1572. M. lanu. D. 22., in-4.o

de 3U8 £f. num. na frente.; — segunda : «... In eosdem libros prsefatis ; & rerum me-

mora- ,1 bilium Índex, ij (.Marca do impressor, com a divisa : ARNOLD BIRCKMAN;
gravura em madeira)

!
COLONIAE XQRIPPIHXZ.W Apud h(erede$ Arnoldi Birck-

manni,
!
Anno M. D. LXXll.

|i
Cum gratia & Priuilegio Caesar. Maiximvs.-, in-8.o

peq. de V1II-340-XII ff.:-a terceira: Ibi, pelo mesmo impressor, 1574, in-4.o;-a

quarta: Parisiis, Apud Petrum Hallier, 15S3, in-fol.; e a quinta: Colonii^ Agrippince,

Apud hceredes Arnold Birckmanni, 1614, in-8.o peq. Todas estas edições são regista-

das por Barbosa Machado, excepto a segunda.

229(5 De vera sapientia Libri V. Ad sanei iss. D. Gregorivni XIII pontifi-
/_i^/)

cem maximvm. Coniinhricw, Typis Academlis. A. D. M.DCC.LXX.XXIIII. .

.

Ól^
111-8." peq. de IV-lX-410 pags. E.

Nas IV primeiras pags. prels. os titulos de ante-rosto e rosto ; nas IX imediatas a Dedi-

catória ao pontífice Oregorio XIII; e de 403 a 412 o «Index rervm memorabilivm,

qvae in libris De Sapientia scitv dignse reperivntvr.».

Das três edições primitivas citadas por Barbosa, a primeira saiu: Cum facultate Inqalsi-

torum, & Ordinarij. Olysipone. Excudebat Franciscus Corrêa. 1578., in-V" de IV-135

ff.; a segunda, em Colónia Agripinie. Apud kaeredes Arnoldi Bircltmani. Anno eh.

/.'. LXXlX., ín-S,o peq. de X-31S pags. (Com a marca do impressor no frontispício)

;

e a terceira, Ibi, Ex Officiaa Birckmanica, 15S2, In-8.o.

Todas as obras que ficam descritas do famoso latinista D. Jerónimo Osório, que iusta-

mente denominaram o Cicero português, foram, juntamente com outros escritos seus

(cujos titulos se podem lêr na Bibl. lusit. de Barbosa, tomo II, pags. 514-516), cole-

gidas e publicadas por seu sobrinho Jerónimo Osório, cónego que foi da Sé de

Évora. A compilação, publicada com o titulo genérico de «Opera omnia>, foi impressa

em Romae, Ex bibliotlieca Ferrari], 1592 (Barbosa traz : Romae, apud Bartholomceu

Bonfadini, 1692. Será erro do douto bibliógrafo ou outra ediç.ío que os mais biblió-

grafos não citam ?), e consta de 4 vols. in-fol. peq.

!is!97 Obras inéditas de... Dedicada ao senhor Dom Jo;io VI... por An-

/J/^^'
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Nas prlmelrai XX pags. prels. (inums.) vem o titulo e a Dedicatória a D. João VI ; c

nas XLIV imediatas um cDiscurso preliminar sobre o merecimento destas cartas,

Nas quaes se mostrão as regras da verdadeira Eloquência desempenhadas.: por Lou-

renço Caminha. - Estimada. Já pouco comum no mercado.

S298— Osório Cabral [Mújuel). — Os portuguezes em 1640. Dratra histórico,

por... Lisboa: Imp. Nacional, 1886. In-8.° gr. (Je VIII-XlI-I-136 pags. E.

Nas pags. prels. XI e XII decorre uma .CARTA DO Ex.mo SR. CONSELHEIRO
MENDES LEAL.> (Datada no fim: «Em Lisboa 6 de janeiro de 1883..).

'2299— Ottlan.—OEuvres completes. Traiiuction nonvelle, précédée d'une No-

J.
^7 tice siir l'authenticité des poemas d'Ossian par Augusie Lacaussade (De

rh
^

1'Ile Boi.rbon). Paris .- Delloye.. . 1842. In-8.» peq. de X-xij-369-I p;ig8. E.

2300 Works of Ossiari. Francfort nnd Leipzig, Printed for I. G. Fleischer,

1777. ln-8.° peq., 4 vols. de XXX-II-14^, 192, 211 e 204 pags. E.

4301—OH (yl.)— Hegel et la Philosophie allemande, ou Exposé et examen cri-

i/^V tique des principaiix systènies de In Philosophie allemande depuis Kant, et

spéeialemente de celui de Hegel, par. .. Parii. .Toubert . . 1844 (Impr. Uon-

dey-Diipré). In-8.° de XII-544 pags. E.

2302— Ottavi (/.).— L'Urne. Recueil des travaiix de... Avec une biographie

q I f, n Je Tautenr, par Léon Gozlaii. Paris. Paulin... {Imp. Schneider el Ijin-

^f ^ í/rawd), i843. ln-8.° de XXXI-592-14 pags. E.

Philosophie - Politique, -Hlstoire,—Biographie, -Littírature, -Critique littíraire.-Beaux-

Arls,— Instruction publique,- Économie politique,—Variétés.

Oudin (iluíoMie).— Veja-se : Oxkàin (Ce.sar).— Le tresor des devx laugves Es-

pagnolle et Fran^-oise. ..

S303— Oudin (Cesor).—REFRANES
i,
O PROVÉRBIOS || Espanoles traduzidos en

;|
lengna Francesa. II

PROVERBES ||
ESPAGNOLES TRA

||
duits en Fran-

çoi$.
II
Par Cefar Oudin, Secretaire Inter-

||
prete du Roy.

||
Con Cartas en

Refranea de Blafco de fíaraij.
\\
(Logar de peq. vinheta ornamental)

|| A

BRVXELLES, II
Chez Rulger Velpius, a 1'ehíeigne de

||
l'Aigle d'Or prés de

la Court.
II II

1608.— In-12.° de II pags. inums., 269 nums. e mais

\ima inum., final.

Na primeira das duas pags. prels. o titulo acima transcrito ; e na pag. II uma poesia

"ÁD LECTORES.", subscrita: «:Crifpinus Qericlus Elbin-
\\ genfls Borúffus.'

Na pagina inum. final vem o .PRIVILEGIO.» permitindo a impressão, datado «de Bruf-

felas a 7. de Enero ano de 1608., e subscrito: ./. de Bufchere.^

Com paginação nova e frontispício próprio, seguem-se

:

CARTAS !i EN 1!
REFRANES

|1
DE BLASCO DE ||

GARAY, RÁCIO-
||

nero de la Santa |1
Igleíia de To- II ledo. ||

(Logar de peq. vinheta oinamen-

tal)
II
EN BRVSSELAS, |1

Por Reger Velpius, en la Aguila de
||
oro cercada

palácio aiio de
||
1608.—In-12.° de VI IT. (prels.) inunjs. e 120 nums.— ^í

duas obras tm um vol. E.

Na primeira pag.;(a II em branco) o titulo transcrito acima; e de lII a VI o 'PRO-

LOGO DEL AV- 1, tor Blafco de Garay, ai Le- W dor de <ã obra.-

Na» pags. nums. 1 a 94 as Cartas de Garay ; e de pag. 95 (por erro num. 99) a 120,

um «DIALOGO ENTRE EL ||
amor y vn Cauallero viejo, he- „ cho por el famofo au-

tor Rodrigo Cota el tio, natural de Toledo, ][ El qual cõpufo la Egioga que di- 1| zen

de Mingo reuulgo. V el pri-limer auto de Celertina, que algunos falTamente atri-

bn;en a luan |1 de Mena.» (É em Tcrao).

/{f4^
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Tratados, no seu género, muito interessantes e estimados ; os quais, segundo o sr. Oar-

cia Moreno (Catálogo ParemioLôglco, n.o 217), serviram cm França para o ensino do

idioma castelliano.

Segunda edição, muito estimada por ser considerada uma das mais completas de quan-

tas se publicaram da obra. Os exemplares são BASTANTE RAROS. Este nosso tem

um pequeno corte de traça em algumas ff., com prejuizo de algumas letras, porfan

sem dificultar a leitura; uo mais, optimamente conservado.

2304 LE TRESOR
||
DES || DEVX LANGVES |1

ESPAGNOLLE
|| ET FRAN-

ÇOI.SE II UE CÉSAR OVDIN.
||
Avgmenli ivr les Memoires de .son Aulheur.

||

OVTRE YN BON NOMBRE DE DICTIONS
|| & de Phr.ises: Auec vne se-

conde Partie fonte nouutlle, beaucoiip
1|

pliis ample qiranpaniUiint. Le

toiít corrige &
||
reduit en nieilleur ordre.

||
Par ANTOINE OVDIN, Secre-

taire Inler/jrete
||
de sa Majesté.

|| l.e Dictionnaire de Xniigonça ou JRrgon,

qui estoit h part, est explique en
||
François. & mis en son rang dans le

corps du Liure.
||
(Peq. vinlieta ornamental)

||
A Pa>»<,

||
Chez—Axtoine de

SoMiiATiLLE . ., ArarsTiN CovBBE. . . Alt Poldiií
\\ -t \\ Chez NicolaS(Í;1ba.n

DE LA CosTE, <»?( /íioíif S. HUoire . , . In-4.° de VIU- 781 pags. E.

As VIII pags. prels. inserem o seguinte: titulo; Dedicatória «AL ILLVSTRISSIMO
|i

Setior, i; IVAN VAOO|| BEAVHARNOIS, |1 CONbEjERO DEL REY || en su Curte de

Parlamento, 8ic.. ; .CEVX QVI SE SER-I VIRONT DV PRESENT
ii
VOLVME. ; e

<Quelques obmlsslons ^ corrections.'

O texto propriamente dito da obra, impresso a duas colunas por pagina, é encimado

pelo seguinte sub-titulo :—«TESORO DE LAS
|1 DOS LENOVAS ESPASOLA ||

t

Francesa,
i:
EN QVE SE CONTIENE LA DECLARACION 1| DE ESPANOL EN

FRANCÊS, V DE FRAiNCES EN|| Espafiol, en dos partes; con muchas frasis, yll

maneras de hablar particulares de la \\ vna y de Ia otra lengua.>

Trabalho interessante ; não citado por Brunet. Edição IVIUITO RARA. Bom exemplar.

2305—Ovidius Naso (Piàlim).—Operum .. Interprelatione et notis illustra-

vit Daniel Chrispinus, Helvelius, jiissu Christiiinissimi regis, ad usum Se-

renissimi Delphini. Editio Secunda Veneta emendatior. . . (Retr. de Oví-

dio, grosseiramente gravado em madeira). Venetiu, MDCCLXXIX. Typi$

Jo: Baptiitce Costandiii.. . In-4.o, 4 tomos de XVl-576, XXXJl-598, lV-464e

II e de 465 a 686 pags., em dois vols. E.

2306 Cartas de Ovidio chamadas Heroides, Expurgadas de toda a obsce-

nidade, e traduzidas em Rima vulgar : Com as suas Respostas, escritas

humas pelo mesmo Ovidio ; outras por Sabino, e Sidronio ; e a maior ^
parte delias pelo Traductor: e hum Epilogo no fim de cada huma, em que /o^>^'^
se mostra a doutrina, que delias se pôde tirar ; e huma Analyse do que
nas mesmas deve observar o bom imitador. AjuntaÕ-se algumas breves

Notas para sua melhor intelligencia. Author, e Traductor Miguel do Couto
Guerreiro. Lisboa: Na Offic. Patr. de Francisco Luic Ameno. M. DCC. LXX-
XIX). Com licença... In-8.o peq., 2 vols. de XXXVI-I-312 e IV-365-I

pags. E.

As pags. prels. V a XXXVl do vol. I inserem uma «PREFAÇÃO.» do traductor. Venio
estimada. Edição pouco comum. Bom exemplar.

2307 Compendio das Metamorphoses de Ovidio, Com huma sucinta, e yV^5» S~^
methodica explicaçam de cada Fabula,... Traduzidas por José' António

da Silva Rego alferes de Infantaria. (Peq. vinheta ornamental). Liaòoa:

M^
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M.DCCLXXII. Na Olfii^- àa Vim. de Ign. Nug. Xisto. Com licença da Beal

Mesa Cmscrio. ln-8.° peq. de lV-163 pags.. afora uma em branco, final. E.

• As IV pags. prels. (laums.) conteem o titulo e um «l'roemio.»

2308 Exposição tios Fastos de P. Ovidio Nasam, E mais oliras do mes-

mo, com hiima breve recopilaçaõ das Fabulas, e outras noticias muito

úteis aos que eslud.iõ Hiunanidades: Que expõem, Dedica, e ofTerece

Ao... Senbor Manoel de Almeida de Carvalho... Domingos Fernandes

Tresbytero do habito de S. Pedro, natural da Villa de Álvaro, do Priorado

do Crato. (Peq. vinheta ornament.al). Lisboa : Na Offic. de Francisco da

Sylva. Anno de MDCCXLIX. Com todas as licenças }iece»sarias, e Priv. Real.

— In-4.» de XVI-371-III pa^s. K.

As XVI pags. prels. inserem: titulo; Dedicatória; «Prefac,aõ.»: uma poesia em home-

nagem do traductor ; «Licenças. > permitindo a impressão; e o Argumento.

Tradução estimada. Edição primitiva. Pouco frequente.

2309 LAS MBTAMOR-
||
FOSES, O TRANSFORMA- |i

ciones de Ovi.iio,

en quince
|i
Librns. Imelto on H Castellano.

||
AL LICENCIADO D. GASPAR

I
losepli Marlinez de Trillones, Abogado en

\\
loi Reales Consejos, y dei Secreto

en el de la
\l
Santa Geiíeral hiquisicion . . . \\

CO^ LICENCIA : |1 \\
En

Madrid: Por Domingos Morras, Ano 1664. || 1| A costa de António dei

Hitiero Rodriífuez Mercader
\\
de Libras. .. In-S," peq. de

Tradução estimada. Edição rara. Bom exemplar.

2110 —LES||MBTAMORPHOSES...—.1 PAUIS .. M. DCC. LXVIl-

DCC.LXXL {Í7tí7-t771).

V [Do Irontispicio damos, em folha aparte, a exacta rejiroduçâo foto-zimografvo).

lri-4." gr. de V IT. (prels.) inumeradas e XG-II-26Í pags. numeradas.

A V ff. prels. inums. inserem o seguinte: titulo de anterosto («LESH METAMORPHO-
SES

i;
D'OVIDE, EN LATIN ET EN FRANÇOIS. i TOME PREMIER..) (frente da

fi. I; verso em branco); ante-rosto alegórico (gravado ;-veja-se o <fac-simile» foto-

zincográBco que dele damos em ti. aparte) (frente da fi. II ; verso em branco); titulo

de rosto, acima reproduzido em fac-simile» (frente da fi. III
; verso em branco)

;

Dedicatória «A SON ALTESSE
|i
SERENISSIME

|| ^o;VS£/GA/£C/Rij LE DUC DE
CHARTRES ,i

PRINCE DU SANG..., subscrita no fim : <De Votre Aítesse Serenis-

sime
il
Le très-humbles et trís- obeissants serríteurs. || Basan et Le Mire.^ (H. IV e

frente da V; o verso desta em branco). Nas primeiras xvUj pags. das XC nums. a

num. romana, o <PREFACE..; de pag. xix a tvj, ..LA VIE
|| D'0V1DE ;, TIRÉE DE SES

ÉCRITS,
II
Par M. O.'" ; de pag. Ivij a Ixxxv : «CHRONIQUE

||
DES " MARBRES DE

PAROS,
II
NOMMÉS COMMUNÉMENT ' MARBRES D'ARUNDEL OU OX-

FORD, ;| EN LATIN ET EN FRANÇOIS.. ; e de pag. Ixx.wj a xc a «TABLE li D£S
FABLESW DESTRÓIS PREMIERS LIVRES DES \ MfiTAMORPHOSES D'OVIDE.>.
Nas II pags. imediatas (inums.) a «APPROBATIC.»', o .PRIVILEGE DU ROI.> e

esfoutro registo de impressão : «DE L'IMPR1MERIE DE PRAULT.»
Nas 264 pags. constantes do ultimo grupo de numeração o texto propriamente dito dos

três primeiros livros 'das Metamorpltoses (em latim e em francês : aquele nas pags.

pares, este nas impares), o qual é precedido dos correspondentes sub-titulos, inser-

tos na primeira pag.: .PUBLIl OVIDII
||
NASONIS , METAMORPHOSEON, i,

Z./-

BER PRIMUS. II i,
LES

,

METAMORPHOSES
||
D'OVIDE, LIVRE PRE-

MIER.^
Cg caracteres da Dedicatória ao Príncipe de Chartres são todos gravados a buril em

chapa de metal ; e as respectivas pags. adornadas de lindas molduras.



LES

METAMORPHOSES
D'OVIDE,

EN LATIN ET EN FRANÇOIS,

Dt la Tradi$ãum de Aí. tAbU B-éSii t- ,de tAcadèmie

Rçyak its Infcriptions & Bcllts-Ltttres ;

AVEC DES EXPLICATIONS HISTORIQUES,

TOME PREMI i H.

Gbex D E 5 P 1 1 1, V , me Saint Jacques , à la CroLs á'c

M- .:.' C C. I, X V 1
':•

AVEC APPROBATWN ET PRIVILÉGE DU ROL
Frontispício do tomo I da obra descrita no Catálogo soD o n.o 2310. O original

mede 172X115oi«i.
(Pag. Ó8)





Ante-rosto alegórico que vem nos quatro vols. de Le% Metamorphoses de Ovídio.

O original mede 161XI07mm.
(Pag. 68)





Ovidc rc(;oiií íics juiasiis de la muíc

íavorito lunc plumc qu pJIc víicbL

(J arradicr d une dos aílcs de lAmour.

Reprodnção duma das 140 gravuras que enriquecem a artística edição francesa

de Les Métamorphoses de Ovídio. O original mede I76X112oim.

(Pag. 69)
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TOME SECOND.
|t
(Linda vinheta alegórica, diversa da que vem

no fiontispicio do lonio nnteriur)
|1 A I'ARIS,

||
Cliez J'raui t, Qnai de

Conli, íi la Charilé
II

|| M. HCC LXVllI. MF^^C APPRODATION
ET PRIVILÉGE nU iíO/.—In-4.° gr, de viij-355 pags., além de iim anle-

rosto gravado (igual ao que vem no tomo I, e que reproduzimos em «fac-

simile») e uma pag. em branco, final.

As viij pags. prels. compreendem : titulos de ante-rosto e de rosto (este, como o prece-

dente, impresso, alternadamente, a preto e a vermelho) ; e «TABLE DES FABLES
:. DES LIVRES IV. V. VI. & Vil..

TOME TROISIÈME. n (Vinlieta alegórica de desenho diverso dos

das que ornamentam os restos dos tomos anteriores)
||
K PARIS, || Chez

HocHER.VD (iic) Qnai de ContI, au Phtpnix ||
^-

|| M. DCC. LXIX. II

AVEC APPROBATION ET PRIVILÉGE DU ROL In-é." gr. de viij-3tíO

pags.

As viij pags. prels. inserem o seguinte : titulos de ante-rosto e de rosto (este a preto e

a vermelho) ; e ..TABLE
:
DES FABLES \} DES LIVRES Vlll. IX. X. & XI.

Ij
....

TOME QUATRIÈME. i| (Vinheta alegórica—C. Monet Delin.—L.

D. S. Choffard sculp.—de desenho diverso dos das que adornam os rostos

dos tomos antecedentes)
|| A PARIS, 1|

Ciiez Hochereao, Libraire, Quai de

Conty
II

- . —
II
M. DCC. LXXI.

i|
AVEC APPROBATION ET PlilVILÉGE

DV ROI. In-4.° gr. de viij-367-8 pags.— Os qitalro lomos. E.

As viij pags. prels. inserem ; titulos de ante-rosto e de rosto (este também, como os prece-

dentes, a preto e a vermelho) ; e a «TABLE ;, DES FABLES DES LIVRES XII.

XIII. XIV. & XV.-Nas seis primeiras das S8 pags. finais vem: .EXPLICATION
|1

DES VIGNETTES ET FLEURONS |1
DES METAMORPHOSES D'OVIDE..

; e nas

7 e 8: .AVIS AU RELIEUR. '/í obfervera de metire toujours cliaque Figure vis-à-

vis da jrançois, ^ conformément aux Números gui fon aux \] Planches; il Juivra

exactement Pordre gui Juit: ||
SAVOIR.>

Entre as pags. 6 e 7 vem colocado um Cul-de-lampe alegórico (impresso em separado),

na base do qual se lêem os seguintes dizeres :-"FIN DES ESTAMPES
||
DES ME-

TAMORPHOSES..
Esta famosa e magnificente edição da versão francesa de Les metamorphoses de Ovidio,

é geralmente considerada «ma das mais belas e artísticas produções dos prelos fran-

ceses do século XVIII. As numerosas gravuras que a adornam, devidas aos primei-

ros artistas do género, constituem uma parte verdadeiramente notável, e que, afora

o já mencionado, consta ainda do seguinte : trinta formosos cabeções alegóricos (seis

no tomo I, oito no 2. o, oito no 3. o, e outros oito no 4. o) ; vários Horões decorativos

de remate; e 140 lindíssimas gravuras de pagina inteira, impressas em separado,

-

de uma das quais damos, em folha aparte, o "fac-simile. foto-zincográfico.

As 140 gravuras, nums. de 1 a 140, são desenhadas por Bocher, Eisen, Gravelot Monnet,

Moreau, Leprince, etc. e abertas a buril em chapa de metal pelos primeiros grava-

dores da época : Basan, de Ghendt, Massard, Choffard, Saint-Aubin e outros.

Acham-se assim distribuídas: 48 (n.o 1 a 48i, no tomo I; 33 (49 a 81), no II; 37

(82 a 118), no III ; e 22 (119 a 140), no IV.

O florão que embeleza o frontispicio do tomo II está assinado: P. D. S. Choffard-fe-

di 1768 ; e o que ornamenta o frontispicio do tomo III : S. Choffard fecit 1770.

Os titulos, no frontispicio dos quatro tomos, são impressos, alternadamente, a preto e a

vermelho.

A impressão, de nitidez admirável, foi executada sobre magnifico papel de linho, muito

alvo.

Exemplar da primeira tiragem, que a beleza e frescura das gravuras tornam a mais es-

timada e valiosa, belamente conservado (salvo uma pequena mancha d'agua na mar-
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gem exterior das pags. 193-367 do quarto tomo) ; dourado por folhas e com óptima

encadernação francesa da época (inteiras de carneira fína), e muito bem conservada.

Como prova do alto valor em que é tido este nolabili^simo espécime das edições ilus-

tradas do século XVIII, basta acrescentar que o primeiro dos quatro tomos da obra

vem cotado em 1200 pesetas em um dos ultimes Catálogos d*um dos mais conheci-

dos livreiros madrilenos.

Para mais desenvolvida noticia acerca desta edição, veja-se Brunet, Manuel du llbraire,

tomo IV, cols. 285-286; e respectivo Supplement, tomo II, col. I16.-Heredia, nums.

1249 e 1539.- Palha, n.o 623.

2311 Ovlde (Euvres completes, avec la Iruduclion en français
;
publii^es

sous la ilinclion de M. Nisard... Paris: Chez Firn.in Didol Frères, Fth et

Clt... M DCCC LXI. In 8." gr. de IV-XV[-8tí9-lI paj/s. E.

Tradução e edição muito estimadas. Óptimo exemplar.

2312 Les métamorphoses d'Ovide. Tra'Uiclion nouvelle, avec le texle

lalin, et des notes péographiques, hisloriqnes. inytholog:iqiies et litlérai-

res
;
pr^cédée d'une vie d'Ovidp, par M. Villenave. .. Seconde ídition. A

Patis, Chez Phtlippe... 1838. {Inipr. d'Ad. Moes^ard). In-S." peq., 4 tomos

de IV-X-VIII 288; IV-4H ; lV-485 e IV 59^ p.igs. E.

Edição adornada com quatro gravuras a buril (Masquelier Inv.—Simonet Sc. ; e outros),

vindo uma na frente do frontispicio de cada um dos 4 vols.

S313— Oieray (Mic/ieí-JpaH-Franfoi.;).—Decherches sur Buddou ou Bouddou,

inslituteur religieux de TAsie Orientale ; Pr^cédées de considérations gé-

nérales sur les premiers hoiumages rendiis an Cri^atenr ; siir la corru-

ptlon de la religiun, TètaMissement des ciilles de soleil, de la lune, des

planètes, du ciei, de la lerre, des montagnes, des eaux. des forêts, des

hommes et des animaux; Par... A Paris, Chez Brimot-Labbe . . . 1817.

In-S." de XXXV-I-137 II pags. E.

Livro curioso e pouco vulgar.

2314

—

Paban {Aug. Th.).—Grammaire súédoise, par. . . Augmentée d'une syn-

/ _ taxe, d'exercices, de inorceaux de ieclure et d'un glossaire suédois fran-

(fljh S ^ cais, par Axel Klint. Paris: Nilsson, s. d. In-8.o de VlII-408 pags. E,

2315-Pacham (Barlolomeu).—F^B\L^
||
DOS PLANETAS,

|i
MORALIZADA,

|1

com varia doutrina Politica,
||
Ethica, & Económica.

||
A SIMAM FARTO

BITTO.
II
Caualkiro Fidalyo da 0'fa delRey

||
jV. S. Çr /^m capitão,

||
Por

Bertholameu Paciíain Penichenle
||
feu primo.

||
(Pequena vinheta orna-

mental
;
gravura em madeira)

||
Cuvi todas as licenças neceffarias.

|| 11

LISBOA.
II
Na Officina de Domingos Lopes Rofa.

||
Anno 1643.—In-8.° peq.

de VI fl'. (prels) inums., 124 nums. e mais uma inum., final. E.

As VI ff. prels. inserem o seguinte : titulo (frente da ri. I ; verso em branco) ; Prologo

«Ao difcreto, 8i curiofo Leitor.> (fl. Ill ; Dedicatória <A0 CAPITAM SIMAM |1 Farto

Bitto Caualleiro Fidalgo da |, Cafa de S. Mageftade, &
||
prtmo do Autor.», datada e

subscrita no fim: c. ..Peniche 16. de Março de 543. 1| Primo de V. M. Bertholameu

Pachão Penichenfe.» (frente da ti. III) ; ..lNTRODVC,AM.> (verso da mesma tt. III e

ff. IV e V); Soneto .EM LOVVOR DO AVTOR.
;i
De Pêro de Noronha de || An-

dxada.» (frente da fl. VI) ; e uma poesia (duas decimas) «AO AVTHOR. || O Capitam

Siaum Farto || Bitto Teu primo.»

OO
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O a

Na frente da folha inum. final vêem as cLlCENC.AS.- permitindo a Impressão do livro;

e no verso as .ERRATAS.»
Livro clássico e, no seu género, muito curioso. O texto é entremelado de composições

poéticas, em vários metros de rima. Estimado. Edição primitiva, e ainda a única pu-

blicada até hoje. Multo rara Belo exemplar.

2316-Pacheco (Fr. OMaríf).-EPIT()MF, || DA VIOA APOSTO-
||
LIGA, K MILA-

GRES DE S. IITHOMAS DE VILLA NOVA j! ARGEBISPO DE VaLENC.A,

EXEMPLO
II
de Prela.los, & pay de pobres, da Ordem do noílo || Padre

Santo Agoflinho.
|| COM HVM TRATADO DA VIDA DO

|1
venerauel P. Frej

Lins de Montoya, Meftreque foy dos
||
nouiços em Salamanca, lendo o Glo-

.
rioío S. Prior d'elle; à afsi mais df aigús feruosdeDeos que deu à Ijjreja

II afsi là, como nefta Prouincia fendo ||
Prelado delia.

|| j4 DOSA LVISA
COVTINHA, CONDESSA

||
do Sabugal, ^c.

|I
COMPOSTO PELLO P. Mellre

Frey Duarte || Pacheco da mefnía Ordem, tirada dos proceílos que le fize-

ram pela fanta Sè Apoftolica
||
pêra fua Canonização.

||
(Pequena vinheta

ornamental)
|| Com todas as licenças necessárias.

\\
11 E.\I LISBOA.

||
Por

Pedro Craesbeecli, Impreílor dei Rei. Anno 629.—In-4.° de Vlll ff. (prels )

inums.. 186 nums. na frente, e mais duas inuros., finais, de «INDEX.» E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VIII fl. prels. o titnlo transcrito acima ; na

li. II e em parte da frente da III as «i/CEA/C,/lS.» permitindo a impressão (varias

:

a primeira datada e subscrita no fim: «,..Em''S. Domingos de Lisboa aos 16. de

Dezembro de b28.\\Fr. T/iomas de S. Domingos Magifter.> ; e a segunda: «...Lis-

boa
II
nefta cafa de S. Roque da Companhia de lefu, em 15. de 1| laneiro de 629.

||

Doutor lorge Cabral.^) ; na restante parte da frente da referida ti. III as tERRA-
TAS.>; no verso da mesma fl. III a ^licença.' de Fr. Miguel de Oouuea.- ; na frente

da 11. IV a *Ucen(a.y de Frey Manoel de la Cerda.t ; do verso da mesma fl. IV ao

verso da V a Dedicatória «A ILLVSTRISSIMA
;
SENHORA DONA LVISA

|
COVTI-

NHA, CONDESSA DO SABVOAL, ac (datada e subscrita no fim : 'Dift* Con-

ttento de noffa Senhora da Orofa
;
de Lisboa em 20. de Setembro, de 629.

II
O P.

M. Fr. Duarte Pacheco) ; e de fl. VI a VIII o .Prologo ao Christaõ, 6i pio || Le-

ctor», que remata, no verso da ultima fl., pela indicação : 'Ordem, ^ dlfpotlçã»

defte lluro.

O texto, inserto nas 186 ff nums., compreende, alím da vida de S. Toraás de VUa-Nova
a dos seguintes religiosos : Fr. Luis de Montoya, Fr. Álvaro Monteiro, Santo Ur-

bino Ennio, Fr. Cypriano Prestrello, Fr. Gonçalo de Almeida, Fr. Aleixo de Peaa-

firme, Fr. Afonso Dalhosuedros, Fr. Paulo de Barletta, Fr. Gonçalo de Lagos, e Ff-

João de Estremos.

Na composição tipográfica aplicaram-se caracteres itálicos c redondos de vários corpos.

A mesma composição é embelezada por varias letras iniciais de desenhos de fanta-

sia, gravadas em madeira.

Obra clássica e estimada. Multo rara. Magnifico exemplar.

2317—Pacheco (Fr. Miguel).-VIDA \\ DE LA SERENÍSSIMA INFANTA 1| DONA
MARIA

II
HIJA DELREY D. MANOEL, FVNDADORA ||

de la infigne Ca-

pilla mayor dei cõuenlo de N. Senora de la
|i
Luz, y de íu Hofpital, y /

'^ /m O C>
otras muchas calas dedicadas ai

||
culto diuino. 1|

POR EL || U. B. F. M. /O ''^

Fr. MIGVEL PACHECO; \\
Regular de la Ordeii de Chrifto, Lente muchot

anos en el \\ Sefninario dei Real Conuento de Thotnar, Procurador general qw
fue de la dicha Oràen, en la Corte de Listoa, y en la

\\
de Madrid, y Adminif-

trador dei Hofpital Real de S. Anto- \\
nio de los Porlitguezes cn la dicha Corte^

II
(Escudo das armas reais de PorLiit;al

;
gravura em madeira)

||
LISBOA.

II
En la Officina de IVAN DE LA COSTA.

||
A cofia de Miguel Manescal Li-

brero de S. Alteza.
\\

—
||
M. DC. LXXV. (1675) ||

Com Iodai loa lieeneiat
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neceffarias. In-fol. de IV ft'. (prels.) inums. e 207 (aliás 206) nums. pela

frente, á excepçHO da antepenúltima o da ultima que nSo apresentam a

competente numerarão. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o titulo transcrito acima; na

fl. II a Dedicatória «A SERENÍSSIMA SENHORA |! D. IZABEL MARIA lOSEPHA.

II
PRINCESA DE PORTVGAL.» (datada e subscrita no fim: '...Lisboa 6. de Ou-

tubro 1674.
i!
Fr. LOURENçO SARO. ||

D. Prior geral da Ordem de Crifto..) ; na fl.

III o .PROLOOO
:
AO LEITOR.>, subscrito pelo editor, o livreiro (depois impres-

sor) «MIOVEL MANESCAL »
; e na fl. IV as «LICENÇAS.» permitindo a impressão

da obra.

De folha I a 204 decorre o texto da obra propriamente dito ; e de fl. 205 a 207 o cIN-

DEXjlDE LOS CAPITVLOS, QVE SE CONTIE- 1| nen en efte Libro..

A obra é dividida em XX Capítulos: Do Capitulo XVIII fazem parte as seguintes

peças

:

•Copia de las Cartas de los Qouernadores dei || Reyno de Portugal, ai Rey Phi-

lippe II. fo-ll bre Ia trãflacion dei cuerpo de Ia fefiorall Inf.inta D. Maria.» ;

«Elogio dei Doctor Martin de Azpicueltall Nauarro a la fenora Infanta.» ;

• Duarte Nunes de Leon (e outrosi, habiãdo de las mu
;

geres infignes de Portugal,

que Te II
abentajauam en letras.»;

«Manuel de Acofta, aquel gran lurifconfulto. . . hauiendo vifto en Coimbra a |! erta

Princefa, y a vn retrato fuyo, hizo en verfo latino, el Elogio que fe figue.» (acom-

panhado da respectiva versão castelhana)

;

«Aquele infigne Poeta Luís de Camões, a la || muerte defta Princefa hizo el Soneto

feguinte.» ;-o original latino de um poema de Estado Aquiles, e a respectiva

«TRADVCION DEL POEMA ' de Eftacio Aquiles, celebre Poeta Lufitano, II hecho a

Ia ferenirfim.! Infanta D. Maria. |! Por Don Manuel de Salinas, y Lizana, Preponto

II y Canonigo de la Cathedral de HueTca, dei Reyno de Aragon.»

O Capitulo XX é, por sua vez, constituído pelas seguintes peças documentais

:

«De vna confulta que hizo el Tribunal
|I
de Ordenes.»

;

«Carla de fu Mageftad para Ia reíiora|| Princefa Margarita.»
;

«Traflado dei tertaraento de Ia Infanta,
|{
que Dios tiene.» ; e

«Trariado dei Codiculo.»

Terminando o referido Capitulo XX no verso da fl. 185, onde se vê um florão de re-

mate (gravura em madeira).

De fl. 185 a 194 (frente) vem o

«Tratado de cafamiento delRey D. Manuel
|| con la Reina D. Leanor.»; — do verso da

fl 194 á parte da fiente da 199, em caracteres de corpo mais pequeno que o empregado

no restante texto da obra

:

• AUegaçaõ de direito fobre o dote da
I|
fenhora Infanta. || M. P. S.» ; — e do verso da fl.

199 á fl. 204 (verso em branco), em caracteres igualmente de corpo mais pequeno:

«Parecer de los dei Confejo, que Te embiò a
|1
Portugal, fobre lo que pertenece a la fe-

II
nora Infanta D. Maria.» -Tanto esla peça como a precedente são embelezadas com

lindo florão de remate (gravura em madeira).

Livro interessante a vários respeitos e muito estimado. Edição ainda hoje a linica dada á

luz ; nitidamente impressa com caracteres itálicos e redondos tie vários corpos. MUITO
RARA. Belo exemplar. -Xavier da Cunha, Impressões DestaHUeslanas, tomo l, pag.

359.

2318— Pacheco Varella (i'^pòosí^oTO).— Numero vocui, e exemplar, catholico, e

politico, proposto no mayor entre santos o glorioso S. Joani Baptista;

para imitaçam do mayor entre os Príncipes o Sern.™" D. JoSo v. Lisboa,
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JV« Ofíic. de Manoel Lopes Ferreira, 1702. In-4." lic VIII-585 pags. e 3 mais

fie Tahon no fim. E.

Livro estimado e pouco vulgar no mercado.

2319—Paes (Frei Ba/tear).—MARIAI, [|
DR SERMOENS, II

QVE NAS FESTAS

DA VIRGEM
II
Senhora nossa prègoii o Padre Doulor Fr. Bal-

|1
thafar Paes,

Prég.idor que foi (ie fiia Mn-
||
geflade. & Proiilncial da Prouincia de

||

Portugal da Inntiílima Trindade, '|| & liedi mpgão de Catiuos.
||
OFFERE-

CWO
\; A mefma Senhora noffa, ^ Rainha dos Anjos.

\\
(Vinheta reprodu-

zindo a imagem da Virgem ; gravura grosseiramente executada em ma-

deira)
II
Em Lisboa. Cõ licença. Por Manoel da Sylua, anno 1649. — In-é."

de IV tV. (prels ) iinims., 31)4 nums. na frente e mais XLVilI inums . fi-

nais. E. (pertf.).

Na frente (verso eui branco) da primeira das quatro ff. prels., circundado por um filete, o

titulo acima transcrito; na ti. II as «APPROVAÇÕES.» permitindo a impressão do li-

vro ; na H. Ill o "PROLOGO AO LEITOR.» ,• e na fi. IV o «INDEX DOS SER-

MOENS, 11 que fe contem nerte liuro.

As 3Q4 folhas nums. inserem, a duas cols. por pag., o texto dos Sermões propriamente

dito; e as XLVIlI ff. inums. finais: de íl. Ia XVI: .INDEX
Ij
DOS LVGARES || DA

SCRITVRA, QVE
11
NESTE IMARIAL 1! fe allega5.. ; de fl. XVII â frente da XLVIII, a

duas cols. por pag. : «INDEX
||
DAS COVSAS

;| NOTÁVEIS, QVE ' SE CONTEM
NESTE

I!
MARIAL.> (Fecha por um florão de remate ornamental, que tem no centro

as iniciais simbólicas da Companhia de Jesus: 1 H S), seguido do clássico— «FI-

NIS.): c no verso da mesma ti. XLVIII (ultima) as «ERRATAS..
Clássico muito apreciado. - Primeira edição, e ainda a única publicada até hoje. Multo

rara.

2310 SERMÕES DA
ii
SEMANA

||
SA.NTA, QVE PliE- 1| GOV O DUVTUR

FREY
li
Balthalar Paez Pregador de S. Mageltade, & Padre de Prouincia

da Ordem da
||
SanctiíTima Trindade.

||
NOVAMENTE ACRESCENTA-

|I
dos

com algos Sermões do mefnío Autor, & com lodos os índices.
|| DIRIGI-

DOS .4 DOM GREGÓRIO
\\
de Caflelhranco, Conde de Viilanova, Senhor das

II
Cafas de Sorlellni, ^ Goe» : Gvarda Mòr

||
de Sua Magefcade.

||
(Pequena

vinheta ornamenlal)
||
EM LISBOA.

||
Com todas as Hcençns neceffarias.

\\
Por

Lonrêço CrasbeecK Impreflor delRey. ii Anno M.DG.XXXIIII (1634). In-4."

de VIII pags. (prels.) inums., 733 nums. e mais LIII inums., finais, de ÍN-

DICES. E.

As VIII pags. prels. inserem o seguinte: titulo, circundado por dois filetes, paralelamente

dispostos (pag. I; a U em branco); Licenças permitindo a impressão (a primeira vem
datada e subsciita no fim : «Dada nefle norfo Coiniento de Lisboa, a 4. de Agofto de

629. Frey António da Cruz Prouincia!,
\\^ Vigairo Gèral.y) (pags. III a VI)

;

.DEDICATÓRIA
II
A DOM GREGÓRIO DE CASTELBRAN- 1| co. Conde de Vill.i-

noua,
II
Penhor

II
das cafas da Sortelha, & Qoes; Guardamor de fua Ma-

;;
geflade.»

(pags. VII e VIII).

O verso da ultima das LIII pags. inums. finais insere apenas a seguinte subscrição ;

«EM LISBOA.
II

|] Com Iodas as licenças neceffarias. Impreffo por Lourenço
CrafbeecK

|, ;rnno M.DC.XXXIIIL.

A composição tipográfica do texto propriamente dito da obra (pags. 1 a 733) é a duas cols.

por pagina

SeguTida edição, MUITO RARA, desta compilação dos «Sermões da Semana Santa, de fr.

Baltasar Paes. -Bom exemplar.

A edição primitiva, raríssima, foi também dada á estampa em Lisboa, por Pedro Cratí-

beeck, 1630, e constitue um 4.o de ?

fAo

â'/'0e5>
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2321—Paes (JLroiinrcío). - I'ítOMPTLiAHI()
|i
DAS [lEFlNIÇÕES INDICAS..,

LISBOA. . Auno 1713.

^ PÍlV '"" í''^""'^'P''"i" (^"nios o xytinlt exacta reproãvção foto-ziíicoipátirin :

PROMPTUARIO
DAS DIFFINIÇOENS INDICASDEDUZIDAS

Dt ytries Chrtnifias t/a índia , grat>fs Authores , i3 dat

Hjlorias Gentílicas,

OFFERECIDO
\ O sereníssimo senhor

D.JOAÕ V.
REY DE PORTUGAL.&c.
PELO LICENCIADO LEONARDO PAES,
da Família dos Rey s de Sirgarpor, Vigário confir-

mado da Igreja do Padroeiro da índia o Apoftolo
S.Thoniè defta Cidade de Goa , Proto-No-

tario Apoftolico , 8t íJotario de

Sua Santidade.

CONTEM SEIS TRATADOS:
O primcyro demonllra as qualididçs , & txcellfncijs da
índia : Publica o fegundoosf«u»Rcys,Rcynos,í<divilaõ-.As
quaHdades de gente delU declara o terceiro ; O quarto indict

aigúas noticias acerca do que Te dizdo Cheríperinialc ,& de
outras antiguidades: O quinto manifefU a vinda do Apoflolo
S. Thonié à Índia , & os prodigios que nella obroo; O&x

•

to finalmente a do A poftolo,4i Nuncb drila

S.Franciíco Xavier.

LISBOA.
N» OfficuudíANTONlO PEDROZO GALRAM,

Om KiiifençuiiitccJiriMi. Anno 171?.

O original mede 173X107'"'")

ln-4.0 de XXIV paginas (prels.) iniunoradas e 286 numeradas. K.

iVa primeira das XXIV pags. prels. vem o titulo acima reproduzido em <fac-simile> ; a

pag. 11 em branco; de pag. Ill a VIII: .AO MUYTO PODEROSO,
1| & H CHRIS-

TIANISSllWO REVIIDE PORTUGAL D. JOAÕ V. ,; NOSSO SENHOR £>£D/C/!-

TORIA.*, datada e subscrita no fim : «... Igreja de S. || Thomé de Qoa a 5. de Ja-

neyro de \\ 1710.
||
De V. Real Mageftade

:
iMuyto humilde Vafrallo, & Capellaõ

|| O
Padre Leonardo Paes.> ; de pag. IX a XII o -.PROLOGO ' AO LEVTOR.» ; na pag.

XIV .OUTRO SONETO.. ; na pag. XV : «IN LAUDEM ElUSDEM || EPIORAMMA .

(Como que a fechar esta pag. vem um florão de remate em que se vê um livro

aberto e, por baixo, as iniciais I O) ; a pag. XVI em branco : de pag. XVII a XX, a

duas cols., o «CATALOGO
||
DOS AUTHORES ALLEGADOS i; nefte Promptuario

das Diftiniçoês
II
Indicas.» ; e de pag. XXI a XXI II (a XXIV em branco) as .LICEN-

ÇAS.» (DO SANTO OFFICIO.—DO ORDINÁRIO.—DO PAC.O.) permitindo a im-

pressão da obra.
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O texto da obra propriamente dito decorre nas primeiras 272 das 285 pags. nums.

vindo da 273 em diante o .INDEX
Ij
DOS NOMES DAS PESSOAS,

||
Lugares, &

couTas mais notáveis de que |[ fe trata nefte Proniptuario das Dif- 1|
finiçoens In-

dicas.», que remata com o usual «LAUS DEO.».

A obra divide-se em seis Tratados, assim intitulados

:

.TRATADO I. !; Da índia,
\\ ^ de tuas exceilencias.' (Com uma INTRODUCÇAM,

quatro Capítulos e um APPENDIX
; pags. 1 a 58).

•TRATADO II.
II
Dos Reys da Indla, 2?" da divifaõ delia em vários Reynos.- (Com

uma INTRODUCÇAM, e três Capítulos; pags. 59 a 148)

«TRATADO III.
II Da gente da liidia.> (Com uma INTRODUCÇAM e seis Capi-

tules; pags. 149 a 185).

•TRATADO IV. (Com um Capitulo (CAPITULO 1.
1| Examlna-fe fe o Rey Cheripe-

rimak era hum \\ dos que fora a Belèm.^) e «um APPENDIX
|| Das antiguidades dos

Bragmanes, ^ ou- ', trás razoens em ordem à fua || nobreza.> ; pags. 186 a 213).

«TRATADO V.
||
DA VINDA DO APÓS- || tolo S. Thomè à índia, 6t dos

!i
prodígios

que nella II
obrou.

;
Dos Deofes da gente Indiana, de feus pago- \\

des, ^ coffu-

mes.' (Com uma INTRODUCÇAM e quatro Capítulos; pags. 213 a 254).

«TRATADO VI.
i
DA VINDA DO APÓS- 11 tolo da índia S. Francifco Xavier, i, B<

dos prodígios que nella |1 obrou.». (Com uma INTRODUCÇAM e um Capitulo; pags.

255 a 272).

Em alguns dos Tratados são reproduzidas varias estancias e oitavas d' Os Lusíadas de

Camões.

A composição tipográfica, executada com caracteres itálicos e redondos de vários corpos,

é esmaltada com diversos cabeções e florões de remate decorativos, e ainda com
varias letras iniciais de desenhos de fantasia, tudo gravado em madeira.

Livro clássico e interessantíssimos a vários motivos ; mas sobretudo curioso para o

estudo das cousas antigas da Índia. Muito estimado. Edição primitiva, EXTREMA-
MENTE RARA. Belo exemplar.

2322- Paes Viegas (António).—MANIFESTO \\l>0 REYNO DE PORTVGAL.
|| jlé?Â<^y^^

NO OVAL SE DECLARA
\\
o direijto, as caufas, & o modo, que teve

\\
para

exen.irfe da obediência dei fíej/ de Castella, & tomar a voz do Serenifsimo
||

DOM 10AM 1 V. do nome, &
\\
X VIII, entre os Reys ver- \\ dadeyros deste

Reynn.
||
Com todas as licenças necefsanas. \\

EM LISBOA. ||
Por Paulo Craes-

beeck. Anno Kil.—ín-i." de, além do fiontispicio, 42 IT. nums. pela

frente. Des.

O titulo é encimado por uma bela gravura a buril em chapa de metal (Florlan fc.), a

qual reproduz o escudo das armas reais portuguesas, que se acha ladeado por dois

anjos que com uma das mãos suspendem a respectiva coroa e com a outra seguram
dois pendões da ordem de Cristo. Na parte inferior, do lado esquerdo, vê-se uma es-

fera armilar, e do lado direito um pelicano por sobre o ninho e debicando-se no
peito para com as gotas do seu próprio sangue alimentar os filhos, que de bico er-

guido as vão absorvendo.

O Manifesto compreende como que uma introdução (li. 1 e frente da 11) e as seguintes

peças ou capítulos :

<DIREYTO||COAf QVE O REYNO DEi Portugal negou\\ obediência a elRey\\de

Caftella, &,acclamou a
,
feu Serenifsimo Rey \\ Dom loaõ., (desde a restante parte

do verso da fl. II até final do verso da 12)

;

«CAVSAS,
II
QVE ALEM DO DIREYTO :, do Serenifsimo Rey DOM lOAM à

||

Coroa de Portugal, moverão aos ]| Portuguefes a negar a obe-
l|
diencia a elRey de

Caftella.^ (desde a frente da ff. 13 até pequena parte da frente da 31)

;

•COMO,
,í E PORQVE MEYOS SE\\ conseguia a liberdade do Reyno || de Portugal.*

(desde a restante parte da frente da H. 31 até parte da frente da fl. 40)

)



76 catXlogo da livraria

cCONSELHO
!; DADO A PHELIPE II. || Rey de Castella, guarida deliberou a [|

em-

• prefa do Reyno de Portugal.' (desde a restante parte da frente da II. 40 até o verso

da H. 42, onde fecha com o trivial .LAVS DEO.s seguido das .ERRATAS..)

Opúsculo muito curioso e RARÍSSIMO. Bom exemplar.

2123^ MANIFESTO
||
DO RKYNO DE H POHl VUAL. |1 NO QVAL SE DE-

CLARA O hIRKITd,
II

lis caufns. ^ " modo, que teue para eximir/e da

II
obediência dei Rty de CasteVa, ^ tomar

\\
" tio- do Serenifsimo DOM

., fjfp
lOAM

II
IV. do nome, ^ ^VIU, entre os Reiís verda/leiros

\\
deste Reyno.

{^ ^11 Com todas as licengas neceflarias.
|| KM MSBOA. ||

Por 1'aulo Crasbeeck,

^ fua cufta, ^ vende/e em fna cafa. ln-4.'' lie 3i tT. nuiiis. pela frente,

á excepção da iO e das duas ultimas (|iie nSo apresonlam a competente

niimernção. Des.

O titulo é encimado pelo escudo das armas reais de Portugal (tosca gravura em ma-

deira).

Edição diversa da anterior, desconhecida aos bibliógrafos e publicada pelo mesmo im-

pressor Paulo Craesbeeck, mas sem indicação de data da impressão. E talvez a se-

gunda edição do Manifesto, como o parece indicar a circunstancia de já não trazer

as Erratas que a outra apresenta no fim do texto. Os exemplares são RARÍSSIMOS.

Ambas as edições que ficam descritas foram publicadas sem o nome do autor, que é An-

tónio Paes Viegas.

2324 -Paez Viegas (4«<onio).-PHINCIPIOS
|| DEL REYNO DE POfiTVGAL. |:

Con la v>da y Hechos de Don
\\ Álfonfo Henriques

||
su primero fíey

||
Y

{) con los iirincipios de los otros
||
Eftados Chriltianos || de Hefpíifia. || Al

PRÍNCIPE N. SENOR.
II
P0/{ ANTÓNIO PAEZ VIEGAS

\\
Comendador

de N. Sefiora de \\ la Charidad, en la Ordê \\ de Chrislo, y Alcayde\\

Mayor de la Villa de
||
Barcelos.

Estes dizeres, abertos a buril, acham-se dentro de uma elegante portada alegórica, também

gravada a buril em chapa de cobre (assinada : August. Suarez Plorian fecit). A fechar

o texto da obra o seguinte registo do logar e data de impressão :

EN LISBOA
II
Con licença de la S. Inquificion, Ordinário, y dei fíey

||
Por

Paulo CrasbeecK Imprellor, y mercad';r de
||
libros. Afio MDC.XXXXI.»

(1641).— In-fol. peq. de, afora a portada, V ff. (prels.) inums, e 24tí nuins

pela frente. E.

As V ff. prels. inserem o seguinte: 'LICENC.AS." permitindo a impressão da obra (va-

rias: a primeira datada e subscrita: <...Em :, Lisboa no Conuento de norfa Senhora do

Defterro, 2. de Abril
1
de 1641 O Doutor Fr. Francijco Brandão.^; a segunda:

«...Lisboa 6. de Abril de \f>\\.\\FraticiSco Cardofo de Torneo, Pêro da Sylua.\\

SebaCtião Cefar de Mertefes.) (frente da H. I) ; 'ERRATAS.' (verso da mesma 11. I);

Dedicatória .AL MVY ALTO
,
Y MVY PODEROSO H PRÍNCIPE D THEODOSIO

||

nueftro Senor.», datai.i.i e subscrita no fim : *..<En Lisboa a 12. de Setiembre de 641.

II
António P.iez Viegas.» (frente e veiso da II. II) ; Prologo < AL LETOR. » (frente e

verso da fl. UI) ; c <INDEX.t, disposto a duas cols. por pagina (ff. IV e V).

A composição tipográfica, executada com caracteres itálicos e redondos de vários corpos, é

embelezada com diversas letras iniciais (de vários tamanhos) de desenhos de fantasia e

com dois cabeções decorativos (um a encimar a Dedicatória ao Príncipe D. Theodosio,

outro o texto da obra propriamente dito, tendo o primeiro^^ao centro, as conhecidas

iniciaes emblemáticas da companhia de Jesus : I H S).

A portada apresenta, entre outros desenhos alegóricos, as seguintes figuras simbólicas :

do lado esquerdo a Fé e do lado direito a Piedade; no alto, dentro de medalhão, a

aparição de Cristo a D. Afonso Henriques antes da celebre batalha de Ourique,

por baixo do medalhão o escudo das annas portuguesas ; na parte inferior (centro
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da base da gravura) vêem-se três pessoas (Egas Moniz, sua mulher e 61ho?) orando

em frente da imagem da Virgem, ladeada por duas velas acesas.

Obra interessante e estimada. Edição única dada á estampa. Malto rara e valiosa.

Belo exemplar.

M3-2r,—

—

RBLAC.AM H
DOS GLOHIOSOS 1| SUCCESSOS, QVE AS ARMAS

DK
I]
Sua Mageltade ElRey D. lOAM IV. N. S. .tinerão

||
nas terras de Cal- J\^^ '

tella, ncfte nnno de 1644. até a
||
memoraiiel victorla de Montijo. ||

Afio ^

(Grande escudo de armas renis de Portugal; gravura em madeira) 1644.
|]

Com todas cis licenças nerej'f(irias. [\ Em Lisboa por António Aluarez Impr.

DelRey N. S.—In-4.'' de 34 pags. nuiiis. e duas jnunis., finais. B.

Na primeira das 34 pags. prels. vem o titulo transcrito acima ; a segunda em branco ; e

de pag. 3 a 34 o texto da Relaçam, que fecha com o usual «FINIS LAVS DEO.»

A primeira das duas pags. inums. finais insere as 'L/CENC,AS» permitindo a impres-

são : e a segunda, encimada por um cabeção ornamental e rematada por um florão

decorativo (gravura em madeira), a declaração e subscrição final : cDE MANDADO
DE SVA

II
Mageftade. ,

Com todas as licenças iteceffarias. \\
Em Lisboa por António

Aluarez
II
Impreffor do dito Senhor. ' Anno de 1644.»

Relação muito interessante, que se publicou «m o nome do autor Estimada e raris-
sima.

23-2tí RELAÇÃO
II
DOS SVCOESSOS, QVE

|i
NAS FliONTKIRAS DESTE

REYNO
II
tiueraõ as armas DelHey DOW IOaM d

1|
(jVARTO N. S. com as / /."ji {'D

de Cíiitella, deípois
||
da jornada de Montijo até fim do annu || de 1644. com

a victoriola de- 1| feia de Eluas.
||
Anno (Escudo d'armas reais de Portu-

gal ;
gravura em madeira) de 1645.

jj
Com Iodas as livençns necefsarias. ||

EM
LISBOA.

II
Por António Aluarez Impreílor DelBty N. S. — In-4.° de IV

pags. (prels.) inums. e 95 nums., além de mais uma inum., final. Des.

Na primeira das IV pags. prels. o titulo acima transcrito j na II as <ERRATAS.» ; e

nas III e IV as >-LICENC,AS.- permitindo a impressão.

Na pag. inum. final, ladeado por dois anjos empunhando cada um seu pendão da or-

dem Cristo (além de outros ornatos alegóricos pela parte inferior), vem esta outra

subscrição final: Com todas as licenças neceffarias. \\ZWi LISBOA. |l Por António

Aluarez Impreffor ' delRey N. S. Anno 1645.»

Relação interessante e RARÍSSIMA, publicada sem o nome do autor. — Exemplar per-

feito, salvo leve mancha na parte inferior das ff.

'J:í'27 - Paiva (Manml José de).—Antídoto gramatical Balsínno Preservatis-o da

coniipçaõ da língua Latina, ou curioso descolirimento dos principaes ^ }ii S
^

erros, barbaridades, e incoherencias do novo Melhodo para aprender a

dita Lirigua. Oferecido a seu mesmo Aidhor Por Silvério Silvestre Siheira

da Silva (pseudónimo). . . En Valência: En In Impr nla de Antomn Baile

Annu I7õ0. Com tas licencias necessárias. In-4 ' r\^^ VII 1-1 17-111 pags. E.

Na primeira pag. prel. o titulo (adornado por cercadura); e nas III a VIII: tCARTA
| NUNCUPARIA.» (datada e subscrita no fim : cCarnaxide 5. de Dezembro de 1750.

;
De V. Pat. ;' Zelozo Amigo 1| Siverio Silvestre Silveira da Silva.*).

Escrito a propósito da celebre questão literária motivada pela publicação do Novo me-

tltodo de gragimatica latina de Ant. Pereira de Figueiredo. -Estimado e pouco fre-

quente no mercado.

Encadernado Juntamente : «Catalogo das obras impressas e manuscritas de António Pe- ^ /í^ Ji. '~~/^

reira de Figueiredo... (Por Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato). Lisboa. c/^ ^
M. DCCC. Na Offic. de Simão Thaddeo Ferreira... In-4.o de 74 pags.

•^328 Governo do Mundo em secco, palavras embridhadas em papeis,

ou escritório da razão, Exposto no progresso de hum Dialogo, em que saõ
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inleriocutores hum Letrado, e seu Escrevente, e as mais pessoas que se

propu/eram. Author Silvestre Silvério da Silveira e Silva (pseudónimo .

Lisboa. Impresio á cMsía de Luiz de Mornes . M. DCC.LI. Com todos as

licenças necessariat. In-4.o de XXXI1-3091I pags.

II. Tomo Oflerecldo ao senhor D. Joseph Mascarenhas e Lemos,

Marques de Gouvea.. . Por Manoel Joseph de Paiva. (Vinheta ornamental).

Ihi. Na Ojjie. de Domingo» Rodriques, aos Anjos. MDCC.LI. Com as licença»

necessárias. E Privilegio Iteal. In-4.° de XXVI1I-.385-ÍI pags.— 0.< dois tomos. K.

Livro curioso, apreciado e pouco vulgar.

2329 Infermidades da lingua, e arte que ensina a emmudecer para me-

^_ Ihorar. Aulhor Silvestre Silvério da Silveira e Silva. Invoca-se a prole-

o ^ cçam do glorioso S.° António de Lishoa. Liúoa: M.JjC'J. LX. Na Offic. de

Manoel Aiitonio Monteiro. In-i." de X-2t2 pags. E.

No alto da 2.» fl. prel. vera uma vinheta reproduzindo a imagem de S. António.

56'-*

2330-Paiva de Andrade, U° (Diogo).— DE
\\
SOCIETATIS

1|
lESV ORIGINE.

LOVAMI. . A 11 no 1560.

(Do f>'onli^picto daihos a seguinte e.racta rejirodnção fotozineográfica)

:

SOCIETATIS
lESV ORIGINE,

L I B B L L V S.

Authore D. lacobo Payua Lufitino,

ac Sacif TheologijE Doftore,

contra Kemnicij cuiuT»

dam petulante

auaaciá.

L O V A i-í n,
Apud Ruigerum Velpium, Typog.J^fJt.

Sub. Cítlro Anpchco. ,
Anno tfif,

( O original mede llQxGomm)

ln-'\o peq. de LXXVI pags. inums., ou sejam cinco cadernos de im-

pressão, de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente daè Ires pri-
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meiras fl'. de cada um deles, respectivamente : o ij (á primeira fl. deste

primeiro caderno competia a rubrica a, porém nSo a apresenta), a iij a e,

e ij, e iij. E.

Na primeira pag. vem o titulo acima reproduzido; na II um preambulo: <TYPOGRA-
PHVS

II
Pio Lectorí.^ ; de pag. III a IX a Dedicatória : «INVICTISSI- ;;

iVlO, ATQVE
RELIQIO- i| SISSIMO SEBASTIANO PRl- || mo, Diuliio benejicio Lufitaniw, ^ ||

Algarbiorum Regi, Africce, ||
JEtiopite, Arábia, ||

Pérsia-, Indlwque,
||
Domino

\\
laco-

bus Payua Andradus S. |l Sempiterimmq ; jelicitatem D.' ; de pag. X a XXIV : ^ lA-

COBI PAYVA 1:
ANDRADII LVSITANI,

||
Doctoris Theologi, in ||

libellum de Origi-

II
ne Societatis

II
lefu. ,; Prafatio.»; de pag. XXV a LXXV o texto da obra propria-

mente dito ; e na pag. LXXVI e ultima, ao centro, a marca do impressor, que tam-

bém vem no frontispício e que se pode ver no •fac-simile» que deste damos acima.

Livrinho interessante e estimado, descrito por Barbosa Machado a pags. 686-687, do

tomo I da sua Bibí. lusitana.

Edição primitiva e parece que a única que se deu á estampa; impressão nitida, apre-

sentando caracteres redondos (no preambulo ao leitor, e no texto propriamente dito da

obra) e itálicos (parte dos titulos que encimam as peças citadas, o Prefacio e uma
declaração com que fecha a pag. LXXV, além das notas ou citações marginais que

algumas pags. apresentam). Os exemplares são RARÍSSIMOS ; não temos noticia de

que algum tenha vindo ao mercado de ha muitos anos a esta parte.

Este pequeno tratado é o primeiro de dez que o autor composera e publicara sob o ti-

tulo genérico de: «Orthodoxarum explicationum Libri X... ColorUce, Apud Marti-

nam Ckolinarum, 1564', in-8.o; e depois reimpresso em Venetiis, Apud Jordam Zil-

lettum, 1574, ia-4.o. Foi também vertido em francês, imprimindo-se a versão em
Lugduní, Por Miguel Jove, 7565, in-8.0'

â331 SERMÕES
II
DO í| D0VT(3R DIOGO

||
de Payua de Andrade

||
P)i-

meií-a parte,
jj Comera no pr." domingo do

||
Aduento & acaba na fefta

||
do

Santiílimo
II
Sacramento.

II
/?eííopiín(/o,f dos proj^rios originai» por \\ f. Manoel

da Conceição feu fobrinho
\\
da ordem dos Eremilaí de

||
S. Agoflinho.

Estes dizeres, abertos a buril, acham-se dentro de um portada ornamental, também gra-

vada a buril em chapa de cobre. Na base da mesma portada o registo do logar e

data da impressão

:

Com licença da sanda inquisitau. \\
Em Lisboa por Pedro Crasbecck a" 1603.

\\

Com PriuHe". In-4.'' de, além da portada, XXV IV. (prels.) inums, e 3o5

nums. na frente, afora uma em branco, final.

As XXV <f. prels. compreendem: Alvará de priuilegio régio («... Francifco Ferreira fez

em Lir-|(boa a três de Janeiro de mil feifcentos & dous. Pêro da;;Cofta oíez ef-

creuer.-
II
REY.>) (frente da fl, 1 ; verso em branco); <LICENC,AS.> permitindo a

impressão (frente da fl. II) ; <AO RETRATO E ,; LIVRO DE SERMÕES DO D.
|;

DIOGO DE PAYVA D'ANDRADE, |l Soneto de Francifco d'Andrade || feu irmão.«

(verso da mesma fi. II) ; cOVTRO (Soneto) DO MESMO.. ; «EIVSDEM CÁRMEN.,
e outras poesias latinas em encómio da obra e de seu autor (fl. III e frente da IV)

;

Dedicatória: -A DONA lOANNA || DE NORONHA, , FREY MANOEL DA CON-
CEIC.AÔ

II
DESEIA ETERNA SAVDE.. (termina: •... Deste Collegio de S.\\Agof-

tlnho de Lisboa.-) (verso da fl. IV e frenfe da V) ; PROLOGO DE
|1
FREY MANOEL

D.\ CONCEI-
II
ção da ordem dos Heremitas de S. Agofti-ilnho de Portugal, que

contem algiias || aduertencias neceffarias aquém ;; ler efta obra.» (do verso da mesma
fl. V á frente da XIV) ; «TABOADA DAS || PREOAC.OÊS DESTA PRIMEIRA
PARTE., (do verso da referida U. XIV á frente da XVI); .INDEX LOCORVM

ll

SACRAE SCRIPTVRAE, QVI || IN HOC VOLVMINE EXPLI- !| CANTVR, ET HIC
FIDELI-IITER RECITANTVR.. (do verso da mesma ti. XVI ao verso da XXIV);
e -ERROS.» (fl. XXV).

— SEGVNDA PARTE
|!
DOS SERMÕES

||
DO DOVTOR |1 DIOGO DE

PAYVA
II
D'ANDRADE.

||
Contem os Sermões das Feflas de N. Senhora, çj.

é^4
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dos
II
Santos, poftos polia ordem dos mefes. \\

Recopilados dos próprios ori-

ginais por V. Manoel da Coaceição feii íubriniio, Heligiolo da
|1
Ordem dos

Eremilas de S. Agoftinho.
||
(Viniiela reproduzindo a tragedia do Calvário;

gravura em madeira)
||
Com licença da Si.inta Inqvifiçãi). \\ EM LISBOA.

||
Ini-

preíso por Pedro Crasbeeclv. Anno 1604.11 \\
A cvsla de Simão de

Carudlho, mercador de liuros.
||
Com priídlegio Rtal. In-4.° de XVI ff. (prels,)

Iniims. e 584 pags. niims.

Na frente (verso em branco) da primeira das XVI ff. prels. o titulo transcrito acima

;

na frente da fl. II a ..APPROVAC.AM.» de Fr. Manoel Coelho (datada : «... Em S.

Do-
íl
mingos de Lisboa a 27. de Março de 604»); a .LICENC.A.» (datada e subs-

crita: «... Em Lisboa a 27. de Março de b<H.\\ Marcos Teixeira. Ruy Pires da

Veiga,»), e uma outra peça de permissão para a impressão do livro, subscrita por

Simão Borges; no verso da mesma K. II o «PRIVILEGIO.., datado e subscrito no

dm: €... Pêro de Seixas o fez, em Lisboa a||qvatio de lunho de 1604.
||
REY..

;

nas ff. Ill e IV o .PROLOGO NE-,| CE3SARIO AQVEM
il
ler efta obra.. ; nas ff. V

e VI e frente da VII o -INDEX DOS SER-
II
MOÊS DESTA SEOVNDA PAR-|i

TE QVE TRATA DAS FESTAS !; DOS SANTOS POLLA ORDEM
i| dos Mefes.. ; do

verso da íl. VII ao verso da H. XV o «INDEX LOCO-
1|
RVM SACR/E SCRIPTV-

RjÍ, II
qui in hoc Volumine continen- 1| tur, & hic Sdeliter recitantiir.. ; e na li. XV-

as «ERRATAS.».

TERCEIRA PARTE
i'
DOS SERMÕES

||
DO DOVTOR DIOGO

||
DE

PAYVA D'ANliRADE [iCO.VTEM SERMÕES DE VARIAS \\ matérias, que

,10 Index fe declarão. || ItKCOPlLAliOS DOS PIíOPHlOS ||
originaes por frey

Manoel da Concep(;ãc feu fo- 1| briniio, Heligioío da Ordem dos Ereiíii-
||
tas

do São Agoltinho.
II
(Vinheta com a imagem da Virgem da Oonceição

;

gravura em madeira)
||
Com licença da S. hmqifição, Ordinário, ^ Paço.

II II
Em Lisboa, Na Offlcina de Pedro Orasbeeck. 1615.

1|
A cuda de

Simão de Carualho mercador de liuros, ^ || vendefse na ruanoua em fua cafa.

II
Está taixado na mela Heal a 240. reis em p:ipel.—In-é." de Vlll tT.

(prels ) inums. 6 306 (aliás 206, pois que a numcnição salta de 138 jiara

238, seguindo esta nova ordem até final) pags. nnms. na frente. — Aa ires

['artes em igual nvmero de vols. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VIII tf. prels. o titulo acima transcrito; na

frente da H. II as «LICENC,AS.» permitindo a impressão (a primeira vem datada e

subscrita: «... Em Lisboa
II
7. de Feuereiro de 615.

|
/\ Vicente Pereira.-) ; no verso

da mesma foltia li e na H. III, em caracteres itálicos, o «PROLOGO.» ; na frente

H. IV, a duas cols., o *lndex dos Sermões da Terceira Parte.' : no verso da mesma

fl. IV as .ERRATAS . ; e de fl. V a IlVi, em caracteres itálicos, o Index das «AV-

THORIDADES !i DA SAGRADA ESCRIPTVRA,
I
que neftes Sermões fe declarão...

O titulo no frontispício desta Terceira Parte acha-se guarnecido de pequenas vinhetas

simetricamente dispostas, no meio de dois filetes que as circundam.

Em frente do frontispicio da Parte Primeira, em folha colaça da do mesmo frontispicio,

vem uma gravura a buril em chapa de cobre (com a seguinte rubrica do artista que

a executou : P. P. f.) mostrando Paiva de Andrade sentado a uma meza, na qual

está um livro sobre que escreve.

Clássico muito apreciado. Edição ainda a única dada à estampa, muito rara. Colecção

completa. Bom exemplar.

2:ia:2— Paiva de Andrade, S.oíDiOfforfe).—CASAMENTO
||
PB*FEYTO,

II EM QUE
SE (_;ONTEM

II
Advertências muyto importantes para

||
viverem os casados

em quietação, j] e coritentamenlo
; ||
E MUYTAS HISTORIAS,

\\ e aconte-

ci:neHtos particulares dos tempos aní t-
1|
yos, e >nofi«'nos.' || DIVERSOS

COSTUMES, LEYS, || e ceremonias, que tiveraõ algumas nações do
||
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mundo : com varias sentenças, e documentos de ] Autores Gregos, e La-

tinos, declarados em Por- |! tuguez ; tudo em ordem ao mesmo intento.
|l

II
Por DIOGO DE PAYVA 1| DE ANDRADE.

||
(Pequena Vinheta ornamental

:

gravura em madeira) || LISBOA OCCIDENTAL. |1 ||
Na Officina de

MIGUEL RODRIGUES, || E impresso á sua custa.
||
M.DCC.XXVl. Com as li-

cenças necessárias, e Privelegio Real. lii-8.° peq. de XYI pags. (prels.)

inums. e 416 nums., decorrendo da 401 em diante o aINDICE
|| DAS COU-

SAS NOTÁVEIS.» E.

As primeiras XV (a XVI em branco) pags. prels. inserem o seguinte; titulo (pag. I; a

II em branco); Preambulo «A TODOS OS QUE
I;
vivem, e hão de viver||no

mundo.», datado e subscrito no fim: <... Lisboa Occidental 22. de Junho de 1726.

MIGUEL RODRIGUES.» (pags. III e IV) ; «Prologo «AO LEVTOR.» (pags. V e

VI)
; .AO CASAMENTO 1 PERFEVTO || De Diogo de Payva de Andrada. DE D.

FRANCISCO
II
MANOEL E MELLO.

II
SONETO.» (pag. VII); .DE MANOEL

i

DE
SOVSA COUTINHO

|| SONETO., (pag. VIII) ; «DE D. FADRIQUE DA CAMARÁ.
II
SONETO.» (pag. X); .LICENÇAS.- permitindo a reimpressão da obra (pags. XI

e XII) ; e .índice
,; DOS CAPÍTULOS, QUE || contém este volume.» (pags. XIII

a XV).

Obra clássica e, no seu género, muito curiosa e estimada. Reimpressão já bastante rara

no mercado. Exemplar muito bem conservado
;
porém com as ff. de prels. reimpres-

sas, por meiado do século XIX, na tipografia particular do Conde de Azevedo.

A edição original, muito rara, foi também impressa: Em Lisboa, Com todas as licenças

necessárias. Por lorge Rodriguez. A/tno 1630., e consta de um 4.o peq. de XX pags.

(prels.) inums. e 242 nums., além de uma outra inum., de Erratas, e uma em branco,

finais. O titulo no fronlispicio acha-se adornado de uma vinheta e circundado por

tarja de composição tipográfica.

5333 EXAME
||
D'ANT1GVI-

|| DADES. ij COMPOSTO POH DIOGO DE
||

Payua d'Andrada.
|1
PARTE PRIMEIRA.

|| BEPÂRTIDA EM DOZE TRA-
TADOS, \\onde fe apiirão hiflorias, opimões, ^ curto/idades per-

||
ten- /-/ ^//

cetites ao reyno de Portugal, Çj- a outras partes.
|| def d'a criação do

'fOr^
mundo até o anno 8403.

\\
DIRIGIDA AO PRINXTPE DOM || Felipe noílo fe- /

nhor.
II
(Escudo darnias reais portuguesas; gravura em madeira)

i|
Co«i

as licenças neceffarias. \\
Em Lisboa impreílo na oEBcina de lorse {sic)

Rodriguez. || Anno lfjl6.— In^." de IV ff. (prels.) inums. e 123 nums. na
frente. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. e titulo apima reproduzido
(guarnecido de cercadura constituída de peqs. vinhetas ornamentais simetricamente

dispostas) ; na frente da ti. II as «LICENC.AS.» permitindo a impressão, e as «ER-
RATAS.»

; no verso da mesma ti. II uma poesia em latim («FR. lOANNIS
]| DE

CEVTA, INTER MINORES
II
MAGISTRI MAXIMI, IN GRA- tiam huius operis,

Cármen..) e a 'tTAXA.'
; na frente da ti. Ill a Dedicatória .AO PRÍNCIPE

||
DOM

FELIPE NOSSO
,

SENHOR.», subscrita : «Diogo de Payua d'Andrada.> ; do verso
da mesma li. III a parte do verso da IV o «PROLOGO.»; e na restante parte do
verso de ff. IV: «IN LAVDEM VTRIVSQVE !! AVCTORIS INCERTVS

||
Auctor mit-

tit.» (Epigrama (?) em latim e grego).

Esta primeira Parte (única que se publicou) compreende doze tratados (.TRATADO
PRIMEIRO» a «TRATADO DVODECIMO.»). O texto apresenta abundantes citações

marginais, em latim.

Na composição, esmaltada de letras iniciais de desenhos de fantasia, foram empregados
caracteres redondos e itálicos de vários corpos. A impressão, nítida, foi habilmente
executada.

O Exame d'antiguidades de Paiva de Andrade é livro clássico, interessante e muito esti-

mado
;
e os exemplares são hoje em dia BASTANTE RAROS, sobretudo quando

completos e perfeitas como está este nosso.
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2334-Palva (Fr. SebaHião de).—HISTORIA
||
PAR^ENETICA

|| DOS DOVTORES
ANTIGOS.

II
Scripla \\ PELLO P. FR. SERASTIÃO ||

de Payiia, Pregador Ge-

ral da Ordem
||
da Sancliffima Trindade, Re-

||
dempção de Catliuos. || A ||

lOBGE GOMES DO ÁLAMO,
\\
Fidalgo da Gafa de Sua Mageftade, \\ Caml-

leiro da Ordem ||
de Chrifto. ||

—
||
LISBOA.

||
Na Offlcina de Henrique

Valente de D Oliueira. Anno 1657. In-8.* peq. de ante-rosto gravado e VI

(Inums.)-343 pags., além de duas em l)ranco, finais. E.

O «nte-rosto jpresenta o» seguintes dizeres : «HISTORIA 1| PARííNETICA ||
(Logar do

escudo dVmas de Oomes do Álamo) || DOS DOUTORES J ANTIGOS.» O escudo

d'armas é aberto a buril em chapa de cobre, apresentando a gravura a seguinte ru-

brica do artista que a executou : Luis.

As VI ff. prels. compreendem: frontispício, Dedicatória -A JOROE OOMES ||
DO

ÁLAMO.»; .LICENÇAS.», e Índice (.DOVTORES, || cujas vidas fe efcreue || nefte

liuro...).

Obra clissica e estimada. Edição original. Rara. Belo exemplar.

Q.^lSfi— P«lv« • Pona {António df)-—Addicc,oens a' Orphanologia pratica, Obra

poslhunia, que deixou composta na Língua Latina o Dezemhargador..

.

Traduzida por Jozé de Barros Paiva, e Moraes Pona... Porto: Na Offic.

do Cap. Manoel Pedroso Coimbra, M. DCC. LXl... ]n-A." de VIIl-318

pags. E.

Llrro pouco frequente no mercado. Bom exemplar.

2.136- Paiva • Pona (/)»-.).—Talent de bien faire. O Infante D. Henrique. Nu-

mero unino, commemorativo das festas do 5.° centenário na cidade do

Porto, em 4 de março de 1894. Biografia do Infante pelo Dr. Paiva e

l>ona... Retrato em pliolotypia, feila sobre o desenho original do pintor

Júlio Costa. Porto: MDCCCXCIV. Editores Costa d: Portella (Porto: Typo-

gratia Occidental, 80—Rua da Fabrica—80— 1894). In-fol. gr. de 8 pags. e

o retr. do Infante D. Henrique (impresso em separado), além da capa da

brocliura, onde vem o titulo acima transcrito. B.

Bela edição em papel de Unho ; impressão nítida: pags, a duit cols. Pouco frequente

no mercado.

23B7-Palxao [Fr. Arsénio do).—LIVRO || ORDINÁRIO ||
DO OFFICIO DIVI-

1|

NO, E CEREMONIAS ||da Ordem de Ciíter, da Con-
||
gregaçaõ, & Obíer-

uan-
II

cia de S. Maria de Alcobaga.
||
NOVAMENTE REFORMA- || do,

emendado. ^ acrecentado pelo || Reuerendifsinto Padre Fr. Ar-
\\
fenio

da Paixaò, fíeligiofo \\
da me/ma Ordem, gj- 1|

Geral que foi ||
delia duas

II
vexes.

II
EM LISBOA.

I|
Com todas as licenças neceílarias. || Por Manoel

da Sylua impreffor anno 639. In-8.° peq. de ante-rosto gravado e XX fT.

(prels.) inums. e 303 nums. pela frente, além de uma em branco, final. E.

As XX ti. prels. inserem o seguinte : titulo (frente da fí. I ; verso em branco) ; «LICEN-
C,AS.. (ff II a IV e frente da V); -PROLOGOU Ao Religiofo Leitor.> (verso da

mesma fl. V e ff. VI a VIII) ; Dedicatória : «A norfo gloriofo Padre S. Ber- 1| nardo

offerece efte pequeno \, trabalho feu denoto fi- 11 lho Fr. Arfenio da || Paiicaõ.» (fí. IX

e X e frente da XI) ; Vistos permitindo a impressão do livro (verso da mesma H, XI)
;

«Erratas» (fl. XIII)
;
<Inrtrucçaõ para tirar as fertas \\ mouiiflis.» (Do Áureo numero.

-Da Epacta.-Do Concurrente.-Da Indicam. -Taboa da Pafcoa, & feftas mouiuels-

—etd) (tf. XIV a XX).

O texto propriamente dito da obra decorre nas primeiras 296 ff. nums. ; scguindo-se da

i97 em diante a «TABOA DOS CAPI-||tnlos defte liuro ordi-
|i
nario, difportos pe-

>las letns dopA B C.»
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Caietana,tralladacia em lingoa-

jc Poruigues com annocaçócsdcmuvtas

duuidas,"&:caros de confcicncui- Por ho

Doílor PaulodePalaciocathedrJucoda

S^cnpnjranavniucrfidadede Coi-mbra.

rty:déd«,Crc'ê dpprmufão d') Qerdai Iff.iite. áf*
ftèij^odcLij bot.i iijuifidoriiiirdíjleí^ryiní.

Vaniein efta tercei raedir 3o todoí o: Dícrc(Oí do S Cí
«ilio Tndtonno nn 2 ^oftto dm ^jfos de cõfci*» -v

Com PrhjiteeioReií. Por dez anão»

MD. LXVl.

Rosto da obra descrita no Catálogo sob o n.» 2340. O original

mede 126X7bn"ni.

(Pag. 83)
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o anie-rosto, alegórico e gravado a buril em chapa de metal (Almeida fes.), tem no cen-

tro da parte superior unia peq. estampa representando o menina Jesus conduzido,

pela mão, por Nossa Senhora e por S. Bernardo (ou antes S. José ?) : e a meio a

effigles S. Bernardi. Este ante-rosto ou estampa alegórica não è citado por Inocendo

nem por Pinto de Matos.

Livro clássico e estimado. Segunda edição. Multo rara. Belo exemplar.

Relativamente á primeira edição, veja-se o artigo : LUiro ordinário do offlclo divino {n.o

1808).

2338— Palácio {Manuel dei).—O amor, as mulheres e o matrimonio Contos,

pensamentos e reflexões coUeccionados, compostos, traduzidos e enfeita-

dos por... Vertido em lingoagem correcta. Porto: JS'a Tijp. de Manoel

José Ferreira... 1865. In-S." de 1V-1V-437-V-4 pags. E.

2339- Palácio {Paulo (fe).—SVMA |1
CAlETANA SA- ||

cada en lenguaje Cattel-

la- II no : Con .\nnotationes de
||
muchas dubdas y ca || fos de coníci-

||
en-

cia.
II
POR EL M. PAVLO DE PAL.\CIU

il
Natural de Granada

|1
Por man-

dado y con íippiobacioH dei \\ Heuerandifs. y Sei enifs, S. Dõ Henri-
||

que, Cardeal Ifante de Portugul, y Arçobifpo de
\\
Ebora. &cet. \\ (^^ Fue

itnpreffo em L>fboa en cofa de loannes f^? |1
Blauio de Colónia. Acabofe

a los .XX. dias
\\
de Mayo de. 1557.

\\
Con priuilegio Real.— In-8.° peq. de

X ÍT. (prels.) inums., 501 niims. pela frente e mais duas iniims., finais. E.

N'a frente da primeira fl. prel. vem o titulo acima transcrito; no verso a declaração de visto

de Fr. Bartolomeu dos Martyres e de Fr Diogo do Rosário permitindo a impressão ; a

declaração: «Todo lo contenido enerte libro rubjeftallel Autor ai juyzio y determi-

naciô de Ia fan-
il
cta madre yglefia.» ; e uma prevenção 'Al Lector.^ ; na ti. II a

Dedicatória : «11 AL REVERENDÍSSIMO Y ferenijsimo Cardenal Imante don Enr-

\\ rique Abad de Alcobaça Arco I bispo de Euora. ^c. \\ ^^ Epiftola dei Au-

tor.(^
J.» ; de fl. III a V : X Ç-%^ Fray Luis de Granada i Proulndal de la prouln-

cia de Por-'} tugal de la orden de S. Do- mingos, ai ChrlftlanoW Lector.v ; e de

fl. VI a X, a duas cols. por pagina, o Inuentario defta fuinma.> (Tabla).

De folha 1 a 501 (frente) decorre o texto propriamente dito da obra ; e no verso da

mesma fl. 501, em toda a primeira e na frente (verso em branco) da segunda dal

duas folhas inums. finais, vem Los yerros dela imprefsion.'

Primeira edição, RARÍSSIMA, desta apreciada versão castelhana da «Suma Caietana>i

feita por Paulo de Palácio, granatense. Foi reimpressa, pelo mesmo impressor Bla-

vio de Colónia, em 1560, também em formato de 8. o peq.

Inocêncio parece não ter tido conhecimento da versão castelhana que fica descrita, poU
apenas regista a portuguesa feita pelo mesmo tradutor. Desta ultima tradução a li-

vraria de Azevedo-Samodães possue também um exemplar, que em seguida passamot

a descrever:

2340 ^ SVMMA f%? ||
Caietana,. . . Coimbra. . . M.D.LXVI. (i566).

(Do frontUpicio damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-2Íncogi'áfica).

In-S." peq. de VI fl. (prels.) inums., 402 nums. pela frente e mais VI .^iJ^r^'^
inums., finais. E.

A» VI folhas prel. inserem o seguinte: titulo, de que damos acima o •fac-simlle» (frente

da fl. I) ; a declaração de Visto de Fr. Bartolomeu dos Mártires permitindo a im-

pressão do livro, e a declaração do autor: -Todo ho conteúdo em efte liuro|| fubje-

cta ho Autor ai juyzo & deter
;
minação da Tancta madre igreja.> ; sendo a primeira

composta com caracteres itálicos, e a segunda com redondos (verso da fl. I); Alvará

de privilegio régio, datado e subscrito no fim: «Baftião Ramalho ho fez. Em Lif-lj

boa a. xix. de Feuereyro de M. D. LXIIIl. ;: Fernão da Corta ho fez.
|i
O Card.

Iffan.' (fl. II)
; Dedicatória (.PROLOGO..) «Ao Reuerendifsimo & ferenirsimo fe-

nhor Dom Ennique Cardeal ;; Iffante... O don-|jtor Paulo de Palácio fen
||
prega-
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f*

dor,> (fl. III)
;

. ^-^ Frey Luys de Granada ^-^ || Proulncial da proulncla de Por-
ta- \\gal da ordem de S. Domiti-\ gos, ao Chriftão\\ Lector.- (ff. IV e V e frente

(verso em branco) da VI).

Das VI ff. finais, as cinco primeiras, e a frente da ultima, a duas cols. por pagina, são
ocupadas pela «Tauoada defla Summa.» ; vindo a meio do verso da mesma ultima H-

a subscrição final, de que damos em seguida a reprodução foto-zincogriifica

:

<[Foy imprena, a prcfcntc obra da

Summa Caiecana,cm Coimbra por

loao de Barrcyra. Imprctror da

vniucrfidadc.Acabourc aos,

xxj.diasdo mcsde la-

neyro.Annodc

M. D. LXVI.

A composição tipográfica foi executada com caiacteres redondos c itálicos de vários ta-

manhos.

Versão muitíssimo apreciada. Edição primitiva, e, ao que parece, a única dada á Iu7_

(No Catálogo dos livros que foram de Sousa Quimarães aparece anunciada uma edi-

ção de Lisboa, também de 1566. Põe-se, porém, em duvida a sua autenticidade, atri-

buindo-se a erro do catalogador, que deu, decerto, como impressa em Lisboa a edi-

ção de Coimbra). Os exemplares, de bastante valor, são RARÍSSIMOS. O nosso está

um pouco traçado e com manchas de agua na parte inferior das folhas; mas, ape-

sar disso, pôde considerar-se de muito apreço, pois as pastas da encadernação (seis-

centista defeituosa na lombada) apresentam um ex-libris de qualquer bispo, impresso

a frio, ex-llbris para nós absolutamente desconhecido, e por isso o consideramos ra-

ríssimo.

Relativamente à tradução que da i-Suma Caietana» fez, também no século XVI, fr. Diogo

do Rosário, veja-se o artigo : Rosário (Fr. Diogo ão).

2341— Palaiseau (J. F. G.).—Métrologie iiniverselle, ancienne et nioderne, ou

.^
rappoit des poids et mesiiits des empires, royaumes, duches et princi-

J)
'-'' pautes des quatre porlies dii Monde, Presente en lableaux par ordre al-

phahetique de pays ou ville. . . Par. ., .íl Bordeavx ; Ches lavigne Jetme,

Imprimeur du Boi. . . Octobre 1816. In-4.9 de xj-I-472 pags. e unia es-

tampa impressa aparte. E.

Relativamente á parte que se refere a Portugal -veja-se a pag. 313.

'2342— Palissot (CTzí.ríes).— CEuvrt s de M. Palissol, nouvtlle édilion Considó-

raWement augmentíe, enrichie de figures. A Liege, Ches Clcment Plom-

tettx .. M. U. CC. LXXVH. In-S.", 6 vols. E,

Obras estimadas. Edição enriquecida com o retr. de Pallissot {Pelnt en 1775 par CU.

Monnet Peintre du Roi.-Oravé en 1777 par P. Chojjard Des.' et O.' de C. Af."

Imp.le et du Rol d'Espag/te) e 16 lindíssimas gravuras a buril em chapa de metal,

desenhadas por Meon e gravadas por Martinet.

Bom exemplar; encadernação 1/2 francesa, moderna. -Rara.
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2342-A As mesmas obras :—Nouvelle êdilion, revue et corrigée. A () m O O
Paris, De Vlmprimerie cie Monsieur. M. DCC. LXXXVIU. In-S.» gf., 4

vols. (ie IV-V11-517-II, 1V-528-II, lV-537 e lV-527-1 pags. E.

Bela edição ; de impressão nítida. Magnifico exemplar, da tiragem especial eui papel de

linho de excelente manufactura, porém falho do retr. do autor e das gravuras que,

segundo Brunet, adornam a edição. Encadernação em carneira fina, da época.

2343— Pallavicino (Card. .9/'o»Ta).— Isloiia dei Concilio di Trento, scrilta dal <^p,^^^^
Padre... delln Compagnia di Giesv... Oiioinsienje rifiutasi con autor li tes-

'

timonianze vn'Istoria falsa diiiolgata nello stesse argonienlo solto nome

di Pietro SoauePolano. Alia Santitãdi nostro signore Papa Alessnndro VÍI.

Parte prima. (Armas pontifícias; gravura em madeira). /« Roma, MDCLVl-
/. 17/ (l6.5ti-57) JVf/Zrt Staniferia d'Ângelo Beinabé dal Vernif Erede dei Ma-

nelsi. Por Giouanni Casoni Libraro alVIntegna di San Paolo... In-fol , duas

Parles ou vols. de VIII-1138 e Vlll-lO(3ti-LXlV pags. E.

Primeira, e a mais bela, edição desta obra curiosa e estimada. MUITO RARA. Magnifico

exemplar, com óptima encadernação de pergaminho, perfeitamente conservada.

2344— Palmerin de Oliue (L'tlisloire de) filz du roy Florendo de Macedone et ^~q£ õ £>
dela belle Griaiíe... mis en liimiere et en son enlier, selon nostre vul- '-^

gaire par lan Maugin : reiíue et emende per Ic même auteur. Paris, 6a-

liol du Pré, 1Õ73. In-S." dp II ff. inunis. e 49i5 nunis. pela frente. E.

Livro de cavalaria, muito interessante ; escrito originalmente em castelhano, e impresso,

pela primeira vez, em Salamanca, em 1511, in-fol. gótico. Tradução francesa multo

estimada. Edição, segundo Brunet, procurada e rara. O nosso exemplar, optima-

mente conservado, acha-se falho do frontispício.

Í,^4o—Palmella {Dnqne dei.—Despachos e coriespondencla do... Gollegidos e

publicados por J. J. dos Reis e Vasconcellos. .. Lisboa: Imprema Nacio-

nal, 1851-54. In-S." gr. 3 vols. de XIV-531, IV-593-I e IV-652-LI pags. E.

O primeiro volume é adornado com um belo retrato do Duque de Palmela, magnifica

exemplar, porém falto do quarto volume.

Palmiero (P. -4)i(iceri).— Relatione delle persecvtioni. .
.—Veja-se ; Letlere

imnva delflndia, .

.

S34()— Palperiae [Jacohi Frand»ci).— Medicamentomm facultates in Mantvano

Uymnaiso piiblicè docentis Lectio prima. K Francisco Pona philosopho,^
Medico Veronensi, Mantuanis edita typis. (Marca do impressor; gravura

em madeira).' Manlva' M. DC. XXV. Ajjvd Aurelium, & Ludoiucvm Osamnam

fralres, Ducales Impressores. Superiorum permissu. In-4.° de 24 pags. Des.

Na pag. 1 o titulo acima transcrito ; a 2 em branco ; nas 3 e 4 : <POMPEO SPREC-
CHIO

;
VIRO ORNATISSIMO,

i

Botânico insigni, & Pharmacopeo
:;
praestantissimo.

''

FRANCISCVS Pona Med. Phil. Doct. \\ F. P. M. .(Datada de cVkron.t. die xx. No-

uembris cu. loc. xxv.) ; nas 5 e 5 : .FRANCISCO PON.C
;

. . . || Fr. ZENOBIVS
BoccHivs Florentinus. ..

II
Botanicus Serenissimi Ducis Mantua: ||

ac Montisferrati,

8ic.» ; e de pag. 7 a 24 o texto do tratado propriamente dito.

Opúsculo apreciado, desconhecido a Brunet. Muito raro.

Paludanus (B.).—Veja-se: //«jues Linchot (Jeon).— Histoire de Ia naviga-

tion ...

2347—Panorama (O), Jornal litlerario e instructivo da Sociedade Propagadora Á/^p í-

dos Conhecimentos Úteis. Lisboa, Na Imp. da Soe. Prup. dos Conh. Uleis.

Í837-Ô4. In-4.0 gr., 11 vols. E.

r/^-

^ CP



86 catXlogo da livraria

É a publicação periódica que mais fama conquistou no nosso mundo das letras, e que até

o presente ainda nenhuma outra, no seu género, conseguiu ofuscar. Tem sido a fonte

inexgotavel onde mais de uma geração de estudiosos tem ido beber preciosos ensina-

mentos históricos e noticias e apreciações interessantissimas sobre tudo o que, ao

tempo da sua vinda a lume, se relacionava com as artes, as sciencias e as diversas lite-

ratriras. Entre os seus principais colaboradores destaca-se o grande historiador A. Her-

culano, que fo! sem duvida o que mais abundantemente contribuiu para a brilhante

luz que dimanava das suas paginas. Ha a citar ainda os nomes prestigiosos de Garrett,

Castilho (António Feliciano de). Rebelo da Silva, Cunha Rivara, Camilo Castelo

Branco, etc, etc.

Muito estimada. Bom exemplar, que vai só até o volume II, compreendendo ainda assim a

parte principal da valiosa colaboração de Alexandre Herculano, e também a dos outros

escritores acima mencionados.

Pantaleone (P. VíVes/no). — Relationedellecose. . . ilalla Cine ..— Veja-se:

Letlere oinve deli' Índia. ,

.

•2348—Pantlnus (Pe/nis). - PETRI PANTINI
|1
BELG/E

|| IN EXOPTATAM D.

LEOCADM-:
II
E BÉLGICA AD PRISTINOS

||
AVITOS QVE LARES

||
REVER-

t^fí(P SIONEM
II
Varij generis veisus.

||
(Marca do impressor com a divisa:

lij V «CONSTANTIA LABORE» ; gravura em madeira)
||
Antvkrpiae, II Ex offi-

cina Christoptiori Plantini,
||

Architypograplii Regij. || M. D. LXXXVI.—
In-4.0 de 15 pags., alím de uma em branco, final. Des.

Este opúsculo, desconhecido a Branct, compreende varias composições poéticas em latim

A impressão é feita com belos caracteres itálicos. Os exemplares são decerto RA-
RÍSSIMOS, pois não nos consta que algum tenha aparecido no nosso mercado em
qualquer época.

2349—Paquisí3/.).—HISTOIHE
\\
D'ESPAGNE

|| ET ||
DE PORTUGAL, || DEPUIS

LES TEMP.S LES PLUS REGULES JUSQU'A NOS JOURS.
|| D'APRÉS ||

: O ASCHBACH, LEMBKÈ, DUNHAM, BOSSI, FERRERAS, SCH/EFER, ETC. ||

fP jh PAR M. PAQUIS.
II
TOME PREMIER.

||
(Coroa de louros, tendo dentro o

^ monograma do editor)
II
PARIS,

II
PARENT-DESBARRES, ÉDITEUR,

|| RUE
DE SEINE, N." 48.

II
1836-38. (No verso da 11. de ante-roslo, em Ijaixo:

«SAINT-CLOUn.-IMPRIMERIE DE BELIN-MANDAR.»i. In-8.» gr., 2 tomos

de viiij-732 e IV-659-I pags. E.

As viij pags. prels. do tomo primeiro inserem: titulo de ante-rosto (COLLECTIONlJ
D'HISTOIRES COMPLETES DE TOUS ' LES ÉTATS EUROPÉENS..), registo da

impressão (tipografia); titulo do rosto; e "PRÉFACE.).

A composição tipográfica do texto da obra propriamente dito e das Tablts finais t a

duas cols. por pagina.

Trabalho histórico estimado e mui pouco frequente no mercado. Belo exemplar.

2350—Paramo [LouU ,i).—LE MANUEL
||
DES

|| INQUISITEURS. || A Lvai.ot:\\

DES INQUISITIONS
II
D'Efpagne & de Portugal.

||
Oí;|| ABREGE'

||
Dg TOu-

^ vrage Intitule: || DIHECTORRM INQUISITORUM, [ Gomposé vers 1358

par Nicola» Eijmark.
|| Grand Inquifiteur dans le Royanme

||
d'Arragon. II

/ On y a joinl une coiirte Hifloire de 1'établiffcment \\ de l' hquificion dans le

Royaume de Portugal,
\\
lirée dii latin de Lucis à Paramo.

||
(Pequena vinheta

ornamental) lU USBONNE,
|| ||

M. DCC. LXII. ln-12.» gr. de 198

pags. E.

Na primeira pag. o titulo de ante-rosto («LE MANUEL
!i
DES\\ INQUISITEURS..); a 2

em branco
;
(na pag. 3 o titulo do rosto ; a pag. 4 em branco ; de pag. 5 a 10 um

- .AVERTISSEMENT ' DE L'ÉD1TEUR.. ; de pag. 11 a 26 um .PRÈFACE || DE
L'AUTEUR

II
DE VABRÉOÉ DU DlRECTOIRE\\ des IngulfUeurs.» . de pag. 27 a

^

Ch f
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168 o texto propriamente dito de -LE MANUEL J DES\\ INQUISITEURS.. ; de pag.

1Õ9 a parte da 196 a «HISTOIRE
il DC|i fETABLISSEMENT ;

DE L'1NQUIS[TI0N

DANS LE ROYAUME DE PORTUGAL,...
:
Matrit, ex Typographiá Reglâ, 1589..;

e da restante parte da pag. 196 cm diante um «Postscriptum de l'Editeur.>.

Livrinho interessante e muito estimado. Boa edição, que, embora se diga feita em Lisboa,

saiu decerto dos prelos franceses. Rara. Bom exemplar.

2351 -Parede» (Fr. Bernardo). — CAMPAS A
||
ESPIRITVAL

||
ORDENADA

1| ^ <^ O (=>

CON PLVMAS DE SANTOS, Y DR
||
inlerpieles Sagrados para conqui-

|l / '^

liar el kXm^.lDlSl-VESTAlBESBRl EL PHIMER DOMINGO DE\\

Aduiento hasta la Quinquagefima. \\ POR || EL P . || Predicador dei Conuento

rte niieftra Senora H dei Cármen de anligua Obler-
||
uancia de Madrid.

II

(Pequena vinheta ornamental)
||
Com todas as licenças neceffarias. || EM

COIMRRA
II
Na Officina de MANOEL DIAS ImpreíTor 1| da Vniuerlidade

:

anno 1655. In-4.° de VIII pags. (prels.) inums e 456 nums. E. (perg ).

As VIII pags. prels. inserem : titulo : Licenças permitindo a impressão : e preambulo do

'CENSOR.' -E,di<^o multo rara.

Paredes {Julian de).—Veja-se : Gaudara {Fr. Felipe de la).

235'2— Partidas (Las Siete) dei Rey D. Alfonso el Sábio, glossadas por el Sr.

D. Gregório Lopez, dei Consejo Real de las Índias. En esta impression se //'<Ct>
representa a la letra el texto de las partidas, que de orden dei consejo / '-^

real se corrigió, y publico el Dr. Berni en el ano 1758. Se reimprime la

Glossa dei Sr. Gregório Lopez, por el tenor de la Edicion de Salamanca

dei afio 1555. Se han examinado las citas, cotejado, y puntulizado. Se han

corregido las matérias erratas de Imprenla. Y colocado en las margenes

de los Textos las Leyes Recopiladas, y Autos Acordados. En obedeci-

miento dei Decreto dei Consejo Real de 4. de Noviembre de 1759. Por el

Dr. Don Josep Berni y Catalá... Coji Real Privilegio. Valência: En la Itn-

prenta de Benito Monfort, aiio de il67. In-fol. gr., 4 gr. tomos E.

Obra, no seu género, importante e muito estimada. Bela edição, de impressão niUdisstma

em magnifico papel de linho ; adornada de seis cabeções decorativos, o primeiro

dos quais, aberto a buril (Emmanuel Monfort Incldtt anno 1767) reproduz o biuto

de um dos reis de Castela ?

Os tomos I a III inserem o texto propriamente dito de Las slete partidas, e o IV o
«Índice de las Leyes de las Slete partidas dei Rey D. Alfonso el Sábio, copiandose

el que publico el Lie."*" Oregorio Lopez de Tovar, nieto dei Olossador, en Sala-

manca, y OScina de Domingo de Portonariis, aiio 1J76, el mismo que se insertú ea

la impression en octavo dei afio 1758. Por el Dr. Don Joseph Berni. ..>.

Óptimo exemplar, com encadernação da época (século XVIII). -Pouco vulgar.

2353— Pascal (Blaise).—Lettres écrites a un provincial par... Précédées d'uD y^ ^^ ^
Éloge de Pascal por M. Bordas Demoulin. . . Et suivies d'un Essai snr les //^ ò
Provinciales et le style de Pascal, par François de Neufohatel. Varia,

Viàot fréres, 1849. In-8.° de lV-LXIV-395 pags. E.

Estimada. Boa edição, adornada com o retr. de Pascal (gravura a byuil—Hopwotd $$.).

2354 Penséf» de M. Pascal sur la Religion, el sur quelques autres

sujeis. Nouvelle edition, augmentée de la Defense. A Amsterdam, Par La
Compagnie. M. DCC. LXV. In-S." peq., 2 vols. de XLIV-804 e VI-284-XVI

pags. E.

Penséesde...—Veja-se: Moralistes françnis ;—e Montalle {Louis de).

—Les provinciales...

C^'^

3Âi'
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2355—Pascal iJ.-B.-E.).—Or\g'mes et raison de la liturgie catholiqiie en forme

de Dictioíinaire, on nolions historiqnes et descriptives sur las rites et le

cérémoniiil de Toffice divine, les sacmnients, les fêtes, la hiérarchie, les

V) n^ édifices, vases et ornements sacrés, et en general sur le ciilte catholiqne,

^ ' tant en Orient qu'en Ocoident, avec un grand nombro de notes, sous le

titre de variótés, a la fin des artiules ; snivies dNin tr.iile de Liturgie arme-

nienne, traduit en français siir le texte italieii du pêro Gabriel Avedichian,

Par rabbé. . Peht-Monirovge, Chez réditevr. . íS-i-/. (No verso do anto-

-rosto: «Intprimeiie cnlholique de Mir)ne,à Montrouge.»). In-8.° max. de 1304

cols. E.

Livro estimado e pouco romuui no mercado. Óptimo exemplar.

Paslo (P. Francesm). — \,e\teTa annva lii Giappone...— Veja-se : Lellerc

annra dvlVIndia .

,

23o6-Passaglia iP. C/iaWct).— Etiide .sur la Vie de Jesus de Krnest lienan,

par le... Tradnil par Fran(;ois Sampieri... Paris: Denlu. . . 18(13. (Impr.

de L. liiilfrlin et C.c). In-S." de IV-3-20 pags. R.

2:'57— Passarellus {Caj.).—Rellnm lusilanum ejusque regni s^paratio a regno

Castellensi ciim abrogatione super adjecta Alfonsi regis lusitani. Lvgduni.

Aptid Anissonioe, Joan. Posuel, & Vlnud. Ttiíi^ud. M.DC.I.XXXIV. In-fol. de

XX-532-8 pags. E.

Obra interessante e estimada. O titulo, embelezado com a marca do impressor (gravura

em madeira), é impresso, alternadamente, a preto e a vermelho. Rara. Bom exem-

plar ; apenas a ene. já um pouco cansada.

2358— Pastoret (M. rfe).—Moyse, considere cotume législateur et comine mo-
ralisle. A Paris, Buisson, 1788. In-8.» de IV-599 pags. E.

23Õ9- Zoroastre, Confuciíis et Maoniet, í^oniparôs comme Sectaires, Le-

o (p gislateurs, el Moralistes ; avec le Tableau de leurs Dogmes, de leurs Lois

& de leur Morale. Par.., A Paris, Chez Bhí.ssoh... M.DCQ.I.XXXVII. .,

In-8.» de VIU 477-1 pags. E.

Obra estimada.

Patentes dos privilégios perpétuos, graças 4 mercês de D. Pliilippe I—
Veja-se : flo»çalve.s Prtio (Simão).

2360— Patuleia (A).—Catalogo dos documentos manuscriptos que pertenceram

^ C ^ Jo^P '^^ Silva Passos, e que foram otlerecidos á Real Bibliotheca Publica

Mimicipal do Porto, por D. Anna l.uiza Rodrigues de Freitas. Porlo Iiii-

prenua Pnrtugueza, 1909. In-4.<' gr. de VlII-fiOO pags. E.

Trabalho muito bem elaborado e de bastante curiosidade. Estimado,

ffltil- Paula de Santa Gertrudes Magna {Fr. Francisco de^.—Ode. Offerecida

^ y ao... Senhor D. Kr. Joze' da Santi Escobistioa, Bispo eleito de Pernam-

/ r}
^ buço. Por hum Monge Benedictino. Lisboa: Na Ojjic. l\nnesiana. Com Li-

cença da Mesa do Desambaryo do Paço. (s. d.— 181...). In-4.° de 12 pags. B.

Paul! (//íeroni/iHí).— De stumiaibus ^ montibiis Hispaniae mss.— Veja-se:

DE HEtí VS HISPANIGIS, L VSTTAiMClS ... ,
Vrbis descriptio Episcoporum cathalogus. mss. — Veja-se: DE

REBVS HISPANICIS, LVSITANICIS . .

.

2362— Paulmier (.árf.).— Dictionnaire français-arabe (Idioma parle en Algérie).

Contenant: . . . Par. . , Ouvrago composé à Alger et vérifié par plusieurs

qíoc

M

òf

fHíi,-
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Mò-

savants indigènes. Parh, Hachetle el CM, 18'>0 (Typ. Arbiev). In-8.° de

XX-911 pags. E.

Apreciado. Na impressão empregaram- se caracteres árabes e latinos.

2363-Pausanias. -PAVSANI.E || DE FLOREN-
!|
TISS. VETERIS GR.E-

||
CIAE

líEGlOMBVS COM-
II
MENTARIl

II
.1 IIOMVLO AMASAEO,

\\
iiiro ntri/q

:

lingud' peritifx. fiiiiiimt \\fide ac diligcntia, comierfi.
\\
Cum indico & reriini &

verboriiui
II
locupletiísinio.

II
(Marca do iinprrçsor com a divisa— PALMA

ISING.
; gravura em madeira)

||
BASILE A E, pei- Michaelem Jfingrinium.

\\

.4íiíio/aÍM</.s /ii/mona', M.D.LVII. In-S." peq. de XVI pags. (prels.) inums.,

80â nums., e mais CXXXVIII inums.. além de uma com a marca do ini-

pressor e uma em branco, finais. E. (perg ).

Na primeira das XVI pags. prels. Yem o titulo transcrito acima ; na pags. II : «DECEM
REQIONUM A PAV-

;
fania luculentifsimè defctiptaram, \\

elenchus.^ ; de pag. Ill

a IX uma EPISTOLA de .ROMVLVS AMASAEVS '; ALEXANDRO
,
FARNESIO CAR

lldinali Pauli 111. Pontificis maximi || nepoti S. P. D.» (datada no fim: -... Romce,

Idib. Martij.
:
M D.XLVIl...)

; nas pags. X e XI : .SCRIPTORVM, QVORVM PAV-

SA- Unias in hoc opere uel teftímonijs utitur, uel faltem \\meminerit, iioinina.«: e

de pag. XII a XV (a XVI em branco) : «ARTIFICVM, QVl AD VETERIS
||
Gracte

ornamenta (edificando, fcalpendo, pin, \gendo, fingendo, ctetandoq ; etabo-\\ raram
nomina.y

As CXXXVIII pags. inums. finais inserem, a duas cols. por pag., o: "RERVM INSl-

QNIVM AC NOTATV DIQNARVM, QVAS ; P.WSANIAS HISCH COMMEN-||
TARIIS COMPLEXV3 E3T, INDEX

ij
PERQVAM COPIOSVS...

Magnifica edição desta obra interessante e muito estimada : de nitida impresíão com
belos caracteres itálicos. Rara. Óptimo exemplar.

2364—Paz (Fr. Francisci da).—Compendio dos principies da Grammatica he-

braica, no tjual se explicão breve e claramente as regras fiindamentaes /^jí(O C>
desta lingua. Por... Religioso da Terceira Ordem de S. Francisco... Se-

gunda edição Correcta, e ai;crescentada com muitas Regras necessárias

para a intelligencia da dlla lingua. (Escudo de armas de Portugal). Coim-

hra, Nd Real Imprensa da Universidade. 1826. In-4.'' de 162 pags. e uma fl.

desdobrável. E.

Estimada e pouco comum no mercado.

Peacock ((íeo'-|}e).—Veja-se: Mason (./. A.).—A leatrise ..

231)5- P«draça (P. Julien de).—MEMORIAL
||
Presente au Roy d'Espagne, Povr

la ííf/ftH.çc de In reptilalinn. de la digni'e, ^ de la persunne de VlUuslrimme
||

^ Beiierei\dissime\\ DUM BERNARDINO
||
dk Cardenas

||
Evesque de Pa- ^/"i9ÍtC O

r.-iguay dans les Indes,. .
||
Conire les Reltgieux de la compaijine

|| dp Jesus.
|j

Et pour répondre aux Memoriaux presentes
||
a si dite Majesté, Par le P.

.lULiEN
11
DE Pkdkaç\ Procureur general || des .Jesuitt-s dans les Indt-s.

||

Tradvil fidellenieitt stir rimprimc E»pag)iol.
||
(Marca esfera

;
gravura em nia-

iteira)
||
M. D'',. i.XlI. (S. ind. de log. de tmpr.). In-12.° de 3á2 pHgs. E. (p. }•;/.).

Livrinho interessante e valioso para a história dos jesuítas e de varias missões religiosas

nas índias ocidentais. Linda e bem executada edição Elzevir. Belo exemplar, com
óptima encadernação de pergaminho, bem conservada. Na guarda da frente está

colado um pequeno quarto de papel em que se acha impressa a seguinte curiosa

nota acerca do merecimento deste iVlemorial :

«Memoire fort intéressant dans lequel on trouve des détails sur le gouverne-
ment des Jésuites au Paraguay, la guerra q'ils firent à Tévêque de cette province.

la prise de la ville de 1'Assomption par leur armem dMndiens, etc.

<M. Ternaux ne fait pas mentíon de ce memorial dans son catalogue. Quant à

Toriginal espagnol, nous ignorons la date de sa pnblication, mais il fut reim-



90 catXlogo da utraria

prime en 1768, a Madrid, dans la ColUcclon general de documentos tocantes a

la persecutíon que los regulares de la compania de Jesus suscltaron y slgulerou

tenazmente desde 1644 hasta 1660 contra el Obispo dei Paraguay, etc, 2 vol. in-4 «>

2;f6ti-Pedro (O.-Conde du liarcelus).—NOBlLIAltlO 1|
DE ||

... EN HOMA...

'^ILO^ M D C X L. (1640).

-í' ^'^ {Do frontispício damos a i^eyuiiile exada reiírodurão jutu-zincográlica)

:

NOBILIÁRIO
DE D PEDRO

CONDE DE BRACELOS
HIIO DEL REY DDIONIS

DE PORTVGAL.

ORDENADO Y ILVSTRADO
CON NOTAS V índices

POR IVAN BAVTiSTA LAVANA
CORONISTa MAYOR DEL KEYNO

DBPOR.TVCAL

E N ROMA,
Por Eílcvan Paolinio M D C X L

Con licencia de los Superiores.

(O original mede 301x192'""')

In-fol. gr. de XVI pags. (prels.) inuins., 402 nuiii^., e mais uma inum.,

urna em branco e XXXIV inums., finais. E.

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte : titulo de ante-rosto («NOBILIÁRIO
||

deli; CONDE D. PEDRO.») (pag. I ; a II em branco); linda portada alegórica,-

de que damos, em H. aparte, o <fac-simile- bastante reduzido (pag. III ; a IV em

branco) ; titulo do rosto,—reproduzido acima em toto-zincogravura (pag. V) ; dnis



órico da obra descrita no Catálogo sob o ii.» 2366. O original mede 363X240'nni.

(Pag. 90)
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licenças permitindo a impressão: uma de «Io. Bapt. Epifc. Camerin. Vicefg.», ou-

tra- «Fr. Thomas Aquaviva Magifter, 8i Socius
||
Reverendirr. P. Fr. Vicenti) à Flo-

ren-l|tiola Ord. Praíd. S. A. P. Magirtri. (pag, VI); prologo «AL LETOR.., subs-

crito por «Ertevan Paolinio.. (pags. VII e VIII); Dedicatória -A DOM: MANOEL
DE MOVRA CORTEREALIIMARQVESII. DE CASTEL RODRIGO ,; CONDE I.

DE LUMIARES
II
GRANDE DE ESPANHA || SENHOR DA VILLA DO LAMEGAL

||

... II
CAPITÃO GERAL |E GOVERNADOR HEREDITÁRIO : DAS ILHAS, TER-

CEVRA, S. lOROE, FAYAL,
i!
E PICO, E DA TERRA NOVA

|| ...... datada e subs-

crita no fim: >.., Madrid,' 21. de Mayo 1622. louõ BautiCta Lauanha.^ (pags- IX

a XI; a XII em branco); «PROLOGO ^ DO CONDE D. PEDRO» (pags. XIII e

XIV); e: «NOBILIÁRIO í DE D. PEDRO ||
CONDE DE BRACELOS

|i
FILHO DEL

REYIIDOM DINIS||DE||PORTVGAL. IKVinheta ornamental)
II
TITVLO I. (II e

III) (pags. XV e XVI).

Nas 402 pags. nums. vem o texto do Nobiliário propriamente dito ; na pag. inum. ime-

diata uma Advertência informando que a continuação do Nobiliário se poderá en-

contrar: na parte referente ás famílias castelhanas, nos tratados genealógicos de

Aponte e Alonso Lopez de Haro ; e na referente .is famílias portuguesas, nas obras

nobiliárquicas de Damião de Góes e D. António de Lima; -as XXXIV pags. inums.

finais, a três colunas, compreendem os seguintes índices

:

•ÍNDICE DE LOS APELIDOS I! DESTE NOBILIÁRIO.»

«ÍNDICE DE LOS TITVLOS, V SENORES|| DESTE NOBILIÁRIO...

«ÍNDICE i| DOS NOMES PROPIOS DOS VARÕES,
!
DESTE NOBILIÁRIO...

Este ultimo índice fecha com esta outra subscrição

:

«EN ROMA
II
Por Eftevan Paolinio MDCXL j! CON LICENCIA DE LOS SVPERIO-

RES.». E a seguir um pequeno florão de remate (gravura em madeira).

Primeira edição deste famoso Nobiliário do Conde D. Pedro, obra de alto valor e uma
das primeiras entre as suas similares portuguesas. A composição tipográfica apre-

senta caracteres redondos de vários corpos e alguns itálicos ; e a impressão, bas-

tante nítida, assenta em magnifico papel de linho, sensivelmente encorpado. Todas as

pags. conteem divisões constituídas por dois filetes paralelamente dispostos, sendo

de maior largura a da margem exterior, que é a que insere as Notas de Baptista

Lavanha ao texto do Nobiliário de D Pedro. A esmaltar o trabalho tipográfico, que

denota a muita perícia dos artistas que o executaram, vêem-se algumas letras iniciais

e alguns pequenos Horões ornamentais de remate (gravura em madeira).

Apensas ao volume, apresenta este nosso exemplar mais 46 pags. nums. e VI inums.

impressas em papel menos encorpado e com caracteres muito mais reduzidos do

que os empregados no Nobiliário. A sua impressão supomos que se efectuou em
Lisboa ou Madrid. Essas paginas (a duas colunas) inserem o seguinte:

«NOTAS
II
DEL

|| MARQVES DE MONTEBELO
jl
AL |1

NOBILIÁRIO DEL CONDE
D PEDRO., (pags. 1 a 20).

•NOTAS
;i
DE ÁLVARO PEREYRA (aliás Ferreira) DE VERA || AL || NOBILIÁRIO

DEL CONDE D. PEDRO.» (pags. 21 a 31).

•NOTAS||DE||MANVEL DE FARIA V SOVSA !| AL ||
NOBILIÁRIO DEL CONDE

D. PEDRO.» (pags. 32 a 46).

E, dispostas a três colunas por pagina

:

•TABLA
II
DE LOS APELIDOS, Y SOLARES QVE AY EN LAS NOTAS ;; dei

Marques de Montebelo.».

•TABLA
II
DE LOS TITVLOS CONTENIDOS EN ESTAS NOTAS DEL |1

Marques

de Montebelo.*.

•TABLA II
DE APELIDOS Y OTRAS COSAS, EN LAS NOTAS DE |1 Aluaro Ferreyra

de Vera.».

•TABLA II DE ALOVNAS COSAS CONTENIDAS EN LAS NOTAS || DE |l Manuel d-

Faria, y Soufa.» (pags. inums. finais I a VII ; a Vlll em branco).

A rematar o texto das Notas do Marques de Montebelo vê-se um escudo das armas reais

portuguesas ; o das Notas de Álvaro Ferreira de Vera tem um florão ornamental ; o

das de Manuel de Faria e Sousa outro florão ornamental, de menores dimensões que o

anterior ; e o das Tobias ainda outro ãorão ornamental (ou talvez a marca do im-
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pressor), qtie tem no alto um serafim, nos lados dois anjos com meio corpo de sereia,

no centro, adentro de pequeno oval, uma palmeira com um fitilho na base do tronco,

em que se lê a legenda ou divisa : — «Curuae Resurgo.» ; e na base, dentro de outrn

pequeno oval, uma divisa e as iniciais : I C (Juan de la Costa?).

Os exemplares desta edição primitiva, muito estimados dos bibliófilos, são actualmente RA-
RÍSSIMOS, sobretudo quando acompanhados das Notas mencionadas e no óptimo

estado de conservação em que o nosso se encontra.

O Nobiliário do Conde D. Pedro foi traduzido em castelhano por Manuel de Faria e Sousa,

sendo essa versão publicada em Madrid em 1646, e da qual possue a Livraria Azevedo-

Samodães também uni belíssimo exemplar, que descrevemos em seguida :

2i67 NOBILIÁRIO
II
O/?/,... ES MADRID \\\>ot Alonfo ile Pi.rudes.

MDCXLVI.

{Do fronli»iiicio damox a exacta reprodiirãu folo-zincngráftca que .tetiue]

:

Ò̂ ici
c>

In-fol. de XXVIU pags. (prels.) inuras , 725 nums. (aliás 563, pois que de
403 em diante a nuiueiutão se faz por colunas) e mais XII inums. finais,

.que inserem, a quatro colunas, as diversas Tablat. E.
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Na primeira (a segunda em branco) das XXVIII pags. prels. a elegante e artística portada

acima reproduzida em «fac-siniile> ; nas pags. III e IV as tLICENCIAS.» permitindo a

impressão, 'FE DE ERRATAS ', declaração acerca das mesmas (datada e subscrita;

«... En
i:
Madrid Septiembre 16. de 1646. || D. Carlos Murcia 1! de la Liana.-) e 'SVMA

DE LA TASSA»; na pag V cADVERTENCIAS
1| fara que te entiendaii las abre-

viaturas coii que vá Impreffo efte
,

Libro; i para que fe lialle facilmente lo que

en èl Se bufcare.^ ; de pag. VI a XII o «ELOGIO.» (em latim e castelhano) de Ma-

nuel de Faria e Sousa, encimado pelo retr. do mesmo escritor (gravura toscamente exe-

cutada em madeira); nas pags. XIII e XIV a Dedicatória «AL SENOR || DON FRAN-
CISCO || ANTÓNIO DE ALARCON,

i:
Cavallero de la Orden de Santiago.... (datada

e subscrita no fim: «... Madrid en 30 de Otubro 1646. \\ Manuel de Faria i SouTa.»)

;

nas pags. XV e XVI : «DISCVRSO \\ De la Familia de los Ocaiias Alarcones.* ; e de

pag, XVII a XXVIII o .PROLOGO....

O texto do Nobiliário propriamente dito decorre de pagina 1 a 402 ; seguindo-se : Notas de

Lavanha (cols. 403 a 512) ; do Marques de Montebelo (513 a 609) ; de Ferreira de Vera

(611 a 65S), e de Faria e Sousa (cols. 659 a 725).

Na composivãQ tipográfica desta edição empregaram-se caracteres itálicos e redondos de

varies corpos : os primeiros na Dedicatória, no Prologo e em uma ou outra linha do

restante texto ; os segundos nas demais peças que com as outras constituem o conjunto

da obra.

São compostas a duas colunas por pagina as seguintes peças : Erratas, Advertência, «Dis-

cvrso de la Familia de los Ocaiias Alarcones.», e as diversas Notas finais ao Nobi-

liário ; a quatro colunas as Tablas ; e a toda a largura as pags. ocupadas pelo Nobi-

liário e pelas restantes peças.

Ha ainda a notar que as 403 pags. que inserem o texto do Nobiliário são circundadas por

um filete.

Os exemplares desta versão de Faria e Sousa são, presentemente, quasi tão RAROS como
os de edição do original português descrito acima, mormente quando no excelente

estado de conservação em que o nosso exemplar se encontra.

23t)8

—

Pedro (Jouo). -Arte de tiiuzica. Para viola franceza. Com regras do ^
acompanhamento. Para uso de loJas as Pessoas, que queirão applioar-se a ^^ ^
tocal-a por Miizica, e mesmo para as, que não quizererii fiizer adita appli-

cação. Por J. P. S. S. Braga 1839. (Vinheta alegóriua). Typographia Bra-

charense. In-4.» de IV-18 pags. (além de duas em branco, finais) e uma ti.

desdobrável. B.

A folha desdobrável insere uma gravura reproduzindo a escala e os tons.

Apreciada e pouco frequente no mercado.

'2369- Pedro I (£).).-CA.NÇÕtS
|| DE |i

U. PEDKO I,
||
REI DE PORTUGAL,

||

PtiETA DO SECUIA) XIV
||
FILHO DE COIMBRA !| (Vinheta de arabescos, ^ Tj^

^

ornamental)
|[
PORTO

|1
EMPREZA EDITORA DE OBRAS CLÁSSICAS E

ILLUSTRADAS
1|
GERENTE E REVISOR-JOSÉ ANTÓNIO CASTANHEIRA

II1U6-RUA DE BELLO-MONTE— 106
11

\\187S. In-fol. atlântico de
X-7-I pags. B.

Na primeira das X pags. prels. o titulo de ante-rosto («CANÇÕES
||
DE

i

DOM PE-
DRO I,

II
REI DE PORTUGAL.) ; na pag. II o registo da tiragem e a lista de no-

mes dos indivíduos que constituíam a «Direcç-iu Luier.iria.. ; na IH, encimado

por coroa real; o titulo do rosto; na IV dois versículos do -Oriente» de J. A. de
M.icedo e o registo da tipografia : «PORTO

;
TVPOGRAFIA OCCIDENTAL

||
50-

RUA DA PICARIA-54
II
- 111878»; na V a Dedicatória: «A || SAUDOSA MEMO-

RIA DE'ID. PEDRO V, ilREI DILECTISSIMO
.
DE |1 PORTUGAL, CULTOR

E PREZADOR DAS
1 LETRAS PÁTRIAS.» ; na VI quatro versículos da «Ode

Epodica» do Dr. João Evangelista de Moraes Sarmento; e de VII a IX uma in- •
trodução por Pereira Caldas, datada no fim: Braga, 15 de Junho de 187S.' (a X
em branco). Nas 7 pags. imediatas as Can(ões de D. Pedro I («A HUMA SE-
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14

NHORA..- -A D. lONEZ DE CASTRO..) ; e ni pag. final, entre vinhetas orna-

mentais, a subscrição: <Acabou-se d'imprimir a 26 de Julho de 1878.-

Edição luxuosa ; e impressão, nítida, a preto e vermelho. As pags. são adornadas de cer-

cadura a vermelho. Tirageui apenas de 200 exemplares, todos numerados. O nosso,

que se encontra um pouco manchado na parte superior das duas primeiras ff., tem

o n.° 63. Estimada. Rara.

Podroso (P. Fravcisco).—Exhortaçaõ Dogmática contra a perfídia jnday-

c;.T.. . Lisboa, 1713.—Vejase : Autos de Fé (Sermões de).

2y7C— Poixoío de Azevedo (P.« Tox/iiaío).—Memorias resuscitadas da antiga

Guimarães. Pelo... em 1692. (Viniieta ornamental) Porto. Typoiíraphia dn

l{p>'isia. . . i845. In-S." de lV-51'2 pags. E.

As pags. prels. inserem o titulo acima transcrito e um Preambulo do Editor. Interessan-

tes e estimadas. Pouco frequentes no mercado.

2371— Pellet (H.).—O acido salicylico e a questão dos vinhos porliiguezes no

Brazil em 1900. Obra do sr... Vertida para porluguez, prefaciada e am-

pliada por A. J. Ferreira ria Silva.,. (Uimbin : Imprensa da Universidade.

i906. ln-8.0 gr. de XX1II-.520-I pags.

As pags. prels. XI a XXIII contèem o PREFACIO do tradutor; as 1 a 12 o PREFACIO
do autor; e as 469 a 501 a «Bibliographia por nomes d'auctores.»

2.H72— Pelllco, da Saluzzo (."^i/rio).—tipere complete di. . . fírusscUe. Hauman,

p O Caltoir e Compaçfni. 18.37 (Statriperia di J. SHenon). ln-8.° peq., 2 tomos de

.341 e 362 pags. K.

237.3 Le mie prigloni. Memorio di... Parvii: llavdni... 1S64. In-S."

peq. de lV-28t5 pags. o o lelr. do aiilor. K.

2374— Tratado dos deveres do homem. Dirigido a um Joven por. . . Ver-

tido do Italiano... por F. C. de Mendoça e Mello. Lisboa: Tijp. dn Vmva

Rodrigues, 1843. In-8.» peq. de VI-192-I1 pags. E.

As pags. prels. 111 e IV inserem um peq. proemio do tradutor.

'.'37,^— Penelosa y Zuniga (D. Clemente).—A Monarquia. Traduzida do original

castelhano de... o olíerecida ao Senhor D. João Príncipe do Brazil...

(Vinheta alegórica) Lisboa, Na Hegia Ofíicina Typographica. M.DCC.XCVIII.
Por ordem de Sua Magestade. ln-4.o de 460 pags., afora uma fl. em branco,

final. E.

Na primeira pag. o titulo ; a pag. 2 em branco ; nas pags. 3 e 4 a Dedicatória ao prín-

cipe D. João (subscrita por António do Amaral- o tradutor); de pag. 5 a 16 uma
• INTRODUCÇÃO»

; e de pag. 17 em diante o texto da obra propriamente dito.

O texto da pag. 17 é encimado por um cabeção alegórico (gravura a buril, assinada

:

God.' /.).—Belo exemplar.

Penia (Froncisco).—Relagaõ Svnimaria da vida,. .—Veja-se: Fragoso (Fr.

Pedro).

2370— Percival (Iiolerl).—\oyage a l'Ile de Ceylan, Fait dans les années 1797

h 1800
; Conlenant rHisloire, la Géographie et la Descriptíon des mueurs

-,
'Ifís habitans, ainsi que celle des productions natiirelles du pays; Par...

í? ^ S"ivi de la relatíon d'une Ambassade envoyée, en 180O, au rei de Candy;
Orne de plusíeurs Plaiiches, et d'une Carie de llle de Ceylan, dresséepar
M. Arrowsmlth, d'après Porigínal appartenant à la Compagnie des Indes

^-0



AZEVEDO -SAHODÃES 95

Orientales. Traduit de Tanglais par P. F. Henry. A Paris, Dentu, Impri-

meur-Libraire. . . An XI. {i803\ In-S.", 2 vols. de lV-316 e IV-304 pags. K.

As Ptaches e a Carte de Ceilão, gravadas a buril, são impressas em separado (ff. desdo-

bráveis. - Obra curiosa e pouco frequente no mercado.

'2377- Pereira 1.°, (P. ^«(onto).-COMPENDIO,
|| & ||

DECLARAC,ÂO
||
da

||
1iE-

GRA,
II
&

II
ESTATVTOS DA ORDEM

1!
MILITAR DE SANTIAGO.

||
AO IL-

LVSTRlSSIMO, E \\
Rnierendiffmofenhor D. ^Janoel

\\
de JSorovha Prior mér

da me/ma Or- \\
deni, do Conselho de fiia Ma-

||
geflade, Bifyo eleito

i|
de Vifeo.

II
PELLO P. ANTÓNIO PEREIRA, || Freire Coniientiial de Santiago, Rector

II
do Real CoUegio das Ordens Milita-

||
res da Vniiíerfidade de Coimbra.

II II
EM COIMBRA

\\
Na Officina de Munoel Mas Impressor

|i
da

Vniuerfidade. 1659. In-S." peq. de VIII ff. (prels.) ínunis., 333 pags. (além

de mais uma, inum.) e V ff. finais, inums., de o INDEX. E. íperg.).

As VIII ff. prels. compreendem as seguinte peças: titulo (fl. I) : ^Licenças do S. Offiào.>

tst\i);— 'Licença dn Paçoy (cinco); 'Licença do Prelado da Ordem> (D. Manoel de

Noronha Prior mor) (ff. II e III e frente da IV ; verso em branco) ; Dedicatória «AO
ILLVSTRISSIMO, & Rcuerendiffimo Senhor Dom ' Manoel de Noronha... (fl. V);

preambulo ou dedicatória <AOS ILLVSTRES
i

Cauallelros Militares da Or-\\dem

de Santiago.» (ff. VI, VII e frente da VIII ; o verso em branco).

Livro estimado. Belo exemplar. Multo rara.

Pereira, 2." (/'. .l»iíoíi»o).—Serinain do AvtodaFe... de Goa... 1672.

—

Veja-se : Autos de Fé {Sermões de).

Pereira, 3." (/'. .4«íohío).— Veja-se: Pereira de Figueiredo.

"Í378- Pereira (P. Bartolomeu). - PACIECIDOS || LIRRI DVODECIM.
|| DECAN-

TATUR CLAHISSIMI-\\nws P. Francifcus Paciecun, Lvfttavus.
\\

Põtili-

menfis, é Socieiate lefu, lapponiit
||
Provincialis., eivfdê EíCleficE Gvber-

||

tiator, ihique rinvs pro
\\ Chrifti \\Jide lento igne concrematur

||
Amio. 1626.

t|

PARENTEM ASSOCIANT QVOT-
||
quot ex eadem Socieiate in lapponia

pro
II
Chrilto gloriofe occubuenint.

|| S"». PATRI VRRANO OCTAVO
II

lapponia. D. & C. ||
AVTHORE P. BARTHOLO- || mxo Pereira Soeielatis

lefus, Lvfilano, |j Monfonenfi . . \\ CONIMBRIC^ ||
Superiorú permiflu. Ex'

penfis Emmanuelis ||de Carualho Vniuersitatis Typograpiíi
||
Anno. 1640.

—In-8.° peq. de XI ff. (prels.) inums., 217 nums. na frente e mais IX

Inums., finais. E.

As XI ff. prels. inserem o seguinte: titulo (frente da ti. I ; verso em branco); Licenças

permitindo a impressão do livro (ff. II a IV e frente da V) ; .VATES LECTORI
SVO; S. P. D.' (verso da dita fl. V e frente da VI); .PRAEPONlTUR PAQIECI

II
Mita vnluerfae poefiWfacularlcc.» (desde o verso da ti. VI ao verso da XI).

Nas primeiras VIU das IX ff. inums. finais vem o «INDEX Aliquorum nominum pro-

priorii cum
II
notationibus ad poeseos intelli-

1|
gentiam...», que fecha com a seguinte

subscrição :-<CONlMBRICAE
II
Sí//'£R/0/;t/iMÍ'£RvVf/S{/ ||

Apud Emmanuelem de

Car-
II
ualho ,Vniuerritatis Typo-

;,
graphum Anno Domini ;; 1640.> ; e na frente (verso

em branco) da IX e ultima a .ERRATA..
Poema estimado. Edição primitiva. Os exemplares são MUITO RAROS. Ao nosso falta

a quinta das IX S. inums. finais.

.Mém desta edição conta o poema mais duas : uma impressa em Qenua, Ex Typ. Cor-

sanega, 1750, formando um 8.o de 59 pags. ; e a outra publicada juntamente com a

versão francesa do poema, feita por A. Ouichon de Grandpont, é de Paris: Emest
Ltrca... QalUard, et AlUaud, et Cie. (M.DCCC.LXXXVII), constituindo In^.o

de 453 pass.

OC>

0^''
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tóT*

#^'

2379—Pereira (Bc«<o;.— Prosódia in vocalnilariíim liilingue, latinuin, el lusi-

tanuni, et lusiliinum.. . Eboree. Typ. Arademice. Amw Domini. M.IJCC.L.
<^'

(í 7.50,1. In-fol. de VlIi-1359 pags. E.

As ultimas 273 pags. inserem o Thesouro da língua portitgueza.— Estm^á». Edição

pouco vulgar.

Pereira {Gattpar).—Veja-se: Martins de Sequeira (Ijiis).— Informação..

.

'i380— Pereira (P. João).— EXHOBTAÇOENS
|i
DOMESTICAS

||
FEYTAS

II
NOS

^ ^COLLEGIOS, E CAZAS || da Companhia de Jesus, || DE POIÍTUGAL, II &
||

£'
. BRASir,.

II
nompoflas julo || P. JOAÕ PEREYRA

||
Da Companhia de .Insus,

WPROVINCIAI., QVE FOI NA PROVÍNCIA I)0\\Brafil, &- Vifitador

Geral, & Vke-Provineiul na
\\
Prorincia de Porluqal.

\\
(Vinheta quadrangular,

tpndo no centro as conhecidas iniciais emhiem.nticas J.i (..laiip» de Jesus:

I H S)
II
C.OIMBUA

II

^
II
NO liEAL COLLEGIO DAS ARTES I'A COM-

PANHIA DE JE>US.
II
Anno M.DCC.XV. (1715). In-4.° de XXIV pags. (prels.)

inums. e 638 nums., decorrendo da 583 em diante tres ÍNDICES. E.

iperg.].

As XXIV pags. prels. compreendem o seguinte: titulo acima transcrito (pag. 1; a II em
branco); Dedicatória «AO

II
ILLUSTRISSIMO

|| & |i
EXCELLENTISSIMO !! SENHOR, |]

D. ÁLVARO
II
DE ![ ABRANCHES, II

BISPO DE LEYRIA,.... (pags. III aX); Prologo

«AO LEYTOR.. (pags. Xla Xlli); -LICENC.AS DA ORDEM., (do Santo Officio.-Do

Ordinario.-do Paçoi permitindo a impress.io da obra (pags. XIV a XXII) ; e «ÍN-

DICE ;i DAS EXHORTAÇOENS ;| DOMESTICAS, |1
Que contem efle volume.» (Trinta

e três : lExhortaçam Primeira.^ a tExhortaçaõ Tngeflmaterceira.*).

O texto da obra propriamente dito, a duas colunas por pagina, decorre nas paginas nums. 1

a 581.

Os índices, insertos, também a duas cols. por pag., de pagina 583 em diante, são:— «ÍN-

DICE
||
DOS LUGARES

;|
DA 11 SAORADAilESCRITVRA.. (pags. 583 a 612) ;-. ÍN-

DICE || DOS 11 ASSUMPTOS !J
DAS || EXHORTAC,OENS DOMESTICAS

!
defte livro.,

(pags. 612 a 638).

A composição tipográfica, executada com caracteres itálicos e redondos de vários corpos^

é embelezada de letras iniciais, de cabeções 'decorativos e de Horões de remate or-

namentais, de desenho de fantasia (gravura em madeira)

Livro estimado. Óptima edição, de impressão nítida. Bom exemplar.

i!381— Pereira {João José).— Historia da vida, conquistas, e religião de Ma-

/^ O foma, e do governo civil, e militar do Império Ottomano; Dos empregos,

e lungões religiosas, e do algum )s particularidades curiosas do mesmo
Império da Turquia, Composla pelo bacharel... Lisboa: Na Oflic. de Simão

Thvddtn Ferreira, Anno M. I>CC. XCI. Com Licença da Real Meza da Com

missão geral sobre o Exame, ^ Censura dos Livros. In-8." peq. de VJI-381

pags. E.

As VII pags. prels. (inums.) inserem: titulo. Taxa de preço de cada volume e «PRO-
LOGO

II
AO LEITOR..

Livrinho curioso e estimado ; adornado com uma gravura, aberta a buril (Ramalho inv.

c esculp. L" 1701), reproduzindo o retr. de Mahomet.- Pouco vulgar no mercado.

^^ 2382 A mesma obra : — Segunda Edição. Lisboa, Na Tijp. Hollandiaiid.

V iS<)8. Com Lictm^a da Mes:i do Desembargo do Paço. In-8.o pet). de VII-381-1

|)ags. E.

Esta reiuipressão não contém a gravura que enriquece a edição primitiva.

Pereira (iiiis).— Veja-se: Pereira Brandão (Lwi»).—Elegiada de...
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As Xll pags. prels. inums. compreendem: frontispício, Dedicatória, «LICENÇAS.» e

«INDEX .

Clissico. Obra apreciada. Já bastante rara. Bom exemplar.

2384 CHRONICA
II
DO MUITO ALTO, E MUITO ESCLARECIDO PRÍN-

CIPE
II

r>. SEBASTIÃO |i DECIMO SEXTO r,EY DE PORTUGAL,
||
COM-

POSTA 11 POK D. Manoel de MENEZES,
Ij
Chronifia mór do P.eyno, e

General da Armada r.eál, &c. || PRIMEIRA PARTE,
||
Que conti^m os fuc-

ceflos dfíte Reyno. e Conqiiiítas
||
em fua menoridade. || OFFERECIDA ||

A" MAGESTADÈ SEMPRE AUGUSTA DELREY || D. .lOAÕ V.
||
NOSSO SE-

NHOR.
II
{Escudo das armas re ds portuguesas

;
gravura em madeira)

||

LISBOA OCCIDENTAL. I! NA OFFICINA FERREYRIANA
|| ||

M.DCC.

XXX. II
Com Iodas aK licenças neceffarias. In-fol. de XXII pags. (prels.) inums.

6 392 nums.

As XXII pags. prels. compreendem o seguinte; titulo (impresso, alternadamente, a preto e

vermelho) (pag. I
;
a 11 em bianco) ; Dedicatória cAO EXCELI ENTISSIMO SENHOR

:i
D. FRANCISCO XAVIER v DE MENEZES,

||
QVARTO CONDE DA ERICEIRA,

DO CONCELHO de Sua Mageftade...^, subscrita no fim pelo impressor: «B. ás

mãos de Vossa Excellencia. |1 Seu criado
|i MIGUEL LOHES FERREIRA., (pags. Ill j

Vi) : Dedicatória a D. João V, subscrita pelo mesmo Miguel Lopes Ferreira (pags. VU
e VIII); «PROLOGO» (pags. IX a XI); .LICENÇAS.. (Do Santo Officio.-Do Or-

dinário.—Do Desembargo do Paço.) permitindo a impressão (pags. XII a XIV); «IN-

DEX j DOS CAPITULOS.> (pags. XV a XXI); e «ERRATAS., (pag. XXII).

Até pags. 373 decorre o texto propri;imenle dito da primeira parte da Chronica; a pag.

374 vem um «PROTESTO», subscrito pelo impressor Miguel Lopes Ferreira; e de

pags. 375 a 392 o «INDEXIIDAS COUSAS MAIS NOTÁVEIS, QUE
ti
fe contém

nefta Chronica.», rematado por o usual !! «FINIS LAUS DEO.».

A Dedicatória a D. -João V, cirjo texto abre por uma grande letra (A) de desenho de fan-

tasia (gravura em madeira), é encimada pelo escudo das armas reais portuguesas, la-

deado por dois anjos empunhando pendões da Ordem de Cristo (gravura era ma-

deira).

A composição tipográfica foi executada com caracteres itálicos e redondos de vários corpos

:

com os primeiros, parte da epigrafe da Dedicatória a D. Francisco Xavier de Meneie»,

o índice dos Capítulos, as rubricas dos mesmos Capítulos, á excepção da primeira

linha; diversas peças documentais insertas em vários pontos do texto da crónica, e nu-

merosas linhas do mesmo texto e das peças prels.

VOL.U 1

f/^

Pereira íFr. JUawweí)-—^ermam pregado no Avto da Fé... de Lisboa...

158:i.— Vtjase: Aiioi da Fé {Sennõts d").

238í-Pereira Baião í.fo.-^). - CHRONICA ||
DELREY

||
D. PEDRO I. ||

Deste

nome, e dos de Portugal o oilavo ||
COGNOMlNADt i O JUSTK.EIUO H Na

forma em que a escreveo Fernaõ Lopes, (ri-
i|
meiro t hionista Mòr deste

/ij'/) O
Reyno. |1

Copiada fielmente do seu original amigo, dada à luz, e
||
aceres- ' ^'^

centada de novo desde o seu nascim. nto até
||

i-er Rey ; e oi trás acçoens,

e noliciíis de
1|
que seu Amhor naõ trata. || E ofTererida ao Skheniissimo

SsNHOR Infante
II
D. PEDRO jj PELO PADRE 1|.I"ZE' DEI. EIRA BaYAM.

II
Presbytero do Hadilo de São Pedro.

||
(l.ogar de vinheta tip. de orna-

metito) |: LISBOA, \\
A'<i Ollicim de Ptdro Ferreira, Inpressur da mvio\\ Au-

gusta Bainha N. S. ^iiiio lltíO 1
Com iodas as iice"fn.< venestaiiiis.

\\
.

.
\D-i.°

de XII (inums. )-290 p;igs., além de uma com a .PRuTESTAÇ UL» deJozé

Pereyra Bayam (datada de Lisboa Orientil 3. de Junho de 1734.»), e uma

em branco, finais. E.

/55T/^'
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-SEGUNDA PARTE. 11 OFFERECIDA A' MAGESTADE SEMPHE
AUGUSTA DEL EEY \\

D. JOAM V. || POR SEU MÍNIMO VASSALO
||
JOAM

TAVARES PERES DE BASTOS, || E à lua culta impreílo.
||
(Vinheta orna-

mental, ou talvez a marca rio impressor, tendo a meio da parte inferior,

dentro dum pequeno claro, um monograma constituído pelas letras A E

D S; gravura em madeira)
|1
LISBOA OCCIDENTAL:

||
NA OFFICINA FER-

REYRIANA ANNO DE 1730.-In-fol. de trontispicio e 169pags., afora uma
em branco, final.

—

As duas partes em um volume. E.

A fechai o texto desta segunda parte o cIássico-«FIM» ; depois uma gravura (marca do

impressor?) quadrangular, mostrando, dentro de oval, uma jarra que. sobre uns pedre-

gulhos e inclinada, despeja agua em uma planta florida que se desenvolve ao lado das

pedras áridas. Por cima da jarra, também dentro do oval, a divisa: — «POÇO A

FOCO...

Na primeira parte, é a uma só mediria tipográfica o texto das seguintes peças : o titulo,

Dedicatória, Prologo, Licenças permitindo a impressão, o Protesto do impressor c

varias outras peças, documentais, disseminadas pelas pags. da Chronica propriamente

dita; e a duas cols. por pagina: o «Index dos Capítulos, o texto da Chronica e o

«Index das cousas mais notáveis. E na segimda parte é a uma só medida tipográfica os

títulos das varias peças documentais que aparecem aqui e ali; e a duas cols. por pagina

a composição do demais texto que consfitue a mesma segunda parte da obra.

A composição tipográfica, nas duas partes, apresenta, como ornamento, cabeções decora-

tivos, letras iniciais tloreatlas, e remates ornamenlais, tudo gravado em madeira.

No frontispício da primeira parte são impressas a vermelho as linhas: l.«, 3. a, 6.", 8.",

II. «, 13. •, 15." e 17". O titulo da parte segunda é todo impresso a preto.

Das peças documentais reproduzidas nas duas partes da obra, citaremos as seguintes:

«Corta delRey, para Lourenço Pires de Tauora.-- (í pags. 82-83),

•Carta do Summo Pontífice para ElRey.' (a pags. 84-85).

*Carta del-Rey de Portugal para ElRey de Bango no Japão. y, datada no fim ; *,.,Ef~

crlta em Lisboa a II. de Março de 1562. > (a pags. 151-152)

'Carta del-Rey para o Arcebifpo 'de Goa.», datada no fim; 'Efcrita em Lisboa a

M. de Março de 1562 » (a pags. 153-155),

'Carta do Summo Pontijice para o Arcebifpo de Goa •, datada no fim : <Dada em
Roma em São Pedro... \\No primeiro de Dezembro de 1562 no terceiro anno do

noffo Pontificado.' (a pag. 156).

"Carta da Rainha Dona Catharina aos Eftados defte Reyno.«, datada: *Efcrita em
Lis-\\boa a vinte quatro de Dezembro. Pantaleaõ Rcbelto afez de 1560...» (a pags.

176-177).

• Carta do Arcebispo Primaz D. Frey Barthotomeu dos MartyrK.>, datada e subs-

crita : tDe Braga aos fete de faneiro rfe 1561.
Il
Capelão, e ferao de voffa Alteza.

||

O Arcebispo Primaz., (a pags, 178-17"),

• Carta delRey de Portugal para o Cardeal de Inglaterra fobre a ceie- braçaõ do

Concilio Tridentino.» (a pag. ISl)

• Carta do mefmo Rey para o Cardeal de Trento, acerca do\\ dito Concilio.*

(a pag. 182).

• Decreto do Emperador Maxlmiliano 11. * (n pit;s 300-302).

• Carta do Summo Pontífice Pio IV. para ElRey D. Sebaftiaõ^datíd^: "Dada em
Roma em S. Marcos a 26. de Junho de 1564. anno quinto do noffo Pontificado.»

(a pag. 304).

•tCarta de Nuno Furtado de Mendonça, para fua mulher
l\
Dona Brites de Lucena.-,

datada de: tTangere 0. de Junho de 1565...» (a pags. 308-311).

'Carta dei Rey D. Sebafttaõ ao Capltaõ de Tangere a cerca defte defafio.", datada :

'Efcrita em Lisboa a 30. de Mayo de 1565.» (a pags. 311-312).
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'Pratica qut D. Aleixo de Menezes fez d Rainha D. Catharína, e ao Cardeal Inr

jante Sobre a creaçaõ dei Rty, quando fe lhe deu por confeffor o Padre Luiz Oon-

(olves da Camera, feu Meftre.' (a pags. 319-323).

• Carta delRey para o VifoRey da índia.' (a pags. 341-343)

• Carta do Summo Pontífice ao Vifo Rey da índia.', datada: •Dada em Roma em

S. Pedro... a II. de Outubro de 1567. no fegundo anuo do noffo Pontificado.'

(a pags. 344-345).

«Carta do Patriarcha de Ethiopia (D. André de Oviedo) para ElRey de PortugaL',

datada: <De Ethiopia aos IS. deJu-\\nho de 1567.» (a pags. 346-348).

. Outra Pratica que D. Aleixo de Menezes fez a ElRey no dia antes que fe lhe en-

tregafje o governo do Reyno.' (a pags. 367-370).

«Memorial, que ElRey fez por fua maõ antes de receber o governo, do que deter-

minava obfervar, e fazer quando gover- \\ naffe, do que fe colhe feu pio, e fanto

zelo.' (a pags. 372-373).

E na segunda parte

:

•Pratica, que o Cardeal Infante D. Henrique fez a ElRey feu fo- brinho quando

lhe entregou o governo dos Reynos.n. (a pags. 2 e 3).

«Refporta delRey a e/ia pratica.' (a pags. 3/

«Contas, que o Cardeal D. Henrique deu a ElRey por efcrlto, do
\\
que tinha obrado

no Reyno em quanto governou.» (a pags. 3-5).

• Carta delRey D. Sebaftiaõ a feus Povos.' (a pags. 8-9)

• Carta de D. Joaõ de Vafcoiuellos, Conde de Penella, em repofta\\de huma, qut

lhe efcreveo ElRey D. Sebaftiaõ.' (a pags 9-14).

•Carta do Bifpo de Miranda D. António Pinheiro, para a Rai- \\ nha Dona Catha-

rína fobre o falecimento do Príncipe D. ]\ Carlos, feu aeto.y (a pags. 19-20).

" Caria, que efcreveo à Camera de Lisboa , incitando-a a que perfua- \\ diffe a

Rainha fe não foffe defte Reyno.' (a pags. 114-115>.

• Carta q o fanto D. Fr. Bartholomeu dos Martyres da Ordem de S. Do-\ mlngos,

Arcebifpo de Braga, efcreveo á Rainha Dona Catherin».' (a pag. 117^,

A primeira parte contêm CXX\'II Capitules; e a segunda parte, XLV Capítulos, dos

quais os últimos vinte e dois são consagrados por completo a sucessos ocorridos no

ultramar. ~ - — -
-

Três dos capítulos da primeiía parte ocupam-se de ocorrências militares que se deram

no Brasil, entre as quais avultam as lutas travadas no Rio de Janeiro entre Iran»

ceses e portugueses, que terminaram pela expubão daqueles da referida cidade e

pela vitória das nossas armas. Cs trcs capitules em questão apresentam as seguintes

epigrafes :__^___—
•CAPITULO CXX. N 5oce//í)s do Brafil, particular- • mente do Rio de Janeiro.*

(a pags. 348-353).

(CAPITULO CXXI. ![ Profeguefe a guerra do Rio \\ de Janeiro, expulfaã dos Fran-

ce- II
zes, e fundação daquella Cl-

1
dade com o nome de S. Se- 1| baftiaõ.' (a pags.

353 338).

«CAPITULO CXXII I' De outros fuceffos de guerra
\\ notáveis.' (a pags. 358361).

Crónica recheada de interessantes docunienics para a história não só da metrópole mas
também da» nossas possessões ultramarinas durante o terceiro quartel e parte do

quarto do século XVI.

A segunda parte desta Chronica é EXTREMAMENTE RARA ; nem mesmo dela ha no-

ticia de mais de tres ou quatro exemplares. Inocêncio e Pinto de Mates parece

nunca terem visto qualquer exemplar, como se infere do primeiro )ulgar incompleta

a obra dizendo— «Chegou a impressão somente até pag. 169.»; e o segunde ir-lhe na

esteira declarando: «... s.-ihiu somente até pag. 169 >. Sâo na veidade apenas 169

pags.; mas compreendem, indubitavelmente, ledo o texto destinado à Segunda Parle

em questão, e a confirma-lo lá está, como acima dissemos, o concludente— «FIM.>,
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seguido da marca, que Umbem descrevemos, impressa a tinta perfeitamente Igual i

empregada no texto propriamente dito. Sobre este assunto vejam-se as interessantes

e judiciosas considerações e informes que Brito Aranha dá a pag. 163 do tomo Xlll

(6.0 do Suplemento) do Dlc. biblUographico.

O nosso exemplar, contendo, como fica dito, as duas partes da obra, encontra-se opti-

mamente conservado, e esta circunstancia mais o recomenda e valorisa. A encader-

nação, inteira de carneira, é do tempo em que o livro veio á luz.

2385 PORTUGAL
II
CUIDADOSO. K LASTIMADO

||
COM A VIDA, E

PERDA
II
DO SENHOli REY

||
DOM SEBASTIÃO,

|I
O DESEJADO DE SAU-

DOSA MEMOIUA.
II
HISTORIA CHRONOLOGICA

||
DE SUAS ACC,OENS, E

SUCCESSOS DESTA MONARQUIA
||
em leu lempo ; luas jornadas a Africa,

batalha, iit;rda, circunílancias,
|| e coníequencias notáveis delia.

|| DIVI-

DIDA EM CINCO h\\m)&.\\ ESCRITA, E OFFERECIDA
\\
AO MUITO

ALTO, E MUITO PoDEROSo REY
|| D. JOAÕ V.

|| NoSSO SENHOR. || PELO
PADRE

II
JOZÉ PEREIliA BAYAÒ. ||

Preshyhro do Habito de S. Pedro, natu-

ral do Luqar de Gufidrlim,
||
Termo da Villa de Pena-cova, Bifpado de Coim-

bra.
II
(Vinheta ornamental tendo no centro o escudo das armas reais por-

tuguesas; gravura em madeira) |1
LISBOA OCCIDENTAL, \\ Na Offlcina de

ANTÓNIO DE SOUSA DA SYLVA || || M.DCC.XXXVII. ||
Com todas a*

licenças neeeffarias. A' custa do viefmo Impreffor. In- foi. de XXIV pags.

(prels.) inums., 784 niims. e mais duas inums. (ultimas). E.

Na primeira (a II em branco) das XXIV pags. prels. o titulo de ante-rosto ; na pag. III

(a IV em branco) o titulo de rosto, acima transcrito; nas pags, V e VI, em cara-

cteres itálicos, a Dedicatória a D. João V; de pag. VII a XI o .PROLOGO 1|
AO

LEITOR.-.; de pag. XII a XIV as -LICfiNÇAS. (Do Santo OíHcio.-Do Ordinario.-

Do Paço) permitindo a iuipressão da obra ; de pag. XV a parte da XXIV, em cara-

cteres itálicos e algum redondo, a duas cols., o «INDEX ![ DOS LIVROS, E CAPI-

TITLOS, QUE SE CONTEM
|| nefta Hiftoria delRey D. Sebartiaõ.>i e na restante

parte da mesma pag. XXIV a «PROTESTAÇÃO.» datada e subscrita: «... Lisboa
|{

Oriental 26. de Mayo de 1737. || O P. Jozc Pereira Bayaõ.^.

De pag. 1 a 750 (das 780 pags. nums.), a duas cols., o texto da obra propriamente dito;

e de pag. 751 a 780, também a duas cols., o .INDEX ]|
DAS PESSOAS, E COUSAS

PRINCIPAES, QUE SE ,; Contém nefta Hiftoria . Na primeira e em parte da

segunda pag., igualmente a duas cols , a lista dos «LIVROS, QUE O AUTHOR
TEM ESCRITO.» Impreffos. (nove obras; primeira col.) e Para imprimir, (outras

nove obras; segunda col).

A composição tipográfica é embelezada de três letras iniciais e três cabeções decorativos

de desenha de fantasia (além de outros constiluidos por peqs. vinhetas tip. orna-

mentais, simetricamente dispostas)
; gravuras em madeira.

No frontispício são impressas a vermelho as seguintes linhas do titulo : 2.», 5.a, 7.»,

11. a, 14.a, 17.a, 20 a e 22.a,

Esta obra, curiosa, de Pereira Baião é uma remodelação da sua Chronlca de D. Se-

bastião, que publicara em nome de D. Manuel de Meneses (Veja-se a descrição que
dela damos acima). Estimada e já POUCO VULGAR no mercado. Bom exemplar.

'2386 Portugal glorioso, eillustradocom a Vida. e Virtudes das bemaven-
turadas Rainhas Saneias Sancha, Theresa, Mafalda, Isabel e Joanna.

Breve noticia dos seus milagres, de seus cultos e Trasladações. Com hum
discurso no fim sobre as paridades das Sagradas Religiões, Dominica, e

Franciscana, ditas de Coimbra, e felicidades do mez de Outubro, Oflere-

cida á Seren.""" Senhora D. Maria Infanta de Portugal. Por Joseph Pe-

reyra Bayam, ITesbytero do habito de S. Pedro, natural de Gondelim'^do

Bispado de Coimbra. (Vinheta ornamental). Liéboa Occidental. NaOfficinade
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Pedro Ferreyra. M.nCC.XXXIÍ. In-i." de XXXVI pags. (prels.) inums. e

r.28 nunis. E.

As XXXVI pags. prels. inserem o seguinte : ante-rosto ; rosto ; Dedicatória a D. Maria,

Infante de Portugal; LICENÇAS.. (DO SANTO OFFICIO.-DO ORDINÁRIO.

-

DO PAÇO) ; «PROLOGO.» ; Respostas a Cartas do autor e Cartas suas ; e dois

SONETOS.
O titulo no ante-rosto é encimado por o escudo das armas reais portuguesas; e o titulo

no rosto é impresso, em linhas alternadas, a preto e a vermelho.

Antes da folha do ante-rosto ha uma outra que insere uma estampa alegórica (gravura a

buril em chapa de metal, assinada: M. F.) reproduzindo os retratos das cinco rai-

nhas-Santa Joana, Santa Isabel, Santa Sancha, Santa Teresa e Santa Mafalda.

Livro interessante e estimado. Excelente edição (única que se fez da obra). Já bas-

tante rara. Belo e.Kemplar.

2387 VIDA
II
DA AUGUSTISSIM.-V RAINHA

[j
SANTA TERESA,

||
Filha

DO SEGUNDO Rei de Portugal, |1
e Religiosa Cisterciense;

||
ESCRITA

||

POR JOSEPH PEREIHA BAYAÕ
; ||

Supplumentada com Dissertações,

No 11 TAS, E Documentos,
|| E OFFERECIDA

||
A' SENHORA D. ABADESSA

II
DO MOSTEIRO DE LORVAÒ,

[j
Donatária da Villa de Esgueira.

|| POR
Fr. MANOEL DE FIGUEIREDO,

||
Chronista dos Cislerciemes de Portugal,

||
e

Algnrres.
\\
(Peq. viniiet i ornamentnl)

1|
LISBOA

||
Na Opf. de Francisco

Luiz Ameno. ||
m. dcc.xci.

|1
Com licença da Heal Mesa da ommiffaô (sic) Ge-

ral
II
/obre o Exame, c cnf (sic) dos Livros. In-S." peq. de XII pags. prels.

inums. 6 227-142 nums., além de 11 inums., finais. E.

As XII pags. prels. compreendem : titulo (pag. I) ; taxa de preço de cada exemplar

(pag. II) ; em caracteres itálicos, Dedicatória a Abbadessa do Mosteiro de Lorvão,

datada e subscrita no fim : «... Aicobafa 7 de
\\
Janeiro de 1791. \\ Fr. Manoel dt Fi-

gueiredo.' (pags. III a VI) ; .PREFACIO., (pags. VII e VIU) ; e «INDEX
||
DOS

APPENDICES
II
e Documeutos.» (pags. IX a XII). Nas ultimas 142 pags. nums. de-

correm os Apêndices; e nas duas pags. inums. finais: «DESCUIDOS DO AUTHOR,
II e da Impressão.» ; e «ADEVERTENCIA. || Como a obra mudou de figura no papel,

de-
II
ve também mudar em alguns números.*.

Livrinho interessante, estimado e pouco comum no mercado. Belo exemplar.

2388—Pereira Bracamonte (Dymíxyos).—BANQVETE
||
QVE APOLO |! HIZO A

LOS
II
EMBAXADORES

||
DEL REY DE

||
PorUigpl Don Ivan

||
Qnaito. || EN

CVYOS PLATOS HALLARAN\\ los fenores comhidados, nwfclada con lo\\

didce de alguna poezia, y politica,
||
la conferuacion de lafaliid

||
humano.

||
DE-

DICADO SOLAiMENTE AL
||
qne le conftare fu dinero.

||
POR EL LICEN-

CIADO DOMINGOS
\\
Pereira Bracamonte.

\\ || EN LISBOA.
||
EN Ia

emprenta de Loureni;o de Amberes, \\y a fu cofta. Ano. 1642. ln-4.'> de IV

pags. (prels.) inums. e 164 nnnis. na frente. E.

Na primeira das IV pags. prels. o titulo transcrito acima (emoioldurado por dois filetes

paralelamente dispostos); a pag. II em branco: na pag. III as «LICENC,AS.» per-

mitindo a impressão ; e na pag. IV ,i .DEDICATÓRIA.»
As 154 pags. nums. inserem : de pag. 1 a 9 : «GAZETA DE || PARNASO 1| PROLOQE-

TICA.. ; e. de U a 164: «MESA PRIMERA
||
DE POMONA, Y FLORA. || MINIS-

TRADA EN LA COZINA
|1
de las ferenifrimas Mufas || A COSTA DE LOS MÉDI-

COS,
II y políticos.»

Livro, no seu género, muito curioso e apreciável ; escrito em prosa e verso; e acompa-
nha-o interessantes reHexões filosóficas, adágios, máximas, etc. Na parte poética des-

crevem-se as qualidades de certos frutos comiveis ; e na outra parte as propriedades

medicinais dos mesmos frutos. Os exemplares são RARÍSSIMOS.
Pereira Bracamonte, o autor, doutor em medicina, era natural de Amarante, onde nas-

ceu em 1616. Nicolau António não o menciona na sua Hispana nova, mas Barbosa

/r^^/^'
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Machado regista-o na Blbl. lusitana e também Garcia Perez, a pag. 453 do 3eu Ca-

tálogo razo:iado, blográjico e bibliográfico de autores portuguezes que efcreverão en

castellano. Parece que Inocêncio não se referiu, no Diccionario Bibliograpliico, ao

Doutor Bracamonte por este ter escrito a sua obra em castelhano ; e o sr. Melchoi

Garcia Moreno provavelmente não teve conhecimento nem do autor nem da obra,

pois nada vem a tal respeito 'no seu Catálogo paremiológico.

2389— Pereira Brandão (/.mzs).— Elegiada de... Dirigida ao Serenissinio Se-

iitior r.irileal Alleito.. . Fielmente copiada da Ediçani de Manoel de l.yra

L' anno 1588. l'or Heiílo Jozé de Souza P'ariiilia .. Lisboa: Na 0\. de José da

Stlva Nazareth. Anno M. D(.C. LXXXV. Com licença da Heal Meza Cenaoria.

In-B." poq. de 431 pags. K.

Na 3.> pagina vem um Soneto de Francisco d'Andrada e outro de Diogo Bernardez;

na 4.3, um Soneto e uma outavã de Pedro d*Andrade de Caminha ; na 5.a, um Epi-

grama de Hleronymo Corte Real; e de pags. 7 a 431 o Poema, que compreende
XVIII Cantos. -Muito estimado. Segunda edição, já difícil de obter,

A edição original, muito rara, deste clássico e apreciado poema, dada á estampa em
Lisboa, por Manuel de Lyra, 1588, conslitue um 8.o peq. de IV-28Ò ff.

2390- Pereira da Feira (Fr. Fructuo.m .—AHIE HE
||
IíHAMaTIiíA, LATI- 1| na,

Portiigiieza, Benedictina
||
I'H1MK1RA PARTK.

|i
Seriio porá teroeira cLifle.

II
(Rst^u lo d'ariii;.s, tendo em volta: «DE INDVSTRIA DE DOM lOAM DE

O GASTEI BBANCOs; í!r.ivura quadrangular em madeira) || POfi Fr. FfíV-

CTVOSO PEREIRA DA FEÍ\\ra, Monge Negro do Grande Patriar- \\ cha

S. Bento. \\
TERCElR.i E[}IC,AM\\ |1 Com todas as licença.i necef/a-

rias
II
Na fifBcina de Duniingos Lopes Roía. Anno .le 165-2.— In-8.° peq. de

XVI p gs. (prel.s) e '.^Oli nnnis afora uma em branco, final. E.

As XVI pags. prels. inserem: titulo (pag. I; a II em branco); cLICEMC.AS > permi-

tindo a impressão (pag. Ill); Dedicatória «A D. lOAM DE CASTEL BRAN-l|co
Prefidente que foi do Senado da Ca- 1| mara de Lx., filho de D. Duarte de Caf-

1|

telbranco primeiro Conde de S.ibu
li gal...», datada e subscrita no fim: <Em S.

Bento da saúde, vitimo de lati, o. 7/552. | Fr. Fructuofo Pereira.- (pags. IV e V) ; e

«PROLOGO. "AOS ESTVDIOSOS DA LINQOA || Latina.» (pags. VI a XVI).

Livro, no seu geuero, curioso e estimado. MUITO RARO. Bom e.vemplar.

2391 - Pereira da Silva (J. M ).— Aspasia, poc. . . NoVa edição revista e corre-

^ (- cta pelo aui-.ti>[-. Porlo : Imprensa Litterario Commercial. . 2875. In-8.° de

IV- 264 1-1 1 p:ig.s. E.

2392— Os Valões illusiies lio Bra/il iluranti' os tunipos coloniaes. i*or ..

^ C\ Jl Q ^-í Pariz: Frmiek. Guillnumin et C
., (Na Impr. de Henrique Plon...). In-8.°, í

rj. <í r? vols. de a9l-I e 11-369-1 pags. E.

Excelente exemplar; com magnifica encadernação (li2 francesa).

2393— Pereira da Silva Leal [Dr. ilfn« ««/). — Discurso apologético, critico, jurí-

dico, e hisloii (), em que se mostra a verdade das doutrinas, factos, e Do-

' /O r , cumenlos, que affirmou, e rt-ftuio na Conta dos sens Estudos, que dera na

Academia Keal, na (Conferencia de 8 de Novembro de 1731 a respeito do

sai-io, pontifício, e real collegio de S. Pedro: Lisboa Occidental, Na Offic.

deJoseph Anionio da S,i/ha... M.DCC.XXXUI. In-foL de VllI-1íí)9 I pags. E.

Estimada. Excelente edição, adornada de lindas vinhetas por Debrie.

j / ,. 239't Memori-s p.Mn a historia LCCl^-siasl^ca do lilsp;ido da Guarda.

S C/'^ V O Parle primeira, Dedicada a el Rey li. João V . . Tomo primeyro. (Vinlieta

/ '' ornamental)— Z,i>6cia Occidental, Na Offi- At Joseph António da Sijlva, .

.
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M.DCC. XXIX (1729). In-é." de portada alegórica e XVIII (inums.) CXIV-

S64 pags.— Segue-se com nova numeração

:

Appendix ao primeiro volume.. . Compreliende a dissertação exe-

jjetica crilioa que se publicou entre os docunientos da Academia do anno

lie 17'23 contra o Concilio, intitulado Primeiro Bracarense, que descobrio,

e publicou Fr. Bernardo de Brito.—De 121 pags.. além de ^<^e Errnías. K.

Além da estampa alegórica, a obra tem a orna-la diversas vinhetas devidas a Rochefort

e QuiUard. Belo exemplar. Óptima encadernação {inteira de carn. fina), que tem nas

pastas, impresso a oiro, um ex-liòris orasonado (de D. Maria I) com o escudo, ao

centro, das armas reais portuguesas ; dourado nas ff. ~Sô se publicou este primeiro

volume.

23'.)5—Pereira da Fonseca (P. .4n/onío—aliás Christovam Godinho'').— PODE-

KES
li
DE AMOR. . . EM LISBOA. . . An. Ib57.

(Z>o j ronlisyicio damos a exaita reprodução foto-eiticográfica que teyue) :

OD ER E S

DE AMOR
EM GBPvAL.

£ Q?.^S D£ CONVERSÂC.AM
P A R T i C Y L A Jl.

A .^ía R TIM C OTTA
J^AÍBam d ' /Umtyiiu

D, te o.

o P. ANTOíIIO 7EREYK.-1. D' Aí'CilíS£CA
Theologo uataraldi Cidade de Laor;.

B M L ! S B V f..

[U original mede nõxIOD""")

In-4.'' de XX pags. (prels.) inums. e 440 nums., além de uma em branco,

final. E.

Na primeira das XX pags. prels. vem o titulo (acima reproduzido em •fac-simile>) ; a 11

em branco ; de III a V a Dedicatória <A MARTIM COTTA FALCAM ||
de Almiida
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8ic.>, subscrita no fim: -António Pereira da Fonfeca.- ; nas VI e Vil o <AO LEI-

TOR.
II
PROLOGO.» ; nas VIU e IX as ^UCENC,AS.> ; nas X e XI o "INDEX..

;

na XU as «ERRATAS..; na XIII : «DE HVM SEV AM100||ao Avior.
|1
DECI-

MAS.. ; na XIV: .DE CERTO AMIOO ' a N.zardu.
||
SONETO.. ; na XV: .AL AV-

THOR, V A SV OBRA. || DECIMA. || Del P. M. D. Fr. Miguel Valentim jubilado

Lente en
||
la Vniuerfidad de Coimbra.-, e «Del D. Oafpar de Mery, y Soza, Lente

de II
Mathematicas en la Vniuerfidad

|i
de Coimbra.

i|
DECIMA.» ; na XVI: «DE

CERTO AMIOO ||
a Nizakdc..

j,
DECIMAS.. ; na XVIl : «DO DOVTOR 1|

ASCENCIO

LOPES MONIZ
II
AO Autor.

||
DECIMAS.» ; na XVIU : «DEL MISMO AL AVTOR.

||

DECIMA.., e «DE VN AMIGO, A NIZARDO.
;
DECIMA.. ; Na XIX: «DO PADRE

FRANCISCO DE VASCON- 1| cellos Coadjutor de N. Senhora do Loreto, ||AN1.

ZARDO.
II
DECIMA ., e -DEL MISMO A NIZARDO. || DECIMA.. ; e na XX : -DEL

LICENCIADO
I

ANTÓNIO DE MIRANDA || a Nizardo
||
SONETO.»

A composição, esmaltada de algumas letras iniciais de desenhos de fantasia e com um
ttorão de remate, foi executada com caracteres redondos e algum itálico. Também
são compostas com itálico, porém de corpo bem mais pequeno, as abundantes e por

vezes extensas notas e citações marginais que o texto contém.

Livro interessante e muito estimado; escrito em dialogo e dividido em quinze horas

(HORA I. a HORA XV.). Edição primitiva, e ainda hoje a única publicada. Os exem-

plares são RARÍSSIMOS; nem nos consta que algum tenha aparecido no mercado

de ha muitos anos a esta parte. O nosso está optimamente conservado, tendo ape-

nas o frontispício reforçado.

Pereira de Aràza (Bernardino).—Vej^-se o n.» 449.

Pereira d'Azevedo (Franeí«co).— Veja-se: Gyr {Abbade).

2396— Pereira de Berredo (Bernordo). -A NNAES... LISBOA... M. DCG. XLIX

(1749).

/ "li rs /'J C^" h'ontúpicw damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincográfifo).

ylV^C In-fol. de XXVI pags. (prels.) inuriis. e 710 niims., além de uma ff. em
branco, final. E.

As XXVI pags. prels. inserem o seguinte: titulo (acima reproduzido em «fac-simile»)

(pag. 1; a II em branco); Dedicatória a D. João V, subscrita pelo Editor e Im-

pressor Frandfco Luiz Ameno (pag. III e IV); .PROLOGO., (pags. VaXII);

«ADVERTEMCIA.. (pags. XIU a XVIl); -^CARTA DO M. R. P. M. BENTO DA
FONSECA,

I: da Companhia de Jefus, Procurador Geral do \\ Maranhão., datada e

subscrita no fim: «... Collegio de Sanio Anlaõ, 14 de Junho de 1749. ||
De V. P.

||

Muito amante, e obrigado servidor,
||
Be/ító da Fonfeca.y (pags. XVllI a XX); «LI-

CENÇAS.. (Do Santo 0«icio.-Do Ordinário.—Do Desembargo do Paço.) permi-

tindo a impressão da obra (pags. XXI a XIV); e «CATALOGOU DOS |1
LIVROS, E

RELÇÕES MANUSCRITAS,
II em que fe achaõ algumas memorias do Ef- 1| tado do

Maranhão.» (pags. XXV e XXVI).

As 710 pags. nums. compreendem : de pagina 1 a 783 o texto da obra propriamente dito,

dividido em XX Livros; e de pag. 785 (a 7S4 em branco) em diante, a duas cols., o

.ÍNDICE
II
DAS COUSAS MAIS NOTÁVEIS 11 de/íe Livro.'.

A composição tipográfica foi executada com caracteres itálicos e redondos: com os pri-

meiros, além de algumas linhas do titulo do frontispício e do texto inserto no vo-

lume, a Dedicatória a D. João V, diversas linhas das epigrafes das peças prels., os

Sumários que precedem cada um dos XX Livros em que a obra é dividida e os di-

zeres ou titulo que encimam o texto de cada uma das 710 pags. nums. A mesma

composição é embelezada com diversos cabeções decorativos, numerosas letras iniciais

floreadas, e vários florões de remate ornamentais, tudo gravado era njadeira.

Este trabalho histórico de Pereira de Berredo, embora por veses -romanesco e fabuloso.,

é de bastante imi 'jrtancia para a histúria da Piuvincia e cousas antigas do Mara-

nhão. A edição, formosa e nitida, foi impressa em magnifico papel de linho.

A Advertência, inserta em algumas das pags. prels., consta de uma interessante e valiosa

noticia histórico-genealógica, em que seu autor pretende demonstrar que Peixeira

de Berredo, o autor dos Antmes, descendia de sangue real.



A N N A E S

HISTÓRICOS
DO ESTADO

D OMARANHÃO,
EM QUE SE DA NOTICIA DO SEU DESCOBRIMENTO,

c ludo o nuis que nellc tem fuccedido defdc o anoo em que foy
dercubeno até o de 1718;

OFFERECIDOS
AO AUGUSTISSLMO MONARCA.

D. JOÃO V.
NOSSO SENHOR.

ESCRITOS

POR BERNARDO PEREIRA
DE BERREDO,

Do Confeito de 5 Mageftade , Governador , e CapilaS Gtnerat^y

que foy de mefmo EJlado , e de Mazogaô.

LISBOA,
(lí) Na Officiíu de FRANCISCO LLMZ AMENO . Impreffoi)

d» Congregação Camerarla da Santa Igreja de Lisboa.

M. OCC XLIX

Com as licenças necejforiat.

Frontiãpicio da obra descrita no Catálogo sob o n.» 2390.

O original mede 242Xl37ii>in.

(Pag. 104)
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Pereira de Berredo, que nascera em Serpa, no Alentejo, faleceu em Lisboa a 13 de Maio

de 1748, -um anno antes da publicação dos seus Annaes.

A primeira e a terceira das Licenças do Santo OBicin são subscritas, respectivamente,

por Fr. José Pereira de Santa Ana e D, Caetano de Oouvea ; a primeira das do

Ordinário, por D. José Barbosa ; e a primeira do Desembargo do Paço, por [)iogo

Barbosa Machado.

Muito estimada. Belíssimo exemplar, com óptima encadernação tinteira de carneira),

contemporânea da impressão da obra. - Leclere, Bibliotheca Americana, n.o 156U j-Dr.

Carlos Rodrigues, BlbUotheca BraslUense, n.o 388.

:!3M7-Pereira de Brito (í^.jwo).—HISTORIA ||
DO NASol.MKNTU, VIDA, E

MAIITYIUU
II
DO VKN. PADRE

II
JOAÕ TlE BRITTO

|1
D.'i Companhia de p ,-, ..

JESU, |! MAliTYR DA AZIA. || E 1'rotomahtyr da Miss.\õ de Madurby,
|| £> X_ ^ * ^

Compolta por feu Iimaõ
||
KERNAÕ PEREYRA || DE BHITTO,

||
Fidalgo da

Caza de Sua Mageftode, Alcopde mói- de Alter \\do Clmu, Comri.eudadur de

Mov/ort,',
II
DEDICADA || Ao muyto alto, & muyto po'lfrozo Ruy tie

||
POR-

TUGAL
fl
D. JOAÕ V. II POR

I!
D FER^•A^DO DE LA CUEVA.

||
E MEN-

DOC,A
il
SOBRINHO DO AUTHOR,

1|
Fiialgo da uielma Real Caza, Comiuen-

daior de Santa Marin do
||
Pinheyro grande. Coronel de Infantaria de hum

dos Re-
II
gimenios da Província do Alentejo.

||
(Vinheta ornamental

;
gra-

vura em madeira) |1
COIMBRA : || II

No Real Collegio das Artes

DA Comp. de Jesu.
II
Anno de M.DCC.XXIL Com todas as licenças neceffa-

rias. In-fol. de LII pags. (prels.) inums. e 250 niims E.

As LII pags. prels. compreendem : titulo ou frontispício, impresso a preto e vermelho

(pag. I; a II em branco); «A ELREY N. SENHOR |1 DEDICATÓRIA.., subscrita

no fim : «O. Fernando de la Cueva, ^ Mendoca. (pags. Ill a VI) ; Prologo «AO
LEYTOR,. (pag. VII e parte da VIII); .PROTESTO, || E DECLARAC,AÕ DO AU-
THOR.. (resUnte parte da pag. VIII) : .Licença do S. Officio..

i|
CENSURA DOM.

R. P. M. f-r. António da EXPECTA-\\çaõ, Qualificador do Officio.», datada e subs-

crita DO fim: «... S. Francifco da |! cidade de Lisboa Occidental, em 13. de Feve-

reyro,"de 1721. i; /=>•. António da Expectação.^ (pags. IX a XI) : «Licença do Ordiná-

rio., (peq. parte da pag. XII); -Licença do Paço. CfA/St//?/) DO M. R. P. M.
Fr. LUCAS DE SANTA [ Catharina.y, datada e subscrita no fim t .... S i| Domin-
gos de Lisboa Occidental, em 4. de Junho de

|i
1721. [Fr. Lucas de S. Catharina.y

(restante parte da pag. XIII e pag. XIII), e outras peças permitindo a impressão do
livro (restante parte da pag. XII e pag. XIV); .EPIGRAM.MAS || LAUDATORIOS,
l|8t[|TRIUNFAES ELOGIOS, í| COM QUE ALGUNS FILHOS

|| Da Companhia de

Jbsu|; CELEBRARÃO AS VIRTUDES, VIDA, E || a morte l| DE SEU FELISSISSIMO
IRMAÕ

l!
O VEN. PADRE |: JOAÕ DE BRITTO.. (pags. XV a L) ; e o Índice e

Sumario das partes em que a obra é dividida, encimado pela epigrafe : .DIVIDESE
II
EM TRÊS PARTES,

I|
E TERMINASE

JI Com dons ;' ADDITAMENTOS...
As 250 pags nums. inserem, a duas colunas: de pag. 1 a 32 o texto da PRIMEVRA

PARTE da obra (XII Capítulos;; de pag. 33 a 139 o te.Kto da SEGUNDA PARTE
(XXX Capítulos) ; de pag. 141 a 298 o texto da TERCEYRA PARTE (XVI Capítulos);

e de pag. 209 a 250 os dois Aditamentos finais.

O primeiro dos dois Aditamentos (pags. 209 a 235) consta de um resumo da vida do P.

João de Brito (-.COMPENDIO í' DO NASCIMENTO, VIDA, E MAR-|ltyrio do V.

fervo de Deos
1! JOAÕ DE BRITTO,

II
Sacerdote Profeffo da Compa- h nhia de JESU,

!l Morto em ódio da Fé pelo Regulo Maravá ;: FOY IMPRESSO EM ROMA NO
ANNO DE 1714. E APREZEN- 1| tado na fagrada Congregação dos Ritos por Joaõ
Bautifta Galleraío...T.). Compreende uma .-ADVERTÊNCIA AO LEYTOR, ] £m
que J'e declarão as razoas de aqui fe accrefcentar efte\\ Compendio.'-. «HUMA
BREVE PREFACÇAÔ..; e XVIU è§ (nums. de § I a § XVIIl).

O segundo Aditamento, - intitulado : .VERDADEYRAS |' IMAGENS || DO V. PADRE
||

JOAÕ DC BRITTO.»-, compreende tuna compilação de varias cartas escritas de
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diversas missões. Destas missivas, dadas eui caracteres itálicos, citaremos as se-

guintes :

..PRIMEYRA CHARTA \, DO P. THYRSO GONZALES DA 1| Copanhia de Jesu pêra

o P. Sebafliaõ de Magalhães || confeffor de S. Mageftade, em que declara as rezoés,

que havia, pêra naõ vir da índia pêra [I Portugal o V. P. Joaõ de Britto.» (datada e

subscrita no fim: .... Roma, 22. de
\]
Julho de 1690. \\ Servo em ChtiOoll Thyr Co

Oonzaíes.')

^SEGUNDA CHARTAWDO 1«ESM0 P. OERAL DA COMPANHIA
||
pêra o P.

Leopoldo Fués coiiíefror da Sereniffima
I|
Rainha de Portugal, o qual lhe efcreveo,

como e-
I

ra vontade da dita Sereniffima Senhora, que
i,
vieffe da Índia e V. P. Joaõ

de Britto, pe- 1| ra fer Meftre de fuás Altezas.> (datada e subscrita : "... Roma \\ 30.

de Setembro de 1692.
|| Servo em Chriftó.

|| Tftyrso Goitzales.t),

• CHARTAS (Seis) D. V. P. JOAÕ DE BRITTO E- || fcritas a feu Irmaõ Fernaõ Pe-

rcyra de Britto, em que||fe conhece bem q em todas as occazioês fe acha-||va no

dito V. P. amor de Deos, defprezos
|j
da Vida, cuydados da morte, defpegos

||
do

mundo, & aportados dezejos||de dar a vida pela Fé.» (a penultiuia 6 datada de

<aoa, 26.
\l
de Jaaeyro de 1691. % ; e a ultima de: •... Miffaõ, de Setembro 22. de

1692..).

-CHARTAS (Sete) D. V. P. JOAÕ DE BRITTO E- || fcritas na Índia ao Padre Joaõ

da Cofta da Com-
1|
panhia de Jesu, Miffionario da miffaõ do || Malabar.» (A sétima

Carla é : «Efcrita do cárcere em 3. de Fevereyro de 1693. vefpo- || ra do feu gloriozo

martyrio..).

.CHARTA DO V. P, lOAÕ DE BRITTO PE- II ra o P. Manoel Rodrigues Provin-

cial da Província || do Malabar, feyta no cárcere aos 30. de Julho || de 1686. quando

foy preso a primey- il ra vez.».

CHARTA DO V. P. JOAÕ DE BRITTO PE-Jlra o P. Luis Pereyra da Companhia

de Jks>-.. (datada e subscrita no fim: «... Miffaõ \\ de Madurey na índia Oriental.

II
23. de Mayo de 1692. j] Humilde feruo, & m.'" amigo l/oaõ de Britto.^).

.CHARTA ESCRITA NAS VESPORAS DA || fua morte ao Padre FrancifcO Laines

Superior
II
da miffaõ.» (datada e subscrita: «... Do cárcere de t/rgur, || 3. de Feve-

reyro de 1693. 1! De V.V. R.R. || Indigno fervo em Christo !: Joaõ de Britto.'

As diversas poesias latinas insertas nas pags. prels. XV a L. são, respectivamente, subs-

critas pelos seguintes autores: P. Josephus de Murcia, P. Emmanuel Vieyra, P. Ma-

thias Corrêa, P. Petrus Rangel, P. Xaverius de Lima, P. Petrus de Almeyda, P.

Oregorius Barreto e P. Ludivicus Pereyra, todos da Soe. de Jesus.

A composição poética do ultimo dos autores citados, consta de: .PALMAM || TRIUM-
PHALEM

[, VEN. PATRIS
ji
JOANNIS DE BRITTO || Societatis Jesus 1| SAN-

CUINE IRRlGATAM||f/?/0/r; P. LUDOVICUS PEREYRA H Ejufdem Societatis,

Et iii Folia ex.plicat, QUIBUS || Martyris fanguinem, Victoris tri- || umphos, Joannis

vitam, Amici |' fidem, Fratris amorem cir- 11 comspcribit.» (ocupa as pags. X.KXIII a L).

A composição tipográfica, muito nitida e perfeita, acha-se embelezada de vários cabeções

e florões de remate decorativos, e de numerosas letras iniciais de desenhos de fan-

tasia, tudo gravado em madeira.

No titulo do frontispício são impressos a vermelho os dizeres que constituem as linhas

1», 4.a, o.a, 9.a, lo.a, I3.a, 16.a, 20.a, e 24."; e, ainda, na 26.» os indicativos da data

da impressão da obra.

Livro importante para a historia das missões portuguesas na índia Oriental durante a

segunda metade do século XVII. Primeira edição, a mais estimada. Muito rara.
Belo exemplar. -A «Segunda edição, com um importante addicionamento», t de

Lisboa. Typ. de A. S. Monteiro, 1S52, e constitue um 8.o de XXIX-361-1I pags. e

uma litografia reproduzindo o retr. do P. João de Brito. ^

2H98- Pereira de Castro (Goií-tf/). — Monomachia sobre as concordias que

,^^ fiziraiii os reys uoni os prelados de Portugal nas duvidas da Juiisdiçíim

ecolesiastic.i e temporal, F. Breves de que foraõ tiradas íilgiimas Ordena-

ções com as Confirniações Apostólicas, que sobre as ditas Coiioordias in-
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terpuzeraP os Siimmos Pontifices, Composta por. . . TÃshoa OeDídental, Aiino

de M. nCC XXXriII. . In-fnl. de XTXÍfiô p-gs. F.

Obra curiosa
;
publicada póstuma. Primeira edição, feita a expensas do livreiro lisbonense

José Francisco Mendes, que a dedicou a Jerónimo Leite de Vasconcelos Pacheco Ma-

lheiro, fidalgo da Casa Real. Rara. Excelente exemplar.

O frontispício é impresso a preto e vermelho.

2:-i99 VLYSSEA,
||
OV |1

LYSBOA EhlFICADA. !|
('ilKMA HERÓICO. I!

CoMIMiSTO PKLO INSlLnNEII Doutor Galiriel Pereira de Callro, Corieg. dor

II
que foy do crime da Corte, & nomeado por

||
S. M:igelta(it; pr ra Chan-

celer niór |1 do Heyno de Portugal. M ELfíEY MOSSO SENHOH.UE.s-

ciido das annas reais portuguesas; gravura em niadeira; ||
Com licença, im

Li$hon ]or Lourenço Crasbeeck iinprtfsor delRey. 1630.
\\ A cufta de Paulo

Grasbeeck mercador de Jiuros.— ln-4.° de X ff. (prels., inums. o 207iiums.

na frente, além de unia eni brancoi final. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das X ff. prels. o titulo acima transcrito ; na

frente da fl II a Dedicatória «A ELREYi, NOSSO SENHOR.» (Filipe III de Por-

tugal), datada e subscrita: «... Lisboa 16. de lutho de 1636. 1| Luis Pereira de Cartro.»;

no verso da mesma H. II as Licenças permitindo a impressão; na frente da H. III:

«AVTHORI. I DOM. HIERONYMVS MAS- 1| carenhas Sacri Diui Petri Collegi]

quondamll .Mumnus, nunc Sacríe Theologiae 11 Collega, & Conimbricenfi jl Sede Cano-

nicus.
I

EPIGRAMMA.» ; no verso da mesma H. III uma poesia latina de Authore

incógnito.! ; na frente da H. IV: dois Sonetos enaltecendo a obra e o seu autor:

'Do Doutor Luis Pereira de Castro.> e <De Francifco Lopez de Zarate.- ; no verso

da mesma ti. IV outros dois Sonetos: <De Dona Bernarda Ferreira de Lacerda.* e

'De Fr Lope Fetix de Vega Carpio.' ; no verso da mesma 11. IV mais dois Sonetos:

'Do Doutor Duarte da Situa Protonotario
1|
Apostólico.^ e -De D. Francifco Roíim

de Moura * ,• na li. V seis undécimas <De Manoel de Gattegos.-». (Todas estas poe-

sias, -duas em castelhatio-significam a homenagem á obra e ao seu autor); e de

pag. VI a X um -DiSCVRSO POÉTICO li de Manoel de Oalhegos...

O Poema propriamente dito, em oitava rima, é dividido em X Cantos, e ocupa as 207

tf. nums.

A composição tipográfica foi executada com caracteres itálicos e redondos : com os pri-

meiros a Dedicatória a D. Felipe III, o «Epigrama», a poesia latina de autor incó-

gnito, as rubricas das poesias insertas nas S. prels. e o Poema ; com os segundos o
titulo (á excepção de uma linha), as Licenças permitindo a impressão, as rubricas

do «Epigramma" e da poesia de «Authore incógnito», os Sonetos e as oitavas e o

«Discvrso poético» de Manoel de Oalhegos; e ainda o Argumento que precede cada

um dos dez Cantos do Poema.

A mesma composiç.ão tipográfica é embelezada com diversas letras iniciais de desenhos

de fantasia, cabeções decorativos constituídos por pequenas vinhetas de ornamento

simetricamente dispostas, e com outras vinhetas servindo de florões de remate, tudo

gravado em madeira.

Primeira edição, MUITO RARA, deste Poema clássico e estimado. Exemplar em per-

feito estado de conservação ; e pode dizer-se completíssimo, visto apresentar as X
ff. prels., o que raras vezes sucede, pois que em quasi todos os exemplares que
teem aparecido no mercado não se vêem as ultimas duas dessas dez folhas.

2400 VLYSSêA
II
OV

II
LYSBOA EDIFICADA II Poema heroyco |1 de Ga-

briel Pereira de Caltro
||
do Coníelho de EIRey || nolso Senhor

||
Escudo

das armas reais portuguesas)— (í>. ind. de hg. de imp., n. de dala—Ho-
landa, i63...?). In-ia." gr. de frontispício gravado, uma gravura alego- /^'^/Ç (^
rica. III íT. (prels ) inums. e 207 nums. pela frente, afora uma em branco,

finHl. E.

As III ff. prels. inserem: Dedicatória 'Ao Príncipe Dom Theodofio\\noffoS'nltor.',
subscrita pelo autor: «Luis Pereira de Caftro.» (ã. I); quatro Sonetos: <De Dona
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Bernarda Ferreira de || Lacerda.» ; "De Fr. Lope Félix da Vega || Carpio.» ;
«De Luis

Pereira de Caftro ; e «De Francifco Lopez de||Zarate», todos em homenagem á

obra e ao seu autor (fí. II e III).

A gravura alegórica (em cobre), em que se vê uma arvore açoitada pelo vento, tem na

parte inferior os seguintes dizeres : «In solijs tantum.».

Bela edição, que parece ter saído <i luz na Holanda. A composição tipográfica foi exe-

cutada com caracteres itálicos e redondos : com os primeiros a rubrica da Deiti'\i-

toria a D. Teodósio, os quatro Sonetos e o Argumento de cada um dos dez Caiiiu^

do Poema ; com os segundos a Dedicatória e o texto do Poema propriamente ditu.

Os exemplares são MUITO RAROS. O nosso acha-se perfeitamente conservado.

4401 o mesmo poema:-. OFFERECII>0\\ k ELHKY 1). .lOAlVI V. II

NOSSn SENHOR.
||
(Peq. vinheta de ornanienlo^ || LISBOA. ||

NaOfficina.de

MIGUEL KOIiHlGUES, Ini-
1|
preflor doSenh.Card. Patriarc. ||

M.DCC.XLV.

/y p II
Com an tii;evms nei-i-ffarias. In-S." peq. de XXXVIII pags. (pieis ) inmiis.

e 413 nuiiis., afora uma em branro, finaL K.

As pags. prels. III a VI inserem a Dedicatória a D. João V (subscrita por Mathlas Pe-

reira da Silva) ; c as VII a XXXVIII as peças prels. dadas na edição primitiva.

Reimpressão também já pouco frequente no mercado. Bom exemplar.

2'il>2— Pereira de Figueiredo (.4nío»ito).— Analyse da profissão da fé do santo

CPJÁ^C^L^ padre Pio IV. Por... Li»hon,iia Ojjic. de Simão Thaddeo Ferreira. Anno

^^ '' M.DCC. Com Licença da solrredita Beal Meea . . . In-é." de IV-92 pags. E.

Opúsculo interessante, apreciado e já pouco vulgar no mercado. -Clássico.

2403 A bíblia
|1 SAGUADA |!

Traduzida em Porluguez legnndo a Vul-

gata Latina
||
Illustrada com PiHfaçoês, Notas, u Ligues Variantes

||
Dedi-

cada
II
AU PRÍNCIPE N0S8O SKNHOR

||
FOR A.NTOMO PEREIRA DE KI-

Q O GUEIREDO
II
Deputado da Real Meza da Comissão

||
Geral sobre o Exame,

e Censura dos Livros.
||
EDlÇAÒ NOVA ||

Ptlo Texio Latino qve se lhe ajvn-

íou, e pelos II mvitos higanu que raõ relocirdu.-í na Traãvçaõ c i\'o!o3. TOM. 1.
||

Qve contém o Pental.

Estes dizeres, abertos a buril, acham-se no centro de bela portada alegórica, também
gravada a buril (Silva delin.—Frois sculp.). Pela parte inferior da gravura, mas
aberto a buril, o registo do log. e da data da impressão

:

LISÍiOA. MDCCXCIV. (a MDCCCVII). Na Officina de SimaÕ Thaddeo Fer-

reira. Cem licença da sobredita Iteal Meza, e Pririleçiio \\
Vendese na Loge da

Viuva Bírtrand e Filhos, aos Marlyres.—In-4.° gr., 7 vols. de, além do

froniispicio gravado, XCVIII-610, 733, 738, 658, 569, 610-XVII e II-39!'-XIIl

pa^s. E.

Tradução primorosamente feita, e por isso muito estimada. Magnifica edição, ilustrada

com o retrato de D. João, Príncipe do Brasil, a quem a versão é dedicada (Frois

delin. et sc—LjC), e com diversos cabeções alegóricos (decorativos).— Já dificil de

encontrar no mercado.

'2404 Commeotario latino e porluguuz sobre o terreiíiolo e incêndio '\^

Lisboa. De qiie foy testemunha ocular seu Autor... \'n<^ daCongreg.ii.an

do Oratório, que também illustrou as Notas. (Peq. vinheta ornamental).

'O Lisboa. Na Olfic. de Miguel Hodrigues.. . M. DCC. LVL Com as licetit-ns ne

cassarias. In-S," pec]. de VI-I-29-I pags. Des.

Nas pags. pares o texto em latim, e nas impares o texto em portuguís.—Opúsculo cu-

rioso e raro.

a

/li^
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24(i,S- Compendio das Eiwcas, e successos mais lUuslres da hisloria ge-

mi... I.hhiw : ^<l R,-yia Offic. rypoijraficn. Amio M.DCCLXXXll. (^783).

Cm /iVenii'rf" Ktol Mesa. In-8.° peq. cie Ylll-410 II ]<ng>. K.

Edição primitiva. Pouco vulgar. Bom exemplar

t;40(.- Demonstração theologica, canónica, e liislorica do direito dos /^ C" D
Metri.polii.anos de Portugal para confirmarem, e mandarem sagrar os tiis r/r^
pos siitlragíiiieos nomeados por Sua Magtstade : e do direilo dos Bispos •^

du cada província para confirmarem, e sagrarem os seus respectivos Me-

tropoliU.nos. . . U^boa- Na Regia Offcina T\ip. Anno 1769. \n-i.° de XLVl-

IV-474 pai,s. E.

Obra clássica e estimada. Foi reimpressa cm Veneza, 1771.

2407- DIALOGO
II
SOBRE OS AUTORES || da Lii gua Latina,

|]
COM d

JUÍZO CRITICO
II
Das suas Obras, Idades, Estylos, e ||

Impressof ns,
||
COM-

POSTO
II
I^OR ANTÓNIO PEREIRA, U Presbyteio da Contíreta^;aõ do Ora-

II
tório de Lisboa.

||
(Escudo d'armas)

||
LISBOA, ||

Na Regia OEBcina SYL-

VIANA,
II
e da Academia Real.

|| ||
M.DCC.LX. |! Com as licenças ne-

cessárias. In-8.° peq. de XVI-99-I pags. E.

As XVI pags. prels. compreendem: titulo de ante-rosto; titulo de rosto; Licenças;

«índice dos capitules, e Appendix, que contém esta obra.» ; e «-Prefação.»

Encadernada juntamente está a seguinte obra do mesmo P. Pereira de Figueiredo

:

Breve Diccioiiario da lalinidade pura e impura Loni a significação

Pnriugueza de ambas: Composto, e illustrado com v.iriiS Notas Criticas

por... (Vinheta ornamental;. Lisboa, Na Offic. Patr. de Francisco Liii/,

Ameno. M.PC.LX. Co») as licenças necessárias. In-8.» peq de XVI-50 p;igs.

2408 Blogios dos reis de Portugal, em lalim, e enj portuguez, illustra-

dos <le notas liisloricas, e criticas, por. .. Lisboa: Na Offic. de Simão Thn-

(Teu Ferreiro. Ânno M. DCC. LXXXV. . . ln-4.° de 3-J8 [)í\;s. E-

'2409 JOSEPHI .MAGNANIMI || LUSITANORUM REGIS
|| STATUA vCCA-

LIS 11 AUCTORE ||
ANTÓNIO PEREIRA FKiUEIREIJIO

|| iíííG/.,^ CVRI^
CENSOfíLE DECEMVIRO ORDINÁRIO

\\
ET

\
REGIS IPSIUS .AB EPIS-

TULIS LATINIS.
II
(Escudo de armas rtais de Portugal)

1|
OLIPIPONE

||

iLinlia de peqs. vintielas de ornamento)
||
EX TYPOGRAPHIA REGIA

|!

ANM) MDCCLXXV.
|| Cum facultaie Regiep Curitt Cenforice. In-fol. peq. de

6'2 pags., a duas cols. de impressão. C.

As pags. 3 a IO inserem um «PRffFATIO.» , de II a 50 vem o texto da obra propria-

mente dito ; e de 51 a 62 ; .NOT.Í AD SINGULAS TABULAS
|] STATU.€ VOCALIS.»

Monografia interessante e pouco vulgar no mercado ; adornada com uma bela gravura a

buril em chapa de cobre (loachiiius Machadius Caftrlus fculp. Bartholomaus Cof-
Hus /tatuam Egueftrem ex a:re fudit A MDCCLXXIV I. M. C. S. I. R.) reprodu-

zindo o magestoso monumento equestre de D. José I, na Praça do Comercio.

'Í4i0 Novo methodo de Gramática latina. . . Quinta impressão. (Escudo).

Lisboa, Nii Officina ãe MigVel Manescal da Costa. .Anno M.DCC.LXV. Com
as licenças necessárias, £ Privilegio Real. In-S." peq. de II-xcviiiII-.363-lII

pags. E.

As xcviii pags. prels. conteem o «PROLOGO !! DA I. E II. IMPRESSÃO.» ; e a pri-

meira das II pags. imediatas o .PROLOGO, DA TERCEIRA IMPRESSÃO.»
A primeira edição, também de Lisboa (Na Offic de Miguel Rodrigues), foi publicada em

1752, e constitue um 8.0 de CVn-319 pags.

Mi-

M'>'^
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2411 OBSERVAÇOENSII SOBnE
II
A LÍNGUA K ORTHOGRAFIA || LA-

TINA,
II
TiiiADAs DOS Mármores, Rronzes, e Mkdai.has ]| dos anligos Ce-

zni-fs. principalmente desiie Aiigns- 1| to alr íios Antoninos:
||

l'()l< ANTO-
£)^-' NIO l'KRKIIiA DE FIGUEIREDO

|| P»-est)j,í«í-o IJshonenfe. \\
. . ||

(Vinlieta

ornariientiil, gravada em madeira)
||
LISBOA,

||
Na Oíficina Patri^Tcal de

Eranciíoo Luiz Ameno.
||
—=~

||
MUGtJAV.

1| Com todas as licenças ne-

ceffariíi.s In-4 " df XXVIII pags. (prels.) iruims. e 180 iiunis. E.

As XXVIII pags. prels. inserem: titulo (pag. I; ali em branco); Dedicatória «AO
ILLUSTRISSIMO SENHOR |; ANTÓNIO DE VASCONCELl OS |1 E SOUSA, |!

Fillio

Herdeiro dos Con- lides de Caftello Melhor...» ; datada e subscrita no fim: '...Lis-

boa 20
II
de Janeiro de 1765. \\ ... \\ António Pereira de Figueiredo.') (pags. lII a

XIII; a XIV em branco); .LICENÇAS.. (Do Santo Officio.-Do Ordinario.-Do

Defembargo do I'aço) (de pag. XV a XVII) ; um -EPIQRAMMA.. e um .SONETO.»
en encómio da obra e do autor, por Manoel Pereira d.i Costa, professor régio da

lingua latina: (aquele na pag. XVIIl, este na XIX); .ERRATAS., (pag. XX\ ; e

• PREFAÇÃO., (de pag. XXI a XXVIII).

Excelente ediç.ão, e ijiipressão muito nitida. A Dedicatória, a Prefação e o começo do

texto da obra propriamente dito, são encimados por vinhetas decorativas de dese-

nho de fantasia (gravura em madeira). -Apreciada. Pouco vulgar. Belo exemplar.

2412 Origem da insigne Ordem inililar do Tn.são d'Ouro: E como seii

(Irão niistrado recahiu no.s rtis dHespanlia. Poi . . (Escuilo d'aniias

reais dii Portugal). Lialmn : i\a líegia Cfjicina TifpP[jrofica. Anno M.DCC.

LXXXi'. Com Uceiiç:i ,Mi sobredita lieal Mesa. In-í." de 41 pag.s., afora

uma em hranco, final.

Opúsculo interessante, estimado e já pouco vulgar no mercado.

2-413 Portnguezes nos (.oncilios (.eracs : Isto lic, Relataô dos embaixa-

dores, prelados, e doutores portuguezes, que tem ;issisfido nos Concílios

Geraes do (3cuidente, desdos prin:eiros lateranenses até o novíssimo tri-

denlino. Por... (Escudo de armas reais port\igiifsast. J^ishoa: Na Ofpc.
'

' O^^ *"
'''^ António Gomes. MDCCLXXXVIl. Com licença da sobredita Real

Mesa.. . In-4." de 134 1 pags., além de uma em branco, final. E.

Opúsculo curioso, apreciado e pouco comum no mercado.

Encadernadas juntamente estão as seguintes outras produções literárias do mesmo au-

tor :-Hfrruni Lusit.-inarum cphemerides ab Olisiponensi terraemotu .Ad Jesuitarum

expulsionem, António Figueíredio massanensi scriptore et teste Oíis'po'te; Typis

Sjiívianií. Anno M.DCC.LXI. Cum bona Superioium venta. In-4.o de VllI-48 pags.

-Carta do Clero de Liege, Escrita nos principies do Século XII. cm forma de Ma-
nifesto, por occasião de outra que a Flandres escrevera o Summo Pontífice Pas-

coal II. declarando excomungados, e falsos Clérigos os Cónegos de Liege. . Depois

do texto latino segue-se a Traducç.io Portugueza, feita por... Segunda liiipressão

depois da primeira de Lisboa do anno de 1769. (Florão ornamental). Lisboa, A/a Re-
gia Offic. Typ. Anno M. DCC. XCtll. . . In-4.o de 74 pags. - Artigo do Jornal de Flo-

rença, traduzido do italiano em portuguez, em defensa das doutrinas de António Pe-

reira de Figueiredo, censuradas uiodernanienfe por hum calumnioso livro impresso

em Fulgino... Lisboa: Na Offic. de Simão Thaddeo Ferreira^Anno M.DCC.LX-
XXV... In-4.i> de 83 pags. (de pags. 65 em diante decorrem Not.ns do tradutor).—

Novos retoques aos Portuguezes nos Concílios Oeraes, por seu mesmo author. (No
fim) : Lisboa: Na Offic. de António Gomes. Anno MDCCLXXXVIll... In-4.o de 10

pags.—Analysc da profissão da fé do santo padre Pio IV. Por... (Vinheta ornamen-
tal). Lisboa, Na Offic. de Simão Thaddeo Ferreira Anno M. DCC. XCI. ln-4o de
IV-92 pags. —Seguem-se ainda dois outros trabalhos, em manuscritos. Alguns destes

opúsculos, curiosos e estimados, são já mui pouco vulgares no mercado.

^..±n C^
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2414- -Ontro exemplar do opúsculo descrito em primeiro logar, tendo

junlo: NDVOS liETOQUES ;íos portugnezes nos Concílios Geraes. K.

Í4I5- Tentativa theologica, em que se pretende uiostrai, que impedido

o Recurso á Sé Apostólica se devolve aos Senhores Bispos a faculdade de

disptnsar nos Impedimentos Públicos do Matrimonio, e de prover espiri-

lualmcíute em todos os mais Cazos Reservados ao Papa, todas as vezes

que assim o pedir a publica necessidade dos súbditos . . Lisboa, Na Ofíie.

de Miguel liodrigues. . M. DCC. LXVI. ln-4.o de, XXIV ÍT. (prels.) inums.

, e X1-286-1V pags.

Appendix. e illustragfio da TENTATIVA TllKUl.Oiili.A, sobre o po-

der dos bispos cm tempo de Rotura. Seu ;uUor .. Luboa : Na Ofíic. de

Ant. Vicente da Silva. Anno MDGCLXVllI. . . Ii-i." .Ie38l-I p;igs.— £o<e

de dois ioliin.es. E.

Reflexões thcologicas ou Refutaijãii das notas heterodoxas, que se

•ncontrani na traducção da Bitilia do padre António Pereira de Figueiredo

—edição nova de l.isbon, anno de 1794 e stguinles. (^bra posthuma do...

Bragn, Tpp. Lusitana... 1859. Iii-S." de VII-lb3 pags. E.

Primeira edição desta famosa obra, que foi vertida em latim e em quasi todos os idio-

mas europeus. RARA. Bom exemplar.

2416—Pereira de Lima (Fr. .-Iuío/ííoV— ACClONKS
||
DE LA VIDA

|| DE SV AL-

, TEZA SERENÍSSIMA
li
FR. LVIS MENDEZ ||

DE VASCONCELl.OS,
||
GRAN

MAESTRO
II
De la fagrada heligion de S. luan R.ptifta, || Del Hoípilal de

Hierufolen,
|| Y dei Sancto Sepulchro,

||
PRÍNCIPE || De las lllas de Gozo,

Malta, y Rodes, || SEfiOR ||
Del Real Domínio de Tripoli,

jj
OFflECELAS\\ Al

Fminbntissimo SEfioh
II
D. Fr. NICOI.AS COTONER II Gran Matftro de la

Sagrada RehVion, II . . .
||
FR. ANTÓNIO PEREIRA DE LIMA

jl
Commenda-

dor no Sernancelle,
||
Seuor

|| De la Villa de Cuillero, &f.
||

-
Jl
EM

US80A. Com licença. || Na Officina de Antonm Modbiovez d'Abbkv.

I67ÍJ.— ln-8.° peq. de XII pags. (prels. j inums. t; 163 nums.. alrm de uma
em branco. finaL E.

Na primeira (a II em branco) das XII pags. prels. o titulo acima transcrito; de III a

IX a Dedicatória .Al Ejunextissimo SbíIorIID. NICOLAS || COTONES, 8fC.> (da-

tada e subscrita no fim: «...Portugal. lanero\\27. de 1672
i;

... \\Fray António Pe-

reira] de Lima..); na pag. X as .LICRNC.AS.. ; na XI um .SONETO. <De Luis

Francisco Corrêa Barem.> ; e na .XII outro .SONETO.», .De Mendo Foyos Pe-

reira.»

Exceptuando o titulo e as Licenças, todas as demais peças insertas nas pags. prels. são

compostas em caracteres itálicos ; e o texto propriamente dito da obra em grossos

caracteres redondos, entremeiados porém aqui e ali de itálicos.

Livrinho curioso e estimado. Única edição publicada. Multo rara Bom exemplar.

Pereira de Macedo j/osé).—VIDA
||
DEL GRANDE || D. LVIS DE ATTAV-

DE..
. — Veja-se : Santo Agostinho de Macedo (Fr. Francisco de).

'J4I7— Pereira de Sampaio (José— BliUNO).—Analyse da crenga Chrirítâ. (Es-

tudos criticos sobre o christíanismo). ZS?-'/. Typ. de Arthiir Josc de

SoKza... Porto. In-8.° de XV-:í34 patis, E.

As pags. prels. VII a XV inserem «DUAS PALAVRAS, do autor, datadas e subscritas

no fim: «Junho, ISli.
\\ José' Pereira de Sampaio.-

9Joc,

4^0 ò

/o)9'0 ^

f?4 íí?S>
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A obra compreende como que os seguintes capitules :-0s milagres.—A escravatura e o

christianismo. -Dogmas e crenças. -Conclusão.

Encadernada juntamente está a seguinte produção teatral de Silva Pinto:- «Os Aome.is

de Roma. Drama original em 4 actos, representado pela primeira vez no Theatro

Príncipe Real do Porto em 9 de julho de 1875 (Vinheta ornauicnlal). Rallora- Livra

ria Portugueío c Estrangeira de... Cruz Coutinho... Porto,.. iS75.» (Typ. de Ant.

Josi' da Silva Teixeira). In-8.o de XVI-49-1II pags.

2418- Pereira de Santa Anna [Fr. Jos(;).-CHRONICAS 1| DOS ||
CARMK.T.ITAS

^ II DA ANTKiA, E hEGULAR ORSEHVANt.IA
||
nefies Rt-ynos de Portugal,

Algarves, e feus Domínios,
|1
OFFinEClDA

|| AO EMINENTÍSSIMO, E HE-

^ VEDENDISSIMO SENHOR
||
D. JOAÕ || DA MOTA E SYLVA, || Prefhittero

Cardeal da Sa)da Jgrfja
\\
liov.am,

||
POR SEV AUTHOR || Fr. JOSEPH I'FEEl-

HA DE S.TA ANNA,Rf!ligi<iío da nielma Ordem de Noflu Senhora lio Carmo,

Jubilado na Sagfada
||
Theologia, e na tnelma Faculdade Pintor pela Univer-

íidade de Coimbra.
||
Qualificador do Santo OfQcio, Ex-1'iovinciai, e Ohro-

nifta Geral || da fiia Ordem nelles Reynos, e léus Domínios. || TOMO PRI-

MEIRO.
II
(Linda vinheta alegórica, com os esci^dos d'armas da Ordem do

Carmo; gravura a buril em chapa de cobre, de primorosa execui;ào— G.

,

F. í.. Dehrie in». et. fcvip. J745) |1
LISBOA : || Na OfBcina dos Herdeiros de

ANTÓNIO PEDROZO GALRAM. ||
—

|| M. DCC. XLV. || Com todot as U-

'fíiiças nueffaiias. In-fol. peq. de XL pags. (prels ) inum.s. e 86ií nums.,

nlém lie ni^iis II inums., fitais.

As XL pags. prcls. inserem o seguinte : titulo de ante-rosto (.CHRONICA
|I
DOS || CAR-

MELITAS || DA ANTIGA, E REGULAR
II
OBSERVÂNCIA

II
NESTES REYNOS

II
DE

PORTUGAL,
II
ALGARVES, E SEUS DOMÍNIOS..) (pag. I ; .i 11 em branco); titulo

de rosto, impresso, alternadamente, a preto e vermelho (pag. III; a IV em branco);

em belos caracteres itálicos, Dedicatória a D. João da Mota e Silva (pags. V a X);

Preambulo ou Prologo «AOS QUE LEREM.» (pags. XI a XVI); «LICENÇAS.- (D«

Ordem.—Do Santo OScio.-Do Ordinario.-Do Paço) pags. XVIl a XXX); em cara-

cteres itálicos, «INDEX
II
DAS PARTES, E CAPÍTULOS 11

deftc Tomo Primeiro (de

pag. XXXI a parte da XXXIX) ; e «PROTESTAÇÃO || DO AUTHOR.» (restante parte

da pag. XXXIX ; a XL em branco).

Nas 862 pags. decorre: de pag. 1 a 794 o texto propriamente dito da Crónica; de 795 (a

794 em branco) a 820 os .DOCUMENTOS 1|
PERTENCENTES A ESTE TOMO PRI-

MEIRO
1| D/l AÍOSS/1 11 CHRONICA, ilIRANSCRITOS COM A MESMA ANTIGUI-

DADE
II
de vocábulos e falta de letras dos feus originais, que fe guar- 11 daõ no Ar-

chivo deste Real Convento de Lisboa. ^ ; e de 831 (a 830 em branco) a 862, a duas cols.

por pag., o «INDEX !| DAS COUSAS NOTÁVEIS.» E nas duas pags. inums finais as

• ERRATAS...
A Dedicatória, que abre por uma linda letra inicial de fantasia, é encimada por um cabe-

ção alegórico, o qual tem no centro o escudo d'aimas do Cardeal D. João da Mota

e Silva (gravura a buril, assinada : O. F. L. Debrie inv. et fculp. 1745).

No titulo do frontispício, são a veimelho as linhas: 3.', 6 a, 8. a, 9.», 13.", 18. a, 19» e 21.".

O texto da Crónica propriamente dito, que abre por unia letra inicial tie fantasia, é, como

a iJedicatoria, encimado por um c.ibeção alegórico, aberto a buril {G. F. L. Debrie de-

liniator et fculptor Regis inv. et f. 1744),

A Licença (Approva(am) do Paço, datada de «Lisboa, nesta Casa de Nossa Senhora da Di-

vina Providencia de Clérigos Regulares, 2 de Julho de 1745», vem subsftita por D. Jo-

seph Barboza, C. R.

TOMO SEGUNDO
||
OFFERECIBO

\\
Á SOBERANA IMPERATRIZ

II DO Cl-.O, E TERRA,
II
MARIA SS. ||

MAY E SENHOR.\ DO CARMO
; ||

POR SEU AUTtlOR[\ .
||
(Mesma vinheta que vem iio frontispiciy do

lorno precedente)
|| LISBOA :

||
Na Officina dos Herdeiros de ANTÓNIO PE-
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DROZO GAl.RAM. || || M. DCC. LI. || Com todas as licenças neceffuriaa.

In-fol. peq. de XXVIII piigs. (prels.) Inurns. e 459 nums., afora uma em
branco, final.

Na primeira (a II em br.iiico) das XXVIII pags. prcls. o titulo do ante rosto (o mesmo que

vem no ante-rosto do tomo 1); na pag, III (a IV cm branco) o titulo do rosto (im-

presso, alternadamente, a preto e vermelho) ; de pag. V a VII (a VIII em branco), ent

caracteres itálicos, a Dedicatória á Senhoia do Caimo; nas pays. IX e X o Prólogo

•AOS QUE LEREM = ; de pag. XI a XXII as «LICENÇAS.» (Da Ordem -Do Santo

Oflicio. — Do Oídinario. — Do Paço); de pag. XXIII a parte da XXVII, em caracteres

itálicos o .INDEX DAS PARTES, E CAPÍTULOS 1 dcfte Tomo Segumlo.. ; na res-

tante parle da pag. XXVII as .ERRATAS.) ; e na p.ag. XXVIII a «PROTESTAÇÃO
|1

DO AUTHOR..
As 459 pags. nums. inserem : de pag. 1 a ^04 o texto piopríamente dito da Cróin'ca ; de pag.

405 a 40Q, a dn.as cols., o .C.\TALOGO
1|
CHRONOLOGICO

|| D05 PROVINCIAtS
DESTA província, \\ e Priores defte Real Convento do Carmo de Lhboa, que

lhes corresponderão nos annos, de
11 que trata e/te Tomo 11. • ; de pag. 411 (a 410

em branco) a 341 (.aliás 444) os «DOCUMENTOS !l
1'ERTENCENTES A ESTE TOMO

SFOUNDO...» ; e de pag. 345 (aliás 445) a 459, a duas cols., o .INDEX
1|
DAS COU-

SAS NOTÁVEIS..
As linhas 3. a, 6 a, lo.a, 13 a, IS, a e 20.a do titulo, são impressas a vermelho.

A Liceni,-3 do Ordinário, datada de «Lisboa nefta Gafa de Nolfa Senhora da Divina Provi-

dencia de Clérigos Regulares 25 de Setembro de 2749 (sic), é subscrita por D. Jofeph
Barbofa C. R. ; e a do Paço, datada de «Lisboa 15 de Dezembro de 1749-, por Dio^o
Barboza Machado

O texto propriamente dito da Crónica, iniciado por unia letra de fantasia, é encimado por

um cabeção decorativo, aberto a buril (O. F. L. Debríe inv. et Jculp. 1749), repro-

duzindo uma sess.ãn do Sinodo da Ordem do Carmo.

Em coulinuaçào do volume, e com frontispício próprio, segue-se:

DISSERTAÇÃO
||
APOLOGÉTICA.

||
HISTOIIICA, LITÚRGICA,

||

DOGMÁTICA, E POLITICA,
|i
Puhlvada

\\ PARA INTELIGÊNCIA E SEGURA
OBSERVÂNCIA

|!
das primeiras Leys Municipaes da nossa Piovincla Car-

melitana Porliigueza;
||
e das nutras, que nos Dominios d'efta Coroa ie

fundarão.
1|
COM PR EH KNDE

||
HÍ/iUA GRANDE PARTE DA HISTOjílA

ECCLESIASTICA,
\\
de cHJa$ espiviaes nolicias se podem utilizar, naõ fo os

Carinelilas, nwg ge-
||
ralmenle lndu,\ us que fe emyretjuú no Sin/rado minifUrio

do Culto Divino.
||
Eícrita, e otTerecida

|i AO FIDELÍSSIMO REY,
||
D. JO-

SEPH I,
II
NOSSO SENHOR,

|| SUPREMO PROTECTOR, E PODEROSÍSSIMO
II
Pefenfor das nielmas Leys.

|| POR || . . .
||
(Vinliela ornamental

; gravura
em madeira)

||
LISBOA : ||

Na Officitia dos Herdeiros de ANTÓNIO PE-
DROZO GALRAM. H || M. DCC. LI. || Com todas as licenças neceffarias.

In-fol. peq. de X.XXII pags. (prels,) inuma, e 270 nums., além de IV
inuras., finais.— Os dois tomos. E.

As XXXII pags. prels. contêem o seguinte : titulo de ante-rosto |. DISSERTAÇÃO :i APO-
LOGÉTICA,

li
HISTÓRICA,

II
LITÚRGICA, ;', DOGMÁTICA, E POLITICA..) (p.ig. I

;

a II em branco); titulo de rosto, impresso, alternadamente, a preto e vermelho)
(pag. III; aJV em branco); em caracteres itálicos. Dedicatória a D. José I (pags.

Va VIII); .ANTELOQUIO.. IX a XII); «LICENÇAS.. (Da Oídem.- Do Santo
Ol1icio.-Do Ordinário. -Do Paço) (pags. XIII a XXIX) ; «ERRATAS., (pag. X.X.X)

;

e -PROTESTAÇÃO IDO AUTHOR.. (pag. XXXI; a .XXXIl em brairco).

De pag. 1 a 262 decorre o texto propriamente dito da Dissertação ; e de 263 a 270 o
.INDEX

II
DAS RESOLUÇÕES, FUNDAMENTOS, E REFLEXÕES,

|1
que fe contém

na Dirrertaçaõ, fegundo a ordem das Leys..

A Licença (Aprovação) do Ordinário é datada e subscrita : «Lisboa nefta || Cafa de Noífa
Senhora da Divina Previdência de Clérigos Regu- 1| lares 24 de Março de 1750.

|| D.
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Jofepli Barbofa C. /?.» ; e a do Paço: «... Lisboa 20 de Mayo
|1 de 7750 Cs/c; ||

Diogo Barbofa Machado.'

No frontispicio são impressas a vermelho as linhas: 2, 6, 10, 15, 20, 25 e 27.

A composição tipográfica da obra, belamente executada, acha-se embelezada com diversos

cabeções decorativos, florões de remate ornamentais e letras iniciais de desenho de

fantasia, tudo aberto em madeira.

Crónica monástica muito interessante e estimada. Bela edição, apresentando uma im-

pressão nitidissima, em óptimo papel de linho. Os exemplares são já bastante ra-

ros, sobretudo quando acompanhados da Dissertação, que felizmente não falta no

nosso, o qual também está perfeitamente conservado.— Figanière, Bibi. Itist., n.o

1312.

2419 Os dons Atlantes da Ethiopia, Santo Elesbaõ, emperador xlvii da

Abe.ssinia, Advogado dos perigos do mar, e Santa Ifigenia, Princeza da

Nnliia, Advogada dos incêndios dos edifícios, ambos Cartnelitas. Tomo
primeiro, que trata da Historia do Atlante primeiro... Com varias anno-

C '' taçoens, e lium sermam do mesmo Anlhor, pregado na coUocaçaõ das Sa-

gradas Imagens de Anitos os Santos. Lisboa Occidental. Na Ofjíc. de

António Pedroso Galram. M.DCC.XXXV. In-fol. de XIV tT. (prels.) inums-

e 337-155 pags., além de 38 finais, com um Sermão pelo mesmo autor.

Tomo segundo, que traia da Historia do Atlante Segundo. . . Com
varias Annotações do mesmo Autor. Ilii., pelo mesmo impressor, M.lJCC.

XXXVIII. (1738). In-ful. de XII IT. (prels.) inums. e '218 pags.— Os dois

tomos em iim vol. K.

Os frontispícios são impressos a preto c vermelho. Estimada e POUCO VULGAR. Bom
exemplar.

Pereira de S. Paio {Fr. Paníaícào).—Vejase: Constituições do arcebis-

pado de Cvimhra. . I7:il.

2420— Pereira de Souza Caldas {.lulonio). — Toesias sacras e profanas do

Ilevd.". ... com ;is notas o adililameiítos do seo amigo o Tenente-General

Franc." de Borja Carção-Slockler, dadas á-liiz pelo sotirinho do defunto

poeta, António de Sou/a Dias,... I'ari.\ Na Oíjic. de. P. N. Rumjeron...

1821. In-8.° gr. do ]V-'i4B-l \)í\u,íí. — Ene. junlamiintc

:

Psalmos de David, verlirlus em rythmo portugiiez. . . i'uris, Nu
mesma Tijp. I11-8.0 gr. de LVl-411 pags. K.

Muito apreciadas. Edição a mais completa. RARA. Belo e.\emplar.

2421— Pereira e Sousa (Joaquim José Cmcíoío).— Esboço de hum Diccionario

jurídico, theorico, e jiraotico, remissivo ás kis compiladas e extrava-

gantes. Por... Advogado na Casa da Supplicaçaõ. Oljra posthuma. Lisboa,

O ^-^ Na Typ. Rollandiana, ÍS25-21. Com Licença da Meza do Desembargo do Paço.

In-fol., 3 tomos em iim volume. E.

Obra, no seu género, interessante e muito estimada. Já mui pouco vulgar no comercio.

Belo exemplar.

2422— Pereira Leite Netto (J.).— Catalogo das moedas árabes existentes no

Museu Municipal Portuense, descritas, clrissiflcadas e ordenadas cliiono-

logicameiíte por.. . a rogo do bciomerito diretor do dito museu. Ijisbaa:

Imprensa Nacional, 1SS2. ln-8.0 gr. ou 4." ijcq de 19 pags., além de uma
em l)ranco, final. li.

Opúsculo estimado e pouco frequente no mercado. Exemplar cm magnifico papel de li-

nho nacional.

4-^
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2423-Peroira Veloso (Joscp/i). — DESEJOS
||
PIEDOSOS

||
DE HUM A ALMA

SAUDOSA
II
do feu divino Elposo Jeíu Chriíto:

||
Dioididos cm vurios Em- jf

blemas pa-
\\
ra antes da Cottfiffaõ, gr antes, ^ \\

dcpoif da fagrada Cõum- ^ o y4 ^ CJ
nhão :

||
Com hSas advertências para o

||
mefmo intento

; ||
Por Joseph Pe-

reira Veloso.
||
Em cada Emblema leva lium Cântico,

||
compoíto pelo

Venerável Padre Fr. An- ||
tonio das Chagas, Religioso Seráfico

||
que foi

em a Província dos Alt;ar- 11 ves, & Miílionario Apoftolico ||
nelte Reyno.

[I

(Escudo d'armas de Ordem religiosa
;
gravura em madeira)

||
LISBOA,

||

II
Na Officina de .Migukl Deslandes,

||
linpreílor de S. Mag. Anno 1688.

||

Co)n todas as licenças neceffarias. In-8.° peq. de XVI pags. (prels.)

inums. e 323 nunis., a'óin de mais V inunis., finais. E.

As XVI pags. prels. inserem: titulo; .Ao Erpofo das Almas |! O AMANTÍSSIMO JE-

SUS |[ SOA^frO.» ; .SONETO il
Da Introdiicção.» ; Dedicatória «A glorionrrima Vir-

gem Maria Se- 11 nhora nofra, com o titulo de ||
Matke de Deos.. ; «PROLOGO.';

INDEX
II
Dos Emblemas do primeiro (Segundo e Terceiro) Lixro. \\

Exórdio para aii-

fi:s da coK///ai).
;
Emblemas dos gemidos da Alma

||
penitente.» ;

-EMBLEMA
ji
Da

Introducção deste Livro....; cINTRODUCCAM.» ; e «SOLILÓQUIO
||
da /«írodu-

Cfão.».

Nas V pags. inums. finais vem o .INDEX || Das Advertências.y e as «LlCENÇAS.i per-

mitindo a impressão do livro.

Obrinha interessante e muito apreciada por causa dos quarenta curiosos emblemas mo-

raes que contém, gravados a buril em chapa de cobre. Primeira edição, a mais esti-

mada. Rara. Belo exemplar.

As reimpressões de que temos noticia são as seguintes: Lisboa: Na Officina de Domin-
gos Gonçalves. MDCCIV, in-8.o peq. de XVI-287 pags., com as mesmas gravurinhas

da edição prioiitiva ;
- Coimbra, por António da Silva, 1725, lambem em S o peq. ;

-

e Lisboa, 1754, ainda no mesmo formato de S.o peq.

2424— Pereira Zagalo (.iiiíoiiio).—Conspirarfio dos p;i/,zis. Tragedi.i ti a luzida

do il.díano dAlfieiJ, por... doutor em medicina... Porto: Tijp. Commer-
cial Portuense . . . 1S3S. In-8.° de tití p.igs.

Perez (Ji'o«so).—Segunda parte de la Diana ..— Ví^ja-se : Moutenmior
{Jorge de).

2425- Perez {António}.—IAS OBRAS
||
Y

||
liEI.ACIONES

|| De |l ANT. PEREZ
II SECRETARIO DE

||
ESTADO, gVE FVE

jj
dei Rey de Eípai-ia Pon

||
Phe-

LIPPE II. deite
II
nombre. || ILLVSTIUT, DVM VEXAT.

||
(Viuh, la orna-

mental; gravura em madeira)
|| £A' GENEVA.

|| Por liian de la Plaiiche.

I! II
M.DC XXXI. lii-8.° peq. de XXXIl paj^s. (prels.) ir unis. e lláG

nunis.. em dois tomos. K.

As XXXII pags. prels. inserem o seguinte: titulo (pag. I ; a II em branco); Dedicatória

«/l/R<;yC/;r///ía«/7símí)||HENRICO QVARTO
jt
mv Se.xnor.. (datada e subscrita no

fim: ....De Paris à 24. de Septiembre
,
1598.:, Criado de V. M. [| Am. Pbrez..) (de

pag. III a VIII); outra Dedicatória: «A NVESTRO
|; SANCTISSIMO|| PADRE, !i Y H

AL SACRO COLLEGIO,
II
ANTÓNIO PEREZ : muy humilde Sieruo. (de pag. IX a

XVIII); Proemio: .ANT. PEREZ || A TODOS., (de pag. XIX a XXVII) ; e .LA
PLVMA||\RR01ADA A

|i
los Curiofos.. (de pag. XXVIII a XXXII).

As peças que constituem as Obras de António Perez propriamente ditas, insertas nas
1126 pags. num?., são :

.RELACIONIISVMMARIA DE
||
LAS PRISIONES, V PER- || SECVÇIONES DE AN-

TÓNIO
II
PEREZ.... (de pag. 1 a 258), que fecha com uma advertência : <ANTONIO

PEREZ \\à Todos.- (pags. 259 e 260).

.EL MEMORIAL,
]|
QVE ANTÓNIO

;, PEREZ PRESENTO
||
del Hecho de sv cavsa

i:en el juyzio del Tribunal del lu
|1 ftiçia (que llaman) de Aragon, lla-||mado á el

de fu Rey, como parte
|| Diuidido em (res partes.» (de pag. 261 a parte da 342).
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.ANTÓNIO
II
PEREZ A LOS

|| CURIOSOS.> (da restante parte da mesma pag. 342 a

pag. 347)-

«MEMORIA DE LAS COSAS
][ PRINÇIPALES, QVE CONTIE- 1| ne la Relaçion de

Ias Prifioiíes,
|| y Perfecuçiones de António Perez.» {a duas colns. por pag. ; de pag.

348 a parte da 360).

.MEMORIA DE LAS !| COSAS PRINÇIPALES, QVE !| CONTIENE LA RELAÇION
DE

II
Io Tucçedido en çaragoça de Aragon à 24. de Septieaibre dei ano de 159L« (da

restante parte da pag. 360 a png. 368 ; também disposta a duas cols. por pag.).

.ANTÓNIO li
PEREZ A LOS || CVRIOSOS.» (de pag. 369 a 371, onde fectia com :

.IN
II
EMBLEMA

II
TITU NOSTRI || POENA, NON || CAVSA..).

.LA PLVMA
I]
DE [| ANT. PEREZ || A || /os Curíofos de la leuguaW ESpafiola.' (de

pag. 372 a parte da 380).

«LAS
II
CARTAS

II
SON LAS QVE SE [1 SIOVIEN.. (da restante parte da pag. 380 »

388; vindo na 389: <'SISTE ORADVM VIATOR: \\ aouerls qum eaafii.»).

.ANTÓNIO PEREZ
II
A VN ORA>J || PERSONAQE DESPVES 1| DE IMPRESSO V

COMMEN-ll ÇADO A PVBLICAR ESTE|| Libro., (de pag. 390 a 396).

«APHORISMOS II DEL LIBRO DE || LAS RELACIONES || de António
|| Perez. ||

MONSTRVM \\ Fortumv.. (de pag. 397 a 442).

.CARTAS
II
DE 1|

ANTÓNIO 1| PEREZ. . . || PARA DIVF.RSAS PERSONAS
\\ defpues

de fa salida de EJtnini.o (de pag. 443 a 643).

«ANTONII
II
PEREZU || AD ||

COMITEM ESSEXIVM
1| SINQVLAREM NOLIvt

|1 Ma-
gnatem, & ad|| Alios.

||
£/'/SrO£/IRKAI|| C««/«/-ía raa.

||
Dum Caftò luceam.. (de

p.ig. 644 a 723).

.APHORISMOS !| DE II
LAS CARTAS || ESPANNOLAS, Y

|| LATINAS || Í>£|1 ANT.
PEREZ.

II
IN SPE.> (abrem por um preambulo: .A LA CVRIOSIDAD

|| vn Curiofo fu

deuoto», e decorrem de pag. 726 a 760).

.SEOVNDAS II CARTAS II
D£ II

ANTÓNIO PEREZ \\ Famu meliore, quàin Fortuna.

II Mas los Aphorifinos delias, Tacados por elll Curioso que facò los de || las Prinie-

ras.« (abrem por proemio : «EL CVRIOSO A
|i
TODOS», e decorrem de pag. 766 a

1009).

«índice DE LAS CARTAS || Skcv.-sdas dk Ani. Pkrez.. (de pag. 1010 a 1012).

.APHORISMOSIIDES LAS
|;
SEQVNDAS CARYAS li DE || ANT. PEREZ.. (de pag.

1013 a 1070).

•CARTAS
II
D£|l ANTÓNIO PEREZ

|1 yl DONNA lOANNA COELLO || SV MVOER,
Y A

II
Tus Hijos.

II Efcriptas las mas delias no para emhiarfer parfcn- 1| larmcutc tas

primeiras, porque auii eftaua enW prifioii, fino por ciitretenimienio \\ en la folcriad

de fu il
deftierro.> (de pag. 1071 a 1112).

.01 L DE MESA
|| A l\

TODOS.
||
Que digno es de noticia de Todos lo que figue.' (de

pag. 1113 a parte da 1116).

«A Gil de Mela
II
Ant. Pprez.»; e «A vu Senor Amigo.» (da restante parte da p.ig.

1116 a pag. 1117).

«ANTÓNIO PEREZ.»
II

/l la Senora doíia Gregária.» (pag. 1119 a 1125).

• GIL DE MESA\\A TODOS.' (pag. 1126).

Compilação interessante e valiosa para a história politica de Portugal e Espanha em
parte da segunda metade do século XVI. Excelente edição, MUITO RARA. Bom
exemplar. -Oarcia Moreno, Catálogo paremiolâgico, n.o 228 (nota fio«l).

242o-A LAS OBRAS . . [ (\ iiihda nu marca do impressor
;
gravura qua-

drangular em mailciía;
[|
Por Pod Ivan di TnnNES. ||

\\
M. DC.

XLIV. In-8.° peq. de XXXII png^. (prels.) inums. e 1126 nums. E.

Reimpressão textual da compilação precedentemente descrita. Também MUITO RARA.
Belo exemplar.
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2426— Poros F. G. (/.)•—Breves considerações e conselhos práticos sobre a

cliolera-morho asialica, Aonde se expõe não só os preceilos que devem

guiar o Facultativo no tratamento da uholera-morbo epidemica, senão tam-

bém as precauções, que cada individuo deve tomar para não ser atacado

d'ella ; e o que deve fazer, sendo atacado, até que chegue o facultativo.

Por.., Porto: Tijp. Commcrcial. i848. In-S." peq. de 48 pags. E.

Porez (P. FraiiKsco).— Veja-se : Lettere annva deli' índia..

2427—Peroz de Herrera (CfeWsíouaí).—PROVÉRBIOS |1 MORALES. . . En Ma-

drid. Ano 1618.

// O O

^M o o

mi ROVERBIOS
MORALES, Y CONSElCS
CHRISTIANOS, MVY PROVECHO

iospira concicno y cfpcjo<Jela vidi, adotnjdovo^

lugares y íC}:t(K de las diuioai y huma-
nas letras.

r EniCMAS FILOSÓFICAS. V ATV.
ralesy MoT/iUs^onfus Cwnentos.

DIVIDIDO EN DOS LIBROS.
ALSERENISSIMO PRINClPEDONFl-
lipt Jc AuílrLaN. S.cn manos (Ic don Fernando de Azeuedo.At.

fokilpodcBurgos.PrcMtmedelConfcjo, paia^c lo pte-

fentc y pongacnUj de fu Alteza.

FOR EL D O C TOK XHJtlSTOr^L PfR£Z
i, Hcveti.Titiáiiiidtl Kry N.S yí<l Hiyiit. Tniimrdutitfmt

Ano KíiS.

CON PRIVILEGIO.
EntvíadridporLuisSínchciimprcirordclRey N. S.

(O original mede 181x114^'")

In-4.0 de XXIV ÍT. (prels.) inums. e 224 nums. pela frente. E. (perg.)

As XXIV ff. prels. inserem o seguinte : titulo acima reproduzido em <fac-simile» (frente

da fl. I
; verso em branco) ; «TASSA.» (frente da H. II) ; Aprovações (quatro) permi-

tindo a impressão da obra (H. Ill) ; Dedicatória «A DOM FELIPE ;! DE AVSTRIA
N. S. II Príncipe delas Erpafiaf, y Nue

|| uo mundo, y de parte de las || demas del.>

(If. IV a VII); outra Dedicatória: «AL ILVSTRISSI-
]| MO SENOR DON FER-

1|
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nando de Azeuedo, Arçobirpo|| de Burgos... > (ff. VIII e IX e frente da X); Prologo

«AL SÁBIO Y PRV- 1' denle lector. ||
A qiiien el Autor pide lea con

I|
atencion efta

carta.' (verso da mesma II. X, ff. XI a XV e frente da XVI) ; «LA FAMA. || Al bene-

uolo y docto Lector.> (em verso solto, e disposta a duas cols. por pag. ; verso da

ti. XVI, e frente e parte do verso da XVII); «AL DOCTOR CURIS- 1 toual Perez

de Herrera, Medico dei || Rey N. S. y dei Reyno
i|
Gonçalo de Ayala.» (Decima; res-

tante parte do verso da fl. XVII); «AL REY NVESTRO |1 Senor, don Felipe III.
||
El

Docfor Chriftoual Perez de Herrera...» (Soneto; frente da H. XVIII); <\ DON
FELIPE DEIIAuftria Príncipe de las Efpanas e Nue ;| uo mundo, N. S. ||

El Doctor

Chrirtoual de Herrera
|1
Autor dcfta Obra.. (Soneto ; verso da fl. XVIU) ; «AL PRÍN-

CIPE N. S.
II
ofrecitndo a fu ílt^za efta Obra. jl Alonfo de Salas Barbadillo, || SO-

NETO.» (frente da H. XIX); .A LA SERENÍSSIMA || Princefa de Efpana, dignifsima

con-
II
forte dei Príncipe N. S. Protector

|| y Mecenas defta Obra. II El Doctor Chril-

toual Perez de Herrera...» (Soneto; verso da fl. XIX); .AL ILVSTRISSIMO Y ||

Excelentifsimo fenor el fefior Carde |í nal Don Francilco de Rojas y Sandoual,
(j

Duque de Lerma...» |l El Doctor Chriftoual Perez de Herrera.» (Soneto; frente <Ia

XX); «AL EXCELENTISSI-II mo fenor don Chriftoual de Rojas y ||
Sandoual, Duque

de Vzeda...
|i
El Doctor Chriftoual Perez de Herrera...» (Soneto; verso da H. XX);

• LIBRVM CLARISS. [V. D. Galcerando Albanello Philip-
1|
pi Hifpaniarum Prin-

cipis Magiftroll probandnni niittit Author.» (Poesia em latim; frente da fl. XXI)
;

«AD DOCTISS. LIBRVM
II
eruditífs. Doctoris Chríftophorí Pe- |1 rez de Herrera. ..

II
Víncenlij Marinerij Valentini

|| Epigramuia.» (verso da mesma fl. XXI); «AL DO-
CTOR CHRIS-

II
toual Perez de Herrera... |! Don Gonçalo de Cefpedes y || Meiíefes.»

(Soneto
; frente da íl. XXII) ; ..DEL MAESTRO IO- 1| feph de Valdiuielfo, Capellan

dei Iluftrifsímo Cardenal de Toledo. II Al Doctor Chriftoual Perez de Herrera,..,
|!

SONETO... (verso da mesma II. XXII); e -DE DON FRANCISCO || de Aualos y

Orozco, Veintiquatro
||
de la ciudad de Vbeda : ||

Al Doctor Chriftoual Perez de Her-

rera...
II
ROMANCE panegírico.» (é impresso a duas cols. por pag.; ff. XXIII e

XXIV).
•

As 224 H. nums. inserem: de 11. 1 a 162 e frente da 163 o texto da obra propriamente

dito, dividido em dois LIBROS; do verso da mesma fl. 163 ao verso da 104 quatro

poesias de vários autores em louvor da obra e de seu autor; de fl. 166 a 182 e

frente da 183:

RELACION DE II los MVCHOS, Y PAR- ||
ticulares feruicios, que por cfpa- || cio

de quarenta y vn anos el Doe- || tor Chriftoual Perez de Herrera,
|i
Protomedico de

las galeras de Ef || pana... ha hecho a la Mageftad dei H Rey don Felipe 11, que

eftà en el
1| cielo, y a la dedo Felipe IH...».

no verso da referida 11. 183 uma Decima .AL DOCTOR |l Chriftoual Perez de Her-

rera...
II
Francifco .Árias

||
Ramiro.» ; da frente da fl. 184 á frente da 193: «INDEX

TEXTVVM
II
Sacrx Scrípturae, quas in hoc

|1
Prouerbiorum volumine || continentur.» ;

do verso da mesma II. 193 á frente da 195 ; «INDEX AVTHGRVM,
||
qui in hoc Pro-

uerbiorum libro
i:
cilantur.»

; desde o verso da referida fl. 195 ao verso da 201 : «ÍN-

DICE ALFABE-
II tico de las trecíentas y veinti- || três Enigmas defte libro.» ; de fl.

202 a 204 uma Dedicatória ou Exposição ..A LOS C CAVALLEROS || PROCVRADO-
RES

II
de Cortes dei Reyno, que por man || dado dei Rey... fe jun||taron en nueue

de Febrero def- 1| te aíio de M.DC.XVII. en || efta villa de Madrid...» ; da frente da

fl. 205 á frente da 216 :

«CATORZE
II
PROPOSICIONES, n que pareceu fer uiuy importan-

jl
tes para el bien

y riqueza
|| deftos Reynos. || AL EXC.ELENriSSIMO\\ Senor Duque de Lerma...»

;

do verso da mesma fl. 216 a o verso da 219 um «EPILOGO.» ; na fl. 220 uma de-

claraç.io do autor; da frente da H. 221 á frente da 224 uma (;()mposição poética:

«DEL LICENCIADO
II
Don Sebaftian de Cefpedes y j|

Menefes, Alcaide mayor delas

II Alpujarras en el Reyno de ||
Granada,

||
AL VVLQO. ; e, finalmente, no verso desta

ultima II., (encimada por uma vinheta representando dois anjos, sobre um monte,

segurando a cruz da Ordem de Cristo (?), a seguinte declaração : «Todo lo que en

efte libro fe efcri- 1| ua, fugeto a la correccion de la fan
|i
ta Iglefia Católica Ro-

mana,
11 y a la cèfura de los Sábios

{| y Prudentes.
|j Soli Deo honor || & gloria.»
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A composição tipográfica, bastante trabalhosa e embelezada cie varias vinhetas e florões

de remate ornamentais, ioi executada com caracteres itálicos e redondos de vários

corpos. Todas as pags. são guarnecidas de filetes ; e o texto é enriquecido de al-

gumas vinhetas alegóricas (gravuras em madeira).

Livro muito estimado e, no seu gcncro, um dos mais curiosos e importantes que se es-

creveram e publicaram em castelhano. Edição primitiva, primorosamente impressa.

Os exemplares são hoje MUITO RAROS, sobretudo quando completos e perfeitos

como o nosso. — Melchor Garcia Moreno, Catalogo /jaremlolágico, n.o 229.

242r— Perez de Guzman 'FernauK— Crónica dei senor ley Don Juan, segnn^^o

de fi-lo nomlire ei\ Castilla y en Leon, compilada por el nobre caballc ro

. Ternan 1'erez de Guzman, con las generaciones y semblanzas de los seno- ^— /
res leyes Don Enrique III y Don .luan II. y de olios prelados y caballe- (^ Vlh^ ^
lo.s de aquel tienipo, dei niismo autor. Goriegidn, emmendada, y adicio-

nada por el Dolor Lorenzo Calindez de Carvajal. y aiinienl 'da en esta ul-

tima edicion de r.lgiinas netas manuscritas dei mismo. (Vinheta ornamen-

tal; gravura). En \áltnúa : En la Imprenta de Ecnilo Monfort M.DÇC.

LXXIX In-fol t;r. de ll-XX pags. de pieis, e 6c6 com o texto da Crónica. E.

As duas primeiras pags. prels. constituem a II. do rosto; e as XX imediatas compreen-

dem o seguinte: titulo (pag. I; a 11 em branco); «Lista de los seíiores subscritores

á las dos Crónicas.... (pag. 1 a VI) ; «PROLOGO., (pags. VII a XVIII); e «PRO-
LOGO

II
DE ÁLVARO GARCIA DE SANTA MARIA., (pags. XIX e XX).

A primeira das 636 pags. que inserem o texto das crónicas tem no alto uma gravura a

buril cm chapa de cobre (Rafael Ximeno dellneó- Mariano Brandi gravo) reprodu-

zindo o busto de Henricus III.

Relativamente a esta belíssima edição das obras de Perez de Guzman, lê-se, no 'Cata-

logo de la biblioteca de Salvà» (n.o 3121), o seguinte :- >Esla impression rivaliza en

nitidez y liermosura con Ia primera de Logrofio (por Arnão guillen de Brocar, 1517),

sobre todo en los poços ejemplares que se tiraron en papel grande y avitelado como
es el que yo tengo.

«Todas Ias ediciones Ilevan ai fin Ias Generaciones y semblanzas, á pesar de que
solo la valenciana Io espresa en la portada.»

O nosso exemplar, também como o do douto bibliógrafo, de tiragem em «papel grande

e avitelado», acha-se revestido de uma magnifica encadernação, inteira de couro do
Levante, tendo a lombada e as pastas ornamentadas a oiro. Foi «Do Monsenhor
Ferreira., como se vê do seu ex-libris, colado no alto da face iuterior da pasta da
frente. - Mestas condições, muito valioso e raro.

2429— Perez de Hita (Giiiés).— Historia de los vandos de los zegries, y aben-

cerrages, eavalleros moios de Granada, y las civiles gverras qve hvvo
entre ellos, y batallas particvlares. que tvvieron en la Vega entre Moros, /f»VO (~5

y Chritianos. Hasta qve el Rey D. Fernando el ()vinto la ganu. Aora nve- ^ r
vãmente sacada de vn Libro Arábigo; cuyo Autor de vista fue vn Moro
llamado Abenhaniin, natural de la Giudad de Granada, tratando desde su
primera fundacion. Tradvcida en castellano por... vezino dela Ciudad de
Murcia, y en esta vitima impression corregida, y enmendada. Con Licencia

dei Consejo. Halláse en Sevilla, en casa de Joseph António de Hermosilla..

.

(1721). In-S.» peq. de II-1Í3-II IT.

-SEGVNDA PARTE de las guerras civiles de Granada, y de los

crueles Vandos, entre los convertidos Moros, y vezinos Christianos ; con
el lavantaniiento de lodo el Reyno

; y vitima rebilion, sucedida en el ano
de mil quinientos y sesenta y oclio. Y nssimismo se pone su total ruina,

y destierro de los Moros por toda Castilla, con el fin de las Granadinas

Guerras, por el Rey uuestro Seilor Don Phelipe Segundo de este Nombre.
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Por Gines Perez .. Con Licencia. En Madrid. Ario de M.BCC.XXIV. In-8.°

peq. de vni-592-VI ijags.

—

As duas pai lei em igual num. de roU. E.

Obra interessante e estimada; escrita em prosa cntremeiada de vários Romances antigos,

em verso.

24:'0- Perez de Wlontalvan (/iimO.-SVCKSSOS, Y || PHODIGIOS PE AMOR.
1|

EN OCIIO NOVELAS EXEMPI-AUES.
||
POR EL IIOVIOR IVAN PEREZ

DE
II
Monlnhmn, m.lurul da ii'.la de Madrid.. . \\

Dirigidas a diiiersus per-

£; sonas.
||
Sexta iwprrsswn.\\ ...

||
CON PRIVILEGIO.

||
En Sevilla Por

^\NDRES Gkande.
II I!

.AMor-o V. rC.XXX.III. In-4.» de VIU IT. fprels.)

innms. e 1()4 nnms. pola frente. E.

As VIII ff. prels. inserem: titulo (guarnecido por peqs. vinhetas tipográficas de orna-

mento, simetricamente dispostas): «TABLA DE LO
il
que se contiene en este

II
Li-

bro.. ; .Suma de la Tassa.> ; «Fé de Erral.-is..: Privilegio); ..PROLOGO [1 DE VN
AMIGO!! DEL AVTOR. Il/l quieii leyre.y ; e Dedicatória: •L\ HERMOSA || AV-

RORA. |;AL excelentíssimo SENORlldon Trancisco de Borja Príncipe de Es-

quilache..,>.

Livro estimado. Boa edição. Rara.

Encadernadas juntamente estão as seguintes produções teatrais do mesmo autor, publi-

cadas em edições próprias

:

.AMOR, PRIVANCA, y Castigo. Tragedia.»- «COMEDIA FAMOSA, El Divino Na-

zareno Sanson..-<.DON FLORISEL DE NIQVEA. Comedia famosa. ..•-«COME-
DIA FAMOSA. Ei Príncipe prodigioso.».

2431-Perestrello da Camará (P.)—(:OLLECÇÃO
jl
DF,

||
PROVÉRBIOS, ADÁ-

GIOS, RIFÃOS II .ANEXINS H SENTENÇAS MORAES E IDIOTISMOS
||
DA

j .-^ 9h D
^-"^ LINGOA PORTUGUEZA || POR ||

P. Perrstrello da Camará
||
(Vinlieta ornn-

''-
mental)

|| RIO DE .lANEIRO
||
EM CASA DOS EDITORES || RltUARDO E

HENRIQUE LAEMMERT |1 Rua da Quitanda n.° 77
||
18i8—In-S.» peq. de

VI pags. (prels.) inurns. e 288 nums. E.

As VI pags. prels. contêem: titulo de ante-rosto ; titulo de rosto; e preambulo «AO
LEITOR.». Nas pags. nums. ! a 6 vem uma «INTRUDUCÇÃO.. ; e de pag. 7 a 238

o texto da obra propriamente dito.

Livrinho interessante e estimado. Edição primitiva, já pouco vulgar no mercado.

2432—Perezius, vulgo Perez (^tifoiíi..?).- AntonI PerrzI I.C.
|| S. C. R. Ma-

jefloiis C<i>ifiliarii, In || Acadímia Loranimfi L''(jvm
\\

Antecefforis, \\
IVS

PVBLICVM,
li Que Arcana & lura Principis

||
pxpnnunlur.

||
(Marca dos im-

pressores
;
gravuia em madeira)

||
AMSTELODAML

|[
Apud Ludovicum &

lianielem Elzevirios.
|,
cio Io clvii. — In-lS." de XlV-338 pags. E. (perg.).

As XVI pags. prels. compreendem: nnte-rosto (falta); rosto; Dedicatória ao Sereníssimo

II Auguftiffinto Principi.
II LEOPOLDO ||

IGNATIO, !| Hungarix & Bohemia:
||

REGI...> (datada e subscrita no fim: «Lovan. 15 Jan. 1657. Obfeguentiffimus
Ant. Pr,RFzns..); Prologo .AD p LECTOREM.» ; e .INDEX |l CAPITVM...

Livrinho estimado. Magnifica edição ElzevirSana, malto rara. Exemplar bem
conservado. -Nicolau António, Bibí. hisp. nova, tomo I, pags. 152-153.

24.3.3—Périn (C/iarÍps).— De Ia richesse dans les sociétés chrétiennes, par...

Secondo édition, revuo cl corrigée. Parií, Lecoffre fih et C'« , i86S. In-S.",

2 vols de VIII-578 e lV-58-2 pags. E.

2434 Les lois de la soció.tc clirétienne, par. . . Paris Lecoffre fãs et C'* ...

1875. (%). Lnhiire). In-S.", 2 tomos de Vlll-502e IV-534-I pags. E.
Excelente edição. Belo exemplar.

243í) Premiers príncipes d'Économie politique, par... Seconde cdilion,

O revue et complélée. . . 1'aris: Lecoffre. . . 1896. In-S.» de Xl-437 pags. E.

/^

à'^<^'='
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2í;i6-Porottus.—C (•OHNVCOPIAE. five lv\g,ie /aíi» ». . .— VENPnilS. . . M.
D. XIII. (i.-,i;!j.

{Ijú froulmijífio diinius o exacla rf/jrvdiiião foUi-zincoi^raiica que leyit:]:

/(f/oo

CCOR íjatfítf^r 'S^vn!BT^f<^lll^nn(Ji'^u rea^rvi jíçcx írri^tTypv rwitniÍM

•lundtui^nn 'hro-nttJt frj^nm inn Vomprtf ff/S ip«

d "MTfí (j- prourrbia crTfmídii íJ,i,,4J;jfa ilift pofimdieriyt ihjjlmiti >mynin/ruis nctctmrn*m fura

n o-*t irf"*ftndi^t onnnpiolim aigncf<rrt:itbi prymummer* i Ltera ttcan,fi(mfiiMne coUÊrtt^t.n-

^rfpa! ngnn

Cm ZtrrtvifVxTTotuidt Im^UiMaUbrtrro Q^^rae-Qj^naa-iam-

r/1 Un^ rTéÁtnu it ^umbui

"•^p.mTc
KÍt»dtuín,luÍ4f,dt Leomdmmmdtc I KtjfÊlitlm

(O original mede 243x134""")

In foi. de 79 fT. (prels.) minis
,
no pé d.-i frente de cad.i uma dela8, e

1436 cols. K.

As 79 ff. prels. inserem o seguinte: frontispício, -acima reproduzido em cfac-simile»
(frente da fl. I

; «ALDVS LECTOKI. S.. (verso da mesma H. I) ; .PYRRHI PE-
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ROTTI III cornucopin:, fiue commentartos Uiiguiv Latina: ad iUiiftrem principem
![

Pedericum ducein, ^j- ecçlefiafticicxeniius imperatorem inuictiffimum, Pramiiim.'

(frente e parte do verso da II. 2); «PREVIS COMMEMORATIO VITAE M. VA-

LERII MARTIALIS . (restante parte do verso da mesma fl. 2) ; índice (ff. 3 a 78)

;

'erroroS' (H. 78); Previlegio de «I,I!0 PAPA. X. 'Datnm Roma: \\ Apud Sancium

Petrum fub Annnlo Piícatoris Dic. Noucmbris. M.D. XIII. Pont. Noftn Anuo Primo.

V. BEMBVS... (parle da frente da H. 79); «EXEMPLUM. ||
DILECTO FII.IO ALDO

MANVTIOIICIVl ROMANO, VTRIVSQVE ||
LINGVAE LIBRORVM

||
INSTAVRA-

TORI.
II
IVLIVS PAPA II. > (restante parte da frente e pai te do verso da mesma H. 79)

;

c cEXEMPLVM.JI ALEXANDER PAPA VI . (rest.ante parte do verso da mesma II. 7>J).

No fim do texto da colnna 1436, a rematar, a seguinte subscriç.io : .VENETIIS IN

AEDIBVS ALDI, ET ANDREAE SOCERI M. D. XIII. 1|
MENSE NOVEMBRI.

I.ivro, no seu género, bastante curioso e muito estimado. Piimorosa ediçiio Aldina, apre-

sentando unia impressão nitida, com belos car.acteres itálicos. E a apreciada e autentica

edição de 1513, que Brunei, no seu Manuel du Ubralre, tomo 4,o, col. 506, muito

exalta. -Os seus exemplares são RARÍSSIMOS. O nosso, salvo unia leve mancha

d*agna na parte inferior das ultimas folhas, encontra-se optimamente conservado.

^ 24.37—Perraud (Ahbí; Charle.<].— La libre-pensée et le catholicisme, par...

Pari», Gervais, -Win (E. de Suije et (Ih, Imp.). In-S." de XXIV-263-I pags. B.

24i{<S— Porrodil ( r. (if).— Diclionnaiio des héiésies, des eneurs et des schi-

iiics, 0(1 Méiiioirc? poursurvir ã 1'hisloii'e des égareniens de 1'esprit hu-

r^ j>j iiiaiii par nipport a Ia riligion orctienne. Nouvelle édition coirigce ul

augrnonti'Mí dn plusieiírs arlicle.s, par... Paris, Royer, Edileurs... ISiò

{Tl/p. de Coswn). In-S.", '2 vnls. de XXlV-515 e IV-617-11 pags. E.

As XXIV pags. prels. do volume I compreendem : ante-rosto, rosto o «PREFACE».

24S9-Persia {D. Jiwn rf,). - RKLACIONES |1
DE DON || IVAN DE PÉRSIA.

||

DIRIGIDAS A LA MAGESTAD
|1
Gatliolioa de Dou Philippe IIL Rey

||
de las

Efpai-ias, y íeãor H rmeílro. 1| DIVIDIDAS EN TRÊS LIBROS, DONDE
|1
íe

lrat;in las coias notables de l'uifia, la genealogia de fus Re II yes, guerras

,7) C^ 'Js 1'eríianos, Turcos, y Tártaros, y las que vido
|| en el viaje que hizo à

Eípaiia: y fii conuerlion,
|| y la de oiros dos Caualleros || Perlianos. 1| Ano.

(E.scudo de armas; gravura em iiiadeir;)) 1604.
||
CON PHIVILEOIO.\\

En Valladulirl por luan de lioilillo : en la calle de Saniano.— In-4." de XII

IT. (prels.) inurns., IV.^innms. na frento e mais XIII iiiums., finais. E.

As XII ff. prels. compreendem o seguinte: titulo acima transcrito (frente da li. 1 ; verso em
branco); «EMIENDAS . (frente da II); «APROVACION.. e .SVMA DE LA TASSA..,

aquela datada de Vallodolid, 1603, e esta, da mesma cidade, 1604 (verso da mesma fl. II);

Alvará de Privilegio de «EL REY» permitindo a impressão (II. Ill); Dedicatória .A LA
S. C. R. MAGESTAD DEL REY DON 1|

PHILIPPE III.
||
Sciior nueflro.

||
(?).>. subs-

crito: .Dou luan de Perfia.. (II. IV); Prologo: «DON IVAN DE || PÉRSIA. H Al Le-

ctor.» (H. V) ; e as seguintes poesias em homenagem da obra e de seu autor : «DEL
DOCrOR MAXIMI-Illiano de Cefpedcs, á Dou luan

li
de Perfia.

||
SONETO.» (frente

da il. VI) ; «De Dona Ana de Espinofa y Ledctnia, || natural de Segouia. |] A DON
IVAN DE PÉRSIA» (uma quadra e dois teicetos; verso da mesma 11. VI); Dedica-

t.iria 'A DON ALV.iRO DE CA-\]rauajal, Capellan mayor, y Lymofnero mayor\\

de las Magefíades C.iíholica': dei Rey Don \\ Pliitippe III. y de la Reyna Dona Mar-

Wgaríla de Auftría...', subscrita: «El Licenciado Remon.' (íf. VU e VIII); «SO-

NETO. 1) cn alalMiiça de Don luan de || Perfi:!.. (frente da II. i;C) ; .MISTION DE
SONETO Y

II
octaua, cn alabança de Don || luan de Perfia.. (frente'da mesma li. IX) ; «A

DON IVAN DE PÉRSIA, |1 dei Doctor Auguftin de Tcjada
|| y Paez. I|,SONETO.,

(frente da II. X) ; «A DON IVAN DE PÉRSIA || de Dona Bernarda de Paz, y de
||

PaflLana.
||
SONETO.» (verso da mesma H. X) ; «A DON IVAN DE PÉRSIA, || De

Alonfo de LedeCma.
||
SONETO.» (frente da fl. XI) ; «DEL LICENCIADO AVGVS-

TIN||de Virnega, n.ntural de Alcala
||
de Henares.

|1 SONETO.» (verso da mesma fi. XI);



AZEVEDO - SAHODAES 123

e .SOXETO DE MONSVR (sic) de Auoir, 1| Eu alabança de Do/l luaii de Perjia. ||
A

LOS I^OETAS > (frente da fl. XII; verso cm branco).

As folhas, nums. 1 a 172 e a frente da 173 inserem o textn da obra propriamente dito; e o

verso da mesma ti. 173 e as ff. 174 e 175 uma composição poética, encimada pela epigrafe :

• Don Inan de Perfia noio, j] En fii pátria eftos diez modos 1| de damos exempío a todos,

II y anfi qui los efcriuiò.».

Nas primeiras XI e frente da XII das XIU ff. inums. finais decorre: «TABLA DE LAS
I|

coTas nolablfs, que Te tratan ;| en eHos três libjos de |1 las relaciones.» ; e no verso da

mesma fi. XII e na Xlll : «TABLA DE LOS VENCIDOS
|1
Perfianos, y de otras lengnas

que II Te tocan en eftas relaciones.».

Livro EXTREMAMENTE KARt) e muito curioso, interessante sobieludo para a historia

da Pérsia. Contêm uma relav"ão circunstanciada acerca da embaixada iniilesa que, sob a

direcção de Sir Anthony Shirby, foi enviada junto do Shah Ahbas, o Grande; e tam-

bém uma desenvolvida descrição da Rússia e dos usos e costumes dos seus habitantes

nos fins do século XVI.

Belo exemplar, tendo apenas um pequeno conserto num cinto da parte superior do fron-

tispício.

A respeito da extrema raridade dos exemplares escreve Salva, no seu valioso e bem elabo-

rado Catálogo (n.o 3377)

:

<En tantos anos como he residido en Londres y Paris no he visto más ejeinplar que

este, y es el mismo dei cual habla Brunet, adquirido en la venta de la biblioteca de M.

Langlés, de quien lleva dos Firmas originales.».

24W-Perucoi (í'ra»icesco).—POMPE
i|
FVNEBRI

||
Dl TUTTE LE NATIONI

||

DEL MONDO.
;|
Raccolte daUe Slorie Sagre, et profone

II
Dal S.r Dott.re

Francesco Perucci H DEDICATE 1|
Al llolto Ilhistre, et Ecc.'<'o

\\
S.r Clavdio

Bassetti.

Estes dizeres ou titulo, abertos a buril, acham-se no centro de elegante alçado ou pór-

tico, também gravado a buril em chapa de metal {A. N. Ronco /.). Na base do
mesmo alçado, lado esquerdo

:

In\\Verona\\appreffo—\a<\o diiuiln: Fiancefco \\
/fo/s!

|| 765.9. — In-fol.

peq. de 97 pags. num?., além de I-VIII iminií. E.

Na primeira (a 2 em brancol das 97 pags. nums. vem o alçado ou pórtico com os dize-

res acima reproduzidos; nas pags. 3 e 4 (estas primeiras 4 pags. não apresentam a

competente numeração, que só aparece da 5 em diante) a Dedicatória: «Molfllluf-
tre, 8i EccelentiPsimo Signor mio :; Signor, e Pairou Collendifsimo.», datada e subs-

crita no fim pelo impressor: «Di Cafa li 15. Fabraro lf)30.||... Francefco RoífL^;
e de pag. 5 a 97 o texto da obra propriamente dito.

A primeira (ultima do volume) das pags. inums. acima registadas insere as licenças per-

mitindo a impressão da obra; e as VUI imediafaf (colocadas entre a 4.» e 5.a das
97 pags. nums.), a duas cols., a «TAVOA DELL'OPERA.»

Livro, no seu género, muito interessante e muito ai-reciavel ; contêm grande numero de
curiosas gravuras (abertas a buril e intercalad:!s no texto), a maioria das quais re-

produzem a; pompas fúnebres que se celebravam, em tempos idos, em vários paizes
do Mundo. MUITO RARO. Bom e.\emplar, salvo um pequeno corte de traça em al-

gumas folhas.

Peruschi (F. fíin. Bn,7í.síí!).— \>ja-so : Lettere anwo dplV Ivdin...

2441— Petrarca (Friwcrseo).— IL
\\ PETRARCA

|I
CON NVOVE

||
SPOSITION,

|1

SPliSniONI,
II
Nelle qiinli, oltre l'nltie cose, si dimo-

||
sIt.t qual fusse il

vero giorno & I| 1'hora dei suo inna
||
nioramento.

|| Infirme ahiine moHo
vlili & belle amtotationi

\\
dHníorne dle regole deU't liiujna Tuícana,

\\ E vna con-
serua di lutte le .sue rime ridotíe

|1
co'vei si inleri sotlo le leite-

||
re vo-

cali.
II (Marca do impressor, ladeada pela divisa: «IN VIRTVTE,—ET FOR-

TVNA.»)
II
m LTOXE,

||
Appresso Gulielmo Rouillio.

\\
|| 1574. || Con

^/- Tj
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//.f/

Priuilegio dei lie.— In-12.° ou IG." de XLVIII-oí-8 (-19 e 588; esta miin. er-

radamente 5i)8)-L (mais IV i tii brain;o)-294-lX taj^s. E. (jerg.).

As penúltimas 294 pags. inserem, com fronlispicio próprio, «TAVOLA Dl
|| TVTTE LE

RIME
II
DE I SONETTl E ;| CANZIONI DEL !1 PETRAR- il

CA,
||
RIDOTTE CO I

VER- [í SI INTERI SOTTO
|| le lettere vocali...>

Na pemiltima das XLVIII pags. prels. vem uma gravura (aberta em madeira) reprodu-

zindo os bustos de Petrarca e de Laura.

Boa edição, rara, das obras de Petrarca. E.\emplar com leve mancha d'agua em algu-

mas ff.

2442-Pefrarca (/Va/.c/írroÁ — LOS SONETOS |! Y CANCIONES... EN MÁ-

Q Q DlilD... Mo h-,91.

(Do frontiíi^iin ãnniof ii seguinte cxacla reprodv^ão folo-zincngráfca):

LOS SONETOS
Y CANCIONES DEL POETA

Francifco Petrarcha , que traduzia Hcnri<ju5

Garccs de Icngua Thofcana

cnCaftcIlana.

DIRIGIDO A PHILIPPO 5r.
gundídejle nomhre, Manarcháprimcro dcUs

Ef^an4s, è hdias (Jrientai,

y Occidental.

EhJ MADKW
Imfrejfo (n uf* de CniUem» Droy 'm^ttf[o<r ár

hhros. Aiit\\9i>

{() o\i(jtnal mede lô^Xl04"""}

ln-4.° do XIV ff. (prels.) iimnis. (.i ultima toila em branco) e 172 nums.

pela frente. E.



FRANÍCISCl PHILELFI SATYRARVM
HECATOSTICHON PRIMA D£CAS.

HECATOSTICHA.PRIMA.

MMITEM CANITILLE VIRVM
CiVl FVNERA GRAUS
M úie cuLi ; rapam cn defzuiret amícatr..

E rrantemcjue refert capcã poft Ilíon airo

redúcc : Pamzdtulís cjuécolbtinadra.

R ex huk Acntas & forte uifus Achilleri

£ c Laemadcn ufiiquc acrtcjue Gigaccm

1 ngenjo fupcrare pus : nõ procinus oês

E Ioqiij'i.iiartc8 diuo conccdic Homero.

A friob* Alplionfc tuas . quz laudíbus omnenu

E xtcflere modum : dum res cuplennbus offert

A ímula Calliope : prxceps uzíama morum
N on íiitif; atíjue alio olamum uocar : ooa dieens

P. icnduinreginapeotkEtafcjucthorea».

N une age pwgnandura : quo digní» parta trópIuHS

P axabitrancjuiJiJamprorrtínatrtientcqujetelTi.

M ox adera tempus : cjiio tann maxtma regi» '

F aíb canas ; curuintjue ío^^ad fydera nomoi.
S fc igitur poftq Érrales aaa more»

I mpedoir opctca mún ; acUs arma apcfíant.

£ t.prxftabottirum .fcdtuFlorennauad

D rajgnofce tuo . non te lacerara, féd íftos

A ggredimur ; tcins qurmonbusonma-perguftt
E tfcelerareerucesíaíturptbusadderefotda. •

I ^ofcant Itab , totufquc ígnouent orbís.

C uiiifbs.bella malis indíamus ,Arma míníílraf

F QiTía.uel Nemefis uel menos ccaiTcía uírms.

V nde pium ccmpcmus apus í quis m agmme tant

1 /nprobitans eru : quí fc prior offerat audax í

N on me turba íuuac : nam quos íga?.aa tnumpfcoí

Rosto da obra descrita no Catálogo sob o n.o 2444. O original

mede 179x97nim.
(Pag. 125)
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As XIV (aliás XIII) ff. prcls. compreendem o seguinte: titulo (frente da fi. I ; o verso em
branco); Privilegio de »EL REY.> (subscrito: «Por maudado dei Rey nueftro feiior.

luan Varques.> ; fl. II e parle da frente da III)
; Visto de Fray Pedro de Padilla

(restante parte da frente da H III) : «Con eftas eiuiendas efta correcto efte libro.
|I

ERRATAS.» (subscritas por luan Vazqiicz dei Marmol ; verso da mesma íl. lU)

;

• TASS.\.» (subscrita por Miguel de Ondarça çauala ; frente da li. IV) ; Soneto 'A

PHILIPPO SEGUNDO DESTE
\i
nombre, Monarclia prímero de tas Efpailas, è\\

índias Orieníal, y Occidental. »t e mais dois outros Sonetos «Al mifmo.» (verso da

II. IV e frente da V) ; c lambem as seguintes poesias : Gratulacion de Pedro Sarmiento

de Gamboa !| A la publicacion desta traduction de Henrric Oarces. Elogio eiufdem

de eodem -Recomendacion a las mujas, de Pedro Sarmiento
\\
de Gamboa.—A\ Au-

tor.—Sonetos de vários auctorcs. \\
El Traductor. - Vn amigo rejponde por la pluma.

— A fray Hieronymo Vatençueta Dominico. -Responde.- A Rodrigo Fernandez. — Ref-
puesta.— A Sancho de Ribera. — A ciertos amigos que querian ver efta traduccíon.—
Del PreSentado Fray Miguel de Mon- talão Dominico. - Responde. — Trilingue dei

mi) mo PreSentado. — ReSpuesta quadrilingue.—Del Licenciado Villaroel. — Refpuesta.

-Replica Villaroel de repente.- Del Licenciado Emanuel Francifco. - Adilon ai tra-

ductor.

Tradução excelente, completa e por isso muito apreciada. O traductor, Henrique Oar-

ces, foi também o autor da versão castelhana d'Os Lusíadas de Camões, que no

mesmo anno de 1501 se iuiprimiu na mesma tipografia em que foram dados à es-

tampa Los Sonetos y Cauciones de Petrarca. Edição primitiva (única ?). Os exempla-

res são presentemente MUITO RAROS. O nosso encontra-se perfeitamente conser-

vado.

Na guarda da frente, em letra manuscrita, vem a seguinte interessante nota acerca de

Henrique Oarces :

«Enrique Oarces Português de nação natural da Cidade do Porto, assistio a maior

parte de sua vida nas índias de Espanha na cidade de Lima, em o Piru ; escreveu

na era de 1500, traduzio os Lusíadas de Luis de Camoens em oitava rima caste-

lhana (sendo cst.i a terceira vez que íorão traduzidos em castelhano) e si: emprími-

rão em Madrid no anuo de 1590 (alr.is 1591) ; traduzio os sonetos e cançoens de

Fra."^" Petrarca da lingoa Toscana ; Iãobem foi o primeiro que nas índias de castelã

descobrio as minas de azougue.»

Petri {Frfderku»!).— Veja-se, no adilaiiienlo final do Catalo^jo, o artigo

:

Evangelia aiiiiiveisaria. .

,

24i3— Pétrone, Apulèe, Aulu-Gelle, CEuvies coiiiplèlcs avec la liaduction en
fiiinrais, ptiblióes sous la direction do M. Nisar,!.. (Vinheta alegórica). .Jji-"^ ^^ «^
Paris, Duhochet et Compagnie, Edileurs .. 1S42 (Ty/). de Firniin ÍJidot Frè-

res. . .)• In-S." gr. de Vl-V-768 pags. a diia.s cols. K.

Versão muito apreciada, acompanhada do texto original. Magnifica edição (Da ..Colle-

ction des auteurs latins avec la traduction en trançais...»), nitidamente impressa.

Óptimo exemplar.

'2414-Philelphus (Francisco).-SATYRARVM HEC.\T0STIC1IA. . .—Modiolani
(Milano), 1476.

(Da primeira pagina (rosto do Jivro) damos, em folha aparte, a exacta repro-

dução foto-zincográfica).

In-fol. de 149 folhas sem numeração nem chamadas no te,\to. E.

De folha 1 a 148 (verso) decorre o texto da obra propriamente dito, o qual, dividido em
dez décadas (PRIMA DECAS a DECIMA DECAS) e estas em igual numero de HE-
CATOSTICHAS (HECATOSTICHA PRIMA a HECATOSTICHA DECIMA), remata
com o usual -Finis., a que se segue ainda estes textuais dizeres relativos á compo-
sição da obra:

^ó^ó"/ <̂P O
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FRANCISCVS PHILELFVS HVIC SA

TYRARVM OPERl EXTREMAM MA
NVM MEDIOLANI IMPOSVIT. DIE

MARTISKAL. DECEMBRIBVS ANNO
A NATALI CHRISTIANO M.CCCC
XLVIIII.

Na frente da folha 149 (ultima), cm homenagem de Philelphus, vêem catorze versos,

que são precedidos da rubrica

:

«Calliphilus Bernardinus Robiatinus in Francifci Philelfi Poeta: prxceptoris fui

S»tyras.>

e seguidos da subscrição, que reproduzimos folo-zincográficamente

:

1 mprefFae Medíolarri GalcadoMarii Sphortia ínuíítí

flimocluceQ.umto florente: pe: Chriftophoru.n

Valdarpher Raoíponenfem hutiis eximíi arris itn

primendi confumatiífímum Magftrium ; Anno

anarali Chriftjano Milleíímo Q_uadringentefimo

Sepcuagefimo Sexto : Itííbus Noucmbríbus

;

(O original mede !i!)x:H"'m)

O verso da mesma^folha 149 ô ocupado'pelo «Resíirtrum huius operis.»

Primeira edição destas apreciadastsatiras de Philelptius e (]ue 6 RARÍSSIMA e muito

procurada, Eoi dada á Iiiz em Milão, na pátria de Lconardi de Vinci, e de tantos

homens celebres, sobre magnilico papel de linho, bastante encorpado.-As reimpres-

sões, registadas por lirunct (Manuel du tibraire, tomo 4.0, cols. 603-604), são de

:

Vcitetiis, per Beriiardiímm vercellenseni, jussu Andrccc Torresani de Asiila, 1502,

in-4.o;-e Parísiis, Rob. et Joait. Oourmont, 150S, IS kal. octobris, in-4.o de 212 íf.

inuuis.

INCUNABUI O PRECIOSO, MUITO ESTIMADO E DE ELEVADO VALOR, formoso

exemplar, com encadernação quinhentista (pastas em madeira), porim estalada nas

juntas da lombada. *

2445-Philo.-IMIILONISIVDAEI ||
ALEXANDlililNl, LIBKl

||
ANTIQVITATVM.

IIQU/KSTIUNVM ET SOLVTIOBNVM IN GKNEHIN.
||
DE ESS/EIS.

||
DE

NOMlNlBVíJ HEBRAICIS.
||
DE MVNDO.

1|
(Marca ilo impressor, de curioso

^j £) desenho; gravura em nRideir.t) || Ouod lumiiiis uigilijs aflequi poluiinus,

optime leclor, id aimndo per nos eft
|i
pripililiiin, alienam uero culpam

nobis, que es huinanilalc nõ ||
impiitabis. Vale, & expecta liiiius i,'eneris íi

no-
II
bis, & maiora, & emendatiora.

|i
BASILEAE PEl! ADAMVM PETKVM,

II
MENSE AVGVSTO, ANiSO

|| II M. D. XXVII. (!527) ||
CuiJi gralia

& piiuilegio Calareo.— Iii-fol. de VIII pags. (prels.) iniinis. e 142 nimis.,

além de uma II. iiium. E.

As VIII pags. prels. inserem: titulo acima transcrito (pag. 1); «HIERONYMUS IN CA-

TALOGO EC- :! CLESIASTICORVM SCRI !| PTORVM.. (pag. II): Dedicatória:

.NOBILIBVS ATQVEllOMNI LAVDIS QENERE CVMVLApS |!
SIMIS SODALl-

BVS ECCLESl.t
(i
FVLDENSIS lOANNES SI- || CHERDVS. S.-, datada no fim:

....Bnfileic ex xdibus noftri, |1 Menfe Ausurio, |1
Anno |1 || M. D. XXVII..

(pags 111 e IV); e, a duas cols. por pagina: .MEMORA ||
BILIVM RERVM, ||

QVAS PHILO PASJ SIM TRACTAT, |1 INDEX., (pags. V a Vlll).

A meio do verso (freme em branco) da folha inumerada final, vem uma nova marca do

impressor, encimada e ladeada por legenda em árabe, grego e latim ; e seguida

de novo registo da impressão

:
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/Dd^

cEXCVDEBAT BASILE.E ADA-
|I
MVS PETRVS, MENSE AV-

[I
OVSTO, AMNO

11
IIM.D.XXVII..

Obra muito estimada. Bela edi;ão ; não citada por Brunet, e bastante mais antiga que

qualquer das registadas pelo mesmo bibliógrafo. RARÍSSIMA. Magnifico exemplar.

2446 Philonis Ivdaei, scriptoiis eloqventissiiiii, ac philosophi svmmi,

Lvcvbrationes omnes qiiotquot haberipotiierunt, Laliose ex Graecis fautae

por Sigismunciíim Geleniiim. His accesservnl proptor argvmentorvm affi-

nitatem : Alhenagoras De niortuorum resurrectione, Feiro Nannio inter-

prete ; ^ Aeneas Gazwus De immortalitate animarum, loanne Vuolphio

interprete: ouius opera uterq esl integritati restitutus. Índice rerum me-

morabilium adiecto. (Marca do impressor; gravura em madeira) Cnm Pri-

vilegi. , . Basileae Apvd Episcopivm ívniorem. (No fim do texto da obra:

—

Basileas, Apvã i^icolavm E/jiscopirm hniorem, Mense Septembri, anno Domini

M. D. LXI.). In-fol. de VIU pags. (prels.) inums., 720 nums. e mais XXVIII

inums., finais. E.

As VIII pags. prels. compreendem o seguinte: titulo; Dedicatória: .Generoso Adoks-

centi Domino loauni Baluia Perano Re. Protonotario, Sigisnuuidus Gclciiiis S.»;

Teslemunia Sanctissimorvm virorvm de Philone ludso. Evsebivs Historiae Ecclesias-

tics libro secundo.' ; i.Hieronymus in Catalogo scriptorvm Ecciesiasticorvm.» : "Ra-

phael VoLiterranvs anthropologiE libro XVIII. ex Suida.» ; e «Catalogvs et urdo li-

brorvm in hocce Philonis ludwi opere conteiitorum.^

A ultima das XXVIII pags. inums. finais insere apenas, a meio, uma marca do impres-

sor, diversa da que vem no frontispício.

Obra estiutada. Boa edição, desconhecida a Brunet. Rara. Magnifico exemplar.

'J447 Philonis Ivdan
|| Opera exegética in iibros Mosis, De Mundi epificio,

históricos, & legales. Qva' parlim ab Adriano Twnebo Professore ^ '1 y- /'"'Z/ /) 7\
pograph.i legio, ô Cliristianissimi Ret;js Ribliotheca, parlim à Liavide x)r)
Hoesclieliu ex AugusU-ma, edita gr iMustrala sunt... Excvdebal Petrus de

la JiOKtire. Culunise Allobrvijmn, cl.i I.k xiii. In-fol. de XII pags.' (prels.)

inums., !)04 mnns. e mais XXIV iiinins., finai.s. E.

O titulo acima reproduzido encontra-se distribuído por nma elegante portad.i, de inte-

ressante desenho e gravada em madeira.

Boa edição, compreendendo textos em grego e latim. Estimada e rara. Magnifico exem-
plar

; apenas com uns peqs. cortes de traça na margem de algumas folhas.

2i48-Philopatrum 'D. Aiidrcam].-EL1ZABETHJE,
\\
S^^ihWY. liEGlNAKH

II.KHhSlN CALVINIANAM IIPHOPUGNANriS, S/IÍVISSIMVM
||

Di C.dhu-
licos sni ivgni E.liclum, quod

||
in alios quóque Ueipublicsp. Chri 1| stiunae

l'rincipes. uunliiine-
||

li.is cor:tint lindi-
1|
gni.ssimas.

||
rnmvlgatui:, Loiídiíii / ^//^ 1

?£». A'o!ítn,í,/í. JSíll.
II
Cum responsione ad singnla capiia, qiia non lantúm /Or

saíniliall & impietas Iam iniqni Edicti, s- d mf ndacia quóqno.
|| & fraudes, /

& inq osMu-a^ dereguntur,
jj & confiilanlur.

||
Per. . . presbyfermn . ac Theo-

logvm
\\ R. nianumyx Anylis olim oriuwdwm

\\
...

||
(Vinheta ornamenlal)

||

LVGBVM,
II
APVD lOANNEM DIDIER. || || M.D.XCIII. (159.3). In-8.°

peq. de XVI pags, (prds.) inums., 278 nums, e mais XIV inums., finais,

que inserem, a duas cols. por pag. o «INDEX RERVM
|| PR.^EClin'A('.VM,

II
quie in hoc libro con-

||
linentnr.». E

As XVI pags. prels. inserem o seguinte: titulo (pag. 1); .TOTIVS EDICTI, ET RES-
PON-

II
sionis summa.., .ATESTATIO.^ e .APPR0BAT10.> (pag. U); e .PRX.FA-
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TIO AD
II
Edictum et Responslonein, \\ causas iitriuíçuc et || argumentam coii \\ tiaens.»

(de pag. 111 a XVI).

Livro curioso e estimado. Muito raro. Bom exemplar, salvo pequena mancha d'agua

na parte superior das pags.

2i4'J

—

Picard {Aduljilie).—QMtvre.s fivirmaisus i l WMllonim.s. Reuiioillies et r^^li-

tées par J. Iitlboeuf... Préccdces (J'iine Nolice liiograpliique par Alpli.

Le Roy... lirgi-. J. Goihier... 18S2. In-8 », 2 tomos de IV-256 l o lV-314

pogs. em um vol. F,.

O tomo primeiro é ilustrado com o retr. de Adolphe 1'icard, impresso em separado.

2'i^0— Picard {L. B.).—O Gil Rniz da lUivoliK.ãn ou as (;onfi(;ões de Loiírcnro

tíifVard, [lor. . Vertido em portiigiiez. Liiboa 1842: Typ. de \'iuva Coctlui

c Cuvip"... li)-8 ", 2 tomos de 419-lV e 4(W-111-I( pag^- Riii um vol. K.

Piccaglia (Gio. iJoííísí»).— Vi-ja-se : Lettere aiinve dcWlif^i'

.

.

.

2451— Piedade 4 Jesus Maria {Fr. António iln—, Fr. Jo.w de).— ESPIÍMU)
|1

ME 1'EN1TKNÍKS,
||

li ClIÍ^ONIGA
|| DA PliOVINCIA 1|

f)R
||
SANTA MAHIA

II
DA AUHABIDA,

||
DA HEUULAK, hl MAlS' ESTUEITA UBSEUVANCIA

||

^ O da Ordim do Seráfico Patriarcha S. Franciíbo, no |! liiflituto Capucho.
||

TOMO PUIMEIllO.
!| OFFEIIECIDOW A' .SEMPIIE AUGUSTA MAGESTADE

DELliEY
II

I). .10 A Õ V.
||
NOSSO SENIIOI! 1| POli SKU AUTUOU || V. ANTÓ-

NIO DA PIEDADE,
||
TEITOM DE 'i HEOLOGIA, OIIAI.IKK^ADOH DO

||
Santo

OHicio, Glironifta, e Ex DiUinidor da || miliiia Piovincia.
||
(Florão orna-

mental ; gravura em madeira) || EISBOA OCCIDENTAL, H Na Officii» de

JOSEPli ANTÓNIO DA SYEVA,
||
Impreflor da Academia Real. || II

M.DCC.XXVIII.
II

Coyii Iodas us licenraf ncreffarius. In-fol. de XXVIII pags.

(prels.) inunis., 972 nums. e mais XXXIV iniims., finais.

As XXVIll pags. prels. compreendem o seguinte: titulo (pag. I; a 11 em branco); em
itálico, a Dedicatória a D. João V (pags. III a VI); .PROLOQO|| AO LlilTOR, II

E efpccialmcnte aos Keligiofos da 1| Província ila Arrábida.» (pags. VU a XII); -Ll-

CRNÇAS.» permitindo a impressão (Da Religião. ||
Do Santo Ollicio. - Do Ordinário.

-Do Defembargo do Paço) (pags. XUI a XXIV) ; 'Carta, que efcrevco Jofeph da

Cunha Brocltado, em ap-
1|
provação de-Sta lllJ'toria.«, datada e subscrita no fim

:

.... I ishiin Oriental, IS. de Mayo de nib.\\Jofeph da Cuitlia lirocltiido.' (pags.

XXV e XXVI); c «PROTESTAÇÃO |1 Do Author.. (pag. XXVU ; a XXVIll em branco).

Nas primeiras IV das XXXIV pags. inums. finais vem: -ADVERTÊNCIA,
|1
PARA MAIS

FACILMENTE SE
|[ faberem os dias dos óbitos dos Servos de [| Deos, de que trata

efte Tomo, pelos
II
mezes do anno.» ; de pag. V a XXXllI o «INDEX 11 Das coufas

mais notáveis, que fe ||
contem nefte Tomo.» (íecha com um llorão de remate, que

tem no centro as iniciais: I H S); e na pag. XXXIV (ultima) as <ERRATAS.».

A composição tipográfica do texto da obra propriamente dito (pags. nums. 1 a 972), exe-

cutada com caracteres redondos e itálicos de vários corpos, e do Index (pags. inums.

finais V a XXXIll) é a duas cols. por pagina.

O titulo é impresso, alternadamente, a preto e vermelho, sendo com esta ultima cõr as

linhas 2, 7, 8, 15, 18, 22 e 25.

CHRONICA
II
DA PIIOVINCIA

||
DE || SANTA MARIA

||
DA AIlHA-

BIDA
II
I'A REGUUAU, E MAIS ESTHEITA OBSERVANGIAlf da Ordem do

Serafíon Patriarca S. Francil..'o
||
TOMO SIGUNDO,

|| OFJ /:Uh:0IDO\\ X'

SEMPliE AUGUSTA MAGESTADE DELREY |1
D .lOAÒ V.

||
NOSSO SENHOR

II
POR SEU AUTHOR

||
Fr. JOSEPH DE JESUS .VlAHlA,

||
Leitor do 1 iieo-

logia Moral, Qualificador do Santo OfTicio, Examinador
|1
das 'Ires Ordens

Militares, Cuítodio actual, e Chroniíta jj
da mtfma Província.

||
(Pequena
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vinheta oi-nauienlal
;
gravura em madeira)

||
LISBUA UCCIDENIAI,

||
Na

OHicina de JOSEPH ANTÓNIO DA SYLVA,
1|
ImpreíTor da Academia Heal

II II
M.DCC. XXVII. II

Com Wo.s as ticcm-os neceffarias. In-fol. de

XXVIIi pags. (prels.) inums. e 10O8 nums., além de uina inum., de «EH-

HATAS.», e uma em branco, finais.

Na primeira das XXVIII pags. prels. o titulo cio ante-rosto (.CHRONICA
||
DA PRO-

VÍNCIA
1|
DE ,, SANTA MARIA

II
DA ARRÁBIDA.-.); a pag. U em branco; na III o

titulo do rosto; a IV em branco; de pag. V a IX (a X em branco), em caracteres

itálicos, a Dedicatória a D. João V; de pag. XI a XVI o .PROLOGOU AO LEI-

TOR.. ; de pag. XVII a XXVI as cLICENÇAS.» permitindo a impressão (Da Reli-

gião. -Do Santo Otlicio. — Do Ordinário. -Do Derenibargo do Paço.); e na pag.

XXVIII a .PROTESTAÇÃO
II
DO AUTHOR....

As 1003 pags. nums. inserem, a duas cols. : de pag. 1 a 969 (a 970 em branco) o texto

propriamente dito da «Chronicaí ; de 971 a 977 (a 978 em branco) a «TABOA, || EM
QUÊ PELOS MEZES DO ANNO fe moftraõ os dias dos óbitos dos ReligiofosH

Veneráveis, de que trata efte livro.» (nesta parte a composição é a toda a largura

das pags.); e de pag. 979 a lOOS o -INDEX Das coufas mais notáveis, que fel!

contém nefte Livro.».

Como na primeira parte, o frontispício é também impresso a preto e a vermelho, sendo

com esta ultima còr as linhas: 4, 5, S, 11, 14, 13 e 21.

Subscrevem as licenças para a impressão, insertas nos dois volumes, além de outros,

respectivamente : Fr. José de Jesus Maria, Fr. Nicolao de Santa Catharina, Fr. José

Garcia (castelhano), D. António Caetano de Sousa, Pedro Alvares, Fr. Boaventura de

S. Gião; Fr. AntoniO'do Nascimento Mocambo, Fr. luan de Soto (castelhano), Fr.

Manoel Dique, Fr. Manoel Coelho, Fr. José de Lima e Fr. Francisco Xavier de Santa

Teresa.

Crónica monástica de bastante merecimento, e por isso multo apreciada. (Veja-se Ino-

cêncio, Dic. bibL, tomo I, pag. 234).

Edição primitiva, de impressão primorosa e muito nitida. Já B.\STANTE RARA, sobre-

tudo o tomo primeiro. Bom exemplar.

24.TÍ-A Onlro exaiiplur do lomo II. E.

Este e.xemplar, embora da mesma edição, apresenta um frontispício diverso do que vem
no e.\emplar acima descrito. Os dizeres nele insertos, impressos só a preto, rezam

textualmente assim : /V' /^ ^ C>
«ESPELHO

II
DE PENITENTES,

li
E || CHRONICA l, DE || SANTA MARIA || DA AR-

RÁBIDA '! EM QUE SE MANIFESTAM
:
as Vidas de muntos Santos Varoens de

abalizadas virtudes, e I outros que pella verdade da Fé facrilicáraõ as Vidas def-||

tribuídas por todos os dias do anno.
!| OFFERECIDO\\K' SEMPRE AUGUSTA

MAGESTADE DE ELREY
||
D. JOAÔ V.

,:
NOSSO SENHOR. || POR SEU AVTHOR

II
Fr. JOSEPH DE JESUS MARIA, • Leitor de Theologia Moral... ||

(Pequena vi-

nheta ornamental, diversa da que vem no frontispício original) ||
LISBOA OCCI-

DENTAL,
II
Na Officina de JOSEPH ANTÓNIO DA SYLVA. Impref- 1, for da Aca-

demia Real. M.DCC.XXXVII.
|| Com todas as licenças ueceSSárias. >.

\;io são vulgares no mercado os exemplares com esta variante de rosto.

ái52- Piedade e Vasconcellos [P. I</itacio dn). —Historia de Santarém edifi- '^(Áéf/)/'\)
cada, que dá liOticia da sua fundação e das cousas mais notáveis nf^ lia -^ / l^
succedidas. . . Dada á luz por um curioso amatite da dita villa^ Lisboa

Occirienlal, Anno do. M. DCC. XXXX. Com loãas as licenços necea^ianas. In-foI.,

2 vols. de LA^-435 e XVI-504 p.^gs. E.

Obra interessante e valiosa para o estudo de factos e cousas antigas de Santarém. Edição

bem executada. Os frontispícios são impressos a preto e vermelho. Estimada. Já

pouco vulgar no mercado. y,

'24')3— Piferrer (D. /Víincisco).— Nobiliário de los reinos y senorios de Espafia. / r^ (?C^^ ^ ^
Contiene las armas y blasones de los reinos, provincias, ciudades, villas / '^

VOL. II o

/^/'
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y principales pueblos de Espafia, con todos loB apellidos que se encuen-

tran en los (ratados de heráldica y nobiliários mas autorizados, como son

el lihro Becerro de Castilla, Gracia-Dei, Mejia, Barcelos, Mendoza, Argote

de Molina, Vilales, Haro. Aponte, ( uardiola. Madera, Berni, Moya, Ganna,

Vargas, Aviles, etc, etc. Por... llhislrado con un Diccionario de Herál-

dica. Adornados con mas de dos mil escudos de armas por acreditados ar-

tistas, haraldos y professores de bellas artes. Tomo I. (ao VII). Segunda

edicion. Madrid. En la Redacáon. Calle dei Comi/Zo, niim. i2. cuarto princi-

pal. 18Ô7-18G0. (Imp. de M. MINUESA, Valverd,õ). lu-i.", 6 vols. de 198-X,

25a-lV, 312, 321-Vll, 238-11. 247-1 e 203-V pags. E.

Obra importante e muito estimada. Magnifica edição, ilustrada com seis belas litogra-

fias alegóricas de ante-rostos e mais 137 litografias coloridas e douradas reprodu-

zindo centenas de brazões d'armas de famílias castelhanas e portuguesas. Os exem-

plares já hoje dificilmente aparecem no mercado. O nosso encontra-se muito bem en-

cadernado e em óptimo estada de conservação.

24S4-Pigateta (PAi7(p/)e). — VEHA DESCRI- 1| PTIO HEtíNl AFRl- ||
CANI. .

.

KfiANLUFVhTl .. M. D. XCVlll. (Í598).

, {Da parlada damos, em folha ápcrie, a exacta repi-odução foto-zincográfica).

'yj.jSért^ In-ful. pe(i. de VIII pags. (prels.) inunis., 60 niims. e mais VI iniinis.,

iifóra uma fl. em Ijranco, final.

As VI pags. prels. compreendem o seguinte : portada, acima reproduzida em •fac-simile^

(pag. I; a n em bianco); Dedicatória: .ILLVSTRISSIMO 1,
PfíINCIPI AC DO-

MINO FRIDERICO IIII. CO-IIMITI PALATINO AD RHENVM : SA
|i
cri Ro-

^
mani Imperij Archidapifero : & Electori : Duci Bauarix, 8ic. Domino cie- il mentif-

simo.i (Segue uma gravura a buril em chapa de metal, reproduzindo, dentro de al-

çado, o brazão d'armas do mesmo príncipe) (pag. III) ; ^EPISTOLA DEDICATÓ-
RIA.- f datada e subscrita no fim: •Datse Francoíurti poftridie Calendi. Augufti.

Anno 98. rtilo veteri. : llluftrtf. T. CetfUudiíúsW humillimi clientes,
\\

loan.
j fjr^i'"''" |

de Bryfrafres, Frmicofoidiani.

(pags. IV e V) ; «Prsfatio ad Lectorem.», datado e subscrito no fim: 'Datum Fran-

cofordij. Kl. Martíj, Anno M.D.XCVlll. :; loan. Theodorus, & loan. Ifrael || do Bry,

fratres, & ciues Fran-|; cofordienfes.- (pags. VI a VIII).

Nas VI pags. inunis. finais, a duas cols., decorre o .INDEX RERVM ET||VERBORVM
MEMO- RABILIVM..

Além do que fica mencionado, o volume contém ainda dois belos e curiosos mapas (Ta-

bulam hanc Aegypti...-e TABVLAM HANC REONI \\ Congo...'), grividos a bu-

ril em chapa de metal e impressos aparte, em ff. de grande formato (desdobráveis).

Com trontispicio próprio, segue-se :

./COA/£S
II Quibus

II
AD MAIOREM LE- i: CTORIS RECREATIONEM

|i
PRIMVS

LVSITANORVM CVM REGE ;, CONQRESSVS, INCOLARVM ARMA ET INSTRV-
MEN-

II
ta bellica, veftes tam fcemineae quam viriles, & aliquorum ;| animalium for-

mx, quafi adviuum
||
proponunter. ;;

1\ is jxcisv peh \,Jo/:annem Tlisodorum & Jo-

hannem Ifiaelem de Bry,
\\
fratres & clues Francofortenfes \ (f\orio ornumtnM ;

gravura em madeira) , FRANCOFORTI » E.vcudebat Woiffgangus Richeter, impen- j,

ris loannis Theodori íf loannis ifraelis de Bry, || fratrum. '

í
M. D. XCVlll.

— In-fol. peq. de rosto e 14 ff. nums. pela frente, além de uma em branco, final.

As U folhas numeradas inserem outras tantas curiosíssimas gravuras (abertas a buril cm
chapa de cobre) representando usos, costumes, trajes e ceremonias gentílicas, com-

bates, animais africanos, etc, seguidas das respectivas explicações dos factos ou

cousas reproduzidas pelas mesmas gravuras.

Também com frontispício próprio, segue-se ainda

:



Portada d» obra descrita no Catálogo sob o n.o 2454. O original mede 270XlS2mni.

(Pag. 130)
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II. PARSIJlNDLKORIENTALIS .. FRANCTOBDIl. . . M. h. XCIX

(1599).

(Da curiostt portada damos a seguinte exacla re/jrodvção foto-\incog)'áfica)

11, r A R s ,>^l

fâllNDlA ORIENTA LIS, \rA

loHAS. HvGONis LiNrscoTANi 'k-JJ

Ni"'gjnoinOncmcm,iim,cj;:ii,liitori,pc.t>ui,flom,. ifgj

tumpjt.icMnOtumidcptm.um pnitrtí mfíici.mo- ,Mj|

C*!! nctt. mcnfuií,S.'pOT!Jtri,<luí HJibuiUilociS.quOvS j^S

If;' compcn.iiorfoftci". >""""• P"»?""'"""' til-i>l- \ruf
iplc ípcfUtoDtq; autoi prtmuiTt vcrnaailo libl

Btlgiít in publítum dtJit ; DcinJt fcpenonbu.

ni Ccrminicc.Sí noní Ljiinii iitm lunbui

LíiineTicunqircdditacnuiiciagii

)puikD»oig»Dtibai&meit»ioiibu»Hi(1.íiiiiuniqo'

/„..,. f.a.,..,.t r...*..-.£5'.> ',''!—!''!
J.,..,.,.....t..,,.l.;—,l.^.--

fRANCFORDII.
fxOfficinaWoIffgjng. Richlcri.

(O original meãe 27^XÍ^•?""'') .

Infol. peq. de XII png.s. (prels.) inums., 114 niims. e m.iis IV iiiuins., fi-

nais.— .Is ires partes em um vol. E. {]i'rg.)

Na frente da primeira das XII pags. prels. a portada acima reproduzida em «fac-simile.

;

a pag. II em branco; de pag. III a VI o .PR;EFATI0 SVPER!| IND1;E ORIENTA-

LISll DESCRIPTIONEM||NOVAM.. ; de pag. VII a IX a <DEDlCATIO> ao .IL-
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LVSTRISSIMIS, QE-
II
NEROSIS, NOBILIBVS ET ||

PRVDENTIBVS DOMINIS RE-

PRIE- llfeuiantlbus Status confwderatus proulncia- \\ rum Belgij.y (-Datíe Enchufil,

Kl' lan. An- |i no. 1596. \\ A. V. Submif fe coUens
\\ Joan. Hugo Lindtfconus ',' ex Har-

lento.-); a pag. X em branco; e nas pags. XI e XII: ./.WrSCOr/lAYll PR,€FA-

TIO AD LECTOREM.», que é encimado por uma bela gravura a buril em chapa de

metal reproduzindo o busto de .lOANNES HVOONIS A LINSCHOTEN HAERLE-
MENSIS /ETA 35 A' 1598.-

As IV pags. inums. finais inserem, a duas cols., o .INDEX.
I
RERVM ET VERBORVM

HISTORl^E
il
Orientalis compra;tienrorum..

Na composição tipográfica, embelezada com letras iniciais de desenhos de fantasia (gravura

em madeira), empregaram-se belos caracteres itálicos e redondos de vários corpos.

Livro interessante, de bastante merecimento e muito estimado, não só ])elo valor intrínseco

do seu texto, mas também pelas catorze curiosissimas gravuras que contém a segunda

das três partes da obra. Bela edição, nitidamente impressa, RARÍSSIMA. Magnifico

exemplar, com óptima encadernação de pergaminho, da época (final do secnlo XVI)
;

valorizada ainda mais por o ex-Ubris, brasonado, de «ANTHONI FVGOE.» (alemão ?),

impresso, a frio, a meio da face da pasta da frente. Ladeando o brazão, a data : 15S6.

2455— Pilar (Fr. João t/o).—DESCBIPCÀO 1'UNKBRE || DAS EXÉQUIAS,
||
QUE

A INQUISIC.ÃO DE GOA
||
dedicou à memoria 11 DO. . .SENHOR

II
NUNO DA

CUNHA
1
DE ATAÍDE,

|i
Presbítero Cardeal do Titulo de Santa Ânafta-

^ fia. . .
II
COM A

II
ORAÇÃO FÚNEBRE,

||
Que nas mefinas Exéquias recitou

II
O M. R. PADRE MESTRE

||
Fh. JOÀO DO PILAR, ||

[la Ordem dos Prega-

dores. . .
II
E ELOGIO

II
DO MESMO EM.»» E R.mo SEN.'"'

||
Offerecido tudo

II
AOS ILL.""" SENHORES, || Do Omfelho de S. Marje/tade, e do Geral do

Santo O/ficio, II POR || HOMUALDO GLOtlYSlO FREIRE, || Ocoup.-ido no ler-

viço da dita Inquifii.ão de Go.n, que deli-
1|
neoii, e cforeveii as E.xequias,

e Elogio, li** i&
II
LISBOA, Na Oflicina de Miguel Manefcal da Coita.;'

Inipreflor do S. OtTicio. Ann. 1753. Com as licenç. neceff. In-4." do X\\\
pags. (prels.) iiiuriis. e 74 iiuuis. U.

As XXIV pags. prels. compreendem: frontispicio (pag. l; a II cm branco); Dedicatória, datada

e subscrita no fim: «Goa, em || 30. de Dezembro de \15\.. Romuatdo Olohyjio

Freire.* (é impressa com caracteres ilálicos e encimada por um cabeção ornamental
;
gra-

vura em madeira) (pags. Ill a VI) ; e -LICENÇAS,» permitindo a impressão (Do Santo

Officio-Do Oídinario-Do Paço) (pags. VII a XXIV).

Irma das Licenças d'0 Ordinário, subscrita por José Tomás Borges, ocupa as pags. prels.

VIII a XXII.

Opúsculo interessante, estimado e muito raro.

245ti— Plllet (Mr.).—A Inglaterra visla em Londres e nas províncias, durante

r^ j huma residência de dez annos, seis dos quais como prisioneiro de guerra
;

/ "Tfl Í-' ^ escrinta em franfM^z np.ln Mnrpchal íIr i'.nmnn .. p tindii7Ídn noi**i, tis-

^,di

escripta em france/. pelo Marechal de campo... e traduzida poi*«i Lis-

boa, Na Imp. Nevesiana. 1840. In-8.° de XI-432 pags. E.

a457-Pimenta (/'. Mco?aM).-CARTAS
|1
QVE O PADRE II

NICOLAO PIMENTA
liA

(I
ConjpaTihia de lesv Visitador nas partes do

i|
Oriente d.i mesma com-

panhia, escreueo ao
||
Geral delia à 'á6. de Nouembro do ^no de 1599.

|| &
r / ao 1. de Dezembro de 600. nas quaes entre ]| algúas cousas noiaueis &

•^K' <fh O ^ curiosas que conia de
||
iliuersos reinos, relata o sucesso da insigne vi-

||

o' ' '
^ cloria que Aniré Furtado de Mendo(;a alca(;ou

||
du Cunhale grande per-

seguidor da Fee
|| íj Chrislaiidado da índia & cruel ini- 1| migo d'aquello

. estado.
II
(Emblema da Companhia de Jesus, tendo ao centro as iniciais

:

I H S)
II
Ce»/ Licenças da Santa Inquisiçãu & Ordinário.

||
EM LISBOA.

||



AZEVEDO -SAMODAES 133

Í?D

Impresso por Pedro Crasbeeck. 1602.— ln-8.° peq. áp 111 fí. niiiiis. pela

frente. R.

Na frente da primeira ft. (inumerada ; a numeração sô aparece da 2 em diante) o titulo

transcrito acima; no verso da mesma fl. 1 as «LICENÇAS., permitindo a impressão do

livro; de fl. 2 a parte do verso da 4S o texto da -CARTA DO P. NI-IICOLAO PI-

MENTA...
11 ...perallo P. Oéral, escrita em Goa a 26 ||deNouembro de 9Q..; e da

restante parte do verso da referida fl. 48 até parte do verso (a restante parte em

branco) da ultima fl. a «CARTA DO... ]| ...pêra o P. Geral, escri- ta em Goa aos

5. de Dezem- !' bro de 600.

•

As duas Cartas do P. Nicolau Pimenta insertas neste volnmesinlio são abundaniissinias de

dados muito interessantes para a liistoria das missões e para o estudo dos usos e costu-

mes dos naturais da índia Oriental por fins do século XVI,

Cl.issico. Estimado. -Os exemplares são MUITO RAROS. O nosso eslá perfeitamente con-

servado ; as foliias 1, 9, 65 c 105 a 111 foram reimpressas, no século XIX, na tipogia-

fia particular do Conde de Azevedo.

Copia d'vna dei . . .—Veju-se : Lettere deWIndia .

.

'24f.8 EXEMPLVM
||
EPISTOLAE P. || iMCOLM li

PIMENTAE PROVIN-
||

CIAE ORIRNTALIS IN- |i DIAE Visitaioris || AU ADMOPVM R. P.

CLAV-
II
Dl VAI AOrAVIVAM, PR/EPO-

\\
fitmn Oeneralem iSocietatis

\\

lESV,
II
DE STATV REI CHRISTIA- ||

na? in índia Orienlali Calendis De-

ll
cembris Ambris Anno 1600. data;.

||
(Pequena vinlieta ornamental, gra-

vada em madeira)
1|
EXC.VSVM PRIMO ROME

\\
apud Ludovicum Zan-

nbtti 1602.
II
NVNCVERO

||
MOGVNTI.E APVU lOANNEM ||

Albinvm, Anno

EODEM.—In-8.° peq. de 123 pags. niims. e nina inum., além de quatro em
branco, finais. E.

Na primeira das 123 pags. nunis. vem o titulo tr.anscrito acima; na 2 (estas duas primeiras

pags. não apresentam numeração, que só aparece na 3. a) a •APPROBAT/O.n e o «/M-

PRlMATVR.t (Licenças permitindo a impressão) ; de pag. 3 a 23 o texto propria-

mente dito da «EXEMPLAR EPISTOL;^.», que fecha: «Goa Calend. Decemb. || anui

1600.» j seguíndo-se o trivial -«/7A//S.», e ainda depois as Errata..

A pag. inum. final insere somente a seguinte declaração, a que p5e remate uma pequena vi-

nheta ornamental :--Ex idiomate Itálico in latinum tranflatum à I B. S. 1.
||
Mogvn-

Tradução estimada. Os exemplares são muito raros.-O original português desta interes-

sante missiva foi impresso em Lisbo.T, por Pedro Craesbeeck, 1602, iu-8o peq. de 111

ff. nums. na frente, sendo os seus exemplares também muito raros. (Veja-se o numero

precedente). -Relativamente aversão italiana, que serviu para a latina acima descrita,

veja-se no presente Catálogo o n.o 1770.

Leltera dei...—Veja-se: Lettera annva deWIndia. .

.

2459— Pimenta de Aguiar {Manuel CaeínMo).— Viriato, tragedia. (Escudo das ^"^ Õ ^
arrnas portuguesas). L'sboa, Na Impressão Regia. Anno 1809. Com li-

'

cença. In-8.o peij. de 61 pags., alóni de uma em branco, iima com a «Ta-

boa de Erratas», e outra em branco, finais, E.

Encadernadas juntamente estão as seguintes produções teatrais do mesmo autor :—D.
João 1, Tragedia. Por... (Escudo) Lisboa: Na Impressão Regia. Anno 1817. Com
Licença. In-8.o peq. de 100 pags. ;-Arria. Tragedia por... (Escudo). Lisboa : Na
Impressão Regia. Anno ISI7. Com Licença. In-8.o peq. de 114 pags. ;- Virgínia, tra-

gedia. Por... (Escudo). Lisboa: Na Impre/issão Regia. Anno 1816. Com Licença. In-

8.0 peq. de 104 pags.—Apreciadas e pouco vulgares no mercado, sobretudo quando

reunidas.

2460— Pimentel (.4/6erío).—Esboço biographico do 2.° Conde de SamõdSes, -^y^ ^"^
por... (Este esboço hiograpliico foi escripto expres.samente para ser lido
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em sessão do Genlro Nacional de Ijshou). '1908. C.omp. e impresso na 'J)/p-

Fonseca (6 Fúhn, Pie ria, 74— Porto. |n.8.» fir. de 45-t jings. B.

Edição nitidamente impressa em óptimo papel couché. Ilustrada com uma bela fotogra-

vnra reproduzindo um excelente retr. do Conde de Saniodães (impressa em sepa-

rado) .

241)1 Historia do Culto de Nossa Senhora em Portugal. (Marca da casa

Kditoia). I.ioraria Editora Guimarães, Lihanio rf' C'",.. TAshoa. In-.S.°

í.:r. de X- 199-1 pags. E.

Obra interessante. Edição luxuosa, ilustrada com numerosas fotogravuras, muitas das

quais tiradas em separado e a varias cores. Camiliana. Esgotada. Belo exemplar,

bem encadernado.

2462 A porta do Paraíso. iJiroiiicii do reinado de U. Pedro V. líoniance

T ff

'

original de .. (lílii.ão illi.str. da). 3. a edigão. Lisboa: Lucas & Filho—

Editores... IHld. (No verso do anleiosto, em baixo: Typ. da IHhliotheca

Pniversal. . .). In-8 o de 2f)2 I pags. E.

246H— Pimentel (/rcdeiico),- A|joiUaiiien(os para a Historia dos Cariiirilios de

(^ ^ Ferro Porliigiiezes, por. . Lisboa: Typ. Universal .. 1892. In-4.° gr. de

V-226-1 pags. li.

Pimentel {Ltiis Serrão .— Veja-.sc: Serrãn 1'imcutel íLuis).

2464— Pimentel (.Vaw»f/).- .\1ÍTE
||
DK

||
N.AVKG.XH,

||
EM QUE SE ENSINAM

AS HRliU.XS !'R.4TICAS, E
||
os modos de cartear, e de graduar a Balesli-

lha por via de nu-
li
meros, e ii;uilos problemas iileis á Navegação; II E

||

ROTEYHOIIDAS M.AI.ENS, E COSTAS MAlilTlMAS
i|
de Cuiné. Angola,

Rrasil, I:;dias, e Ilhas
||
Occidenlnes, e Orienlaes,

||
Novamente emendado,

e acereseentadas muitas derrotas. \\ UEDICÁD.i A EL fíEY\\l). JOAÕ
O V.

II
NOSSO SENHOn,

|| POR MANOEL PIMENTEL
||
Fidalgo da Casa de

Sua Magtsiade, e Cosmógrafo mór || do Reino
||
(Vinheta ornamental

;
gra-

vura em madeira)
II LISBOA, II

Na Offic. de FIRANCISCO DA SILVA.
||
M.

DGCXLVI.
II
Com iodas as licenças necessárias. Infol. de XII pags. (prels).

inums. e 603 nums. ;.léni de uma em branco, final. E.

As XII pags. prels. conteem o seguinte : titulo (pag. I ; a II em branco) ; Dedicatória

«A ELREY N. SENHOR. (D. João V) (pags III e IV); Prologo «AO LEIÍOR..
(pags. V a VIII ; .ÍNDICE |: DOS CAPÍTULOS QUE SE CONTEM |; na arte de Na-

vegar.» (pags. IX e X); .LICENÇAS.» (Do Santo Officio.-^Do Ordinário, i; Do Paço.»

(pags. XI e XU).

De pag. 1 a 215 decorre o texto da «Arte de Navegar» propriamente dito; de pag. 219

a 591 o do •Roteiro» ; de pag. 593 a 603, a duas cols., o .ÍNDICE || Das derrotas

que se contem neste livro, que remata pelas ^ERRATAS.» ; e na pag. inum. final

uma poesia em l.itim.

'O texto, tanto da Arte de Navegar» como do i-Roteiro», é ilustrado com numerosas

gravuras a buril em chapa de metal (muitas das quais tiradas aparte) reproduzindo

plantas de baías e cabos, instrumentos náuticos, etc.

Obra cKissica e, no geu género, uma das mais importantes que entre nós se compose-
rani em tempos antigos ; escrita por Luis Serrão Pimentel e publicada póstuma por

seu filho Manuel Pimentel Vllas-Boas, que a adicionara e emendara. A primeira edi-

ção foi dada í estampa sob o titulo: -«Arte practica de navegar, e regimento de pi-

lotos, repartido em melhor intelligencia das regras da navegação : a segunda exposi-

tiva, em que se ensinam as regras para a practica. Juntamente os Roteiros das na-

vegações das conquistas de Portugal e Castella. Lisboa, por António CraesbeecI: de
Mello, I6SI.' In-foliú de VIII-424-IV pags. e duas estampas. A segunda edição, pu-

blicada já sob o nome de Manuel Pimentel, apresenta algumas variantes e adições



CH RONIC A
DE ELREY

DOM AFONSO
o QVARTO DO NOME.

E SETTIMO DOS RE YS
DE PORTVGAL.

ASSI COMO A DEIXÒV ESCRITA
Rhj de Fina Gaurdumor da Torri do Tombo , í3»

Chrorsiíía mor do mefmo Repo.

Tirada a luz por induftria de Paulo Cracsbceck,

Ef>afif/fófJlichdmprefa,^0fHitcu§íg.

ÇM LISBOA. CotntodiUMsUceKÇits. l^nnoU^-^.

Fronlispicio da obra descrita no Catálogo sob. o n.o 2466. O original mede 250X157nim,

(Pag. 135)
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nos dizeres do frontispício, que reza assim: — «Arte pratica de navegar, e roteiro

das viagens e costas marítimas do Brasil, Cuiné, Angola, e lllias orientaes e occi-

dentaes : agora novamente emendado, e acrescentado o roteiro da costa de Hespa-

nha e mar Mediterrâneo. Lisboa, por Bernardo da Costa Carvalho, 1699.- In-fol. de?

pags A terceira edição, publicada treze anos depois, aparece já com o» dizeres quasi

conformes com os que apresenta a edição a que pertence o exemplar que expomos á

venda : "Arte de navegar, em que se ensinam as regras praticas, e o modo de calo-

tear pela Carta plana, & reduzida, o modo de gradear a Balestiltia por via de nú-

meros, & muitos problemas úteis á navegação; & ROTEIRO das. viagens, e costas

marítimas de Quine, Angola, Brasil, índias Sr Ilhas Occidentaes, & Orientaes. Agora

novamente emendado, d accrescentadas muitas derrotas novas, por Manoel Pimen-

tel... (Vinheta, ou Diarca do impressor). Lisboa, Na OJic. Real Deslandeslana.

M DCCXII. In-fol peq. de VI-575-1 pags. e muitas 6guras. As reimpressões imedia-

tas, são, além da que descrevemos acima i-íiséoa, na Ojjiclna de Francisco da

Silva, 1746, in-fol. ;-e /*/., 1S19, em igual formato. As edições primitivas s.ão muito

raras; não sendo já nada vulgar a que expomos á venda.

O Roteiro, escrito por Serrão Pimentel e, depois de adicionado e emendado, encorpo-

rado por seu filho na Arte de Navegar, fora primitivamente impresso em 1675. Reza

assim o respectivo titulo :—iRoteiro domar .Mediterrâneo, Tirado do Espelho ov

Tocha do mar, no qual se contem as derrotas, poitos, baixos, & correntes até

auante de Nápoles, & pellas Ilhas deste mar até Sicília; pellas costas de Barbaria

até Tunes. Por Luis Serram Pimentel, Cosmógrafo mór, (y engenheiro mór do
Reyno, £ Senhorios de Portugal, Tenente general da Artelharia com exercício em
qualquer das Prouincías fronteiras. (Escudo de armas reais portuguesas). Lisboa, Na
Officina de loam da Costa. M.DC.LXXV. Com todas as licenças necessárias. In-fol.

de 52 pags. Os exemplares são raríssimos.

2465—Pimentel Maldonado (João Viecuíf).—Apólogos de. .. Lisboa: Sa Imp. Jjtv ^ ^-^

Regia. Amw 1820. Com Licença. In-8.o peq. de 252-1 pags.

2466-Plna (Hwj rfe).—CHRONICA
||
DE KLREY

||
DOM AFONSO O QVAKTO. .

.

:? /T J"^ ^ O
EM LISBOA... Anuo 165.3.

-^ -

[Do frontispício damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincogrufica).

In-fol. peq. de VI IT. (prels.) inums , 73 nums. na frente e mais duas

inums., finais, de «INDEX
||
DOS CAPITVLOS 11 DESTE LIVRO.». E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VI ff prels. vem o titulo acima reprodu-

zido em =fac-símile» ; na fl. II as •LICENÇAS- permitindo a impressão do livro

(uma delas bastante encomiástica para a Chroníca e seu autor, vem datada e subs-

crita: «Lisboa 8. de Agofto de
;
1649.11 Tltome Pin/ieiro da Veiga.-); e de III a VI o

«PROLOGO
j
QVE PEDRO DE MARIS ESCRIVAM

i;
da Torre do Tombo tinha

feito a efta Crónica,
!

querendoa imprimir em feu tempo.» (subscrita no fim : «Pedro

de Maris >).

O texto, composto com caracteres redondos e itálicos, é encimado por um cabeção deco-

rativo (que tem ao centro o escudo das armas reais portuguesas) ; embeleza-o letras

iniciais de desenhos de fantasia, e fecha-o uma vinheta-fiorão, tudo gravado em ma-

deira. Com excepção das pags. prels., cuja composição é a uma só medida, todas as

outras pags. são a duas cols.

Esta muito aprecijda crónica abrange um dos mais importantes períodos da nossa his-

tória, pois nela se tratam e descrevem, em estilo conciso e profundamente vernáculo,

todos os sucessos ocorridos durante o notável reinado de D. Afonso IV, o Bravo,

ou sejam, entre muitos outros, as gloriosas campanhas contra as hostes castelhanas

de D. Afonso XI ; os heróicos feitos praticados em Africa, entre os quais se destaca

a brilhante batalha do Salado, em que o poderio dos mouros ficou completamente

aniquilado ; e ainda o amoroso e trágico caso

da mísera e mesquinha

que depois de ser morta foi Rainha.
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Edição primitiva (única publicada), muito bem impressa. Os exemplares já mui RARA-
MENTE aparecem no mercado. O nosso encontra-sc em óptimo estado de conser-

vação, circunstancia esta que muito o recomenda e valorisa.

Chronicas. .
. — Vejn-se: fíalvuo d- Pina {Duarte—, Rvij de).

2467- Pina e de Mello (Francisco rfp).— B.ilanga intelltclual, em tjue se pezava

o merecimento do VERnADEI[lt) METHODO DE ESTUDAR; que ao...

Senhor Marquez de Abrantes otTerece... Moço Fidalgo da Casa Real, o

-A'-ademico da Academia Real. Lisboa: Na Ofjic. de Manoel da Silva, M.D.

(X.LIL Com af licenças necefsnrim, e prir. lieal. ln-4.° do Vlll áSS 11

pngs. E.

As VIII pags. prels. (inunis.) compreendem: titulo e «Preparação da Balança.».

Encadernadas juntamente estão as seguintes produções literárias, quasi todas do mesmo
autor: «Oraçaó panegyrica, Que no felicíssimo dia da plausível Acclaniaçaô de...

Rey D. José I... escreveo Francisco de Pina e de Mello ^^5. ind. de /., n. de d. da

Imp.-da época). In-4.o de 8 pags.; — Cartas pliílologicas, que escrevia Francisco

de Pina e de Mello... Lisboa. Na Ojjic. de Manoel da Silva. Aimo de M.DCC.L.V.

Com permissão dos Superiores... ln-4.o de 22 pags.; Carta exhortatoria aos PP.

da Compa da Prev.i de Portugal.—íMs. de 17 ff. (Óptima caligrafia, do século XVIII) ;—

Resposta compulsória á Carta Exhortatoria, Para que se retrate o seu Autlior das

Calumnias que proferio contra Os Reverendíssimos Padres da Companhia de Jesus

Da Província de Portugal. E lha dedica Francisco de Pina, e de Mello... (S. ind

de /., n. de d. da impr.-Aíi época). ln-4.o de VlII-88 pags. ;-Uma Carta do mesmo
Pina e de Mello, s. titulo nem ind. de 1. ou data da imp. : começa: «Sr. D. J. M.>,

e termina: «... Deos guarde a Vm muitos annos Montemor o Velho a 22 de Janeiro

de 1755. Mui Servidor, e Venerador de Vm Francisco de Pina, e de Afc/Zo.»;- Outra

Carta, s. titulo propriamente dito: Principia: «Sr N. S. P. De V.», e termina:

"Deos guarde a Vm. muitos annos Montemor o Velho a 20 de Janeiro de 1755.» (é

lambem subscrita por Pina e de Mello). In-4.o de 15 pags.;-Ao Terremoto. Do
Primeiro de Novembro de 1755. Parenesis de.,.— No fim: Coimbra; Na Offic. de

António Simoens Ferreira... Anno de 1755, Com as licenças necessárias. In-4,o de

16 pags. inums. ;-Carla critica. Em que se pe?a o valor da chamada Paranésis de

Francisco de Pina e de Mello, Escrita por Segismundo António Coutinho (ali.is Fr

Manoel da Epifania, franciscano). No (im: Fm Cbimbra: Com todas as licenças nel

cessarias. In-4.o de 11 pags. ;— Carta anatómica, Que escreve hum amigo do Porto a

outro de Coimbra, em que se faz juízo da Carta, que sahio dando noticia do Terre-

moto de Lisboa, e da Crisis feita á Paranésis de Pina. (É subscrita com as iniciais:

A. P. C. ; no fim: Coimbra: Na 0//ic. de António Simoens Ferreira... Anno de

1756. Com as licenças necessárias). ln-4.o de 7 pags. ; -David, e Absalam de Fran-

cisco de Pina, e de Mello. fS. ind. de l. ou de data da imp.). In-4.o de 15 pags. ;
-

Conferencias expurgatorias, que teve, com o Doutor ApoUonio Philomuso, O Au-

thor da Balança intellectual, que podem servir de Reposta Ao que disse do mesmo
Author e da mesma Balança hum certo Regular do nosso Reino disfarçado, com o

nome de Theophilo Cardoso da Silveira, no Livro intitulado Secunda parte da li^.i-

minaçaõ do Retrato de morte-cor. Dedicadas ao... Senhor Drmi Nuno Alvares, Pe-

reira de Mello. Coimbra ; Na Offic. de Luis Secco Ferreira, Anno do Senhor de

1759. Com tjdas as licenças necessárias. In-4.o de XlI-99 pags.

Colecção inteiessante e estimável. Alguns dos opúsculos que formam a colecção são

curiosos e muito raros

24()8-Pinard (Os.).— L'Histolre a l'Audience, 1840-184S, par. . . Caris, Pagnerrv,

Eaitmr . . . Í8A8 {Sai„t-Dcni.i. Lnpr. de Prevot et Droiiard). In-S." de iílá

pags. E.

As pags. IX a XVI (assim numeradas) inserem um AVANT-PROPOS.

•2469—Plndarus. -Pythiques et isthmiques de Pindare aveo le texle en reganl

El des notes, par M. Al. Perraull-Maynard. . . Lijon, Typ. de Dwnotdin,
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Ronet et Sibiiet... 1843. In-8.° de VIII-340 pngs. e um Plan de Delphes et

ses environs (litografia impressa aparte), il.

As VIII pags. prels. inserem : ante-rosto, rosto e preambulo : «DES
l!
JEUX PYTIQUES.».

Bela edição, nitidamente impressa com caracteres gregos e latinos.

2470-Pfneda (Fr. Jvan de).—Los treynia libros de la
|!
MONARCHIA || RCCLE-

SIASTICA. ji O HISTORIA VNIVERSAL
||

dol mundo, diiiididos en cinco

tomos. II DIRIGIDOS A LA MAGESTAD INFINITA
||
de nuestro Omnipoten-

lissimo Criador, Gouernador, y ||
iiedemptor lesu Christo, Rey de Reyes.

II y Senor de sefiores. || Coiiipuealoa por Fray luan de Pineda frnyle menor

dela Obséruancin. || Primer volumen dela primera parte. || Con laWas de Ca-

pítulos, y de matérias por orden dei Alphateto, muy copiosas
II

. . .
||

(Gravura quadrangular (aberta em madeirn) representando o Calvário)
||

COX PUIVILEGIO.
II
RN SALAMANCA.

||
En casa de luan Fernandez.

Ano 15^8.
II
A costa de Hylario de PonefonI, y se venden en sua casa en

Medina dei Campo.
||
Esta lassado a quatro mar.iiides el pliego.—In-fol.

de XXIII IV, (prels.) inmns. e 293 ntmis. ptla frente.

As XXIII ff. prels. compreendem o seguinte: titulo; =TASSA.» ; «Erratas»; Dedicatória

«A LA OMNIPOTENTISSIMA !| Eterna y Soberana Magestad de nuestro gran || Dios

y Redemptor lesu Christo. ..>; Alvará régio diversos trechos de clássicos latinos;

-Aprobaciones de la obra...; «DE FRAY IVAN DE ;! MESA FR.\YLE DE CAR- il

tuxa, residente en las Cuevas
i;
de Seiíilla. - (tercetos); outras composições poéticas

(latinas e castelhanas) ; «Censura dei maestro António de Lebrixa so- 1| bre las obras de

Beroso y de los otros autores sus allega- 11 dos, segun que anda sobre los mesmos
autores

|1 impressos en el ano de mil y qui- 1! nientos y doze.> ; «Catalogo de mil y
quasi quarenta autores [' que van alegados en la Monarchia

||
Ecclesiastica.» ; «PRE-

FACION DE LA MO- NARCHIA ECLESIÁSTICA, EN LA
|1
Qual se mucstra contra

muchos Hereges como la Iglesia sancta !: Catholica que començo dende nuestro pri-

mero padre Adam,.....; -EL AVTOR A LOS LECTORES.» e .CENSVRA DE LOS
AVTORES QVE EN LA MONAR- 1: chia Ecclesiastica van recebidos, o re- 1| cha-

gados.».

De H. 1 a 293 (frente) decorre o texto da obra propriamente dito; e no verso da ultima

folha vem o «Epilogo dei libro Quarto...

Exceptuando o te.\to das folhas prels. I, II, III, frente da IV, frente da V, verso da
VII, frente da VIII, verso da XVII, verso e frente da XVIII e frente da XIX, que é

composto a toda a largura das pags., tudo o mais forma a duas cols. por pagina.

Segando volnme de la primera parte.
|{
(Mtsma gravura que

vem no roslo da parte precedente)
|| COiSI PfílVILEGlO.W Eíi SALA-

MANCA.
II
En la offlcina de luan Fernandez.

||
M. D. Lxxxviij. ||

||

. . . — In-rol. de frontispício e .369 fí. nums. na frenfe, além de V IV. inums.,

finais.

A subscrição em que vem indicado do logar e da data da impressão repete-se no verso

da ti. 350 e no verso da ultima H. do volume.

A composição tipográfica é a duas cols. por pagina.

SEGVNDA PARTE DE LA
|| . . . Ibi., pelo mesmo impressor, M. D.

LXXXVIII.
II
...—In-fol. de II ff. (prels.) inums., 564 nums. na frente e

e mais Vlll inums., finais.

As II ff. prels. inserem: titulo (frente da folha I); «PROLOGO DEL AVTOR.. fverso
da mesma fl. I) ; e «A LOS LECTORES.> 111. II).

Nas VIII ff. inums. finais decorre a TABLA DE LOS CA- [[ PITVLOS DE LA SE-
GVNDA;! parte de la Monarchia Ecclesiastica, la qual contie-||ne seys libros desde
el onzeno, hasta el || decimo sexto...

/^^/ú O
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No frontispício veni a mesma gravura já dada no rosto dos tomos precedentes. Exce-

ptuando o texto das pags. prels., tudo o mais é composto a duas cols. por pag.

O colo/àn em que se acha indicado o logar e a data da impressão repete-se no fim da

frente da ti. 564 e a meio do verso da ultima das VUI ff. inums. finais.

TKRCKHA PAHTE DKLA ;i . . Ihi., ihi. M. D. 1 xxxviij.— lii-fol. lie

.\n IT. (prels.) iniinis. e 5H'2 riiini<<. jiela frenle.

As XU ff. prels. conléem o seguinte: titulo (frente da fl. 1; verso em branco); «TABLA
DE LOS CA

1
PITVI.OS DE LO QVE || SE TRATA EN ESTOS SIETE |1 libros de la

Tercera parle de la Monarchia Ecciesiastica \\ dei libro diez y sietc (ff. II a X
—frente ; verso em branco) ; a li. XI em branco, e no verso (frente em branco) da

XU veui um escudo d'arma3, ou marca do impressor ?

No fim do texto esfoutio c0/«/(fn:- «Impressa en Alcala de Henares, en casa de luan '

Gracian que sea en gloria. Ano de 1588.»

Todo o texto inserto no volume é composto a duas cols. por pagina. - No frontispício a

mesma gravura dada no rosto dos volumes anteriores.

QVAIiTA PARTK DKLA
|| . . . /W, ihi. M. D. Lxxxviij. . .—In-fol. do

X fT. (prels.) inums., .'ii2 niini>. nu frerili' e mais um.i iniimerada, fi^^al.

A frente da primeira das X ff. prels. em branco ; no verso vé-se o brasão ou marca

do impressor já dado no verso da ultima das ff. prels. do volume precedente; na

frente (verso em branco) da ti. II o titulo, embelezado com a gravura que adorna

o rosfo das partes anteriores; c nas ff. III a X a «TABLA DE LOS CAPI-' LOS
QVE SE CON-||tienen en la Quarta parte de la Monar-Uchia Ecciesiastica.-.

Na folha inumerada final vem: -Reys de Dania ex lib. Danis Crantzij»;— «Reyes de

Noruegla ex li. 1. Noruegie Crãtzij.» ;-um trecho de Ovidius e outro de Martialis,

a declaração de «Fin de la Monarchia Ecciesiastica...» ;—e a seguinte subscrição

final: "EN BVRQOS.
|i
En casa de Philippe de lunta.

i;
Ano de 1588. .

Exceptuando o texto da primeira das 542 ft. nums., que consta de um «Prologo dei

Autor.', tudo o mais é composto a duas cols. por pagina. -No frontispício repete-se

ainda a gravura já dada no rosto dos volumes precedentes, a qual se encontra la-

deada pela seguinte quadra: «En este libro se escriuen— «Para nunca ser borrados

-«Los que, porque lambien viuen— «Son con el crucificados.»).

TABLA DE LAS MATÉRIAS 11 CONTFNI/)AS 11 EN LOS TREYNTA
||

LIBROS DE LA MONARCHIA
||
ECCLESIASTICA.

||
Dinididos en Cinco

•Tomos. \\ COMPVESTOS POH FRAY IVAN DE PINEVA
\\
Frcyle menor

de la Obseruancia.
||
(Marca do impressor, de lindo desenho

;
gravura

em madeira) |1 EN BARCELONA. H En la Emprenta de layme Cendrat,
||

Ano M.DC.VI ||
|i
A cosia de Ivan de Bonilla mercadtr de libro» de Ç.i-

rngoça. In-fol. de LXXXVl ff. iniims.— ^o iodo seis rols. E.

Na frente (verso em branco) da primeira folha o titulo acima transcrito; no verso (frente

em branco) da fl^ II um brasão d'armas, encimado por viseira, coroa de marques e

cabeça de dragão alado, e ladeado por folhagem ornamental; e de ti III em diante:

«TABLA DE LAS MATÉRIAS
|| CONTENIDAS EN LA MONARCHIA ECCLESIAS-

TICA.....

Neste ultimo volume o titulo é impresso a preto e vermelho, sendo com esta nltima cór

as linhas : 2, 4, 5, 7, 9 e 11, e ainda uma pequena parte central da marca do im-

pressor.

Primeira edição, RARÍSSIMA, desta obra importante e muito apreciada. Salva não a

passuia ; tinha um exemplar da reimpressão de Barcelona, Hlronymo Margarlt,

M.DC.XX, in-fol., 6 tomos. (Nicolau António cita ainda uma outra, também de Bara-
lona. layme Cendrat, M.D.CCllll, 5 vols. em foi.).

Óptimo exemplar, salvo uma leve mancha d'agua na parte superior das folha nos vols.

II e III. Encadernação antiga, bem conservada.

làbro dei Passo . , . — Veja-se : Cronica$ . .

.
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â471— Pinei y Monroy (D. Francisco).—nKinATO
||
DEL BVEN VASSALLO,

||

COPIA nu
II
DE LA VIDA, \ HECHOS || DE ||

D. ANDRES DE CABFíERA.
||

,Af
PRIMEUO MARgVES DE MOYA.

|1
OFRECliLE

1|
AL EXCELLNTLSSIMO /J '^ C Õ

SENUKI! D. IVAN MANVELJIFEHNANDEZ PACHECO
|1
CABFtERA Y BO-

BADILLA,
II
MARQVES HE VILI,ENA, Y MOYA,

1|
DVQVE DE ESCALONA,

&c.
II
DON FBANGISCO || PINEL Y MONROY.

||
(Linha de peqs. vinhetas

tipográficas de ornamento, simétrio;iraenle dispostas)
||
CON PiUVILE-

GIO.
II

:| En Madrid, en la Iniprenta Imperial : Por lofeph Fernan-

dez de
II
Biiendia, Afio de M DC.LXXVII. (1677),— In-fol. de xxxvi pags.

(prels.) inums., 424 niims. e mais XIX inums. e uma em branco, finais. E.

As XXXVI pags. prels. compreendem as seguintes peças: titulo (guarnecido de cercadura

constituida por peqs. vinhetas de ornamento (coraçõesinhos), simetricamente dis-

post.ts (pag. l:a II em branco); Dedicatória .<AL EXCELENTÍSSIMO SENO
||

DON IVAN MANVEL.i FERNANDEZ PACHECO CABRERA ([ Y ROBaDILLA,||
MARQVES DE VILLENÂ.... (pags. J a 7) ; •APRABACION DE DON GASPAR
YBANEZ de Segouia y Paraita... Marques de Agropoli...' (pag. VIII)

;
-Licencia

dei Ordinário, (pag. IX); -APROBACION DEL LICENCIADO DON IVAN \ Lucas

Cortes...: (pags. IX a XI); Priuilcgio.
;

EL REV... pags. XII e XIII) ; .Fee de Er-

ratas., e ^Sumn de ta Taffa.. (pag. XIV)
; «D. QOMSALDl 1| NAVARRO CASTEL-

LANOS.
II
In D. Andr^cim de Cabrera, & D. Beatri-||cem de Bobadilla, Primos

Moya:
il
Dynastas. PANEGVRIS.» (pags. XV a XXVII); «ALVARI QOMEZII |; DE

CIVDAD-REAL, l| Oppidorum Pioz, el Pozo. & Atançon, || Toparcha-. |! DE MIRA
NOVI ORBIS DETICTIONE,! POÉTICA PROLVSIO.. (pags. XXVIII a XXXII); e

•TABLA
II
DE LOS CAPITVLOS

i

DE ESTE LIBRO., (pags. XXXUl a XXXVI). -Nas
XIX p.igs. inums. 6nais, a duas cols.. decorre o .ÍNDICE

;
DE LAS COSAS PARTI-

CVLARES QVE SE CONTIENEN EN ESTE LIBRO.».

Entie a folha do losto e a imediata vem uma outia th com uma gravura reproduzindo o

escudo d'armas do Marquez de Villena e, por baixo do mesmo escudo, o titulo da

obra ; e entre a ultima das pags. prels. e a primeira da obra propriamente dita, uma
segunda gravura, reproduzindo um niagnilico retr. (meio corpo) de D. Andres de Ca-

brera, primeiro Marquez de Moya. Ambas as gravuras, abertas a buril em chapa de

cobre, apresentam, salvo pequena variante, a seguinte rubrica do artista que as execu-

tou : Diego d'Obregoii dei. & euulpfU a' 1676.

Livro curioso e estimado. Bela edição, mui nitidamente impressa com caracteres redondos

(entremeíados de algum itálico) de vários corpos. RARA. Belo exemplar.

â472— Pinello [P. /.í(ca.<).— Confessionário geral. Vtilissimo, assi para todos os

os estados de penitentes se saberem hem coiife.ssar, & aparelhar, como
tamhem para todos os confessores exíicilarem dignamente o Sacramento

da Penitencia. Composto pelo P. Lucas Pinello. .. & traduzido da lingna

Italiana em a nossa Portugueza por António Vaz Duarte natural de Li.s-

lioa... Com licença. Em Lisboa, Por Pedro Crasbeeck. ítílS. In-8.° peq. de IV

fl'. (pieis.) inums., 167 nums. pela frente e inais VIII inums., finais. E.

As IV tí. prels. inserem: titulo; «Taxa. ; «LICENÇAS.» ; Dedicatória a D. Fernão Mar-

tinez Mascarenhas ; «PROLOGO AO LECTOR. ; e «Protesto do Autor.>

Tradução considerada clássica ; muito estimada. Os exemplares são RAROS, Ao nosso,

bem encadernado, faltam as ff. 113 e 120.

'2473—Pinheiro {D. ^Ihíoiíío).— Colleçnm das obras portvgvezas do saliio Bispo
j^/^^/ /n r^

de Miranda e de Leyria. D. António Pinheyro pre'gador do senhor Rey D. f^/^
loam III. e mestre do príncipe, feita por Bento loze de Sovza Farinha

Professor Régio de Filosofia. .. Tomo I. (e II) (Vinheta ornamental). Lig-

boa: iVn Olficina de Filippe dn Silva e Azevedo. Anno M. DCC. LXXXIIIl.
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Com Licença da lieal Meza Censória... In-S." peq., Í2 lomos de VIII-2r)5 e

174 pags., e um vol. E.

As VIII pags. prels. do tomo I constam de: fronlispicio (pag. I; a II em branco);

•PROLOGO.., do colector (pags. III a VI); e a -TABOADA |; DAS OBRAS
||

QVE VAM NESTE TOMO., (pags. VII e Vlll).

De entre as obras que fazem parle desla interessante compilação citaremos as peguin-

tes, já anteriormente impressas (com caracteres góticos), como também algumat das

outras, no secnio XVI :

•SVMMARIO
II
DA PREQAÇAM ||

FVNEBRE, QVE O DOVTOR ||
A.NTONIO PI-

NHEIRO ! Pregador dei Rcy N. S. fez por seu mandado : || no dia da Trasladaç,io

dos Ossos dos muitos |1 altos e muito poderosos Príncipes el Rey || Dom Manuel seu

Pay, e a Rainha Dona !! Maria sua May de louvada memoria, II DIRIGIDO || A

MVITO ALTA E MVITO PODEROSA;; RAINHA H D. CATERINA N. S.
||
(Linha de

peqs. vinhetas ornamentais, simetricamente dispostas) || Tudo visto pela santa Inqui-

sição.
II
E impressso em Lixbôa em Gaza de Germão

t|
galhardc Imprimidor dei Rey

N. S. I era 1551.. (pags. 1 a 98).

.TRASLADAÇAM DOS OSSOS
||
DOS MVVTO ALTOS E MVVTO PODEROSOS

||

EL REY DOM MANVEL || E A RAINHA DONA .MARIA
;
DE LOVVADA MEMO-

RIA
1
FEITA

II
POR O MVITO ALTO E MVITO PODEROSO

|1 REY DOM lOAM
O III.

i;
DESTE NOME SEV FILHO, NOSSO SENHOR.-, (pags. 98 a 128).

As edições primitivas, a que aludimos acima, de algumas das obras de D. António Pi-

nheiro são presentemente muito raras no mercado ; não sendo também nada vul-

gar a colecção de que apresentamos o presente exemplar.

2474-Pineiro (P. /.ui«). — HELACION ||
DEL SVCESSO... En Madrid, Ano

1617.

(T)o frontispício danios, em folha áparle, a exacla reprodução foto-zmcográfica).

In-fol. peq. de XVI pags. (prels.) inunis., 516 niims. e mais VIII inunis.,

finais, inserindo a «TABLA DE LOS CA
|i
pitulos defta hiftoria ». E.

Na primeira (a II em branco) das VIU pags. prels.-vem o titulo acima reproduzido em
fac-simile. ; na III a Licencia dei Proainciat.y (datada e subscrita : «Em Lisboa a

do- ze de Nouembro, de 1616. || Francifco Pereyra.») e a «Aproaacion.' (Datada e

subscrita: cDada en fan Felipe de Madrid, en veynte y ocho dias de Fe-l|brero, de

617. Fr. Chrlstoual \\ de Ouatle.» ; nas IV e V o Alvará ou Privilegio de «EL-REV..

(d.itado e subscrito: «Fecha en Madrid ;| a nueue dias dei mes de lunio, de mil y

reylcientos y diez y fiete aiios. || YO EL REY. ||
Por mandado dei Rey nueftro fe-

hOT.W Pedro de\\ Contreras.>) ; na VI a 'TASSA.- (subscrit.i por Geronymo Nunez

I

de Leon), as «ERRATAS., e respectiva declaração: (<Dada en Madrid a\\20. dias

de Setiembre, ano de 1617. \\ El Licenc. Murcia de Ia Liana..) ; na VII a Dedicató-

ria á «S. C. R. M.» ; na VIII dois Sonetos «Al Rey nueftro fenor.» ; nas IX a XI o

Prologo «AL LETOR . ; na XH a «Diuision de la prefente obra:.; e nas XIII a

XVI : «Aduertencias, para que fe entienda mejor
|| efta Hiftoria..

Nas primeiras 5u6 pags. nums. decorre o texto da obra propriamente dito; nas 507 a

509 e em parte da 510: .RELACION DE LO QVE VLTIMA- || mamente (slc) fe ef-

criuiu, eftando ya efte ||
libro acabado >

; da restante parte da pag. 510 a parte da

513: 'CATALOGO DE LOS MÁRTIRES QVE
,
huuo en lapon. defde el ano de

mil y qulnientos fe- ii tenta y quatro, hajta cl de mil jeyf- \\ ciei/tos y calme.' ; da

restante parte da pag. 513 a parte da 514: .CASAS, Y RESIDÊNCIAS QVE LOS
PA-

II
dres de la Compania tuuieron en el lapon, y fe perdleron en \\ varias perfe-

cuciones, y mudanças que huuo \\ de Reyes.t ; da restante parte da pag. 514 a parte

da 516: •21.45 QVE EN ESTA PERSECVCION PER- « dieron los padres de la Com-
pania fueron || las Jiguintes.y (Del Rectorado de Miaco.—Del Rectorado de Arlma. -

Del Rectorado de Nangazaqui ) ; na restante parle da pag. 516: .LAS QVE PER-
DIERON LOS MAS RELl\\glofos que eftauam en lapon, fan ias < feguientes.»
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R E L A C I o N

DEL SVCESSO
QVE TVVO NVESTRA SANTA
FE EN LOS HEVNOS DEL lAPON.DíSDE

cl aiio de fcyfcientos y doze harta cl de fc viciemos

yquinzc.lmpcrando Cubofama.

DIRIGIDA A LA MACESTAD CATÓLICA
liei ReyFi lippo TerecTO nutítra Strícr.

COMPVESTA rOR EL PADRE LVVS FINEY
ro.dcIaCompaniadc 1 E S V S.

Ano 1617.

^OW PT^iVILECIO.
En Madrid,Porla viudsdc Alonfo Mjrtin de Ealbo».

Rosto do livro descrito no Catálogo sob o n.o 2474.

O original mede 250X1 ÉOmni.

(Pag. 140)
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Com excep(^io das peças insertas nas pags. prels. e nas pags. 514 a 51ó, cuja compo;.!-

ção é a uma só medida, todo o restante texto forma a duas colunas por pagina.

Exceptuando a segunda pag. preK, todas as demais pags. são guarnecidas por dois

filetes paralelamente dispostos (Veja-se o «fac-simile» do frontispicio impresso em
folha aparte.

Obra muito curiosa e importante para a história das missões no Japão, de cujo paiz re-

lata os sucessos ocorridos durante os anos de 1012 a 1615. Estimada. Edição primo-

rosamente impressa. Os exemplares são hoje MUITO RAROS. O nosso encontra-se

em perfeito estado de conservação ; e a encadernação, executada no século XVIII,

apresenta nas diversas divisões de entre nervuras da lombada um monograma enci-

mado por coroa de Conde.

ÍÍ175— Pinheiro (José Pedro .YavíV)-).— Epitome da historia do Brasil desde o Vy^ q ^:>

seu descobrimento até 1857, por... Segunda edição. (Escudo desarmas

imperiais brasileiras). Rio de Jandro : Typ. Universal de Laemwert. .. 1860.

lii-8.» de 423-1 pags. E.

i/^-2476— Pinheiro Caldas {Ánloniu).—Poesias por... natural da cidade do Porto.

Segunda edição correcta e augmentada. Pvrlo: Typ. de Sehastião Jo.ié Pe-

riirn. iSG^i. ln-8.o de 367 pags. B.

Na pag. 115, a encimar uma poesia intitulada A MENDIGA, veeiíi reproduzidas duas

estancias d'uma poesia de Camillo Castello Branco ; e de pag. 321 a 332 traz a CRI-
TICA LITTERARIA do mesmo insigne escritor ás Poesias do siir. Pereira Caldas,

critica que havia sido já publicada no periódico O PORTUENSE, por ocasião da

saída da l.a edição das mesmas poesias. Além disto, outros excerptos de escritos do

notabilissimo lomancista se encontram em outras p.ags. do volume.

Colocado em fiente do frontispicio vcjii um bclissimo retrato de Pinheiro Caldas (pri-

morosa gravura a buril, assinada: G. Goufíerei se).

2477— Pinheiro Chagas (A/«/M<f/).— Ensaios críticos, por... Poriu: Viuva More, ( ^ /J/ ir) /-')

/SftY/. T'jpriiraphia Commercial .. In-8.° de 360 pags. E. ; .^' i^

247Í* Novos ensaios críticos, por. . . Porto: ViuvaMorc... 1S67. {T'jpo-

qntphiii Conovtrrial]. In-8.° de 273-1 pags. E.

2479 A primeira iiiis.sa no Brazil. Considerações sobre a reprodiicção

(ihroino oleographica do quadro de Victor Meyrelles; exposição do assum-

pto e rápida biographia do auctor. Por. . . (Escudo d'arnias reais portu-

guesas). 1878. Latlemant Freres, Typ. Lisboa... In-S." de 32 pags. Res.

Opúsculo interessante e pouco comum no mercado.

248U— A propriedade litteraria. Carta ao Imperador do Bra/.il, por...

Livrai ia Inlei nacional de Ernesto Chardron, Editor. Porto c Urat/n. 1879.

{Typ. de .i.J. da Silva Teixeira.). In-8.° de 70-1 pags. Des.

Nas pags. 7 e 8 vem uma carta do Editor Ernesto Chardron, datada no fim : Porto 26 de

Setembro de JS79.

2481 Ministros, padres e reis, por, .. Piilure» Afra £ Gotni"... Lisbixi

(linp. de Sousa Neves). In-8.° de 220-11 pags. E.

Primeira edição. Já pouco vulgar no mercado.

248a— Pinheiro de Freitas Soares (/o.sd).- Tratado de policia medica, no qual

se compreliendem todas as matérias, que podem servir para organizar

hum regimento de policia de saúde, para o interior do reino de Portu-
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gal . . . Na Typ. da Academiii Real das Sciencias. 1818. ln-4." de XI-434-

VI pags. K.

Pouco frequente no mercado. Bom exemplar.

2483—Pinheiro Ferreira (.SVtocsíre).— Projectos Jo Oídenarôes paia o reino

de Portugal, por... Paris. Na Officina Typographica de Vasimir . . . 1831-

<^'
'~'

32. In-8.", 3 tomos de IV-xxvj-470-lV pags. u uma 11. desdobrável, o I;

xvj-529 pags., o II ; e xvj-379 pags. e duas IT. desdobráveis, o III. E.

Compreende: Tomo I. Carla Constitucional e projecto de leis orgânicas.»—«Tomo II. Expo-

sição da Carta Constitucional e do projecto das leis organicis.»—«Tomo III. 1'rojeclo de

reforma das leis fundamentais e constitutivas da monarchia.»

Obra estimada. Rara no mercado. Belo exemplar.

2484 Noções elementares de philosophia geral e applicada ás soienoias

moraos e politicas, por.. Ontologia, Psyohologia, Meologia. Paris, Heij

et Gravier... 1839. tNa Offic. Typ. de Fain e Thtinot). In-S." de Xl-lM-

VllI-XL pays. o vários mapas. B.

As pags. prels, V a XI contécrn uma ADVEKTENCIA.

2485— Pinheiro Lobo IVIachado de Mello a Almada ( Viceníe).— As ilhas de .S.

'Q Tlionié e Príncipe. (Nutiis de unia administrai,'ão colonial). Por., Lisboa:

Typ. da Arademia Keal das Sciencias, 1884. I(i-8.° de XX-540 pags. E.

248(3—Pinheiro da Costa (Anionio de).-A
\\
VEliDAUElRA || NOBliliZA, II

POH
ANTÓNIO UK riNllO||cla G-dta, o iiioi;o, i;aualeiro Profef- || lo do habito

de Chriíto.
||
(Marca do impressor".' gr.iMira em madeira;

||
. . . ||

—
||

LISBOA Na O.lijia.i Gradsl)tjeckii'ia, 1650.—In-S.» peq. de XVI pags.

(prels.) iiiiims , lS:i-rJ2 luuiis. u mais IV iiuims. e duas em branco, fi-

nais. K.

As XVI pags. prels- inserem: frontispício (paj;. I; a II cm btancu); 'Liceiífas • permitindo .i

impressão (a primeira c datada c subscrita ; «Em S, Domingos
||
de Lisboa. 12. de la-

neiro de 1655. ||
/=>•. Agoftinko de Cordes.) (pag5. III a V; a VI cm branco); 'SO-

NETO
,
Em louuor deste liuro.' (pag. VII); 'SONETOW Do Padre Nicolao Freltc

em\\louuor deftc liuro.. (pag. VIU); «Do Padre António de Pinho ||
Vigairo de Nofra

Senhora
II
da Oraça.

|i S0;V£7"0.» ; (pag. IX); uma poesia cm latim (p.ig. X); Dedica-

tória .AO
II
EXCELLENTISSIMO B Senhor Uom Vafco d.i • Gama ||

Marques de Nifa,

Conde
II
da Vidigueira, AImi- 1|

raiite da índia.», subsctita no fim: "Ciiado de V. Ex-

cellencia
II
António de Pinho da Costa.» (pags. XI a Xlll) ; ^PROLOGO., (pag. XIV);

e «PREFAC.ÃO do QVEIIfe contem nesta obra... (pags. XV e XVI)..

Nas IV pags. inums. finais decorre a «TABOA || Dos liui os (3), 8i capítulos
íi
defla obra..

A poesia em latim, .a Dedicatória a D. Vasco da Qania, a Prefação, a Taboada e as notas

ou cilações maiginais que as paginas apresentam cm abundância são compostas cum cara-

cteres itálicos, e o restante texto com caracteres ledondos.

Segunda edição (a primeiía é também de Lisboa, na Officiaa Craesbeeckiaiiit, 1650, in-4.o),

MUITO RAR.^, que se fez desta estimada obra. Belo excmphir.

"2487- Pinho Leal (Anijusto Sonreit d'.Azeve(1o fíarhosa rfc).— Portugal antigo e

iiiodeino, Piceionario geographico, estatístico, chorographico, heráldico,

/[/ // ^ , arohi.-ologicn, histórico, biogiaphico e etymologico de tinias as cidades,

'7 \.'n, O ^
villas e fregiiezias de Portugal.. . Noticia de muitas cidades e outras pu-

/ ' voações da Lusitânia de que api^nns '-estam vestígios ou somente a tradi-

(.•ão, por... Lishoa : Livraria Editora de Tavares Cardoso e Irmão {Tiiji

Mattos Moreira). ln-S.° gr., lâ vols. E.

Trabalho, no seu género, importantee curioso. Estimado. Belo exemplar.

//í

íM c o
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2488— Pinto (/.V. //fi^o»-).—IMAGEM
II
DA VIDA

|i
CHUISTAM. . . Coimbra... /

Anno de \mf<. JCP OP'^'' C^

(Do ftonlifpiciu dumas a exacta rejirodin^ão joto-zincoijnilica i/iie segue) :

IMAGEM
DA Vi D A
CHRISTAM.

Ordenada per diálogos como
membros de fua

compofição.

o primeiro lic da verdadeira philofophia»

O íégundo da religião.

O tcrceyro dajuftiça.

O quarro da tribulação.

O quinto da vida foi iraria»

O /cxro da lembrança d a morte.

CompoftosperF. HeUorTmto
frade Ifronymo.S per elle acrrfctntadot

neflajegunda tmprefíam.

ImpreíToJ em Coimbra per loáo drBacreira

àcuíla if ánlonioCoructe mercador

deliuros.Annode 1565.

Com priuilcgio dei Rcy.

. o oriyhifíl mede Iã0x73""")

In-H." peq. de VIII IV. (pieis.) iniiniei;idas e 335 ntinierad;.s na fivrile.

As VIU H. prels. compreendem o seguinte : titulo acima reproduzido em «fac-simile.

(frente da fl. 1) ; • ^-^ Aprouação do padre frey ^-^ Manuel da Veyga, Inquiri-

dor & exa-;| minador dos liuros
i|
per o rerenifsimo fe nhor Cardeal Iffante, Sic, e

licença de Fr. Brás d'01ivença permitindo a impressão do livro (a primeira datada :

•Em Lixboa hjjje xxiij. de H laneyro de mil quinhentos ferfenta & três.»; a segunda

:

«

—

Dada im Coimbra, aos xx. de lullio: de 1563.- (verso da mesma ti. I); Al-

vará de privilegio régio, datado e sul'Scrito no fim: '...1050 de Seixas o fez. íI Em
Lisboa aos vj. de Nouèbro de 1554. ,; O Cardeal Iffante.» (II. III); <^.^PRO.
LOGO ^-^ :

do author, dirigido ao illuStrif- " finto ^ miiyto excellente fe- 1| nhor

Dom Theodofio, duque de Bragança. \^c.> (da frente da H. Ill á frente da VII)
;

e, a duas cols., a lista d'. Os authores que fe alUgão nefta obra,
;
fam os feguin-

tes, afora as authoridades da^^fagrada efcriptura, que a cada paffo" vão explica-

das.' (verso da fl. VII e toda a U. VIU).
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-SBGVNDA
II
parte dos diálogos d;i

||
iriiageiíi da vida Cliriíl:ini

.

KM LISBOA... M.D.LXXIl. (1572).

{Lo (ronlisjAtio datuos a segiiinle e.vacln. rfprodvçào foto-ziuroiiráfica) :

S E G V N D A
parte dos diálogos da

imagem da vida

Chriílam:
^O primeiro hcd-accanquillidadc da vida.

^Ofcgundoda difcrccâ ignorância.

^O cerceuo daverdadcyra amizade.

^O qiiitco das caufas.

ÇO quinto dosvcrdadcyros & falfosbcs,

CompoHos per frejf HeBor T^irtto

frac/e feronjmo, e{o&or em

fanBa Theologia.

EM LISBOA.
Agora nouíment.e faydos a luz Impreffoçper lol de
Barreira Acurta de loáo Defpanha mercador d libros

Villos& approuados pollo Iftõofflcio tSc ordinarip.

Com priuilegio Real.

M.O.LXXII.
(O original mede tílxSvnm)

Iii-8.° peq. do Vlll IT. (prels.) inunis. e 652 riunis. pela fronte.—^s duaf

Partes em dois rols. E.

As VIU pags. prels. inserem o seguinte: titulo (reproduzido acima em «fac-siniile») (frente

da ti. 1); Privilegio régio (Remata assim: '...Fraiicifcus Taueira o fez em Ai\' mey-

rlm, a xxx. de laneyro. De M.D.LXXIl. loam de\\CaftUho o fez efcreuer. Os

qaaes liuros iiã poderá imprimir
|| fem licença do confelho geral da fancta Inquifi-

cam, 2r do or\\ dinarlo.
|! Rey.") (vetso da mesma ti. I) ; .PROLOGO ;! DO AUTOR

11 Ao excelleiítifsimo Príncipe \\ o fenhor dom Duarte, neto do 'ttniiictiísimo rey dom

Manoel,
\\ De gloriofa memoria.» (lí. II a IV) ; «Approuaçam.» de Fr. Bartolomeu Fei-

reira, datada e subscrita no fim : <...Em fe do qual afsiney aqui .xviij. de Oclubro.
||

M.D.LXXI.
11 />cy Bart/iolomeu]\ Ferreira. >, e mais duas outras peças permitindo a im-

pressão da obra (frente da H. V) ; e, a duas cols., a lista de nomes dos autores citados

no te.sto da obra, lista que é precedida dos seguintes dizeres : c 1 Alénr das authorida-

des da fancta efcilplura que jl
nefte liuro uão allcgadas, que Tão quaTi infinitas,

|i
erião

nelle allegados os autlioies que Te feguen. [[ E porq ninguém dnuide dclles, notvey a
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folha
II
em q Te faz menção de cada luiiii, fem embargo q I|

os mais dellcs efião niuytas

vezes allegados.» (desde o verso da referida li. V alé o vciso da VIII).

Na composição tipográfica, esmaltada de jindas letras iniciais (gravura em madeiía), empre-

garam-se caracteres itálicos e redondos : os primeiros cm algumas linhas do titulo, no

Privilegio régio, em algumas linhas da epigrafe do Prologo e dos cinco Livros em que

a segunda parte é dividida, nos nomes que subscrevem as peças de Licenças permitindo

a impressão, na lista dos nomes dos autores alegados no texto da obra propriamente

dito, e nas abundantes citações marginais que as pags. apresentam ; e com os segundos

(maioies em algumas linhas das (ubricas dos Capítulos) o restante texto.

Os Diálogos da Imagem da vida Christam de fr. Heitor Pinto são uma das mais elogia-

das e estimadas produções lltcraiias portuguesas quinhentistas, e o seu autor é justa-

mente considerado um dos nossos melhores clássicos. No Dic. bibt. de Inocêncio, a

pags. 175-176 do tomo 3. o, ha, a este respeito, a seguinte elucidativa passagem :-iFa-

lando do merecimento de Fr. Heitor Pinto, diz o nosso grande philologo Francisco

Dias Gomes {Obras Poéticas, pag. 29) : *Queui quer vêr uma verdadeira imagem da

eloquência do divino Platão, e do eloquentíssimo Cicero, lèa os Diálogos d'este auctor.

Além da mais pura e sancta moral christã. que constitue o fundo especial dos ditos

diálogos, n'elles admirará quem os lêr em grau superior todas as graças do estyio, o

mais puro e correcto. Não são menores os louvores que lhe dá o ontro benemérito phi-

lologo .^gostinho de Mendonça Falcão: *A suavidade (diz elle) e amenidade de sua

linguagem enleva a alma, e faz que se lhe affeiçõe o leitor delia maravilhado, que

sempre descobre novos primores em sua leitura; e ninguém ha a quem não mara-

vilhem suas comparações saborosas, e espante a superabundante copia de erudição

sagrada e profana.

•O P. António de Figueiredo com quanto o colloque no logar decimo-outavo da

serie por elle lormada dos clássicos portuguezes, ainda assim o antepõe a Fr. Luis

de Sousa, Lucena, Freire d'Andrade, Vieira e Bernardes.»

As edições a que pertencem os volumes que formam o exemplar qne descrevemos e ex-

pomos (2.3 edição da primeira Parte, e l.a da segunda Parte), são verdadeiramente

notáveis pela beleza e .litidez de impressão que apresentam, e também preciosas

pela sua EXTRE.MA RARIDADE. -Ambos os volumes se encontram em perfeito es-

tado de conservação, o que sem duvida eleva ainda mais o seu apreço e valor.—
Sousa \'iterbo, Fr. Bartholoineu Ferreira, o primeiro censor dos Lusíadas, Lisboa,

IS9I, pags. 146-148

Da obr.-i de fr. Heitor Pinto, uma das mais lidas do século XVI, possue também a Li-

vraria Azevedo-Samodães um exemplar da seguinte reimpressão:

24m IMAGEM
|1 DA || VIDA CHHISTAM,

||
ORDENADA PEl! DIÁLOGOS

1

COMO MEMDHOS DE SVA CO.MÍMISICAM.
i|
COMCO^TOS || PER FREY HE- 3/J

CTOR PINTO,
II FRADE lERONYMO.

|1
NOVA EDIÇÃO ||

^-^ -~-
||
TO.MO I. j/fi ^^

II II
LISBOA,

II
NA TYPOGRAPHI.V ROLLANDIANA.

jj
—

||
1843. In-

8.° peq
, 3 vols. de XlV-Ii-oOO; XVI-462, e de 464 a 707 pags. E.

Na primeira das XIV pags. prels. do volume I o titulo ou frontispício propriamente dito

desta edição; a pag. U em branco
; de pag. Ill a VI o .PROLOGO DO EDITOR..

(Dr. Rego Abranches?); na pag. VII a reprodução do frontispício do turno I.o da
l.a edição; e de pag. VIII a XVI as peças prels. dadas na mesma I.a edição.-Na
primeira das XVI pags. prels. do tomo II o titulo desta reimpressão do mesmo
tomo 11; a pag. II em branco; na III a reprodução do frontispício da edição primi-
tiva; c de pag. IV a XVI as peças prels. primitivas.

Esta reimpress.ão,é muito estimada, porque reproduz fielmente o texto, das edições ori-

ginais, das duas partes da obra.

Dos Diálogos de fr. Heitor Pinto, existem também versões em castelhano, francês e
italiano, as quais foram por vezes reimpressas. Da versão castelhana, impressa pela
primeira vez em Madrid, 1572, in-8.o peq., possue a Livraria Azevedo-Samodães um
exemplar da seguinte cdiç,ão da primeira parte :

IMAUEN DE
II
LA VIDA CHRISTIA || na, ordenada por Diálogos,

||

Como membros de fu
|| Goinpolicion 1| . . .

1| COMPVESTOS EN LEN-
1|
gua

VOL...
j„
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^-0

Porttiguefa, por el muy reuerendo y || ãocto padre fray Hector Pinto, de In
\\

orden dei gíoriofo S. Hierony || mo. Traduzidos en nueftro vulgar Cafle
||

llano.
II
Con li(;encia delos Senores dei (lonltjo,

||
Real imprello en Meillna

dei Capo
II
En cafa de Francilco dei (^ãlo

||
Ano de 1579.

|1
A cofia de Benilo

Boyer, mercader || de libres.— In-8.° peq. de VIII IT. (prels ) inunis. e 311

niims. na frente. E.

As VIII ff. prels. compreendem o seguinte: titulo acima reproduzido (frente da H. I
;

verso em branco) ; declarações de vistos de luan Fernandez de Herrera e Fray

Alonso de Orozco permitindo a impressão trespectivamcnte, frente e verso da fi. II)
;

• APROVACION DEL PA- !) dre fray Manuel de Vega...» e «Licencia dei prouin-

cial para impri-;,mir el dicho libro.> (frente da H. Ill); Visto de .El doctor Perez.»

(verso da mesma ti. UI); Licença de cDon António Garcia» (frente da II. IV); Li-

cença dos Inquisidores (verso da mesma li. IV); Alvará de privilegio de D. Phi-

lipe IV (H. V e frente da VI); - 5()^ PROLOGO |1 DEL AVCTOR..... (desde o

verso da mesma H. VI até ao verso da"X) ; Lista dos «AVCTORESH LOS AVCTO-

RES QVElIfe alegan en efta obra, fon los figi5|l tes...» (ff. XI e XII) ; e «^ TA-

BLA DEL
II
PRESENTE LIBRO.... (ff. Xlll a XVI).

Versão muito apreciada, e que, segundo o Alvará régio acima mencionado, foi levada a

efeito pelo próprio fr. Heitor Pinto. Ediç.io desconhecida a Barbosa Machado, que

regista as de: Madrid, 1572 ;-Medi:ta dcl Campo, 1573 ;- Salamanca, 1576 ;- Sa-

ragoça, 1577 ;-e Alcald, 1592 e 1595, in-4.o. Os exemplares são, como é natural de

conjecturar, MUITÍSSIMO RAROS.
Como remate do presente artigo, vamos dar uma sucinta nota ou lista abreviada das

edições que, desde o século XVI até o presente, se tem feito das duas partes desta

notável obra, e de que temos noticia.

Edições da primeira parte

:

l.^- Impressa em Coimbra, por João de Barreira, 1563, in-8.o peq.

2.'-lbid., pelo mesmo Impressor, 1565 (a que acima descrevemos), in-8.o peq.

3.^- Braga, por António de Mariz, e acabada em cinco d'outubro de 1567, in-8.o peq.

A." -Évora, por André de Burgos... aos três de laaeirc 1569 (isto no fim do texto;

no írontispicio : 1567), in-S.o peq.

5.3 - Lisboa, por António Ribeiro, 1569, in-S.o peq.

b.^~lbid., por António Alvares, 1591, in-8.o peq.

1.'- Évora, por Manoel de Lyra, Anno de 1603, in-S.".

Edições da segunda parte :

\.' 'Impressa em Lisboa, por João de Barreira, 1572, (é a que acima descrevemos;

saiu juntamente com a reimpressão da primeira parte que o mesmo impres-

sor publicou no referido ano de 1572), in-S.o peq.

2.^-lbid., por António Ribeiro, in-8.o peq.

X^~lbid., pelo mesmo impressor, 15S0, in-S.o peq.

i.^-lbíd., por António Alvares, 1592, in-8.o peq.

5.'-lbid., por Simão Lopes, 1593, in-8.o peq.

Edições abrangendo conjuntamente as duas partes:

}.^-Lisboa, por João de Barreira, 1572, in-S.o peq., 2 vols.

2.1-Ibid., por António Alvares e Baltasar Ribeiro, 1591, in-S.o, 2 vols.

3.i-lbid., por António Alvares, 1592, in-8 o, 2 vols.

4.^-lbid., por Mignel Manescal, 1681, in-4.o,

'n.i-Ibid., na Typ. Roltandiana, 1843 (que descrevemos acima), in-S.o, 3 vols.

Barbosa Machado não conheceu decerto as primitivas edições da primeira parte dos

Diálogos de fr. Heitor Pinto, pois regista como primeira a ediçã(f impressa em Lis-

boa, 1572; e Inocêncio menciona ainda duas edições de Medina dei Campo, 1578 e

1579, de que não temos visto exemplares.

2i'Jtl — Pinto Brandão (T/íomos).— Pinto renascido, empennado, e deseinpennado;

Primeiro vòo... Lisboa: Na Ofíie. de Pedro Ferreira... M. D. CCLIII.

{1153). In-4.° de XL pags. (prels.) iniims. e 4ío nums. E,
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Colecção de poesias alegres e curiosas, descrevendo algumas delas varias touradas. Nas

pags. prels. vêem composições poéticas de vários autores em homenagem da obra e

de seu autor. Muito estimada. Edição já pouco frequente no mercado.

Pinto Cardoso Beja (Jusr). — Exame da ConstitiiirSo. . .— V(?ja-se: fíiheiro

Saraira (Aiilovio).— í>. Miguel I...

2191— Pinto Correia (fiaspar). — LAGRIMA 11
LVSIT.ANDin M

|| IN OBITV SE-

líENISSIMl
II
Principis Tlieodolij fecundi,

||
Brigantiu? Uucis

||
íeptimi.

|| J^^J''0
Pars Prima. \\ThKS CONTINET LIBROS ||

hiftoricos, de vita, & geftis
||

'^ /^

Tiíeodofij fecundi.
||
Scribebal || GASPAIt PINTO COUKEA.

||
Theohujw Lvfi-

tanos, tíarajalinsis;., .

|i
Vlysipone

||
Cutn facultale st/pprio)'i<m.

||
Apud Pe-

trum Graesbeeck Rcgiiim Typo-
1|
grapiíuiii Anno 16111.—In-1'2 de XII 11.

(prels.) inuras. e 172 pag. E.

Nas ff. prels. vêem versos, em português e latim, cm encómio da obra e de seu

autor, de : Franciscus de Sousa, de Dona Bernarda Ferreira de ta Cerda, do autor

á mesma, de Francisco de Saii de Meneses, do autor ao mesmo, De hum Religioso,

do autor ao mesmo, rio Doutor Peixoto, resposta do autor ao mesmo, do Diogo

Bernandes, de Dom Francisco Manoel de Mello, do Leceticiado Francisco Sarayva

de Souza, de João Pinto de Sousa, de Francisco de Paiua Corrêa, e de 2 anónimos.

O verso da XU.a H. prel. é todo ocupado pelo escudo d'armas do Príncipe D. Teodósio,

escudo que tem, em volta, a seguinte legenda : Virivte, Et Alto Sanguine Nitimvr.

O Livro terceiro poético é todo escrito em português.

Obra curiosa e estimada; MUITO RARA. Belo exemplar; com magnifica encadernação,

ornamentada, a ouro, na lombada e nas pastas.

2492—Pinto de Sousa [Josc 6"nr/fs).— Ribliotiípca liistoriua de Portugal, e seus

domínios ultramarinos: na qual se contém \ árias historias daquelle, e

destes Ma. e impressas em prosa, e em verso, só, e juntas com as de

outros Estados, escrilas por authores portuguezes, e estrangeiros, com
hum resumo d;is suas vidas, das opiniões que lia sobre o que alguns es-

creverão, e(c. Nova edição, correcta e amplamente augmenlada, Lishon.

.Víi Typ. Chnlcogrnphica, ISOl. In-4.° de XXTV-XIII 108-100 pags. ¥..

Trabalho bio-bibliografico de bastante merecimento, e muito estimado.

2493— Pinto Gomes {P.e /oáo).—BREVE RELAÇÃO || DE HUMA
||
TERRÍVEL

PEl',SEGL'It;.\0,
I!
CONTRA

|| A SANTA RELIGIÃO GATHOLICA, |1 E SEUS
OI'EfíÂfílUS,

II
SUGCEnrUA

II
NO

II
IMPÉRIO I)Â CHINA

||
NA GOHTE DE

PEKIM,
II
EM 1805.

||
COMí'OSTA POR TESTEMUNHA OCULAR.

||
Com hvwa

breve iwtiHa das cousas móis nota-
\\

j;f»< daqvelle ftiinoso Imfierin. ||
PORTO,

II

—=«»<=>—
II
Typ. de Vasconcblí.os, Rua d'Aimada n." 39. || 1839.—

In-8.° i)eq. de 70 pags. Des.

Na pag. 1 o titulo ; na 2 umas transcrições latinas ; na 3 a Dedicatória ao Bispo Eleito,

D. Manoel de St. a Inez. ; » 4 em bjanco; na 5 o «PROLOGO- ; a 6 em branco ; de

pag. 7 a ÔT o texto da Breve Relação propriamente dito; de 64 a 70 o .SUPPLE-
MENTOjIA' PRESENTE

'i PERSEQUIÇÃO.» i
de pag. 71 a 74 e em parte da 75 a

.FIEL DESCRIPÇÂO [1 DA CIDADE
i;
DE || MACAO.. ; e da restante parte da pag.

75 em dialite uma -ADVERTÊNCIA., final.

Relação interessante e estimada. Pouco vulgar no mercado. Exemplar com leve mancha
d'agua.

2494— Pinto Pereira (.4níoHf>).—HISTORIA DA
||
ÍNDIA, NO TEMPO EM nVE A ^ v/c^? ^ O

IIGOVERNOV O VISOREY DOM LVIS D'ATA1DE
||
(7ompo*ítt por António

Pinto Pereyra.
1;
Dirigida a el Rey Dom Sebastião.

||
E agora impressa assi

como estaua ern seu original, por ordem de Frey
\\
Miguel da Gru/., Frade

^24^

To
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li

íoi

da Ordem de N. Senhor íesu Chrislo,
||
Theologo Pregador.

||
(Escudo das

armas reais de Portugal, ladeado por folh.-igem e encimado por viseira e

cabeça de dragão alado
;
gravura em madeii a)

|1
Com todn.' as lieevças ^

aprovações necessárias.
\\ Em Coimbra. Na impressani de Nicolas Carualho.

Anno de 1617.
||
Tuy.rado em a mesa do Poço a f:00. rei» em papel.

\\
Vende-se

na rua noua em casa de Sebastião Garcia lilireiro.— In-fol. peq. de XII ff.

(prels.) inurns., 151 nums. na frente, mais VIII inums., 162 nums. pela

frente e Vi inums., finais. E.

As XII ff, prels. inserem o seguinte : titulo transcrito acima (frente da H. I ; verso

em branco); «DE' SPOLIATADOMO lORTIS. il DVCIS DOM. LVDOVICI ATAI-
DII.. (.AL IVD.. - .ADEVNDEM.. - «DE EODEM...) (II 11); -LICENC.AS.. per-

mitindo a impressão da obra (todas de 1D16; frente da 11. III); < RELAÇAM
DESTA OBRA.» (verso da mesma ti. Ill e frente da IV); Dedicatória .A ELREY
NOSSO SENHOR. || ANTÓNIO PINTO

;i
Pereyra.' (verso da mesma II. IV e H. V)

;

Prologo ./IO LECTOR.- (ff. VI e VII e frente da VIU); poesia em latim: <LVDO-
VICO ATAIDIOII L. ANDREAS RESENDIVS.. (verso da II. VIII tf. IX e frente da

X); outra;poesia em latim: «AD ILLVSTRlSSlmVM ' VIRVM DOM LVDOVICVM
DE ATAÍDE ', Quendam Imperatorcm Indicum, Ignatius Moralis.^ (verso da mesma
II. X) ; e .TAVOADA DOS CAPITOLOS DO

|t
PRIMEIRO LIVROS.. (II. XI e frente

da XII; verso em branco). As 101 ff. nums. que seguem conteem o texto do pri-

meiro Livro da obra; as IV primeiras das VIII ff. inums. imediatas, a duas cols.

por pag., o .IXDEX DE TODAS
|1
AS PESSOAS DE QVE NESTE PRIMEIRO

LIVRO SE FAZ MEN-
:|
ção, & apontafe logo todos os lugares em que fe tratam

||

delias.», que fecha com a enumeraç.^.o das -ERRATAS DESTE
II
primeiro Liuro.» ; as

ff. V a VII (aJVIII em branco) a .TAVOADA DAS i; CAPITVLOS DO
i|
SEGV.SDO

LIVRO..; as 162 ff. mums. seguintes o texto do €UBRO SEQVNDO.' ; e final-

mente as VI ff. inums. com que fecha o livro, e disposto a duas cols. por pag., o

.INDEX DE TODAS AS || PESSOAS, E ALOVMAS COV- 1| SAS, NOTÁVEIS DE
QVE NESTE SEQVNDO', LIVRO SE FAZ MENC,AM E APONTANSE 1] logo todos

os lugares em que Te trata delias.».

Na composiç-ío tipográfica do texto, embelezada por lindas letras iniciais e vinhetas re-

matando peças prels., foram empregados caracteres itálicos e redondos : os primeiros

nas peças poéticas latin.ns, na «RELAÇAM DESTA OBI<A. e nos títulos dos Capí-

tulos que conteem os dois Livros da obra ; os segundos no restante te,^to da mesma
obra.

Livro clássico ; e sem duvida importante para a história do nosso domínio e admini>

tração na índia durante o vice-reinado de D. Luís de Ataíde (1566 a 1571). Muito

estimado. Magnifica ediç.io (a única até hoje existente). Bom exempl.ar; o frontispí-

cio, um pouco aparado em cima e ao lado, é dos poucos que, por qualquer motivo

que ignoramos, substituíram os rostos primitivamente impressos que trazem a data

de 1616. Nesta variante, EXTREMA.VIENTE RARO.

249.'j- Pinto Rebello da Cunha (./oíí).— Noticia topographica, e phssica do

Gerez, o das suas agons thermaes, na qual se dá huma noçiio desta Mon-

iP cj lanlia, da sua Constituição Geognostica e producções natiiraes, eoin a liis-

toria da descoberta destas Caldas, e liuma exposição geral da tlieoria da

thermalisação das agoas mineraes, e sua classificação. . . Analyse e usos

módicos destas aguas. Pelo Doutor. . . Porto: Tijpo<jraphiaCommere>al,iS48.

In-S." de VIIXVI-112-I pags. E. ,

Monografia intcressante^e estimada. Rara. Belo exemplar.

240(3 -Pinto Ribeiro (./oão).— Oliras varias sobre vários casos, com três rela-

çoens de direito, e lustre ao Dezenibargo do Paço, as Eleyçíiies, Perdões,

C? ò^ & pertenças de sua jurisdição. Composta pelo Doutor... Accrescentado

com os tratados, Sonho politico. Breve discurso das partes de hum .luiz



AZEVEDO -SAMODAES 14Q

perfeito, & Obras Métricas pelo Doutor Duarte Iiil)eyro de Macedo...

Coimbra. Na Ojfic. de Jose/v/i Anlohi) da Sylva, 1729. In-fol. de VIlI-144,

11-83 e VII-28 pags.

Obras varias .. Parte segunda. Conleiíi os tratados da uzurpa(;am.

retenijain, e restaraçnõ de Portugal ; das Injustas successoens dos Reys

de Leai5, & Castella, & Izençaõ de Pormgal : a resposta sobre o Elogio de

D. João de Castro, escrito pelo Doutor Simão Torrezão Coelho. ..; demons-

trarão sobre a Preferencia das Letras às Armas : .
.

, carta sobre os títu-

los da Nobreza de Portugal, & seus privilégios : Helagaõ feyta ao Ponli-

tlce sobre a confirmação dos Bispos de Portugal : & o Dezengano do pare-

cer enganozo, que se deu a ElUey de Castella D. Phelippe IV. contra Por-

tugal... Coimbra, Ibi, 1130. In-fol. de VIII-I60 (aliás 271)-44 pags.

As VIII pags. prels. da primeira parte inserem: titulo (embelezado com uma vinheta or-

namental e impresso, alternadamente, a preto e a vennelho) ; Dedicatória : -NOBI-
LÍSSIMO,

||
AC

:
REVERENDlSí-IMO D.

II
D. ANTÓNIO, RIBEIRO DE ABREU

1|

IN SACRO CON/MBRICENSIS INQUISITIONISW Seiíatu Judiei, ac Prirsidi Di-

gitissimi, ^c.» (subscrita pelo impressor Josephus Antunes da Sylva) ; «ORDENA-
C,OENS

II
ALLEQADAS,

|| EXORTADAS, ENTENDIDAS NESTAS Relaçoens.» ; e

• LICENC,AS.. (Do S, Ollicio.-Do Ordiuario.-Do Paço). E as VIII pags. prels. da

parte segunda: titulo (impresso também, alternadamente, a preto e vermelho); De-

dicatória do impressor a D. Francisco Xavier de Menezes, Conde da Ericeira; e

«LICENC,AS.> (Do S. Ollicio.— Do Ordinário. — Do Paço) permitindo a impressão.

Quasi todas as peças que formam as duas partes têem rosto próprio.

. Compilação interessante pelas valiosas obras que a constituem. Estimada. Já bastante

rara. Belo exemplar.

2497 A SANTIDADE
||
DO MONAIiCA 11 ECCLESIASTICO

I|
INNOCEN-

CIO X.
II
EXPÕEM PORTVGAL

|| AS CAVSAS DE SEV
||
sentimento, & de / /J/

luas
II
esperanças.

||
(Escudo d"armas reais portuguesas

;
gravura em ma- y ^ ' ^ '^ ^

deira) || Com as licenças neceflarias.
|| EM LISBOA. Por Paulo Craesbeeck.

Armo 1646.—In-4.° de IV ff. inums. (a ultima em branco) e 79 nums., além
de uma em branco, final. B.

Na primeira das IV folhas prels. o titulo acima transcrito; a II em branco; na III as

• LICENC.AS.» permitindo a impressão; e a IV está, como já se disse, em branco.

Escrito interessante e apreciado, como o são igualmente todos os demais trabalhos lite-

rários de Pinto Ribeiro. Publicado anónimo. Edição original, muito rara. Bom
exemplar.

2498-Piobblci (D. Salustio). -YWhlll ANTICHI
| Onero || RACCOLTA Dl Fl-

GVIiE
!| delineate dal Gran Titiano, e da Cesare

|| Vocellio suo Fratello, di-

ligentemente
II
intagliale, conforme alie Natione

|| dei Mondo.
||
LIBRO VTI-

LlSSIMO
II
A Pittori, Dissegnaíori, ScuUori, Architetti, ^ || ad ogni curioso,

e peregrino ingegno. ||
|]
Dedicato ali Illuslrissimo Signor

|| MARTIN
V1DMAN||C0.NTE Dl OTTEMBVRGO, &c.

|| NOBIL VEKETO.
||
Marca do /P^^O Ci

impressor
; gravura em madeira)

||
IN VENETIA, M DC I.XIV.

|| Per Con)pi, ^
&. La Noú. Con Licenza de 'Superiori. In-8.° de XIV pags. (prels.) inums. e

415 nums., além de uma inum., final, inserindo a marca dos impressores
que vem no frontispicio, e novo registo da impressão. E.

As XIV pags. prels. inserem o seguinte: titulo (pag. 1; a II em branco); Dedicatória
«Airillustrissimo Signor MARTIM VIDMAN.... (subscrita pelo autor : D. So/íís-

iio Piobbici; pags. III e IV); Proemio .A'LETTORl.. (pags. V e VI) ; «DISCORSO
II
Dl CESARE

II
VECELLIO.

II
SOPRA QLI HABITI ANTICHI

|1 e Moderni, origene,



Í50 èAtÀLOÒO DA LIVRARIA

lÂ^

$4

mutatione, & || varieti di quelli.» (fecha com uma marca gravada em madeira ; pai;.

VII a XIIII); e uma outra marca, em oval, também gravada em madeira (pag. XIV).

Livro muitissimo curioso, e elucidativo paia a indumentária universal; contendo 415

gravuras em madeira, reproduzindo lodos os trajos, femininos e masculinos, usados,

em varias épocas, pelos diversos povos do Mundo, incluindo os da Africa, Ásia e

America. As que mostram os trajos usados pelos portugueses no século XVI 1 vêem

a pags. 226 e 227.— Apreciável e RARÍSSIMO.

Pires {Conepo Manuel António). — y^iiiso: Guillois {Abbé Ambrósio).

24U9— Pires Carvalho (D. Lourenço).- Eneclpaliones Ordinutn mililariuin Tri-

pailiae Penes triplicem qnaestioiiern riiiper venlil.itain Coiitin Senatiis Re-

t!ie LiisilaniiE Pro causis eonindeni dele<.to. Queruin 1. Exploralur, utrvtn

iiiini.stri regii Senalús Ordinum Militainiin ita illonini habitu, vel insigni
^ dubeant esse decorai!, iit aliíis per ipsos juditsala, nec licita, nec valida

tíMisenda sint? II. An Magruis Ordinum Mugisler conferre valeat vilas in

Coiiimendis anteqiiaiii vacent? 111. LUrum Magniis Magi^ter imponere

queat pensiones in Coniiiiindis? Authoie... (Vinheta ornamental
;
gra-

vuia em madeira). Uiyssii>oiie. Ex ti/pograjMa. Michaelin Manescal... Anno

MDCXCIll. Cuin privilegio, & superiorum facultate. Infol. de XII pags.

. (prels.) inanis., 917 nuins., três tni liriini;o, o mais XC inums. de INDEX
GENERALIS, finais. E.

As XII pags. prels. compreendem o seguinte : titulo de ante-rosto, titulo de rosto (im-

presso, alternadamente, a preto e vermelho) ; Dedicatória ao 'AUOUSTISSIMO LU-
SITANI/Eji REGII! PETRO II...; Prologo ao «STUDIOSO LECTORl.. ; e «Facul-

tas» permitindo a impressão da obra.

Obra interessante e estimada. Muito rara.- Barbosa Machado, Bibt. Lusit., tomo III,

pags. 33-34.

2r)00— Pires Cinza (/'. Diogo).— MlííS, || MAUTIRIO, 1| E VLTIMA TRASLADA-
(jAM

II
nu MARTYR 8. VICENTE.

|| Recopilada pelo Padre Diogo Pires Cinza,

tia
I!

tiiral de Alpedrinha. \\ Dirigido a Dom Lopo de Azeuedo &
||
Mendoça,

O Almirante de Portugal.
|1
(Kscudo d'arnias do mesmo Almirante) |1 Em Lis-

boa, por Pedro Craesbeecli. Anno 1620.— In-8.° peq. je VIII ff. (prels.)

inuins. e Uui niims. na frente. E.

As VIII ff. prels. inserem: titulo (frente da B. Ij o verso em branco) ; -LICENCiAS..
permitindo a impressão (H. II) ; três Sonetos em homenagem da obra e de seu au-

tor, de seus amigos (fl. III e frente da IV); «CANCION.
li /!/ ^/or/o/o Martyr S. Vt-

Wcente Patron de la Ciu- dad de Lisboa.' (verso da ti. IV e ff. V e Vi); De vn

afficioiíado ai Autor.
\\
SONETO., (frente da ti. VII)

; -De Manoel Qulníaiio de
!|

Vafconcellos ao /!«/«/•. ' SONETO.» (verso da mesma fl. VII); e Dedicatória «A
Dom Lopo d'Azevedo||& Mendoça, Almirante de Por- 1| tugal. Comendador, & Al-

II
cayde mòr de luromenha,

|i
A Craueiro da Ordem

i! de Auis.» (H. VIII).

A obra, inserta nas 1Ú3 ff. nums., consta do seguinte: -VIDA, MORTE,
||
E TRASLADA-

C,AM
!| do inuicto Martyr S. Vicente, ?.•

|| da gloriofa S. Engracia, com j[ algúas ou-

tras curiofidades defte Reyno.. (..Vitima ^ verdadeira Trasladação do Martyr S.

Vicente.-') (Contem dez Capítulos (ff. 1 a 89), e uma relação do: «MILAGRE QV£
SVCCE-

1;
deo aos defrubridores das Relíquias do

1,
glorio) o Martyr Ção Vicente, no

II
no Cabo de Sagres.' ; ff. 90 a 96 e frente da 97) ; -Aos Senhores Prefidente, Ve-

readores,
II
Procuradores da Cidade de Lisboa,

|| ^ dos Mesteres delia, carta ex- 1

Itortatoria a fcjtejarem ao
,
inuictifsimo Martyr São', Vicente Padroeyro 11 feu.""

DO D. PAVLO l-EO.. (desde o verso da H. 97 á frente da 112); «RECOPILAC.AM
\\da folemne procijfaõ que o Senado de\\ Lisboa fez no anno de 1614. em \\ lem-
brança da Trasladação de || se Padroeyro e inclyto

|| Martyr S. Vicente.» (desde o
verso da II. 112 a o verso da 114)); ^Oitavas ao inuicto Martyr S. Vicente,

\\
feitas
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pello P. F. Paulo da Cruz
\\ chamado o Fradinho da Rayn/ia.' (Poema dividido em

cinco Cantos; ff. 115 a 141 e frente da 142); varias poesias em louvor de S. Vicento

entre as quais um «PANEOYRICO. A inuenção do corpo do glorioSifsimo \\
Martyr

S. Vicente, em fua traf- 1| lada{ão.> (desde o verso da referida H. 142 a o verso da

163 (ultima).

A composição tipográfica foi executada com caracteres itálicos e redondos: com os pri-

meiros, além de outras peças, o poema inserto de pags. 115 a 142.

Livrinho interessante e muito estimado. Clássico. Única edição publicada até lioje. Os
exemplares são RARÍSSIMOS. O nosso está perfeitamente conservado; porém o

frontispício, a oitava H. prel. e as 142 e 143 são em copia manuscrita, imitando a

impressão original.

2ri01 — Pires de Rebello iGdsjoni-).— Infortiinios Inigicos, da constante Florinda. ^
.Aiitiior e Licenciado . ., Prior de Castro Verdf, e natural de Aljustrel do /J^r^ "^ ^
raiiipo de Ourique. E agora nesta impressão correctos, e emendados.

OITerecidos ao glorioso S.'o António... Lisboa: Ka Of/icina de Francisco

Borges de Sousa. Anno de 1701 Com as licenças tu cessai-las, e Priv. Real. lli-

8." peq., 3 Partes em igual num. de vols. de XVI-429, XIV-280-Í5-VI1 e

57o pags. E.

Na ante-penultima e na penúltima das pags. finais da segunda parte vêem dois Sonetos

de João Barradas e Aveiro : o primeiro eDi louvor da obra, e o segundo, ao Leitor.

As duas primeiras pags. da mesma parte estão ligeiramente defeituosas, porém sem
prejuízo do texto.

Obra clássica e muito apreciada. As três partes foram pela primeira vez impressas, res-

pectivamente ; Lisboa, por Geraldo da Vinha, 1625, In-8.o; Ibi., por António Alva-

res, 1633, In-8.o
; e /ôrrf., pelo mesmo impressor, 1650, também in-8.o. Todas contam

hoje diversas reimpressões.

2502 lESVS MARIA.
II
THESOVRO DE PENSA- 11 MENTOS CONCION.V

TIVOS SOBRE A EX-
||
plicação dos Milterios Sagracos, & Ceremonias

Sanctas do Sanctil-
1|
limo facrificio da Mifla, & lignifioaçao das veltiduras /^/CO O

íacerdotais
II
com que elle se celelira, ordenado em forma de Dialogo

j| /

hum Sacerdote. &. leu Miniftro.
||
AVTOn O LICENCIAPO GASPAR

PIREZ DE
\\ Rebello Sacerdule Theoloijo, ^ Pregador... i| Natural da Villa

de Aljiifter na me/ma Comarca.
\i
AO Il.LVSTRlSSI.MO, E REVERENDÍS-

SIMO
jl
fenhor Dom Diogo Lobo, Piior .Vlór do Conuento, & Ordé do

|| Glo-

riolo Apoltolo Sanctiago, em elte Reino de Portugal.
||
Anno (Escudo

d'armas do mesmo Prior; gravura em madeira) 16b5.
||
Com Iodas as li-

cfííids ueceffarias. Em Lisboa. Por António Alvares.—In-i." de VI fl'. (prels).

inums., 260 nums. na frente, e mais XVI iiuims., finais. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VI ff. prels. o titulo acima reproduzido'
na fl. II as «LICEMÇAS.» permitindo a impressão; na H. 111 a Dedicatória cAO
ILLVSTRISSIMO

II £ R£K£«£iVD/SS//MO SENHOR Dom Diogo Lobo...', datada
e subscrita no fim: ....Defta villa de Crafto Verde 25. de Feuereiro de 1634.

j
...

j;

O Lecenciado GaSpar Pirez de Rebello- ; na pag. V o cPROLOGO AO LEITOR..
;

na frente íla VI o «INDEX DOS CAPITVLOS QVE EM
||
cfte liuro fe contem..;

e no verso da mesma H. os erros da impressão.
No verso da ultima das 260 ff. nums., dentro de cercadura, a marca do impressor (ve- ,

ja-se o <fac-simile» que dela damos a pag. 263 da primeira parte do Catálogo), e
depois este outro registo: «EM LISBOA.!!

|| Com todas as licenças necef-
farias

||
na Oificina de António AI- 1| uarez. Anno de 1635.>

As XVI ff. inums. finais inserem : de H. I a VIII o <1NDEX !! DAS COVSAS NO-
1| TA-

VEIS, QVE SE CONTEM EM i efte liuro....; e de H. X a XVI o «INDEX
|| DOS

LVGARESIIDA SAGRADA ESCRIPTVRA,
:
que fe contem em efte liuro...»
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A composição lipográfica, exceptuando as pags. prels., é a duas cols. por pagina.

Livro clássico e estimado. Edição ainda a única dada á luz, MtJITO KARA. Exem-

plar com peq. defeito nas ff. prels. e na ultima dos Índices.

2503— Piron, & outros—OEiívres de Piron, d'Allairival, P":igan, Lacliaussée,

Lefrinc lie Pompignan, Lanoue, Grcssel. Nouvellc édition. Parh. Bou-

douin Fríres... M DCCC XXVIII. In-I2.», 2 tomos de 11-608 e 11-431

' pngs. R.

O tomo II compreende: 'CEuvres de La Harpe, Cole, Favart, Champfort, Sédaine.»

Bonita edição, bem impressa e de mui cómodo formato.

•ir.O 5- Pizarro y Orellana {D. Fernnnão).—\Al\OKKS
\\
ILVSTRKS DEL

||

iNVKVd .MVNDI).
ti
UKSCVIiliinOHES. CONfjVISTADOUKS, E PACl- 11

FICA-

Dor.ES DEI- (iPVEENTO, DILATADO, Y PUDE-
||
líOSO TniPEtiio dk las In-

^ DIAS Occiduntaliís :
I!
svs vidas, vihtvd, valou, ha7ana8, y Cl aros

^ 0^ ^ blasones
II
ILLVSTRADOS

\\
En los Svckssos destas Vidas con Singvla-

RES Obseii- II
vaciones Politicas, Morales, luiidicas, Miscelâneas, y Hnzon

de Estado
;
para

|1
mayor autoridad do la Historia, e demonslracion delia,

y sn iililissima Lecoion. 1| com vn díscvhso legal 1| DE LA OBLIGACION

QVE TIENEN LOS UEYES A ||
Premiar los Servicios de svs Vassalos;

II
ò en ellos, ò on sus Descendienles.

||
DEDICADO

|1
Al Avovstissimo Mo-

narca Felipe iv. || . . . ||
CON VRIVILEGIO.

||
En Madrid, Por Diego Dias

DÉ LA Carrera. Ano M. DC.XXXIX.—A costa de Fedro Coello Mercador de li-

bras. In-fol. de XVIII IT. (prels.) inutns., 427-72 pags. e mais XVI tT. (inums.)

COMI os índices. E.

As .XVllI ff. prels. inserem: titulo de ante-rosto ; «LECTOR. CENSOR.> ; titulo de

rosto; Proemio, dirigido ao Rei de Espanha; Dedicatória «AL || EXCELENTIS."'"

IISENOR CONDE DVQVE DE |! SANLVCA R. ORAN CANCILLER DEU LAS ÍN-

DIAS, fíO ; Censuras e Aprovações permitindo a impreSsão ; LICENCIA DEL OR-
DINÁRIO.; 'SUMA DEL PRIVILEGIO.'-, -FE DE ERRATAS.»; -TASSA.»: -OHA-
CION PANEGVRICAIl AL SENOR DOM FERNANDO PIZARRO Y|| Orellana...

!! ESCRITA \\ Por el Licenciado Don Pedro Gonçalez de SalcedOt Abogado
1| de los

Consejoí.»; .ENCOMIVM. |; D£ i/lffl/BKS, FAMA, ET HONORE D. D. FER-
Dl-

II
nandi Pizzarro & Orclíana. . .* (subscrita : padre Franciscits |! de Ptadoj; Poesias

latinas era encómio da obra e de seu autor; «DOCTISSIMO VIRO CASTELl /t;

SVPREMI SENATVS
II
Conciliario, Togaro Nobilíssimo, D D. Feri.inanho Pi/a-

;

Kun y Orpi.lana... L. D. Prt». dela Est*r.iíKA || Ovrvar» H.
|| ... || Historia- Didas-

calxIlS..; e «PREFACION PE- 1| RIOCA HISTORIAL Y MORAL A LAS VI-
1|
DAS

DE LOS VARONES ILVSTRES DEL NVEVO IVIVN- 1| DO Occidental: Descubierto,

ConquisLido, y Sujelo...».

Nas 427 primeiras pags. nuuis. decorre o texto propriamente dito da obra j e nas 72

imediatas (segunda numeraç.io) : «DISCVRSO ||
LEGAL || Y POLITICO :

jl
EN QVE

DON FERNANDO PI-
1{ zarro y .Orellana.

.

. represento ai Rey mies- 1| tro senor Don
Felipe Quarto el Orande (sien-

jj
pre dei Consejo Real de las Ordenes) por mano

;,

dei seriar Conde Duque; á quicn le dedico; la || obli^acion q en justicia, cadencia,

y razoa po- 1| titica tenia à cumplir la inerced, que la Caloti- fca, Magestad dei

Setlor Emperador Carlos
||
Quinto hizo à Don Francisco Pizarro, dei Ti \\

talo de

Marqui-s...>.

Livro importante para a história da América hespanhola ou Novo-Mundo, e por isso

muitíssimo estimado. Este primeiro tomo (único que se publicou) compreende as vidas

de Cristoval Colombo, Alonso de Ojeda, Hernan Cortes, Francisco Pizarro, Juan Pi-

zarro, Diogo de Aluiagro, Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro e Diogo Garcia de

de Paredes. Os exemplares são hoje MUITO RAROS. O nosso encontra-se bela-

mente conservado e coui óptima encadernação (inteira) de carneira, contemporânea



Portada ou rosto do livro descrito no Catálogo sob o n.o 250S. O original

luede 225X1 68nni.
(Pag. 153)
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(bem conservada). -Ternaux, Bibliotlieqve Americaine, no 592 ;
- Lecleie, BibUotheca

Americana, n.o 452 ; Salva, Catdíogo, n.o 3331 ; Dr. Carlos Rodrigues, Blbliotlteca

Brasilieme. Catalogo de livros..., n.» 1913.

2Õ05— Platão.—liivaes oii Dialogo moral de Platão sobre a filosofia. Traduzido

de C!ret;o em linguagem Poitngiiesa e illustrado coin Escólios, e Aimota-

(.•ões Criticas... por Luiz António de Azevedo. Lisbonense. (Escudo d'ar-

mas reais portuguesas). I.úboa : Xa Regia Offic. Tijpografica. Anno de M.

DCC XC. Com lii:etiça da Real Meca da Comini.isão Geral sobre o Exame, e

Cen.iura dos Lirro.':. In-S.» peq. de XVI-XLll-53 pags. E.

Na primeira das XVI pags. que constituem o primeiro grupo de numer.ição o titulo

;

na II uma peq. transcrição de Cicero : e de pag, III a XVI a Dedicatória do

tmdutor a D. Henriqueta Maria Júlia de Menezes, Duqueza de Alafões. E nas XLII

pags. imediatas um «Discurso preliminar do tr.iductor..

Encadernadas juntamente encuntram-se estas duas outras obras: — «MANUAL de Epi-

ctéto tilosofo. Traduzido do Orego em linguagem Portugueza por D. Fr. António

de Sousa, Bispo de Viseu ; E Novamente correcto, e illustrado com Escólios, e Anno-

tações Criticas, e dirigido ao... Duque de .alafões... por Luiz António de Aze-

vedo... (Escudo d'armas reais de Portugal). Ibi. Ibi, 17S5. Com licen(a da Real

Aleza Censória.*. In-8.o peq. de X\'ilI-XLVI-IS4-I pags., além de cinco cm branco,

íinais. — «SÁTIRA de Sulpicia matrona romana. Feita por occasião do Edicto, que

mandou publicar Dominiciano, para h.Tverem de sahir de Roma todos os Filóso-

fos; Traduzida de Latim... e dirigida á... D. Maria I... por Luiz António de

Azevedo... (Escudo d'armas reais portuguesas). Ibi, ibi i/Sú...». In-S.o peq. de

XXlV-XXXVII-I-105 pags.

Versões muito apreciadas; e edições belamente impressas. Óptimos exemplares.

2ò0t)— Planche (íííí.sííiív).— Portraits littéraires, par. . . La Ilaye. Vervlnel, TA-

hraire. 1H3(J. \x\S.° peq., 2 tomos de 301-1 e 289-1 pags. em um vol. E.

2507

—

Plano, e Regulamentos dos Estudos para a Congregação de S. Bento de
Portugal. Primeira parte, (única publicada). (Escudo das armas reais por- /
luguesas). TÁsboa: Na riegia Olficinn Typografica. M.DCC.LXXXI.X. Com li- JP f^p^ <^ O
cença da Real Mesa da Con.mUsão Geral nobre o Exavie, e Censura dos Livros.

111-4." max. de XVÍ-l,-,.3-IlI pags. E.

.AS XVI pags. prels. inserem : titulo, (acima transcrito); um pequeno trecho (em latim)

dos Sermões de S. Agustinho ; Dedicatória «A RAINHA.> (D. Maria I); e cPRE-
FACIO...

A pags. 74 e 75 vem um mapa ou Taboa, precedido da epigrafe : «Distribuição dos
annos de cada hum dos dous cursos de Filosofia, e Theologia em ambos os collegios.-

Formoso exemplar, da tiragem especial, em papel de linho muito encorpado ; óptima
ene. de carneira fina, tendo as pastas ornamentadas a oiro. Nesta cspccie e circuns-

tancias, MUITO RARO.

'i508 Platina {Barthol. SAGCHI).—DE VITA & moribiis sumiiiorum Pontificiiin

historia... (Colónia). Anno Iõ20.

{ria porlarln dnmof, em folha ájwrtc, a exacta reprodiirão folo-zincográfica).

In-fol. de XII pags. íprels.) inums., 28í nimis. e mais XCIX inums. e urr

em branco, finais. E. X^ '/

As pags. prels. constam do seguinte : portada (acima reproduzida em «fac-simile.
;
(pag.

1); «5-%^ Ad LECTOREM.. (pag. Ill); «IN PLATINAM INDEX... (pags. IV a X';

.SERIES ET NOMINA PONTIFICVM.., e ERRATA., (pag. XI); .f^ B. PLATI-
NAE VITA

II
EX LIBRO lOHANNIS TRIT. || TENHEMII ABBATIS

]! SPANllE-
MENSIS DE SCRIPTORIH. ECCL.. pag. XII).

Nas 2S4 pags. nums. decorre o texto: «PLATINAE DE VIT1S|| PONTIFICVM HISTO-
RIA....; nas XCIX pags. inums.: de pag. I a parte da XXX: .DE FALSO ET

•r-^^
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VERO BONO Dialogus. ; da restante parte da pag. XXX 'a parte da XXXIX)
.DIALOQVS AD LODOVICVM STEI.LAM 1| Maiituanum contra amores.. ; da res-

tante parte da pag. XXXIX a parte da LI : .DE VERA NOBOLITATE DIALOOVS.
II
VRSINVS... ; da restante parte da pag. LI a parte da LXVII ; .UE Ol^TIMO

CIVE
II
líber .[.• (et Secvndvm) ; da restante parte da pag. LXVII a parte da

LXXXV__; .PLATINAE PANEOVRICVS IN LAVDEM AMPLISSIMI PA-
1| tris Betta-

rionis epi Sabini Cardinalis Niceni, ftr patriarchs Conftantinopolitani.» ; da restante

parte da pag. LXXXV a XC : .B. PLATINAE AD PAVLVM II. PONT. MAX. DE
P.^CE li Italix coniponenda atq de bello Tnrcis índicendo, oratio.» ; e, Snaluiente,

da restante parte da pag. XC a pag. XCIX, em caracteres itálicos e a duas cols.

por pagina: «Diucrrorum academicorii panegyrici in
[;
parentalia B. Platinjc.-, no

liin, em uma só linha de composição c como que a rematar, a subscrição :

«Impenfa & a!re M. Godefridi Hitterpij ciuis Colouien. menfe Januário.»

Obra notável e ainda hoje muito apreciada; e esta é uma das suas melhores edições,

contando desde o meado do século xv até nossos dias. Os exemplares são MUITO
RAROS. O nosso acha-se optimamente conservado.

Brunet, no seu Manuel dit Ubraire, tomo IV, col. 692, referindo-se á obra de Platina,

diz o seguinte

:

• Les viés dcs papes de Platine son écriles avec élégance, et elles referment cer-

taines particularités asse?, rcmarquables : anssi onf-elles eu une grande vogue
pendant prés de deux siicles, et en compte un grand nombre d'édilion3. Les

principales sont, indúpendamment les trois que nos venons de citer.».

Segue a citação bibliogr.ifica de quatro edições, a segunda das quais é a que nós

descrevemos acima e que se expõe á venda, e a respeito da qual o mesmo erudito

bibliógrafo se exprime :-«Reimpression bònne et correcte de rédition de Venise

1518....

250'J- PLINIUS secundus (í;aiMs). — C. l'LINIl SECVNDl III-
1| STOHIAE

MVNDI LIBRI X.KXVII, DENVO 1| AD VETVSTOS CÓDICES COLLATl, ET

PLVRLMIS EO-
II

eis iam itenim po.st ciinctorurn eíliiiones emendali,

/^JL n C? adiuiiotis
II
Sigisniundi Gelenij Annolationilms.

||
hx calce operis 7wuiis est

(2) I adililus, non minore ãiliijenlia ac la- |l hove, qvàm opvi: ipsum repvrgalus.
||
(Mar-

ca (lo impressor Froben) y HASILIAE M. D. LIIIL In-fol. de XXXVl pags.

(prels.) inums., 663 niiiiis. e mais LXIV-(jLVI iniims., finais. E.

As XXXVI pags. prels. inserem: titulo; 'SIOISMVNDVS QELENIVS LECTORI S.^ ;

«REVERENDÍSSIMO PRAE- 1| SVLI, ET ILLVSTRISS. PRINCIPI
|| STANISLAO

TVRZO, OLMVTZENSI EPI- 1| scopo DE S. ERASMVS ROTEROD. S. D..; «C.

PLINIVS CAECILIVS MARCO SVO S.. ; -C. PLINII SECVNDl NA- HTVRALIS
HISTORIAE líber PRI- || MVS. PREFATIO.. ||

C. Plinius Secundus Vespasiane

suo S.. ; e -C. PLINU SECVNDl Hl-
|i
STORIARVM MVNDI ELENCHVS LI- II

BRÒRVM OMNIVM TRIGINTASEPTEM I.IBER || unus qui primus. Summatim

hacinfunt 1| libris singulis...

Magnifica edição, não citada por Brunet. MUITO RARA. Exemplar optimamente con-

servado.

'2510 HISTORIA NATVRAL
|| DE CAYO PLÍNIO ||

SEGVNDO.
|| TRA-

DVCIDAIIPOU EL LICENf.rADO GERONIMO DE HVERTA,
||
MEDICO Y

FAMILIAR DEE SANTi) || OFICIO DE LA INtjVISlCION.
i|
Y AMPLIADA

||

Q iP POR EL MISMO, CON ESCÓLIOS Y AN0TAC10NES'\\ en que «clara lo

efcnro y dvdofo, y unade lo no fabido hafla e/tos tieinpos.
||
DEliIG.\DA

||
Al

Católico Rey de las Efpanas y índias don FILIPE IIII. nueftro fenor.
||

Ano (grande escudo d'arnias imperiais espafiolas
;
gravura em madeira)

1624.
II
CON PRIVILEGIO.

II
En Madrid, Por Luis Sanchcz ImpreíTor de^

Rey N. S.—In-fol. da XXVIlI pags. (prels.) inums., 007 iiums. e mais

I-XXVIll iniinis., finais.
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N'a primeira cias XXVIII pags. prels. vem o titulo acima transcrito ; a pag. 11 em branco)

;

na pag. III, eni caracteres itálicos, a Dedicatória «Al Católico Rey delas Efpanas

Don Filipe III I, nueítro fenor.' (subscrita por 'El Licenc. Geronimo de Huería.'\

na pag. 1\' uma gravura em madeira reproduzindo, ao centro, dentro de oval,

o retr. (meio corpo) do tradutor Hieronimo de Huerta ; na pag. V: ^Suma dei

Priuilegio.» - «Aprouacion.» (duas); na pag. VI: <TASSA.>, e -Erratas»; nas

pags. Vil e VIII, em caracteres itálicos: .AD I'HILIPPVM HISPANIARVM
i

& Orbis noui Regem Catholicum recômendatio ||
Operis Licenoiati Hieronymi de

Huerta, por || Doctorem Oabrielem de Vega Sancti |1 loannis Baptifte Occanien-

fis Rectorem. ' EPIORAMMA.. ; de pag. IX a XV : «TABLA
;
DE LAS EFÍ-

GIES
II
DE GENTES MONSTRVOSAS, li

ANIMALE3, PESCADOS, AVES, i; V INSE-

CTOS, CONTENIDOSIIEN ESTE VOLVMEN. :; Z.05 NÚMEROS SENALAN\\el
capitulo dei libro.' (São seis gravuras em madeira (de pag. inteira), as quais repro-

duzem monstros, animaes, peixes, aves, e insetos ; pags. X a XV) ; na pag. XVI :

«DE DON ALONSOIIde Caftillo Solorçano. |1 SONfrO.. ; nas pags. XVII e XVIII

poesias, em castelhano e latim, de vários autores, em louvor da obra e do tradu-

ctor ; de pag. XIX a XXIV: ^PROEMIO, O INTKO- ducion para la hiftoria natu-

ral de
II
Cayo Plinio regundo.> ; na pag. XXV uma gravura (aberta em m.ideira) re-

presentando a expulsão de .\dão e Eva do Paraiso ; e nas pags. XXVI e XXVIl um
mapa dos dois hemisférios. A pag. XXVIII em branco.

De pag. 1 a 907, a duas cols., o texto propriamente dito da obra ; a meio da pag. ime-

diata (ai das inums. finais) este outro co/o/íj/í .-cEN MADRID,
||
Por Luis San-

chez, Imprerror dei Rey N. S. 1| Ano de M.DC.XXUII.» ; e nas XIX pags.

seguintes (ultimas),': a duas cols.: «TABLA DE LAS COSAS !| NOTABLES CON-
TENIDAS EN etta parte.>.

TOMO SEGVNDO. || Ano (Mesiuo escudo d^armas que vem no roslo

do tomo piecedenie) 162;).
|1 . . .

|| GON PRIVILEGIO. |1 ||
EN MA-

DRID, Por luan Uoni.Mlez.— In-fol. de XVI pags. (prels.) Iniims., 720 minis.

e mais XV inums., além de uma em liranco, finais.— O» dois lomos ou

Parlet. ti.

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte : frontispicio (pag. I) ; uma transcrição

dum trecho de Lipsius (pag. II) ; em itálico, «VIDA DE
|i
CAYO PLÍNIO [; SEGVN-

DO.. (parte da pag. Ill) e .C. PLÍNIO CECILIO A || SV AMIGO, S.. (restante parte

da pag. Ill, pag. IV e parte da pag. V); .C. PLÍNIO A SV AMIGO
j;
TÁCITO,

S.. (restante parte da pag. V e pags. VI, VII e VIU) ; -Suma dei privilegio.»->ER-

RATAS...-e -Suma de tafSa.» (pag. IX) ; .DON TOMAS TAMAYO ;; DE VARGAS,
li
Corononifta de doa Felipe Qv.írio el Magno,...

\, A los aficionados à la lengua

Efpaiiola.' (pags. X, XI e XII) ; -Dedicatória «AL EXC."" SE.NOR
I

DON GAS-
PAR DE GVZMAN, ;i CONDE DE OLIVARES, DVQVE DE U SANLVCAR LA
MAVOR...», subscrita no fim: .R lA» Hieroiiymo de Huerta.» (pag. XIII e XIV)

;

e Prologo .AL LECTOR.. (pags. XV e XVI)

Nas 720 pags. nums. decorre, a duas cols. por pag., o texto da obra propriamente dito

;

e nas XV pags. inums. finais, também a duas cols. : «Tabla de las cofas contenidas

en efta Se- gunda parte.».

Tradução completa de toda a 'Historia nalural> de Plinio segundo, muito apreciada.

Edição bem executada. Os exemplares são MUITO RAROS. O nosso, salvo leve

mancha d'agua no tomo segundo, encontra-se optimamente conservado. -Sal vá, n.o

2740.

'->.-,ll-PLUTARCHUS chaeroneus.— I.ES VIÉS
||
DES HOMiMES |1 ILLVSTP.ES

GRECS
II
ET Hn.MALNS,

|i
Comparees l'vne auec Tautre par Plvtabqvb de y^9cJj ^<^

Chbboneb.
II
TRANSLATEES PAR M." I.\QVES AMYOT CONSKILLEH

||
du GÕ'^

RfJYi ^<^- pí"' 111 reneuos ^ conigees en infinis paílages. Auec les viés

il'Annil ai
li
de Scipion rAfiicain, tradiiites de Lalin em Frani;ois p;ir (>h.

de 1'Eclule .. 1|
(Marca do impressor)

||
.4 Ll'0/V,

||
P.ar PAVL FHRLEON.
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II
I] M. DVV. In-fol. gr. de XII IT. direis.) intims , 801 niims. pela,

frente e mnis XV inurns., finais. E.

As XII ff. prels. inserem: titulo, impresso, alternadamente, a preto e veruiellio; Dectical

toria -AV TRIISPVISSANT ET TRÊS- 1| CHRESTIEN ROY DE FRANGE || Henri deiJ

xieme de ce noni, laques Aniyot Abl)é || de Bellozano fon trefhumble Ví tref-
I|
obeif-i

fant Tcruiteur S.> ; Prologo -Aux Lccteurs.»
;

poesia -SVR LMMAOE DE PLV-

TAROVE, INXEN-Ilnon d'Agarthius Scholatticus Poete Orec.» ; «Au lectcur. S. Q.

S..; •SoMillSVR LE SVIET DESVIES DE |! Plutarquc.. ; .INDJCE CHRONO-

í

LOGIQVE, OV BRIEF DIS- „ COVRS DES TEMPS ESQVELS ONT VESCV LES

hoinmes illufires doiit tes noms foiíí coiitenus em ceftaenure.-* ; "IVGEMENT SVR
LES K/fSIIDE PLVTARQVE.

; poesia «Au Tranflateur de Plularque.. ; --CATALO-

aVE DES HOMMESi:ILLVSTRES, ORECS ET ROMAINS, |1
COMPAREZ L'VN

AVEC L'AVTRE!tpar Plutarquc de Clia:ronee... ; e: ..AVX HOMMES ILLVSTRES
GRECS ET ROMAINS,

II
COMPAREZ L'VN AVEC L'AVTRE

;í
par Plutarque de

Chaironee.. : e <AVX HOMMES ILLVSTRES DONT LES '\ vics font defcrites en

ce livre. IISoNhT.».

As XV ff. inuuis. finais inserem, a duas cols. por pag., quatro copiosos índices,

Tradução estimada. Magnifica edição, MUITO RARA. Bom exemplar.

2.''il2 Les vies des hommes illvstres grecs et ronwins, Comparees Tvne

niiec rjiutro par Plutarque de Chaeronee : Translatees par M. lacijvos

Amyot. . . Par Iny reiíeus ^ corrigees : Aiiec les vies d', nnib.nl 81 de Sii-

^ C? pion rAfriciin, traduites de Lntin en Krançois par Charles de rKcliiso.

Plvs les vies d'fJpuminondas, de Pliilippvs, et d'Avtres menlionnez en la

page suiuant. Auec les Somniaires, Annotations & Índices necussaires.

(Medalhão com o busto de Pliitarcos). A Paris, Che: Pierre Gailliird.. . M.

DC. XV. ln-8 «, 2 tomos, de 1294-XXV pags., em 4 vols. E.

Tradução muito apreciada. Boa edição, enriquecida de pequenos medalhões com os bus-

tos dos homens biografados na obra. Rara. Exemplar manchado pela agua e bas-

tante aparado.

2.^)13— Poetas gregos. — Poelae bueolici et didactici. — Theocrits, Biori

Moschus, recognovit et pra?fatione critica instruxit C. Fr. Ameis, Ni

p C? cander, Oppianus, Marcellus Sideta de Piscihiis, poeta de Nerbis, recq

gnovit F. S. Lehrs. Praefatus est K. Lehrs. Phile lambi de proprietale an

malium, ex codicibus emendarunt F. S. Lehrs et Fr. Diibner. Graece 1

latine cum scholiis et Índice locupletissimo. Parhiu, Finitin IHdot.,

DCCC XLVI. ln-8.» gr. de VIII x.\xij-86-II-xiv-17'i-ll-iij l.g4-l..\XVlll-II-iq

pags. E.

Corapil.ição interessante e estimada. Boa e mui cuidada edição. Óptimo exemplar

25l4--Poeti italianl (I (Juatro) Con una scelta di poesia italiane dal 12(10 sino

á nosiri lenipi. PuWicati da A. Bulura. Pnrhji: Prcsso Lefevre, IHIíH. ln-8.»

C* C> gr. de X11-7.'J1 pags. a 2 colunas. E.

Ornado com uma estampa alegórica (Gattte tlel.-Hopwood se.) em que se vcem re-

produzidos os retrs. de Dante, Petrarca, Ariosto Tasso.

2515-Poiares (Fi: Pedro rfe!.—DICClONArUO II
LVS1TAn1'cO-LAT1N(I ||

DF

NOMES PRÓPRIOS 11 de Regioens; Reinos; Prouincias ; Cidades ;
Villas;

Caítellos ; Ilhas; Peniniuias; Iflhmos; &c. || Com o nome Tiatino, dando a

rffe nome Latino o
\\
vulgar que hoje tem, para boa intelligencia de |1

Lhirof

íP ^ Safirados, & Pro/);i«fios-. 1| OFFEKECIDO, & DEDICADO
1|

.1
|1
SANTÍSSIMA

VIRGEM,
II
Senhora noíla : !|

Por Fhei Pedbo Ds Poyarks, Conteílor, &
\\

Pregador da Prouincia da Piedade, & Lente de H Tlieologia em o Comi. de
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S. ['"lan.co d'liluas.
||
(Pequena vinhela orriamontal)

||
KM LISBOA.

!] Na
(inicina de lOAM DA COSTA, |f 1| M. DC.LXVIl. (1067 1 |! COM TO-

DAS AS LICENÇAS. ln-4.° de XXVIII jug-í. (pivls.) inuiiis. e 488

iiiinis. K.

As XXVIII pa<ís. prels. conteeui o seguinte: titulo (pag. I ; a II em branco): Dedicató-

ria: .OFFERTVR OPVS j SANCTlSSIM.í: VIROINI.. (pags. Ill e IV) ; Prologo .AO
LEITOR.' (pags. V a IX) ; "Liuros, que li pêra fazer efte Vocabulário.» (pags. X a

XVII e parte d:i XVllI) ; «Epigramma do Padre Ignacio de Paiua da com- " panhia

de Ierus.> (restante parte da pag. XVIII); .QONDIÇALVS BARBOSA
1|
CANOMI-

CVS P.ÍEN1TENTIARIVS BRAC- 1| carenfis in laudem operis, & Auctoris.. (pag. XIX

e parte da XX); «Carta que o Reuerendo Cónego Simam Aluarei cfcieueo ao Au-

tor.» (datada e subscrita no fim : c. ..BraccarcE 3. de Octubris aniti 1665. Simon Al-

uares, Canonicus Braccarenfis.s ; rest.ante parte da pag. .XX); «LICENÇAS DA OR-
DEM.» permitindo a impressão (pags. XXI a XXVII); e um soneto em latim «IN

LAVDE.M AVTORIS HVIVS li Vocabnlarij, Doctor Oafpar Pintus Corrêa., (pag.

XXVIII).

Livro curioso, estimado e j.i pouco vulgar no mercado. Bom exemplar.

51rt TRACTADO
||
PANEGYRIGO

1|
EM H I.OVVOR jl

DA VILLA DE BAR-

CELLOS, 1|PORREZAMDOAPPAREC1MENTO||DECRVZES||QVENELLA /»
yf ^

APPARECEM.
II
DEDICADO, E OFFERECIDO

||
A SANTÍSSIMA VIR- /O^ ^ O

liEil MARIA
II
Senhora noffa, tilular Padroeira, ^ defen- ||

/ora da dieta .'

Villa.
II
COMPOSTO

II
PELLO P. FR. PEDRO DE POYARES, || Pregador na

T'ioiiincia da Piedade, & Lente, que
||
foy de Theologia no Conuento de||

São Francilco d'Eluas. i] \\Com todas as licenças neceffarias : E.M

COIMBRA
II
Xa Officina de lOSEPH FERREYRA. [1 Anno de 1672.—In-*.» de

XLVIII pags. (prels.) inums. e 241 nums., além de uma em branco, uma
(inum.) com a <PROTESTAC,AM DO AVTOR.», e uma outra em branco,

finais. E.

Na primeira das XLVIII pags. prels. o titulo transcrito acima
; a II em branco ; na lll

a .DEDICATÓRIA A SANTÍSSIMA
II
Virgem Maru, Senhora noffa..; a IV em

branco; de p.ig. V a X as Licenças permitindo a impressão; de pag. XI a XVI, a

duas cols. por pag., uma lista dos 'LIVROS QV£ ALLEQA O AVTOR uefte tra-

ctado.^ ; de pag. XVII a XX varias poesias luma em português e as outras em la-

tim) em homenagem do autor e da obra ; de pag. XXI a XXXIV o -PROLOOO AO
LEVTOR.- ; nas pags. XXXV e XXXVI, a duas cols

, o ^INDEX DOS LVOA-
RES'DA SAGRADA

\\
Scri/jtura.t ; de pag. XXXVII a XLV o .INDEX DOS CAPI-

TVLOS, QVElife contem nefte Tractado.. ; a pag. XLVI em branco ; na XLVII
as .ERRATAS.-CORRECTAS.>; e a XLVIII em branco.

As duas primeir.as das poesias que em homenagem da obra e de seu autor vêem insertas

em algumas das pags. prels., são : um 'SONETO. '' De António de Villas Boas, &
Sampayo.», e um <Epigramma» do mesmo autor.

Trat.ido cl.issico e curioso. Estimado e POUCO VULGAR. Belo exemplar. - Figanicrc,

Bibliographia histórica portugueza, n.o 7S5.

1517- POLICIA SECRETA |; DOS ||
ÚLTIMOS TEMPOS DO RELXaDO

||
DO SE-

NHOR
II
D. .lOÀO VI ;'|| E 11

SUA C( iNTINUAÇÃO ATÉ DEZEMBRO DE 1826. ,J^/^
II
(Peq. viiilieta tip.)

||
LISBOA: \\

Na Imprensa de Cândido Antonmo da O / r^ ^
Silva CAavALHo

|| ...
||
1835. In-4.° de XNTV-485 pags. E.

Publicação de muita curiosidade. Estimada. Exemplar completo de tudo quanto se pu-

blicou. RARA.
Uma nota escrita á pena no frontispício dá como autor da obra João Cândido Baptista,

empregado na Policia Oeral do Reino.

518— Polignac [Le prince rfe).— Eludes historiqiies, politiques et morales, sur
1'étal de Ia sociélé européenne, vers le milieu du dix-neuviéme sièclc,
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/^,

p:ii-... Bi-tixelles, Soe. Tijp. Belge... 1S45. In-8." peq., '2 lonios de Íil3 c

262 pags. E.

a.SlO-Polo {Gaxpar Gil) —LOS || CINCO I IBROSHI DE l.A
||
DIANA

\\
ENAMf»-

DADA.
II
COMPUESTO POR

II
GASPAR GIL POLO- \\ II Dirigtdoa n mi

SeTiora Dona ||
ISABELA SUTTON, || Por el gue ha Corregido, y Emmendado

C> dicha obra,
\\
Pues es el mefnío gue Corngiò, a \\ DON QUIXOTB, iinpreffo por

J. Tonson.
|| ||

(Pk(. vinheta ornamental)
||
==

||
Eii LONDRKS •

II
Por Thomas Woodward, Ano de mdccxxxix.

Ij
Con Licentia. ln-8."

peq. de Vlll pngs. (prrls.) iniinis. e 328 nums. E.

As VIII pags. prels. inserem: titulo do ante-ro3to («LOS || CINCO LIBROS||DELA
DIANA Enamorada. || Coinpuestos por Oasiar Gil Polo.») (pag. I , a II em branco)

;

titulo do rosto transcrito acima (pag. Ill; a IV em branco); e Dedicatória «A la

Muy Ilurtre Sefiora
1! Dona ISABELLA SUTTOM.', subicrila nu fim: "El quele

ojrecc
I
Su próprio trabajo,

\\
V Ic befa lai maiioí, Pbbro Pineda.. (pags. V a VIII).

O te,\lo da obra propriamente dito, dividido em cinco Livros, fecha com o trivial

«LAUS DEO.', seguido desta declaração, em uma só linha de composição: «£/i

iodo corregido y emendado por PinKo Pini:i).\.»

Komance pastoral interessante e muito estimado ; composto em prosa, entremeiada de

varias peças em verso.

Magnifica edição, MUITO RARA. Exemplar com encadernação inglesa, estalada na lom-

bada.

I.A DIANA
II
ENAMORADA,

II
CINTO LIRROS j)

ÕlIK PROSIOUKN
LOS VII. II

DE
II
.lORGE DE MONTEMAYOH. || POR || GASPAR GIL POLO.

li
NUEVA IMPRESSION

||
CON NOTAS

||
AL CANTO DE TURI\. |1 CON LI-

CENCIA.
II II

En iVLidiid : en la Irnprenta de Don António ||
de San-

CHA. Ano M DCC.LXXVIII.
II Se hullará en su caia en la Aduana Vieja. In-

8.0 peq. de XXXII pags. (prtls.) inums. e 523 niiins., alóni de mais XI

iiinins., finais, de ÍNDICES, e uma fl. desdobrável. E.

As XXXII pags. prels. inserem: titulo (pag. I; a II em branco) ; PROLOGOU DEL
EDITOR.», datado e subscrito no fim: <Madrid viii. de Marzo de m.dcc.lxxvíii.

||

Doctor D. Francisco
II
Cerda v Rico., (pags. Ill a XX); Dedicatória .A LA MUY

ILUSTRE SE.NORA |1 DONA HIERONV.MA DE CASTRO V BOLEA, 6ic.
|| GASPAR

OIL POLO.», datada no fim: «...De Valência a nueve de Hebrero M.D.LXIV.»

(pags. XXI e XXII); outra Dedicatória: «A LA ILVSTRISSIMA || V EXCELENTÍS-
SIMA SENORA MIA LUÍSA DE LORENA, PRINCESA DE CONTL», subscrita

no fim: «...Diana inamobaim.» (pags. XXIU a XXV); ainda outra Dedicatória:

.A LA MUV ILUSTRE SENORA 1| DONA ISABELA SUTTON.., subscrita por Pkdro

PiNKDA.. (pagf. XXVI e XXVII); «NOTA., (pag. XXVIII); -DE DON Al ONSO
1|
GIRON

V DE REBOLLEDO. SONETO. Lfc-tur. Diana., (pag. XXIX); «SONETO
|1
DE

HIERONYMOliSAMPER.. (pag. XXX); «DE MIGUEL JUAN |!
TARREGA. |! SO-

NETO., (pag. XXXI); e outro Soneto, de «HERNANDO |1
BONAVIDA, |! CIUDA-

DANO VALENCIANO.
II
AL LECTOR.. (pag. XXXII).

A folha desdobrável reproduz a ÁRBOL DE LA CASA DE LOS SENORES DE AN-

DILLA'
Boa edição, adornada de unia linda gravura alegórica, aberta a buril em chapa de me-

tal (/!«/. Canikero la im. y tltb.—J. Joaquin Fobregat la gravf.). Estimada e pouco

vulgar. Belo exemplar.

Polybium — Veja-se : Lli)!tiux (Justo).— IH; mililia romana .

i!520 -Polybius.-Polybii Lycortae e K. Megalopolitani Distoriamm libri qiii .>iii-

perstinl. Isaacvs Casavbonvs ex antiqiiis libris emeiuiaiiil, LiLine verlil,

C'''
' ^ Conimentariis illustrauil. .. (Marta do impressor). (7í(m 9r((«''i ^ 7>rt-

uilegio Sacrae Gaesar. Maiest. ad sexennium. Typis Wechelianis sumptibus
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Daniel, «f Dniiid. Aubriorum d Clementis Schleichii. M. DC. XJX. [ICVJ).

Iii-fol. de LX-lOSO-XXX-lI-lríl pags. E.

Boa edição, muito estimada. O frontispício é impresso a preto e vermelho. Magnifico exem-

plar, com óptima encadernação antiga (inteira de carn. finai ; lombada e pastas

ornamentadas a ouro. Nestas condições, raro e de apreço.

2;)21- Polycarpus & Ignatius (ò^ — , .S.).—rOI.YCARPI
ll
ET H IGNATII !|

EPIS-

TOLA : jl
Vna cuia velere vulgata iiiler-

1|
preUitione Latina, ex triuni ma- "í^^^ ^ ^

nufcripto-
II
rum codicimi collntione, integritati fiiff> reltitntâ. ||

Acceflit

Ignatiai-niii Epiftolarum ver- ||
fio antiqua alia, ex duobus Manufcriptis iii

An-
II
gliâ repertis, nunc primam iii lucem edita.

||
Quibus praefixa elt, nou

de Ignatii íolúm & Polycaipi fcriptis, led etiam de Apoltolicis Conftltiitio-

nlhu.s
II

.>i Caiionilais Clementi Romano tribus, || ||
Iacobi Vssebii

Arrhiepifcvjii || Armachani Dissertatio
|| || (Vinheta ornamental)

||

OXONI^b', II
Excudebal Leonabdus Lichfield Academiae

||
Typographus,

Ann. Dom. M.DLXLIV.— In 4 o de II 243IV-53-cxlvi-I pags., além de ou-

tras em branco. E. {jerg.).

Compilação estimada. Formosíssima e muito bem executada edição, compreendendo tex-

.

tos grego e latino; impressão mui nitida, a preto e a vermelho. Citada por Brunet.

Muito rara. Belíssimo exemplar, com óptima encadernação de pergaminho, refor-

çada nas pastas (contemporânea da edição).

•ibi'l—Pomey (/'. Franci-ic)).— Panlheiín mythicum, seu Doormu hii^toria, liuc /^ ^ C^

l)rimu epitomes cruditionis voliiuiine Brcviter dilucidèque coiiiprebensa,

Aiictofe. . Editio Novíssima, piioribus correctior, vanisípie a=iieis figu-

ris urnata. Francofiirti, Apud Joh. Wilh. Ronnagel. MDCCXXXVI. In-K."

pec]. de XY1-28-2-XÍV pags. E.

As gravuras que adornam esta edição são impressas aparte. Estimada.

2.">2.^— Pompadour {Marquise de).— Lettres de Madame la Marquise de Ponipa-

dour, Uepuis 1746 jusqu'à 17132, inclusivemontH. A Londres, Ches G. Oicni,

Fltet Slret, .f; Cadetl, dans le Sirand. M. DCC. LXXiy. In-8." peq., 4 tomos

de VIlI-Hí!; 11-91 ; lV-162 e XIl-180 pags. em 2 vols. E.

As VIII pags. prels. do tomo I compreendem o frontispício e um «PREFACE» ; as IV

pags. do III, o tront. e um .AVERTISSEMENT. ; e as XII pags. prels. do IV, o

front. e um .AVIS DE L'ÉD1TEUR.»
Correspondência interessante e apreciada. Boa edição. Óptimo exemplar.

Pongerville [Ve).— Veja-se: iltóíoo. — Le p.nradis perdu...

25-24— Ponlevoy (P. A. de).—\\e du H. P. Xavier de Ravigiian. de la (",ompn-

gnie (te Jesus, pnr lo... P.ms: Gn-vuis... 1S82. In-8.°, L' vol,-, de VI1I-ÍE8

e IV-fiOe pags. E.

O primeiro voliflne é adornado com uma bela gravura a buril {Jiil de Bourgc piíix.-

Ach. Martinet se.) reproduzindo um esplendido retr. do P. Xavier de Ravignan.

2525-Pope (^^.Mjirirc).— ENSAIO SOBRE O HOMEM
||
DE

||
ALEXANDRE

POPE,
11
TRADVZIUO VERSO POR VERSO

||
POR

II
FRANCISCO BENTO

MARIA TARCINI,
||
BARAÕ DE SaÕ LOURENÇO. ||

DO CONSELHO DE SUA
MAÍiESTADE...

||
DADO A LUZ POR HUMA SOCIEDADE LITERÁRIA DA

GRAÕ-BRATANHA
II

m
II
TOMO I. || || LOyLBES: || NA OEEl-

CINA TYPOGRAPHICA DE C. WHITTINGHAM, COLLl-GE HOUSE, CHIS-

^Si^oc

y^o7€ c ^
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WICQII - II
l819.-ln-4.° gr., 3 vols. do X\lV-.i80; lV-232 e lV-331 (.iIpiii

rio uma em branco) pags. li.

As XXIV pags. prels. do tomo I compreendem : titulo do ante-rosto (..ENSAIO SOBRE
O HOMEM

II
DE

II
ALEXANDRE POPE.-) (p.ig. 1); excerptos de versos de Ferreira

e de Cruz e Silva (pag. II): titulo do frontispicio, .icima transcrito (pag. lII ; a IV

cm branco); Dedicatória \, |1
AO !| MUITO ALTO E MUITO PODEROSO

||

SENHOR REI
|I
DOM JOAÕ O SEXTO. .... (pag. V ; a VI em branco) ; e o texto da

mesma Dedicatória propriamente dito, encimado pelo escudo das armas reais de

Portugal (de pag. VII a XXIV).

Nas 380 pags. nums. decorre: de pag. I a 81 o -PROLOGO DO TRADUCTOR.» ; de

pag. 32 a 39 o «l'ROLO(iO DO AUTOR.»; e de pag. 40 em diante o texto do

<Ensaio» propriamente dito, inserto neste primeiro tomo.

As IV pags. prels. dos tomos II e III consíitucui as ff. do antc-rosto e do rosto; e as

pags. imediatas (as nums.) inserem o restante texto da obra de Pope c as Notas do

Tradutor.

No fim da ultima pag. de cada um dos três tomos repcte-se o registo da impressão :-

«Na Onicina de C. Whiflinghani, College House, Chiswick.-.

Versão primorosa e muito estimada, .icompantiada do texto inglês. Magnifica edição, de

bela c nitida impressão sobre óptimo papel veltno. Adornada com um explendido re-

trato do Barão de São Lourenço (H. J. da Silva Inv. et dei. - O. F. Queiroz sculp

em ISIS), outro de Alexandre Pope (Jervas pinxít.-J. H. Robiiisoa sculp.) e quatro

soberbas gravuras (Uwiits del.-Rliodes sculp.), tudo primorosamente aberto a buril

em chapa de metal e impresso aparte.

2526 Ensaios moraes de... em quatro epistolas a diversas pessoas. Tra-

duzidos em portuguez pelo Conde de Aguiar. Com as Notas de Josc

Warlon, e do Tradiictor. liio de Janeiro. Na Imp. Keijia. 1811... In-8.° gr.

de II-VI1-1X-203-I pngs. B.

Apreciada. Exemplar em papel muito encorpado. Pouco vulgar.

'2527 Essai snr Fhomme, poenie philosophique par. . . en cinq langues,

savoir; Anglois, Latin, Italien Fran(,ois & Alleuiand. (Vinheta ornamental).

à Xtrafbovrg, Cliez Amand Koning, Lihraire. MDCC LXll. In-S.» de VIII-3.'*7

pags. E,

Obra estimada. Boa edição poliglota; adornada com uma gravura alegórica {Metzger

inv: et sculp: Argent), impressa em separado.

2528-Porreno (Caiíaaar).—DICHOS,
||
DEL SEi-|OP. REY DON

||
Felipe Segundo,

ol Prudente, Po |1
tentifsirBO, y Gloriofo Mo- 1| narca de las Elpanas, y de

II
las índias.

II

19.»
II
POR EL LICENCIADO

\\
Baltafar Porreno, ]ifitidvr

Ge-
II
nerol dei Ohifpado de Ciienca, ||

Cuia de las Villas de Sítce- \\ dou, ij

Cor -oícs.
II

í.'n Seuilla, por Pedro fíomez de Paftrana. Ano de
||

i6"5.9. In 8."

peq. dt! IV IT. (prels.) innnis. e 149 nums. na frente. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o titulo transcrito acima; na

fronte da fl. II a «SVMA DE LA LICENCIA., e a .TaSSA.-; no verso da mesma II.

II a >^E DE ERRATAS.» e o Visto de El Maeftro Gil Goiíçalcs Dauila.- permi-

tindo a impressão; na frente da II. III a -TABLA DE LO QVE SE COM-
i

ticne en

este Libro.» ; no verso da mesma ti. III : «SONETO DEL || LICENCIADO FRAN-
ClS-||co Porrefio, Cura de San Efte- j' uan de Huete. .. á Tu (feruiano el

||
Autor

derte Li- libro..; na frente da 11. IV: «EPIORAMMA DEL PADRE MANVEL
||
Pi-

inicnta, de la Companía de le-
|t
fus, ai Católico Rey Don \\ Felipe Segundo .. ; e no

verso da mesma II. IV: .ANTONIL' MARTINEZ DE MIOTA :; Coclienfis, in Au-

thoris CO- 1! mendationem. 1) Epigrama.».

Livro uiuito curioso e estimado. Insere numerosas e interessantes anedoctas ácèrca de

Filipe II da Espanha e I de Portugal. Boa ediç.io. Os exemplares são raros. O nosso

cst.-i. perfeitamente conservado, salvo um peq. defeito (com falta de algumas letras)

no canto inferior da H. 103.—Garcia Moreno, Catálogo parcmlológlco, n.o 229.
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Rosto tia obra descrita no Catálogo snb o ii.o 2530. (} original mede 172xl08ni

(Pag. 161)
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'2529— Porta {Joan Baptista).— \)E I MIRACOLI II
& Marauigliosi Affetti

1| DALLA
NATVRA PRODOTTI.

i|
Libri Quatro.

1|
Dl GlOVAN BAIXISTA fORTA |1

NAPOLITANO. II Nuouamente tradolli di Latino in Volgare, & com
||
moita

diligenza corretti, & ilhiltrali. || Con due Tauole, vnade' Capitoli, ^Tiiltra

delle coíe
||
piú notabili.

||
(Marca do impressor, representando Adão e

de Eva no Paraíso), ll
IN VENETIA, Preito Gio: Batlifta Nonif. 1618.

In-S." peq. de XVI (a iillinia em branco) ff. (prels.) inunis. e 148 nums. na

frente. E.

As XVI £f. prels. constam do seguinte : titulo, acima transcrito (frente da H. I ; verso

em branco); .TAVOLA DE' CAPITOLI I! DEL PRIMO (.'.a, 3.o et 4.o) LIBRO.> (tf.

II a VI); e, a duas cols. por pag. : «TAVOLA DELLE || COSE PIV NOTABILI
1!

che nelprefente libro fi con-
,
tengono.».

Obra curiosa e estimada. Excelente edição, de nitida impressão com caracteres itálicos;

não registada por Brunet. MUITO RARA. Bom exemplar.

9530— Portalegre {Fr. António de).—ptaitnçá òa \\ nioífliffimn mor || li «j pnijrô

í>r nofll fa feitor...— ffiotjmbrn p. |l. JEgoij. (1547).

(Dn portada damos, em fclha aparte, o exacta reprodução foto-zincogràfica).

In-i." de 138 folhas inunieradas, ou sejam dezoito cadernos de impressão

:

os dezasseis primeiros, de oito ÍT. cada um, rubricados, no pé da frente

das quatro primeiras tV. de coda um dêlt s, respectivamente: ^ itj (as

duas primeiras ff. deste primeiro caderno não apresentam a competente

rubrica : ^, ^ iji, ^ iiij a Q, (Q ij, C) iij, fl} itij ; o dezassete, de quatro

IT. somente, rubricado, no pé da frente das duas prinjeiras: ^, |l ij; e

dezóiio e ultimo, de seis íT., rubricado, no pé da fronte das três primeiras,

respectivamente: S, § ij, § iij. E.

Na frente da primeira folha o titulo e pórtico acima reproduzidos em «fac-simile > ; no

alto do verso da mesma primeira fl. começa, pela respectiva epigrafe, o

IJroIoflo íi« fffluinlc me
bitofom. ©m q ft òtúara a manrijrn to

mn ijn òt ftv li&o pnfcr br íntèiiao.

que vai até o verso de fl. 3; no alto da frente da fl. 4:

(E itt r b i t n ç n m íi n í n i r n t t f f í

ma iitíirtr t píigrom &e noFfii feiior : cm cfttlo

mctrifirn&o. ffiompofln por l)ii potirc frníie

iie fnm frnmifco : íin prouincio ia picíin&e.

gitigi&u ri, htiicahií ac nltiffimo ro aiuiiiif

fimo priíuipr arfu (""lirirto/ frúiir /i< cmpt-
rnbor/ irinbor &n rrbõbcjn/ rebcmptor íin

grrnçã Ijumnitn. (P a muijtn nltn /^ inugto

ífdnrrriím priíucfn/ rnijnlin /v «'-mprrntrij

bos rcos ri, ia trrro : o (iloriofirrimn oirgem

Itlaria iinfra ftitoru. (Ijiif poijs nmbos por

fun miTrricorbin lio brrnm: nmbos por rlla

mrfmn Ijo rcrebíram.

0-S'0

^/s-/o o
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C |ntruíiu(ã dn iitrímn mctittnfi.

Fsta Jntroíinçft vai atí final da frente da fl. 7; e no verso

0t O m t ( a 1| o p r i til r i r o p ú t

rnplio ^n míbitnçnin tornn&o iin (cn brfUEinctc.

10 qual se seguem mais os treze que a obra contim (aliás catorze, pois que com a

rubrica de paragrafo quinto (|Iarrafo qililttO, e Jlnrrnro. tJ.) aparecem dois

parágrafos), fechando o ultimo, no verso da fl. 129, pelos clássicas dizeres:-^incn

^mtn
II
ÇCO grnrins. No alto da frente da ti. 130 a rubrica:

^uffo ftJirttuiJl rm iiut
ff bij romci ft Ijnm &f apronrotnr bcftn

mciíita^am os iiiiittipiantes

ri, nouns iitfaitn&nrcs.

seguindo logo o respectivo texto, que vai atí metade (restante metade em branco)

da frente da fl. 131 ; e na parte superior do verso da mesma fl. 131 o Visto de
Ittcftrc íUniJO permitindo a impressão da obra, e a subscrição do impressor, que
reproduzimos foto-zincográficamente

:

:foY í)íílo T ^piomdo efrr,
picfenic Uuropelo ooutoí mcftre TJbiyo.poj

(oiniíTâtn z mandado oo Cardeal jffantc.

'poh qual bo mefmo Doutojmandou
que íeímp:enillTe.

1B foY ímpKffa a pickntc
obia. um a muf nobzc x fcmpze leal cidade vt
CoTmbzí poí 5oam oa barreyra r ?oâ

aluare; emptefTojee oa vniuerrtda(5

^^acufta eomufcotlullrez re-.

uercndo fenbo; oom ;&ra0

birpooeJleyria.Caca
boufe 809. %xi%.

olas 00 mee oe

Sulbooe

^e 2fb. 9, SZ.vif.

iO onfiinal mede WGxiOimm)

A frente da H. 132 está toda em branco, e no verso vem apenas uma estampa orna-
mental (gravura em madeira) ; na frente da fl. 133 vem uma advertência ácérca das
peças que constituem a obra, e da respectiva impressão, advertência de que abaixo se
faz uma textual transcrição ; do verso da mesma H. 133 ao verso da 134, a duas cols.

por pagina :
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iiSrouaâ que fc; \\ o autor pa
l|U3 paffos ia paità ij orbrnau it fajer pregâbo a

ttiríran pntjrnm.

da frente da fl. 135 ao final da primeira coluna da fl. 136, tambeoi a dua> coU. pot

pagina :

^Dmnncc rfpt ritual lia otn

nnitiun em raftflljnno

do alto da segunda coluna da frente da referida fl. 136 ao final da segunda coluna

da frente da fl. 137

:

Çilãrtte fcijlí
ao oirgiiinl parto Sc noffo

frnhorn. uinSo muijto eiifa

òaòo prlas ferras 6o 2^1-

garut.

no verso da mesma H. 137 e na frente da 13S, ainda a duas cols. por pagina

:

Jlilnucftc/i.troua3 i|Uí fej
§0 autor titio ramiuIiõSo Scpoijs 6d bta 6n afccn

çnm òc gffn rlirtfto pêra pafrnr lio cnfainiiitiito bo

taminljo; o. «õ em nome òa racratilTima uirgein nofffl

feitora qurtjrõ&offe ia mortal faubaSr iiuc paôeria

pola alifrnria io ftu unigénito fillio íiepotjs que fe

apartou bela em fua afrcnfain gloriofn.

e, finalmente, no verso da referida fl. 138 (ultima do volume), a toda a largura da

pagina, a enumeração dos erros de impressão, antecedida por esta forma de reco-

mendação :

^^'§ beuotos ij ouurrr rfte liuro : n prinietjra roufa q

y^beurm bc fajer: lie porf llie lio tonto ias follins ij

tirou pnr erro em rnba l)urt : pcra poberf logo nrlinar ns

mentiras i oifOíi bo moibe : t aclianbons èmenbnlas po

la IjorbE ij aqui on poftos : os quacs fain ns prinripacs

qu£ mnbã a fentiçn. (Que ns outras mais pequenas re

meto eu nn bifrrifã io leqtor. íJrracijramente.

A advertência do impressor João de Barreira acima mencionada, muito interessante pan
a história bibliográfica do livro e inserta na frente da folha 133, abre por uma
letra inicial (§,' de desenho de fantasia (gravura em madeira), e diz textualmente

assim

:

<fí Meuerenbiffimo feitor bom firas õifpo

ie Jeijrin ninbou empreniir efta prerrbctc

mebitaçõ a fun própria rufto pêra a bar por

ninor br Ms n rrligiofos ri, religiofns .%/ a ou-

tras peffoas beuotas. ^Iorque ll)e parereo coufa pro-

ueqtofa pêro fuás almas. C. ^' bcpois be fer rmpremi-

bomnnbouomi 5oamba bnrrrqrnemprefforbelKetj aju-

taffe aa mefina mebitnçam as feguintes tronas, porq

llie poreieram beuotas ry proueqtofas efpeciálmente

pcra muqtos religiofos /^ religiofas que fam granlits



164 CATÁLOGO DA LIVRARIA

mufiioíi 1 rnntn roufns Ttrulnrfs a profnnns. í3or if)"ci

tis nuifn ri/ ll|ts rígn que rm lugnr Sns tloi^nIlCí5 mun-

annns vniílcm /j, tnujnm rftns rípirilurâ f íiniofns.

cr ?íffrí)uc lio rumniifc que nqui uni) ntlinrnm a\>m-

tníin ringulnnnflr por finiinioj niufiro an rnmnni «1

rctj miffii friior. C- l|o uílnrctf 03 ^mrto ôa frnliorn ft l|n

íic rnntnr por o 6uo que rõpos ffurrts an Irtrn ac ini«

mifla Ir foi mniirt : ri l)o ao prftto ftn ftiunn rnmiu!)o ôí

niiintr rnlunrio por nrõpoftçnm &o inutrtt fili mi ^b
fnlõ: 6a qunl fog a Ictro tomnan. (K ífltn mnncirn frrn

6ros louunao iii rlioríis ri orgnuo. a lio rfpiritu fnuflo

que fiiij lio primeiro inurtor ri mtfivt Sn nrte ôn ractri-

ficnturn fern srruiao. (C- funs nlmns unm perôrrnm l|o

merrrimeiito aefte efprítunl rrerricio tii inrnm roíttn

a aeos &o tempo mnl flnftníio em tnger ri rniilnr unij-

an&rs 6o mun6o.

A composição tipográfica, adornada de três letras iniciais de desenho de fantasia, aber-

tas em madeira (verso da primeira >l. e a ff. 4 e 130), foi executada com formosos

caracteres GÓTICOS (de corpo maior na primeira linha das rubricas dos parágrafos

e das demais peças insertas no volume).

Obra muito notável a vários respeitos. Saiu anónima ; mas atribue-se ao religioso cujo

apelido encima o presente artigo. Edição primitiva, -a mais estimada; sendo os seus

exemplares, que se podem considerar autênticas preciosidades bibliográficas, EXTRE-
MAMENTE RAROS; e tanto que não se conhecem mais que três ou quatro. De um
destes exemplares deu meu irmão Manoel, a pags. 915-919 (Catálogo n.o 11, 1917)

do tomo I (Parte II) da sua «Bibliografia geral», uma fiel descrição, acompanhada

das reproduções do frontispício, do registo da impressão e de rubricas de algumas

das peças que, em conjuncto, constituem a obra. O nosso exemplar, salvo uma ligeira

recomposição na marijem da primeira folha, encontra-se optimamente conservado,-o
que mais o recomenda e valoriza.

N'o ano imediato àquele em que se imprimiu a edição original que fica descrita, dava-se

á estampa uma reimpressão do livro de fr. António de Portalegre, cujo frontispício

saiu com os seguintes dizeres

:

<A1EDITAÇAM DA SACRATISSI || MA morte & payxã de nosso Senor ; em estilo

metrificado. Composta per hu
|1
pobre frade de sam Frãcisco: da pro H uincia da pie-

dade. Dirigida & dedica
li
da ao altíssimo & diuinissimo príncipe !|

lesu Christo,

Serior & emperador. Cri
||
ador, da redõdeza, Redêptor da geraçã ;; humana. E a

nuiyto alta & muyto es- clarecida Princesa, Raynha & êperatriz dos ceos e da

terra: a gloriosíssima vir
jl gê Maria nossa Seiiora. Que po||ys ambos por sua mi-

sericórdia
|| ho deram : ambos por ;; ella mesma ho !í Recebam.- (Ma folha CLXV, .t

declaração do Visto e a subscrição) : CTf^oy visto e aprovado este pre ||
sente liuro per

o Doutor mestre Payo : por comi || ssam & mandado do Cardeal Iffante in-
1|
quisidor

mor destes reynos Pola qual |, o mesmo Doutor mandou
||
que se empre " messe. '|

C£/=oj» empreisa a presente obra \\em a may nobre C- sempre leal Cidade ;| de Coimbra,

Acabousse a Quinze
I

Dias do Mes de Dezembro || Ano de nosso Scthiador lesa Cristo

de.'\M.D.XLV/U.\\>í~la-S.o peq. de 165 ff. nums. na frente, e VII inums.

Esta reimpressão, que os bibliógrafos não conheceram, acha-se registada e descrita, pela

primeira vez, a pag. 30 (n.o 792) do tomo II («Deuxiême partic) do •Catalogue de la

bibliotheque de M. Fernando Palha». Na composição tipográfica empregaram-se ca-

racteres redondos.

A obra, logo em seguida á sua publicação em português, foi traduzida em castelhano

pelo próprio autor. Dessa versão, dada á estampa, em Coimbra, em 1548, possue a

livraria Azevedo-Samodães também um magnifico exemplar, qne passamos a des-

crever.
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i:)l C[ Ml^^niTACION DE LA Y
i|
nooentilfima miieite y Paííioii

niieftro Sefiur. ..—Coimbra M.D.XL.VIII (1548).

{Do frunHsl>ii:u) diunos a exwla rfjirodiii^no juto-zinrotírápc.a ijue setive) :

JJ~»^^

(O original mede 130xíiO""n^

In-8.° peq. de CLXVII IT. numeradas na frente e X inumeradas, finais. E.

Na frente da primeira das CLXVII ff. nums. o frontispicio ou pórtico acima reprodu-

zido em f»c-simile> ; do verso da mesma primeira fl. á frente da IV (esta ti. não

apresenta a competente numeração) o

PROLOGO DELA SIOVIENTE MEDITA. I| cion en que fe declara la manera de

como ha de fer
|i
lida para fe poder guftar delia.

no verso da mesma fl. IV o novo titulo

:

MEDITACION DELA SACRATISSI.MA |1 muerte y paffion de nueftro Seiior lefu

Chrifto en
il
ertilo metrificado compuefta por vn pobre írayle

|! de fan Francifco dela

prouincia dela piedad y por H el miTmo traduzida en romance caftellano dei pri
|i

mero original português... 1| INTRODVCION DELA MEDITA- 11 CION MISMA.
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A Introdvcion decorre desde a frente da FO. V até parte da frente da Fo. ix , onde

remata com os dizeres ;

f[ Acabofe la introducion comiença el pme ro pafro de la meditacion tocando

breuemS || te en la cena.

O texto da •MEDITACfON. propriamente dito finda na frente da FO. CLXVII

(ultima das nums.), fechando com o usual—AME\., a que se segue ainda uma vi-

nheta rodeada de legenda, que reproduzimos em cfac-simile»

:

m
AVE MARIA

WAD3iS.^NiW0a

Oo verso da mesma FO. CLXVII ao verso da primeira das X folhas inums Unais,

yem

:

Ul AVISO ESPIRITVAL ENEL QVAL SE Dl- 1| ze como fe an de aprouechar defu

me-
II
ditacion, los nueuos meditadores.

da frente da fl. II a parte da frente da V, a duas cols. por pagina

:

(£ COPLAS QVE HIZO EL AVTOR DESTE |l tratadillo para vnos palfos de la

parfiõ
II
que hizo predicando la.

da restante parte da frente da ti. V a parte do verso da VI :

VILLANCICO HEIlcho ai Virginal parlo de l| nra feiiora, TÍniêdo muy
||
enhadado

porias fierras
|| dei Algarue.

da restante parte do verso da referida fi VI até final do veiso da Vfli ainda a duas

cols. por pagina:

VILLANCICO V COPLAS EN NOMBRE De
|i la racraliffima Virgê_n"ra, aqxâdo fe d

Umor
11 tal foledad q fentia por la auTencia de fu vnigeni U to hiio drpues qfe aparto

dlla ê ruacêrriõ gloriofu.

Remata com o clásssico-^ FINIS. Na frente (verso em branco) da fi. VIII a decla-

ração de Visto e subscrição final, que damos em reprodução foto-zincográfica :
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«FVS VISTO Y EXAMINA DO ESTE
prefence liuro,pord Doâor oiaeílto

PayD.porccsniíTion y manda
do 31 Cardenal Infante In

quifidormayorenío

dos eftos Rcynos

por la qual cl

mefmo Do
tor tnido

qicinp
mieffe

CFVT IMPP.ESSA LA PRESEN
teobiacnlainuynoblc,y ficmpte le

a iCibdad de Coimbra. Acaboíe acin

codiasdelmísdenoulem brc.Aâod
nro Sal ujdor lefu Chrifto de.

M.D.XL.Vlir.
( O ortginal mede 87x82""»»)

E, finalmente, nas ff, IX e X vêem os erros da impressão.

Primeira edição desta apreciada versão castelliana, também, como a do original portugu ts

DE EXTREMA RARIDADE. A reimpressão, citada por Nicolau António, é tambeiq de

Coimbra, 15S1, in-8.o peq.

Barbosa Machado, que, embora mencione o original português, não regista as respectivas

edições, cita, ao que parece equivocadamente, uma edição da versão casteltiana, que

diz impressa em Coimbra, 1541, mas que decerto nunca existiu, visto que o texto ori-

ginal foi, como já se disse acima, publicado pela primeiía vez em 1547.

Inocêncio ocnpa-se largamente da obra de fr. António de Portalegre a pags. 239-241 de

tomo I do seu DIc. blbl. Das suas judiciosas considerações extraiamos o seguinte :
-

«A extrema raridade da obra me pareceu bem merecer a descripção minuciosa que

d'ella dou, attendendo sobretudo ao modo incorrecto porque os nossos bibliographos a

tem anunciado.

«O compilador do Catálogo da Academia não achando em Barbosa as declarações

que havia mister para descrevel-a, teve por melhor omittil-a de todo ; e assim passou

em claro uma obra, digníssima de ali íiguiar entre as outras de que se compõe o re-

ferido Catálogo.

«De tudo o que fica dito assas se deduz a raridade dos exemplares da obra, quer

em portugiiez, quer em castelhano. Pela minha parte, depois de longas investigações

apenas alcancei a noticia de que na Bibl Real d'Elrei D. João V os houvera de uma
e outra: porém estes pereceram necessariamente no incêndio que, subsequente ao terre-

moto de 1755. devorou aquela riquíssima bibliotheca, com todas as suas preciosidades.»

Quanto a quem se deve atribuir com fundamento a paternidade da obra, ha duas notas im-

portantes, da mesma época, que parece divergirem nas afirmações que fazem, mas que

também podem ser perfeitamente hormonicas-se se referirem afinal á mesma e uma
pessoa do autor: A primeira, firmada, segundo Pinto de Matos, pelo pioprio impressor

num exemplar da edição primitiva do original português hoje existente na Biblioteca

Publica do Porto, diz:-«Autor ho padre Fr; António Tauares. João Alvares 1559.» ; e

a segunda, escrita num exemplar da versão castelhana, e reproduzida por Inocêncio
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5^5"

/õoé

(Dlc. bibt., tomo 8.0, pngs. 287-28S), reza assim :-«//. xpaiião de barbacena, ora

guardião cm este coitaêto de Sancto António de Coimbra, dou jee que este tratado

da paixão de K" foy composto per frei António de portalegre frade desta proulncia

da piedade barão cathotico e aprouado. a 13. dahrlt ISSQ.—X^^uão de bbcena.>.

2332— Portalis {J. K. M.).—De 1'iisage et ile Tabus du l'esprit philosophique

durante le diz-huitième siècle. Par... Precede d'una Nolice sur la vie de

Tauteur et dun Discours préliminaire. Pari», A. Égron, Imprimeur . .

,

M.DCCC.XX. In-8.°, 2 vols. de VI-3!)-cxxij-3.S6 e xx.\ij-513 pags. E.

O primeiro tomo é adornado com o retr. de Jean Etienne Marie Portalis (gravura a bu-

ril, assinada : Plgeot scutpsi ISIS).

2533— Porto [Fr. Bodriyo do).—Manual de con |1 feílores... Cloimljra, 1549.

^ O {Do (routisfu-.io damos o exacta reprodução foto-zincngráfiea que segue)

:

Manual dccon
ftjfores y^petiuctes^eia hoí^ualbrcao

f^particnLir,zp mvy uerdadcyramen

teje decidem, zD'decUrã ^ujfí todas as

dtiuidjs,i^caJos,(lue ndi confiíjõesjue

occorrer acerca dos peccados, abjoiui

fÕf1, reílituyçoes ,^ cenjuras : Com
pofio por hú religbfo dà ordem defam_

Francifco da promncia da piedade,

C^of vífta/ 1 c]camítiâdâ/T ap:d

U3daap:d*êteob2apo2 ©ou
tor tBauarro / catbedratico

t>e pziína ê canonee na Bnt
uerfidade oe Colmbza •

"Poi comiiTam t>o 3)nfante £ar
«leal tnquiiidoí mafot

Btftes Sefnos»

(O oriíjitial mede 123x74"'")

in-8." peq. de \L pags. (prels.) inunis., 648 nnms. e mats XII inums., fi-

nais. E.

As XL pags. prels. compreendem : titulo (reproduzido acima em «fac-simile») (frente da

pag. I)
; Prologo : «£/ doctor Martin de Azpilcueta || Naaarro ai Uctor.» (pags. II a
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IV) ; 'Declaraciort de alganos pa/fos dabdo
||
Tos, por el uiifmo doctor Martin de

Azpilcueta l| Nauarro.» (pags. V a XXXVIII e parte da XXXIX) ; a declaração : «G£q-

RtA DEO. quiuí vicarij cenfiiríí cu aiitlwris, íu iioftra qitã inodeftifjime vtriuSq

nomiiie fubjjcio, donatiis eiiis príintegio, iie-
11
quld a nohis exciíjjum intra Jepte-

niu, filie, \confe/isu noftro ab alio quoq excudit pofjit.» restante parte da pag

XXXIX): e ilittrodaçã da obra.- (pag. XL).

O texto da obra propriamente dito, abrange as 648 pags. nums., rematando pela subs-

crição, que em seguida damos em reprodução foto-zincográfica :

^ ji louuor& gUrla âç nojp> ftnhd
Ifti Chrifto , 3£ efe fua g,loriofamadre . Foy
imprcrta a prffemr obrachamada Manua»
de cõfeílbres . Na muyto nobrc& leal

cidade de Coimbra- Por loi da

barrcyra , 8i loi aluares sm
prímidores da mefma

vniucriídade.

Acabaufeaos xxvii-dias donitesds

Ittlho. De. M. D. X 1. 1

X

. aniios.

[O original mede 69x39""")

E nas XU pags. inums. finais : 'Segue/e a tauoada dos capítulos H que em ho pre-

fente liuro fe contem.» Esta fecha com o trivial

—

Fim da Tauoada, seguido dos

-Erros de imprefam mais fubrtanciaes...»

Na composição tipográíica das diversas peças mencionadas empregaram-se caracteres itá-

licos, redondos e góticos : os primeiros em varias linhas do titulo, na rubrica do

Prologo, na primeira linha da epigrafe da Declaracion de algunos pa/fos dubdo-
\\

l'03, nos titules de alguns dos Capitules, na declaração do autor sugeitando a obra

ás correcções da Egreja Romana, na rubrica da Introduçã, na subscrição final e na

epigrafe da tauoada; com 83 segundos a primeira linha do titulo inserto no fron-

tispício, o Prologo, a Introduçã da obra, as demais linhas da Declaracion e da su-

bscrição final e a epigrafe dos «erros da imprefam» ; e com os terceiros todo o de-

mais texto inserto no volume.

Livro clássico e estimado ; dado á estampa sem o nome do autor. Primeira edição,

MUITO RARA.—Catálogo Palha, n.o 45.

2534 Mannal de con- 1| feílores & penitentes . . : E vifto & em algús
||

paífos fieolarado polo miiy famofo Doutor
||
Martim de Azpilciieta Nauarro,

cathvedati-
1]
CO iubilado de Prima em Cânones da vniuer

||
fidade de

i^n \^^O C>
Coymbru. E deípois cõ lumnio cui-

||
dado, diligécia & eítudo, (ã refor- {/

''

mado & acre
||
cétado polo meímo Author & o dito Doutor 1| em matérias,

lentenças, allegações & eftilo, q ||
pode parecer outro, com Reportório co-

pioso
||
no cabo. IIAnno de M.D.LII. ||

Vende-íe ein Coimbra a cento || &
íedenta reaes, em papel.

Estes dizeres aíham-se dentro de cercadura formada pela combinação de cinco vinhetas

tipográficas de ornamento ; na parte inferior, e fora da mesma cercadura, a indica-

ção: -«Com priuilegio.> No final do texto', segue ainda a subscrição:

In inclyla Conim-
|| BRICA lOANííES %kí<,V.E-\\ tílVS, ET 10AXNE& AL-

VAREZ
II
Regii Typographi e.rcudebãte. anno a CHRIS- ||

TO naln. M.D.LII.

die Dtue || LVClAE SAcro.

ln-8.0 peq. de VIU pags. fprels.) inums., 9.53 nums., e mais XXXIX
inums., finais. E.
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s

As VIII pags. prels. compreendem: frontispicio (pag. I); Dedicatória 'M muy alto, j
muy

II
eiccel lente fenor, el Cardenal infante dom 1! Henrique, el doctor Martin de Ar-

pilcucta Nauar- 11 ro, perTenerancia eni Pus heróicas virtudes, y corona || muy Tublime

dellas.x (pags. II e III): Proemio: < f^^ Al pio Leclor, el doctor Marlin /%-J |l de
Azpilcuela Nauarro. Salud.» (pags. IV a VII); e «Prologo.) (p.ig. VIU). Nas 953 pags.

uuuis. decorre o texto propriamente dito da obra ; e nhs XXXIX inuuis. finais ha as

seguintes peças : -TauDada ou repor || tório, no qual. c. Tignifica capitulo.
1| p. pagina

n. numero., (pags. I a XXXII e parle da XXXIII ;
"ÇFmiS brt imprcffão niflis

fuliflnitciíUiS. íJulti \K ff ti
rntrnSr vnnlim : poUi. r. rrarn : pulo ai. nl-

Irjinçno:
||
pnlo 1. Irnfc» (restante parte da pag. XXXIII e toda a XXXIV); em

caracteres itálicos, o Privilegio Pontifício: «Ç-f^ DILECTO FILIO MARTI- ^%-J
II NO AZPILCVETA DECRETO- i rum Doctori Primariam Cathedram iuris||Cauo-

nici, in vniuerfilate studij Co- II nimbricen. Actu regen t i. |1 P/l KiKS PP. ///.«, da-

tada e subscrita no fim; '...Datis Roma: apud faictí Petru, fab annulo Pif-ica-
torls die. S lanuarlj. 1543. Põtijicatus noftri anno 9. |: 1| /.. de Torres.* (pags.

XXXVII e XXXVIIl): .Frater Martinus Ledcfmius Doctor |1 Theologus, Lectori Salu-

tem.», datada: «...Vale Conimbricae, die |i II Decembris anni. 1552» (parte da pag.

XXXIX) ; e a subscrição, ou registo, acima transcrita (restante parle da pag. XXXIX).

Segunda e:iiç.io, também muito rara. A composição tipográfica, embelezada de varias le-

tras iniciais de desenhos de fantasia (gravura em madeira), foi executada com cara-

cteres uieio góticos, redondos e algum itálica. As Notas, que abundam nas margens

de fora das pags., foram compostas com caracteres redondos de corpo mais reduzido

MANVAL DE ||
Confeffores & penitentes,

11
gue clara & breue-

mente contem a vniuerlil |1 decilam de quafi todas as diiuida.s q em
f|

as>

confiísões icem occoirer dos pec- 1| cados, abloluições, reftituyções, || cen-

Q C^ ínras, & iiTegiilaridades.
|| ^4:? ||

Compofto por ho luuyto reluluto, & cele-

bre Doutor Marlim dé Azpilcueta
||
Nauarro Gathedratico jubilado de

Prima em Cânones, na Vninorsidade
||
de Coimbra. Pola ordent de hú po-

queno, que fez hij Padre
|1
Português, da prouincia lia piedade. 1|

.4ccr<-

centado agora por o me/mo Doutor, cõ as dfterminações de || mvytas diiuidas,

qve defpoys da outra reformnçam IheforTt mandadas. Húa das quaeit vay fina-

lada com e/te final de eftrella *. As outras em cinco Comentários, de vfuras,

camhiís. Symoiiiã mental || Defenfam do próximo, T)e/urlo notauel,
|| ^ irre-

gularidade.
II
Com leu Reportório copioliílimo.

||
COM I-BIVJLEGIO APOS-

TÓLICO
11 Uea! de Portugal, t^aftela, & .Aragão. ||

Inaprefío en Coimbra por

loam de Barreyra.
||
Impreílor da vniuerfidade. || M. D. LX. (lõtifi)

|| Vetide-fe

a Cruzado, em papel. In-4.° de XVI pags. (prels.) inums., 750 nums., uma
II. inum.. e mais 168 niims. e LXXI inums., além de uma em branco (ul-

tim.i). E.

As XVI pags. prels. inums. conteem o seguinte : titulo ou frontispicio (pag. 1) ; índice

dos Capítulos (pag. 11); Alvará de «Priuilcgio de fua Alteza.» («... lorge da Cofta

ho fez em Lisboa a Teys dias do mes de Agorto, de{| M.D LllII. Manoel da Cotta

ho lez ercreuer.», seguido por uma declaração do mesmo Manoel da Costa) (pag.

Ill); Carta de privilegio d'«EI principo, datada e subscrita no fim: *... Fecha en

Valladolid, a veynte nueue de Março, || De mil y quinientos, y cincuenta y quatro

afios.
II
Yo el Príncipe. || Por mandado de fu Alteza. || luan Vazqu»*.. (pag. IV) ; em

caracteres itálicos. Carta de' privilegio d'. El Rey.», datada e subscrita: «... Heelta

en Valladolid a quatro dias dei f mes de Mayo de mil y quinentos y cincuila y cinco

aHos. ]Vo Ia Pricefa. |1 Por mandado de fu Alteza, en tu nobre. Francifco de Le-

defma.. (pags. V e VI) ; .EL PRIVILEOIO DE ARAUON.» (-... Dada en Vallado-

lid, a três de lulío de ||
1555. Yo la princela.» (pag. VII) « f-^ Frater Martinus Le-

dermius Doctor ^^-J >
||
Theoiogus, Lectori Salutem.» (dat,ida : «... Vale Conim-

briçe, Ijdie vndecimo Decembris. Anni 1552.; ag. VIII): «Petrus lllines Scholas
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^

ticus Oueteris in Decretis Licèti- í' atus, Otticialis & Vicarius generalis in ecclefia &
Epifcopatu Salamanticenl'i Lectori Salutem.» (-... Datii Salmãtice, 17. luaij. 1556.

II Licenciatua Petrus lllanes. ) ,pag. I.X) ; em caracteres góticos, Dedicatória ; f-^^ A
altiriima Princefa .^. S. Dona loãna aprimeyra de- 1| rte nome, ho Doutor Martim

de Azpilcueta Nauar-
11 ro : graça & gloria fãina têporal & eternal., (pags. X e XI) ;

Prologo : «Ao prudcte Leytor, ho Doutor Martim de |l Azpilcueta Nauaro, faude em
N. llS. lefu Chrirto.. (pags. XII a XIV e parte da XV); um ..Auifo.» (restante parte

da pag. XV); e «Prologo introductorio." (pag. XVI).

De pag. 1 a 750 decorre o texto propriamente dito do «Manual de contessores.v ; a meio

da frente (verso em branco) da folha inumerada que se segue vem esfoutro registo

do logar e da data da impressão do livro:

"Fúy imprefra a pre- 1|
Tente obra em a muy nobre cida-

|i
de de Coymbra, por loam

lide Barreyra, Impreffor ;l dei Rey. E acabou
jj
le aos vinte dias i de laneyro. De|l

M.D.LX. ||f.f^>.

nas 168 pags. nums. imediatas, com frontispício próprio

:

•COMENTÁRIO
i;
refolutorio de onzenas, fobre ho capitulo

{|
primeyro da queftã.iij.

da .\iiij. caufa, côpofto por ho Doctor Martim || de Azpilcueta Nauarro.
|| ^-^^ ||

£>/-

rígido a hiia com outros quatro fobre ho pricipio do capitulo
\\
final de vfuris. E ho

capitulo final De Jymonla. E ho \\ Capitulo Non In inferenda. xxliij. quejt.iij. E ho

II cap. final, xiiij. quaft. final. "', Ao muy alto &• muy poderofo Senhor Dom Carlos,

Príncipe de Carteia, & de outros muytos & i muyto grandes Reynos ||
Norfo Senhor.

,, Para mayor declaraçam de que tem tratado em feu\\ Manual de confeffores. \\

Impreffo em Coimbra, nos paços dei Rey ][ por loam de Barreyra Imprerfor || da Vni-

verfidade.
||

1550....

Na pag. I o titulo ou frontispício; na pag. 2 e parte da 3, em caracteres itálicos,

o «Priuilegio Apoftollco concedido ao Author pêra que
|i
Tuas obras ninguém as

poffa imprimir, nem ven |l der, fem feu conTentimêto dentro de fete ^! annos, Topena

de excomunham
;
lalsefentencije.» ; na restante parle da pag. 3: ^Ç^Petrumdc

Illa,ies, Scholasticu Ouetenfis in Decretle
\\
Licentiatus, officialis, ^ Vicarius gene-

ralis in
!
ecclefia ^T* Eplfcopatu Salmãti. Lectori. S.' ; de pag. 4 a 6 a Dedicatória

• Ao muyto alto & muyto poderoso Senhoril Dom Carlos príncipe de Caltela :...>;

e de pag. 7 a 160 o texto do Comentário propriamente dito, que remata com a se-

guinte subscrição

:

«Impreffo em Coimbra nos paços dei ;| Rey, por loam de Barreyra im-||preffor d«
vniuerridade. i; M.D.LX...

E, finalmente, nas LXXI pags. inums. finais, a duas cols. por pagina e também com
rosto próprio

:

«Reportório geral & muy || Copiofo do Manual de Conferfores. E dos jj cinco comê-

tarios pêra Tua decraraçam compoftos.
|| Em ho qual c, flgnifica capitulo, n. numero

Co-
II ment. Comentário, p. pagina. 8t'M. Tignifi- 1| ca mortaI,ou mortalmente. Porem

nam w Te alega pagina do Manual, nem ca-
!l
pitulo dos Comentários, pêra || mays cra-

ridade &|| breuidade.H AVISO... ![ Imprefso em Coymbra por loam de Barreyra

H

1560..

No alto da pag. II : «Começa ho reportório |1 do Manual de Confersores : & dos cinco

Comentários. &c. ; e no fim, como que a rematar, vem a seguinte subscrição final

:

A gloria & Iwiuor do fenhor Deos, & da facra- o tifsima virgè fancta Maria, & de
todos os feus Sanctos ^ Sanctas, fe impremio a prefente obra, clu2mada\\Ma-
naaí de Confefsores por mandado do Doutiffimo fe- |I

nhor íio Doutor Nauarro.

Acaboufe aos
\
x.xvif. dias do mes de Feuereyro. M. D. Z.A'.«

A composição tipográfica, embelezada de varias letras iniciais de desenhos de fantasia

(gravura em madeira), foi executada com caracteres redondos e itálicos de vários

corpos, e ainda com algum gótico.

Terceira edição do Manual de confessores de fr. Rodrigo do Porto, reformado e larga-

mente ampliado pelo célebre catedrático da Universidade de Coimbra dr. Martim de
Azpilcueta Navarro. Os exemplares são presentemente MUITO RAROS. O nosso



172 CATALOGO DA UVRARIA

^^y o o

acha-se optimamente conservado, salvo um pequeno defeito (com prejuízo de algumas

palavMs) 110 canto inferior das quatro ultimas ff. do volume. -Catálogo Palha, n.o 46.

O original portuguez do Manual dos coJifessorei, c das mais peças insertas na edição

que fica descrita em ultimo logar, fora, alguns anos antes de vir á luz a referida

edição, vertido em castelhano, não sabemos se pelo mesmo Azpilcueta Nivarro. Desta

versão possue a Livraria de Azevedo-Samodães exemplares das duas edições se-

guintes :

a.")3B MANVAL || de confelsores. .
.

—

Coimhra^ lõãíi.

{Po frontiapicio âamcs n exacta rppriídv.cão fhtii-sni-oyiilica ijiie ft-gvt) :

MANVAL
dc confcísores ,y
pcnitcntes.quc clara ybrcuemccecon

ticnclavniucríal.y partieolâtdeciflon

dc quafi todislasdubdas.auccnlâs

confeílioncs íucIcnoccorrcr^Jc

los pcccjdos,abfolutioncs,

rcftitLitiones,ctnruras.&

irregularidades

Cópurfloanm por vn rcl
íjiofoib ordcdeftot

FricíTcodcb puinciídcljpic-did.vdfrpun viflo ^
yen jlgunospalfosdfcbrjdo porei anriguoy niiiv ^
famoiodoaor Marniidí Azpilcueta Njvuito,cj

liiedranoi lubibdodcpvimacn Cânones c Ia *-ni

ucríidad dc Coimbrâ.YagoraconfutTimoaiv<irf

do.diligmcb yríliidio un rfformadoyacrcccn
tado porflm-lmoDoâor en macfTus/aiCfcias,

alcgjcien«,y fftilo,qufpordf parecer otro.

Con rtfoitoiía («pioro Dt lotlaelae malifia» alcabo-

f co>tclt>(l0ecd|)ltalc0 g| comirn'.o.

Con pnudcgiO A^íOriolico pj'a lutí anos

Vendtnú en Coimkraamrdio dt^tdo

fi papel. : I I ;- / 1^
"^3 S"^

(O original mede nSxllU"""]

ln-1." do VIII pags. (pi-els.) inums. e 564 nums., além dc XX, finais,

inums. E.

Na primeira das VII pags. prels. o frontispício (acima reproduzido em •fac-simile>) ; na

pag. II o Índice dos Capítulos ; na pag. III e em parle da IV a Dedicatória «A la

altirsima Priíicefa N. S. || Donna luana la primcra dcfte itombre, el doctor Martin

l\de Azpilcueta Navarro, gracia y gloria \\ Soberana, temporal y eterna.'; na res-

tante parle da p.ig. IV o «Priuilegio aportoiíco concedido ai auihor, para que fus y

al>ras nadi» las pueda imprimir, ni lunder, fin fu coh} entlmiêto dentro de
|| fitu
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anitos fopena de defcomunion latas fentia... PAVLVS PP. Ill», datado e subscrito

no fim: «...Datis Roma apud fan |' ctum Petrum || sub annullo Pifcatoris. Die. 8.

lanuarij. M. D. XLiii, Pontificatus noftri anuo. ix.
|| L. de Torres.^ ; nas pags. V e VI

c em parle da VII um Proemio : < f^^ Al pio Lectore : el doctor Martim ^J-^ ||
de

Azpilcueta Nauarro.
|]
Salud.» ; na restante parte da pag. Vil; «Frater Martinus Leder-

mins Doctor
li
Theologus, Leclori Saluteni.»' (Já mencionado da descrição da edição

precedente): e na pag. VIII o «Prologo intrudiictono.> — De pag. 1 a 564 o texto pro-

priamente dito da obra; e nas primeiras XVII pags. inunis. finais, a duas cols. por

pagina, a «^ Tabla o repertório: e nel qual||c. Tignifica capitulo, p. pagina. n. || nu-

mero.», que remata com o usual— «Laus Deo.», seguido do colofân final

:

ín inclyra Conimbnca
lOANNES BARRER1V5,ET

looDnts cyílutzrez, J^egij Typegraphi
excii4éanc. zyinno a CH J{^ljto

nato. Ai. D.LIU.
tu. Cal.Sepíf.

.W

(O originul mede áoXlOl""")

c na pagina XVIII (ultima) os «Verros dela imprefsion, por la p, entiendefe pagina.
!I

por la r. regia por ai. allegacion. por I. leafe.».

nieira edição, MUITO RARA, da versão. Na composição tipográfica, esmaltada de va-

rias letras iniciais de desenhos de fantasia (gravura em madeira), aplicaram-se cara-

cteres redondos (de vários corpos) e algum itálico. Óptimo exemplar.

- MANVAL DE CON- D FESSORES Y PENITENTES, l| QVE CLARA \ ^(^/^ '^ ^
BREVEMENTE CON- !í TIENE, LA VNIVERSAL Y PARTICV- || LAR DECI-

SION DE QVASI TODAS LAS DV- 1| das, que en las confessiones suelen

ocurrir de los pecados,
||
absoluciones, reslituciones, censuras, H & irregu-

laridades. |1 CompucstJ por el Doctor Martin de Azpilcueta Xauarro
||
Acres-

centado agora por el mesmo Doctor con las decisiones de
||
miichas du-

das, ^ despues de la otra edicion le han enbiado.
|1 Las vnas de las qiia-

les van insertas so esta sinal * las otras en cinco Comentários de ||
Vsu-

ras, ('ambios, Syraonia mental, Defension dei próximo. De hnrto
1|
nota-

ble, & irregulariíiade.
II
Con su reporlcrin copiod^simo.

||
Con priíiilegio

Apostólico, Re.il de Castiila, Aragon, y Portugal. || Impresso em Sala-

manua, en casa de Andrea de || Portoiiarijs, Impre.sisor de la S. C. Mages-

lad.
il
1556.

II
Esta tassado in cinco blaucas et itli.go. In-4.'' de XVI pags.

(prels.) inums., 7'.i7 nums., uma em branco, 169 nums., uma inum., duas

em branco e XLA'II1 inums. (ultimas). E.

Reimpressão MUITO RARA; nela são reproduzidas as mesmas peças que foram dadas na

edição original, precedentemente descrita.

O 'Comentario> e o «Reportório» lêem lambem rosto especial. O texto de Manual pro-

priamente dito fecha com o clássico «Í./1KS DEO.-, seguido do respectivo colofân:

«Fue impiessa la presente obra |! en la muy noble ciudade' de Salaman- ]; ca, en casa de

Andrea de Por- 1| lonarijs. Impressor dela ;| S. C. M. A diez !| de lulio. De || M.D LVI.» ;

-e o do «Comentário, pela subscrição, que, inseria a meio da pag. inum. imediata is

169 nums., reza assim : «Acabose de imprimir la presen ,| te obra en la muy noble ci-

dad de Sala- 1! manca, en casa de Andrea de Porto || narijs. Impressor de la S. C. || M.

A doze de Agosto. II M.D.LVI.».

2o37
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Exemplar levemente manchado pela agua e falho da ultima folha.

Anos depois da publicação do Manual de confessora de fr. Rodrigo do Porto, apareceu

um outro livro do mesmo género, o qual, atribuído a fr. Masseu d'Elvas, foi dado á

estampa sob o titulo de Compendio e sumario de confessores. Deste livro, como o

precedente, considerado clássico, possue a Livraria de Azevedo Samodães exemplares

das edições que descrevemos a seguir :

—-f^ COMPENDIO^ II
E SVMARIO DE CONFESSORES . . Goiíii-

15tí7.bra

(Do fronlhpicio damos a seyuinte exacta reproditnlo fotu-ztiico(jrá[ira) .

£ 5V.M.\K10 UE CCãFESSORES
Tiradodetoda afiibftõi ciadaMani.al.CopiIadofiC

abrf iiiado por liú rcligiclo fradcMfjioi da or-
dO dcS.Fi^nciicodn prouiiici:i d.i Piedade.

Acricc.arJiclhccmos lugares fõvic nirtfs ascniifaj
mjiscõrrmasqftordcnnrãcnl oídio CõciIioTndtti,

Cl: vívo ECO i.ôM ^•o^' ego

<([ IirprefTo fm Coimbra por AnioniodtMarisJn),»

prcnordo Ari.(blipodí BmgaPnmas &« De 1^67,

^ CompriuiUcsio f\c4l. Taxado em papel. iio.

(líFac-simile» de tamanho igtial ao do oriyinal)

l.n-8." pcq. dn XVI pags. (prels.) inunis., 712 nums. e mais LU inunis.

nais. E.

Na primeira das XVI pags. prels. vem o titulo ou frontispício acima repioduzido em «fac-

simlle» ; na pag. II o Visto de Frey Amador Arraiz, c a Licença de fr. Cristoval de

li-
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Abrantes permitindo a impressão (datada e subscrita: «... Dada, Em eTte noffo Cõ |i

uento de fancto António da Veyro a 15. de Septê H bro. de 1566. |1 Fr. Chriflophorvs de

Abrãtes Cõmiff. gen.» ; de pag. III a VI a Dedicatória (<CARTA.) :
.^J^ Ao muy

alto Príncipe & || Serenifsimo fenhor Dom Anrriq |1 Iffante & Cardeal de Portugal
il
Ar-

cebirpo de Lixboa, Leg.i li do de Latere, Inquifidor || moor & Coniendata || rio de Alco-

baça. 8íc.» i
de pag. VII a XI : -f^ AO LECTOR ^^ || Prologo.. ; na pag. XII

uma vinheta quadrangulai (gravura trm madeira) representando Nossa Senhora com

Jesus Cristo no colo, após o decimento da Cruz; nas pags. XIII e XIV: «Faltas pêra

re emendarem.»; e nas pags. XV e XVI a «INTRODVCAM...
De pag, I a 734 decorre a obra propriamente dita, a qual, dividida em 40 Capítulos, remata

com o trivial «LAVS DEO.>', seguido pela subscrição, em duas linhas; «Acaboufe a

prefente Obra, o derradeyro
||
de Setembro de 1567.» ; e nas LII pags. inums. finais, a

duas cols. por pag., a = ^-^ TAVOADA MUY
||
Copiof.i defte Compendio pello || Al-

phabeto.»

Edição primitiva, RARÍSSIMA, impressa com caracteres redondos de vários corpos. Muito

estimada. Belo exemplar.

2o39 COMPENDIO
jj^ E SVA;AHI0 DE f^ ||

CONFESSORES...
|1 5/5^ ^ ^

Acrefcenlarã le lhe em os lugares conneiiientes as coufas
{|
mais comús

que fd ordenara em o lancto Concil. Triciêt.
||
(Mesma vinheta que vem

no frontispií.io da edição precedentemente descrita) || Aeora nouamente

emendada poUo. R. S. o Biípo de ||
Coimtira, cõ os létes de prima de Theo-

logia, & Cunones 11 Con preuilegio Real. Taxado em papel ;i cem reis.

(Coimbra, 1õ69}. ln-8.° peq. de XVI pngs. (prels.) inums., 630 inims. c

mais XLIX inums., além de uma em branco, finais. E.

As XVI pags. prels. inserem o seguinte : titulo (pag. I) ; o Visto de fr. Amador Arraiz

e a Licença de fr. Cristoval de Abrantes permitindo a impressão, já dadas na edi-

ção precedente (pag. 11); Pastoral de Dom loã Soarez, datadae subscrita: ....Dado

em
II
Coimbra, a dezoyto dias do mes de Abril, de mil & qui || nhentos, & feffenta &

noue. ,1 O Bifpo Conde.» (pag. III) ; 'Prouisão» do Cardeal Iffante Arcebispo de Lis-

boa, datada e subscrita: "...Dada em Lisboa,
II
fob o norfo fello & fignal de dom

lorge Dalmeyda, aos |; xxix. de Octubro. Luys Salgado a fez de. 1567.»
||
Dom lorge

Dalmeida.» (pag. IV); O Alvará régio, «...Galpar de;,Seyxas o fez em Lisboa, a

xxiij. de Octubro. de. 1567. 1| lorge da Cofta o fez efcrever. E poderreha vender o

di-||to liuro a toriâo cada hum em papel. || O Cardeal Iffante.» (pag. V); Dedicató-

ria (.CARTA..) «•] AO MUY ALTO PRIN-Jlcipe, & Serenifsimo Senhor, Dom En-

II rique Iffante & Cardeal de Portu-|lgal...« (fecha com uma vinheta (gravura em
madeira) reproduzindo a imagem da Virgem da Conceição; pags. VI a VIII); «•] AO
LECTOR.

II
Prologo.» (pags. IX a XII) ; « % Faltas pcra Te emendarem.» (pag. XIII)

;

«INTRODVçAM.. (pags. XIV e XV); e a seguinte declaração, que remata por uma
vinheta quadrangular (gravura em madeira) representando o Calvário: «Onde fe

achar .P. entenderfeha por el |1 le peccado, por o R. reftituyção, ou reftituir. & por

pag. pagina., (pag. XVI).

De pag. 1 a 630 decorre o texto propriamente dito da obra, tendo a rematar o compe-

tente-.Fim.» ; e nas XLIX pags. inums. finais, a duas cols., a «TAVOADA MUY
COPIO-

II Ta defte Compendio pello || Alphabeto.., que fecha; -"Fim da tauoada.»,

seguindo-se depois a subscrição final

:

•1 FOY LMPRESSO ESTE Compendio & fumario do Manual de 'i
Cõfeffores, a fegu-

davez emendado por mandado do fenhor Bifpo de Cõim || bra, na muy nobre & fem-

pre leal cidade de Coimbra, por Anto- 1| nio de Maris, Impreffor do fe ii
nhor Arce-

bifpo de Braga, [1 Primas, &c. Acaboufe || aos. xxx. dias do mes || de Abril. Anno de

1569. I! f^.
Segunda edição, também MUITO RARA. Bom exemplar. - Catálogo Palha, n." 47

2540 COMPENDIOU^ K SVMAHIO DE Ç-^ || CONFESSORES. ..
j|

(Vinheta reproduzindo o mesmo assunto (S. Francisco recebendo as cinco

3//-
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ch:igas de Cristo) da que vem no frontispício das duas edições preceden-

tes
;
porém em sentido inverso)

||
Kmêdado per mudado de R. S. Bpo d

Colbra, &c. ||
Acrecentaramíolhe de nono em eíta terceira Inipi-efsã

1|
as

excôm. da fegúda Bulia da ceia, do Papa Pio (piíto,
|1 Cõ priíiilegio Keal.

^ Taxado em papel a cê reis.
||
Impreílo em Coimbra por António de Maris,

II
Anno. 1571.— In-S.» peq. de XVI pags. (prels.) inunis., 634 nuiiis. e mais

LIV iniim,'.., finais. E.

As XVI palis. prels. inserem as mesmas peças que foram dadas em iguais pags. prels.

da edião precedente, á excepção das vinhetas com que remata a Dedicatória e a de-

claraçáf que vem na pag. XVI (transcritas acima), as quais, embora reproduzam os

mesmos assuntos (respectivamente, Nossa Senhora com Jesus Cristo no colo depois

do descimento da Cruz, e o Calvário), são de desenho e grav.i(;ão diversa.

As LIV pags, inums. finais inserem, a duas cols. por pagin.i, a - IAVOADA MVY CO-

II
piofa defte Compendio pollojl Alphabeto», que remata com esfoutro registo do Jo-

gar e data da impressão :

'\ ImpreJ fo em Coimbra em cafa de António de \\ Maris : acaboufe aos vinte ^
dous de Septèbro, \\ Aimo 1571.

Reimpressão bem executada. Os exemplares são MUITO RAROS. O nosso encontra-se

perfe'!amente conservado e revestido de uma óptima encadernação do século XVII,

de Cl 1 renascença.

2541 COMPENDIO
|i
E SVMMARIO DE

||
CONFESSORES... [| Acrecéta-

rãlelhe em os lugares cõuenientes as confas|| mais coiiiúas q íe ordenarão

em o S. (^õcilio Tri-|| détino. Cõ as excomunhões da bulia da Cea.
1|
(Vi-

/^^ P ^ nheta de assunto sacro; gravura em madeira)
|| 51 Foy viílo, & emendado

^ ' de iijuitos eiTos q nas irn-
1|
prefsões paíladas auia. por niãdado do Reue-

rédifl.
II
S. Areeliifpo de Braga. Impreílo na dita cidade

j|
por Gõçalo Fei-

nãdez Impreflor de fua. S. R.
||
1579.

||
•! Taxado em papel em cem reis.

—

In-S.opeq. de .\VI pags. (prels.) iiiums., 658 nums. e ina'is LVIII inums.,

finais. F.

Na primeira das XVI pags. prels. o titulo acima transcrito; a pag. II em branco; na

pag. III a «l APPROVACAM DO ;| Sancto Orticio da Inquifiçam.. (subscrita por

«Frey Amador Arraiz.»); na pag. IV a «*1 Licença.» de -Fr. Chriftophorus de

Abrantes, Cômiff. gen.» ; na pag. V a «LICENÇA.» do Arcebispo de Braga a Gon-

çalo Fernandez (datada e subscrita: «...Em Bragaa a. 3 de Maio. 1579. || O Arce-

bifpo Primas.»), e outras peças permitindo a impressão da obra, das quais uma fe-

cha com a assinatura, reproduzida em «fac-simile», do Arcebispo Primas ; de pag.

VI a VIII a Dedicatória ao Cardeal Infante D. Enrique; de pag. IX a XI : « il AO
LECTOR.

i:
Prologo.» ; nas pags. XII e XIII a «H Inti-oduçam.. ; na pag. XIV e em

parte da XV as « •] Faltas pêra fe emendarem.» ; e na restante parte da mesma pag.

XV uma prevenç.io ao encadernador e a decl.iração final, que nas edições anteriores

vem na ultima das pags. prels. ; a pag. XVI em branco.

.\s Õ34 pags. nums. inserem o texto da obra propriamente dito; e as LVIII pags.

inums. finais, a duas cols. por pagina, a .TAVOADA
i|
MUY .COPIOSA DESTE II

Compendio, pollojl Alphabeto.»

Os exemplares desta reimpressão são igualmente MUITO RAROS. No nosso falta a ul-

tima folha, nu sejam as duas ultimas pags. da «Tavoada.»

Além 'las edições que ficam descritas, citamse mais as seguintes:- Wseu, /»í>r iMaHoeí

./ io (na subscrição final traz o nome de António de Maiiz), 1569 ;-/bi., pelo mesmo
impressor, 1571 ; -Salamanca, 1572 ;-e Lisboa, por António de Barreira, 1579, todas

eji formato de 8.o peq.

2542-POhrRAITS
|| DES IIOMMES ILLUSTRES

||
DES DI.X-SEHTIÈME et

DL\-HLIT1ÉME SlÉCLES, || dessinès d'apbès natubb, et oravés par
^i'/^



Um dos 50 retratos que ilustram a obra descrita no Catálogo sob o n o 2 452. O original mede

241X182mra.
(Pag. 175)





'eien .''aj-aucia^orma tant d,^ ijtaiuh liommrs

Gravura que vem, em gnisa de ante-rosto, na obra d''scrita no Catálogo sob o
n.o 2542. O original mede 293xI8e'n'D.

(Pag. 176)





SENTEN
CASDEDOM
FRANCISCO DE
PORTVGAL PRIMEI
RO CONDE DO

Wimiofo,

Jmprefas fOY ordem dt Dom
Anrique de Porm^l

[eu Netto

®] Deregidas à Nobreza del^e

Rcy no

cu

COMPRíVILEGIO;

Imprefaspor Jorge RodngufS

Anno de 1 6 oj.

Frontispício do livro descrito no Catálogo sob o no 2543. O original

mede llOXôSmin.
(Pag. 177)
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ÉDELINK, LUBIN, van SHUPPEN, || DUFLOS bt SIMONNEAU,
||
AVEG

UNE NOTICE SUR CHALiUN lJ'EUX.
||
Deux volumes in-folio, divises en

dix Livraisons.
|1 TOME PREMIER.

||
(Vinheta ornamental; gravura em ma-

deira)
II
A PARIS,

II
Chez Calixte VOLLAND, Libraire, quai des Augustins,

n.°25.
II
AN XIV—180õ.—In-fol., 2 lonios de fiontispicio e 40 pags., o pri-

meiro, e frontispício e 32 pags , o segundo, em um vol. E.

O tomo primeiro contém, além do mencionado, um belo ante-rosto alegórico (veja-se o
«fac-simile» que dele damos em fi. separada) e 50 explendidos retratos; e o tomo
segundo, 53 retratos igualmente primorosos. Todos os retratos, de pagina inteira,

representam belas gravuras abertas a buril em chapa de metal e impressas aparte.

De um dos retratos, o de Moliére, damos, em folha separada, uma reprodução foto-

zincográfica, bastante reduzida.

Publicação muito interessante e na verdade notável, já pela beleza da sua parte artís-

tica, já por nos mostrar a vera efigie dos vultos franceses que, nos séculos XVII e

XVIU,_mais se evidenciaram nas artes, nas sciencias, nas letras, na politica, etc.

Brunet, e os seus continuadores, ao que parece, não tiveram dela conhecimento, pois

não a registam : o primeiro no seu Manuel du libraire, e os segundos no respectivo

Supplemçnt; e também não a veuios anunciada em qualquer dos numerosos catá-

logos que possuímos de livreiros estrangeiros: Isto nos leva a crer que a obra, não

obstante o seu elevado merecimento, é, devido a qualquer circunstancia, mui pouco

conhecida, sendo portanto os seus exemplares RARÍSSIMOS. O nosso encontra-se

optimamente conservado, o que muito mais o recomenda e valorisa.

2543— Portugal, 1.» [D. Francisco de).—SENTKN- || C,AS DE. .. (Liibou) Impref-

fas por iorye Rodrigues
|| Anno de itiOã.

(Do Irontifpicio dnmos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincogvá/ka).

In-S." peq. de 108 pags. inums., ou sejam sete cadernos de impressão de

oito íT. cada um, á excepção do idtimo que tem somente seis, rubricados,

no pé da frente das quatro primeiras ÍT. de cada um desses cadernos, res-

pectivamente : A 2 (A primeira fl. deste primeiro caderno competia a

rubrica A, porem não a apresenta), A 3, A j, a G, G 2, G 3, G 4. E.

Na primeira pag. o titulo acima reproduzido em «fac-simile> ; a pag. 2 em branco ; na

3 a .1 Aprouaffam do faato ', Offlcio.ti (datada e subscrita no fim: «... Em
Lisboa a 13. de laneiro de I59S, ;; Francifco Pereira.); na pag. 4 outras peças de

Licenças permitindo a impress.io
; de pag. 5 a 9 a Dedicatória : «DOM ANRI- QVE

DE PORTU-]igal.\\A nobreza dcfte Reyno.»; de pag. 10 a 15 outra Dedicatória:

..DOM ANTO NIO D'ATTAIOE a Dom Aitrique de Portugal .; n psig. ló em
branco; de pags. 17 a 19 vem um Proeniio <Ao Leyctor.' ; na pag. 20: •Dom An-

tónio d'Atíayde ao
\\
primeiro Conde de Vimiofo Dom Francifco de Portugal. \\SO-

NETO.> ; na pag. 21 ; tNuno de Mendoça ao mefmo Conde de Vi- \\ mio/o. ;i
SO-

NETO.» ; a pag. 22 em branco; na pag. 23: «/Io mefmo Conde, de Dom
i

Anriqtie

de Portugal feu Netto, SONETO..; de pag. 24 a 64: ..SENTENÇAS 11 DO PRI-

MEIRO CON
1
de do Vimiofo Dom Fran-

\\ clfco de Portugal.^ ; e de pag. 65 a lOS

e ultima: .OVTRAS
1

SENTENC.AS EM 1! verfo (quadrasi do mefmo Conde.'.

A composiç.ão tipográfica das peças insertas de pag. 1 a 23 (exceptuando uuia ou outra

linha e umas vezes parte das rubricas, outras as rubricas por completo, que estão

em itálico) foi executada com caracteres redondos; e a do texto das Sentenças pro-

priamente dito, de pag. 24 a lOS, com os caracteres itálicos.

Os textos das Dedicatórias á nobreza e a D. Henrique de Portugal, e do Proemio ao

Leitor são iviciados por letras ornamentais de desenhos de fantasia (gravuras em
madeira).

Livrinho, no seu género, muitíssimo interessante e estimado. Edição primitiva, bela e

nitidamente impressa. Os e.xemplares são R\RISSIMOS. O nosso, muito bem con-

servado, ostenta uma magnifica encadernação de marroquim vermelho, com a lom-

bada e as pastas ornamentadas a ouro.

VOL. II 19
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D. Francisco de Portugal, o autor deste livrinho, é muito considerado pelos nossos

bibliógrafos. Inocêncio, a pag. 37 do tomo 3.o do Dic. bibl., diz a seu respeito:

«Pelos seus ditos agudos e sentenciosos alcançou a antonomásia de Catão portu-

guei.'. E também informa que «No Cancioneiro de Garcia de Rezende vem algumas

composições de D. Francisco de Portugal, em portuguez.».

A obra, ao que parece, desconhecida ao sr. Melchor Qarcia Moreno, pois não vem re-

gistada no seu curioso e bem elaborado Catálogo pariínioldglco.

Parece que, por diligencias do sr. dr. Mendes dos Remédios, fez-se ha anos uma reim-

pressão das Sentenças e mais poesias de D. Francisco de Portugal, a qual, segundo

o Catálogo da Livraria que foi do distinto bibliófilo e bibliógrafo Anibal Fernan-

des Tomás, saiu com o seguinte título: «Sentenças de D. Francisco de Portugal,

I.o Conde de Vimioso, seguidas das suas poesias. Coimbra, F. Amado, 1905.', in-8.o

de 45 pags. Ainda não nos foi dado compulsar nenhum exemplar desta reimpressão,

e por isso ignoramos se ela c ou não acompanhada de quaisquer notas do dr. Men-

des dos Remédios.

. 2544- Portugal, 2.» [U. Francisco de).-AO || PlilNCIPE |1 D. THEODOSK)
||

j NOSSO SKNHOIi.
|| DIVINOS, E HVMANOS

||
VERSOS,

||
DE\\ DOM FIíAN-

<^ C^-Â. O 0> CISCO
II
DE PORTVOAi, !1 POU \\[). LVCAS DE POIiTVGAL, ||

Seu filho,

''^ Comendador da vi lia de Fronteira,
|i
Mellrefala de Sua Magellade.

||
LIS-

BOA.
II
Officina CRAESBEECKrANA. ||

Aiino lGr»2. Iii-l.^ de XX [jags. pieis.)

inums. e 167-52 nums. E.

Na primeira das XX pags. prels. o titulo transcrito acima ; a pag. II em branco ; nas

pags. III e IV as «LICFNC.AS.» permitindo a impressão; nas V e VI a Dedicatória

AO
II
PRÍNCIPE

II
NOSSO SENHOR., (datada e subscrita no fim: .... Lisboa 13.

de Abril 1652. || Don Lucas de Portugal.') ; nas VU e VUI o Prologo >AO LEI-

TOR.. ; e de pag. IX a XIX (a XX em branco): .MEMORIA
|i
DA VIDA, E OBRAS

DE DOM
II
Francisco de Poktucal..

|| fOR FRANCISCO LVlSWde Vafconceitos.'.

Nas primeiras 163 pags., que constituem o primeiro grupo de pags. numeradas, decor-

rem os «Divinos, e hvmanos versos, (Sonetos amorosos, fvnebres, e Sacros; Can-

çoens tyricas ; Oitavas, Sextinas, Madrigaes, Decimas, Endechas, Redondil/tas, Mo-

tes, e Glosas ; Romances, Savdades ; etc.) ; e nas 52 pags. niuns. finais

:

«PRISOENS, ||E SOLTVRASlíDE HVMA ALMA.
||
Antes immortal que muerto

||

Que encuentre el tiempo ai arteWEffa es la fina de/diVAs. || POR...> (Prosa en-

tremeada de varias composições poéticas).

As poesias de D. Francisco de Portugal, que formam esta interessante e apreciada com-

pilação, são, na sua maioria, escritas em castell:ano.

A segunda parte (o texto inserto nas ultimas 52 pags. nuuis.) não é citada por Nicolau

António; mas regist.am-a Barbosa .Machado, Inocêncio, Pinto de Matos e Salva.

Edição única. Os exemplares são bastante RAROS. As ff. 35 e 52 (do ultimo grupo de

numeração) do nosso exemplar são em copia manuscrita.

"25i5 ARTE
II
DF

II
GALANTERIA

II
ESCKIVIOLA \\\). FHANCISGO UE

POUTUGAL.
II
0f'ii'£'C/D4

li
A LAS DAMAS DE P,\LAC]0

|| POfi D. LU-

CAS DE ['ORTLGrALW Comendador de la Villa de Frontera, ij Ma-
|| ef-

tre-Sala dei Piincijie nueftro Sen r.
||
vVialuHa oinaiiiental

;
gravura tm

^ ^ ^ madeira)
||
KN LISBOA.

||
Con las licencia.-i neceffarias . |]

E)lí la Empierita

de António Craeslieeck
||
de Mtllo, Impredor de S. Alteza. ||

|l
Aíio

M.DC.LXXXn. In-8.» peq. de VIII pags. (prels.) inums., 192 nums.,

mais XXII inums. e 91 nums., além de uma inum., final. E.

As VIII pags. prels. inserem o seguinte: titulo transcrito acima (pag. 1 ; a II em bran-

co) ; Dedicatória «AS || DAMAS || DO PAC,0.», datada e subscrita no fim : <Em
|| Lis.

boa a 27. de Agofto de 669. |1 D. Lucas de Portugal.» (pags. III a V) ; e : «NAM HE
PROLOGO,

II
mas razaõ de o não fazer.» (pags. VI e VII ; a VIII em branco).
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As 192 pags. imediatas compreendem o texto da «Arte de Galanteria> propriamente dito

(prosa e verso); as XXII seguintes (inums.) : nova Dedicatória; «A |1 D. LUÍS MEN-
DEZ DE HARO

li
Oentil-Hombre de la camará de fu Mageftade.», subscrita por

Doii Francisco de Portugal (pag. 1): ^SONETO.» (pag. 11); .PROLOGO jM D.

FRANCISCO DE PORTUGAL.., datado e subscrito no fim: «... Lisboa a 20. de

Febrero de 626. ||
Su devoliffimo fervidor :: T/wmaí de Late.» (pags. 111 a XIX) ; -SO-

NETO.» (pag. XX) ; e 'UN CUIDADO AUZENTE A LA
\\
fenora Célia, dedica, y

coiífagra.^ (pag. XXI; a XXII em branco). E, finalmente, as 91 pags. nums. linais;

«TEMPESTADES,
li
Y ;, BATALLAS II D£ UN CUIDADO AUZENTE.» (prosa en-

tremeiadu de composições poéticas).

Obra interessante e muito estimada; considerada clássica. Segunda edição; já MUITO
RARA no mercado. - A edição primitiva foi também dada a estampa : EN LISBOA \\ Eu
la Empreiísa de Ivan de i.a Cv ata.

\\ || M. DC. LXX.
\\
CON TODAS LAS LI-

CENCIAS.-, e constitue um l.o de XU pags. (prels.) inums. e 12S nums. Os exem-
plares são muito raros.

2o4(5- Portugal ID. José Miguel João de].-\íbA \\
DO INFANTE

|1
D. 1 UIZ,

||

ESClIlT.i
II
POR

II
D. JOSÉ iWIGUEL || JOÃO DE l'OHTUGAL

||
Conde do Vi- /j.O)P O C>

miofo do Conftlho de Siui Magef \\
tade, Académico da Academia Real.

\\

(Gravura em chapa de cobre, reproduzindo o e.sciido d'armas do mesmo
titular; assinada: Debrie f.) || LISBOA OCCIDENTAL, || Na OPTiuina de AN-
TÓNIO ISIDORO DA FONSKCA,

1| || Anno M.DCC.XXXV. 1| Com
todas as licenças neceffarias. ln-4.* de LVIII pags. (prels.) inums. e

19B nums., decorrendo da 1(31 em diante o «INDEX
i|
DAS COUSAS NOTÁ-

VEIS.» E.

As LVIII pags. prels. inçerem : titulo do ante-rosto (pag. I ; a II em branco) ; titulo do

rosto (pag. Ill; a IV em branco); Dedicatória .AO SERENÍSSIMO SENHOR II IN-

FANTE D. ANTÓNIO., (pags. V a VUI); Proemio ao .LEITOR., (pags. IX e X) ;

«LICENÇA
j; DA ACADEMIA REAL.> (varias: a primeira subscrita pelo Conde da

Ericeira; e a segunda pelo Conde de Assumar: pags. XI a XV); .LICENÇA |1 DO
SANTO OFFICIO.» (duas: a primeira, bastante extensa, subscrita por Luiz Almres;

pags. XVI a X1.X) ; «Do Ordinário.» (datada e subscrita no fim; «Lisboa Occiden-

tal nefta Cafa de Noffa Senhora da Divina |1 Providencia de Clérigos Regulares, 21.

de Fevereiro de!I1735. ||0. Jozé Barbofa C. /?.»; pags. XX a XXXII); .Do Paço.»

(pags. XXXIII e XXXIV), e mais Ires outras das mesmas entidades (Santo Cilicio,

Ordinário e Paço) (pag. XXXV ; a XXXVl em branco) ; varias peças, em prosa e

verso, em encómio da obra e do seu autor, a saber ; uma carta do Marquez de

Pombal, datada e subscrita no fim: «... No :i quartel de Évora em 24. de Junho de

1735.
II ... \\ Sebastião Jofepli de Carmllio, e Mello.» (pags. XXXVU a XL); outra

carta, datada e subscrita no fim: «... Lisboa 19. de Novembro de 1635.
|| .. . I| ^a-

noel Pereira da Cofta.» (pags. XLI a XLV) ; um Epigramma em latim do P. Joa-

chimus Rebello S. J. da Academia Eborense (pag. XLVl e XLVIl) ; uma poesia em
latim do Doctor Joaiines Valente S. J., também Académico Eborense (pag. XLVIU);

outra poesia latina, do -P. Bernardinus Corrêa S. J.>, também Académico Eborense

(pags. XLIX a LI); dois «SONETOS. De Manoel Pereira da Costa (pags. LU e

LIII); dois «SONETOS.. Do Padre Fr. Raymuitdo Mifforio (pags. LIV e LV) ; e

dois outros*.SONETOS., de autores anónimos (pags. LVl e LVII ; a LVlll cm
branco).

Esplendida edição; de impress,ío nitidissima em papel de linho de excelente qualidade.

Adornada ciim uma bela gravura reproduzindo o busto do infante D. Luiz, e com
dois interessantes cabeções alegóricos, o primeiro dos quais, a encimar a Dedica-

tória, reproduz, ao centro, o escudo d'armas do mesmo Infante; e ainda duas lindas

letras de desenho de fantasia. A gravura e os cabeções apresentam a seguinte ru-

brica do artista que os executou : O. F. L. Debrie dei. et scitlp. 1744. ; e uma das

letras iniciais ; Debrie f.

Livro curioso e estimado. Os exemplares são raros, sobretudo quando completos e per-

feitos como o que expomos á venda.
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2547—Portugal {D. Manuel ríte).- OBRAS
|1
DE. .. EN LISBOA. . . Afio M.DC.V.

(1605).

(Do fronlispictu dwios a segninte exacta reprodvçãu foloiincoíjráfica):

OBRAS
D E

DON MANOEL
DE PORTVGAL.

Qm licencia ie li SJnquiJicim

y ^rtuilegio %eal.

'

EN LISBOA,

ImprcíTo por Pedro Crasbeecfs

Ano de M-DCV.
(O orifjinnl mede HSxll""")

In-S." peq. de VlII IT. (prels.) iniiins., 487 niiiiis. na frente, uma em branco

c niais VHl iniims., fin;iis. E. (peiv/ ).

As VIII ff. (prels.) inums. compreendem o seguinie : titulo (frente da fl. I; verso em
branco); «APROVAC,AM.», datada e subscrita: -Em Lisboa 9. de || Mayo de 95.»

||

FraiicKco Pereira.' (frente da H. II); «LICENC,AS.» permitindo a impressão das

obras e a <SVMA DE LOS PRIVILÉGIOS., (verso da mesma ti. Ii;; e «ÍNDICE.,

(ff. lU e IV).

As Obras de D. Manuel de Portugal que constituem esí.i interessante compilação (por

alguns denominada Cancioneiro) e que se encontram insertas nas 487 ff. numeradas,

comprePhdem composições em prosa e verso ; estas, divididas em dezassete Livros e

na sua maioria compostas em castelhano, constam de Canciones, endechas, Qdas,

Ottima Rima, Otiaua rima fuelta, Ottaiia rima cortada, Romance, Sextina, Sexta

Rima, Sexta rima fnelta, Solao, So.-tetos, Sparfas, Tercetos, ver/o cortado, e fiij-

toria de lonas : z aquelas de um -TRATADO || BREVE DA
li
ORACAM.., o qual,

decorrendo de folha 450 a 488, compreende um •PROHEMIO. (ff. 460 a 466) e como
que três capítulos, com estas epigrafes: «LEMBRANÇAS IM-

|;
portantes & de que

re tem ge- 1! ral delcuido.»- «LEMBRANÇAS BRE- 1; uimmas, & Tubstanciaes,»

-

• PARA BREVE ME- 1| morial, fe põe aqui o
||
acto da oração .i- 1| breiiiado.».

As VIII ff. inunis. finais inserem; <ADDIC,AM DE COMO AVEMOS\\de offerecer o

fillio de Deos a feu \\
pay eterno.' (de H. 1 a VI) ; «ESPARSA.» (poesia ; frente da
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H. Vil) ; e «Miendas de las erratas.» (verso da mesma H. Vil e frente da VIU ; o

verso desta em branco).

Na impressão das composições poéticas empregaram-se caracteres itálicos, e na das com-

posições em prosa os caracteres redondos.

Clássico. Obras muito apreciadas. Única edição até hoje publicada. Muito rara.

Belo exemplar.

Porlugal {D. Miguel rfe).— Veja-se : Constitviçoens synoãaes do bispaio <ie

Lamego. . . 1683.

2õ48-Portugal e Castro (1). Francisco rfe).—CRITICA ||
A' FAMOSA TRAGE-

DIA
II
DO

II
CID,

II
COMPOSTA

||
Por PEDRO CORNELLI,

||
E reparos feitos ..

a ella
||
PELO MARQUEZ DE VALENÇA

1| D. FRANCISCO || DE PORTUGAL, OOp ^ O
E CASTRO,

ii
(Florão ornanienlal

;
gravura em niadeiía)

||
LISBOA.

Ij
Na

Oflicina de MIGUEL RODRIGUES,
!
Impreílor do Senhor CarJeal Patriarca.

II
M. DCG. XLVII.

II
Cotn todas as licenças ncceffarias. In-l.» de 18

pags. E.

Opúsculo interessante e RARO. Encadernadas juntamente estão as seguintes outras pro

duções literárias do mesmo autor

:

.RESPOSTA „ DO MARQUEZ ;; DE VALENC.A 1| . . . || /lOS REPAROS DE HUM
||

Anonymo d Critica, que jez o mef |
mo Marquei \\

A' FAMOSA TRAGEDIA
|1
DO

CID.
II
LISBOA.

;
Na Oflicina de MIGUEL RODRIGUES,

|1 ... || || M. DCC.
XLVIII.

II
Com todas as llcciífas ueceffarias. In-S.o de VIII-23 pags., afora uma em

branco, final.

As \'III pags. prels. (inums.) inserem: titulo e «LICENÇAS.' {Do Santo Orticio.

-Do Ordinário.—Do Paço) permitindo a impressão.

.ELOGIO
II
FÚNEBRE || DO || EXCELLENTE, E REVERENDÍSSIMO

i|
D. ÁLVARO

II
DE ABRANCHES,

II
BISPO DE LEIRIA, B COAíPOSrO í-fLO :| MARQUEZ DE

VALENC,A II... II
4( || LISBOA,

|| Na Oflicina de MIGUEL RODRIGUES... ||
M.

DCC XLVI.
II Com todas as licenças neceffarias. In-4.o de VlII-37 pags., além de

ires em branco, finais.

As VIII pags. prels. (innms.) inserem o titulo e as .LICENÇAS.» (Do Sante

Oflicio. -Do Ordinário. -Do Paço.) permitindo a impressão.

«ORAÇAÔ
II CONSOLATORIA || AM MORTE || DE ELREV CATHOLICO || FI-

LIPPE V. ||A' SERENÍSSIMA SENHORA || D. MARIA || ANNA VICTORIA
|| Pr/«-

ceza do Bra/íV, |; COMPOSTA !| Por D. FRANCISCO
||
DE PORTUGAL E CASTRO

II
Marquez de Valença. (5. liid. de log., a. data da impressão). In-4.o de VI-8 pags.,

além de II em branco, finais.

As VI pags. prels. compreendem o titulo e a Dedicatória á Princesa do Brasil,

encimada, bem assim como o texto da Oração propriamente dito, por um cabeção deco-

rativo tendo ao centro o escudo das armas reais de Portugal (gravura em madeira).

«ELOGIO A' CONSTÂNCIA,
II
QUE EL REY ||

D. JOAÔ V.
1
... || TEM TIDO NA

SUA DILATADA
II enfermidade, FEITO PELO

|i
MARQUEZ DE VALENÇA || ... |I

(Vinheta ornamental : gravura em madeira) ||
LISBOA. ||

NA Oflicina de MIGUEL RO-
DRIGUES,

|| ... II II
M. DCC. XLVIII. :i Com todas as licenças neceffartas.'

In-4.0 de IT pags., afora três em branco, finais.

«ELOGIO
II FÚNEBRE, || A' MORTE DO SERENÍSSIMO ;| SENHOR INFANTE || D.

ALEXANDRE,
II
Feito

||
PELO MARQUEZ DE VALENC,A l| ...

||
(Florão ornamental

;

gravura em madeira)
||
LISBOA. ', Na Oflicina de MIGUEL RODRIGUES, || ...

li II
M. DCC. XLVII.

II
Com todas as licenças neceffarias. In-4.o de 11 pags.,

além de uma em branco, final.

«ELOGIO
il
FÚNEBRE

II
DE

II
DIOGO DE MENDOÇA || CORTE-REAL, i|

Secretario

de Estado, RECITADO NO PAÇO
i|
PELO || NARQUEZ DE VALENÇA,

|| Cenfor da

Academia Real, || Em 17. de Mayo de 1736.» (S. ind. de log., n. de data da impres-

são). In-4.o de 15 pags., afora uma em branco, final. -Tanto esta peça como a que
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ií*-

Òo,

segue, não teem frontispício propriamente dito ; o titulo vem na primeira pag., a

encimar o texto.

.DISCURSO
II
DO

II
MARQUEZ DE VALENÇA, 1| SENDO DIRECTOR DA ACADE-

MIA REAL,
II
Na Conferencia, que fe fez em 7. de Setembro || de 1756.» (S. Ind. de

log., n. de data da impr.). In-4.o de 7 pags., além de uma em branco, final.

.DISCURSO
II
APOLOGÉTICO |: EM DEFENSA || DO THEATRO ||

HESPANHOL.
II

ESCRITO
I

PELO MARQUEZ DE VALENC,A || D. FRANCISCO || DE PORTUGAL.

II
(Flor.io decorativo; gravura em madeira) || LISBOA OCCIDENTAL.

||
Na Oflicina de

MIGUEL RODRIGUES, Imprefror i| do Eminent. Senh. Card. Patriarca.
Ij ||

M. DCC. XXXIX.
II
Com todas as licenças neceffarias. In-4.o de VlII-50 pags.

As VIU pags. prels. (inuuis.) inserem o titulo (p.ag. I ; a II em branco) e «Ll-

CENC,AS.> (Do Santo Oflicio.-Do Ordinário. -Do Paço) permitindo a impressão

(pags. Ill a VIII). As Licenç.is do Paço são duas: a primeira, bastante e.Ktensa, pois

ocupa cinco pags., vem datada e subscrita no fim: «...Lisboa Occi-|| dental nefta

Cata de noffa Senhora da Divina Providen-jl cia de Clérigos Regulares 21. de Agofto

de 1739.
íl
D. Jofepli Barbofa. C. R.«

Colecção, valiosa, de nove folhetos interessantes e muito apreciados ; mui difícil de

reunir. Belo exemplar.

Portuguezes e os (actos (Os). .— Vej.i-se: liuussado Gorjào {João Da-

másio)-

2549 - Fossadas {Fr. Francuco de).— Vida dei glorioso P. y Pati-iarcha S.itito

Domingo de Guznian, fimdaiior de el Orden de Predicadores. . . Kscrita, y

£? Qi aPindida por . . E/t Madrid: En la Imprcnta d? Don Gregório HermnsUla. ,

.

Mm de M.DCC.XXI... In-4.<> de XXlV-tí42-XXII pags. E.

O titulo acha-se guarnecido de peqs. vinhetas ornamentais, simetricamente dispostas.

25ã0— Potteu (De). — Considéralions sur Tliistoire des principaux Conciles,

depuis les Apòtres jnsqu'au grande schisme d'Oocidenl, sous Pempire de

C ^ Charlemagne. Par. . . A Paris, Au Bureati du Censeur Eiiropéen. . . Et chez

Eijmery (el) Raudouin frhres.. , 1818. Iri-8.", 2 vols. de xxxvj-447-I e IV-436

pags. E.

As xxxvj pags. prels. do tomo I compreendem : ante-rosto, rosto e um cDISCOURS
PRÉLIMINAIRE..

2551—Poujoulat (ií.).— Vie du Frère Philippe, Seperieur general de 1'Instiliil

des Frères des Écoles Chrótiennes, par. . . Troisième édition. Tovrs: Mame
et FiU, Editevrs, I87õ. In-8.o de 376 pa^-s. E.

Ilustrada com uma bela gravura a buril (P. Girardet se. d'après H. Vtriiet. - Em. Ber-

t/tlault Imp. Tours.) reproduzindo um magnifico retr. de fr. Philippe.

25r)2-Pozuelo y Espinosa {U. .Ivan yl?iíoHio).-EMPRESSAS
1|
POLITICAS, MI-

LITARES,
II
QUE CON EL ADORNO

||
DE MOHALiDADES, || Y VIRTUDES,

IITIENEN POU VNICO, Y PHINCIPAL
i|
Objeto facar vn perfeictinimo

||

II
Soldado,

II
LAS QUE OFIíECE,

1| y iiumilde pone à las plantas de la
|1

Emperatrlz de los Gielos Maria
||
Santiflima, venerada en lu

[j
Imagem de

los Remédios || de OcaFia.
||
SU AUTOR

||
DON .lUAN ANTÓNIO POZUELO

Y ESPINOSA,
II
lieç/idor perpetuo qve ha fido por el Eftado \\

de Carnlleros

Hijof-Dt.lyos de la
||
mi/ma Villa. || ||

CON LICENCIA
||

|| EN
MADRID: En la Imprenta de Joíepli Gonzalez;

||
vive en la Calle de la

líncomienda.
||
Ano de M.DCC. XXXI.— In-fol. de XL pags. (prels.) inums.,

602 nums., e mais XIX inums , finais, além de III em branco. E.

O
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/

.is XL pags. prels. compreendem: titulo (circundado por tarja de composição tipográ-

fica com pequenas vinhetas de ornamento, simetricamente dispostas) ; Dedicatória á

Senhora dos Remédios ; Censura e mais peças permitindo a impressão da obra
;
poe-

sias em homenagem da obra e de seu autor ; .TABLA ;| DE LOS ASSUMPTOS, Y
|1

Empreffas contenidas en efte li
Libro.. ; .TABLA

||
DE LAS FIGURAS OEOMETRI-

llcas contenidas en efte Libro.»; e «PROLOGO..
Nas XIX pags. inums. finais decorre, a duas colunas: .TABLA 1!

DE LAS COSAS !1

MAS NOTABLES:iDE ESTE LIBRO,;; LAS QUE SE HALLARAN A LA
||
Ein-

prefra, Eftancia, y Numero
|]
que Te renala.>

Livro, no seu género, interessante e estimado. O texto acha-se enriquecido de muitos e

curiosos emblemas (gravura em madeira). A pag. 163 vem um llorão de rematei

cujo desenho reproduz uma oficina tipográfica antiga. -MUITO RARO. Belo exem-

plar ; com ene. (inteira de carneira) da época em que o livro apareceu á luz.

Pozze (P. Loivn^o (í(7/e).- Lttlera aiinva dei liiappoiíe ..—Veja-se : Let-

tere nnitve deWItidia. .

,

2553— Prado (U. Cusiano de).—Desci ipcion física y geológic.i de la província

de Madrid, por. . . Madrid : Iinpr. Nacional, l!^b'4. In- foi. de XVÍ-2iy pags. E.

Estudo curioso, ilustrado com diversas vinhetas intercaladas no texto e IV estampas im-

pressas em separado, em folhas de grande formato (desdobráveis).

2554— Pradt (M. De).—De la révolution actuelle de Tlispagne, et de ses suites;

Par. .. A Paris, Chez Béchel Ainé. . 1820. In-S." de X1V-222-I pags. E.

2355 L<'Earope el rAniérique en 1821; par... -4 Paris, BéchetAiné, 1822.

In-S." gr., 2 vol. de XVI-419-I e VI-347-I pags. E.

2556 Hístoire de Tambassade dans le grand Duche de Vaisovie en 1812,

par. . . Cinquième édilion, reviie et corrigée. A Paris, Chez Pdct . . iSlõ.

(De rimpr. de Pillet). In-8.o de [V-x-xxij-239 pags. E.

2537- PRAGMÁTICA
||
SANSSAM.

||
OU

||
LEY ESTABELECID.4

||
POR ÍUZAM,

II
Contra as parvoíces dos homens, Dada á luz pelo zelo do bem commvtn.

\\
/ "J^

O 'Cy

(Peq. grupo de minúsculas \inlietas tip. de ornamento simetricamente

dispostas)
II
A AMSTERDAM,

||
CHEZ JEANNE ROGER.

|1 || M.DCC.

XXXV.—In-4.° de 8 pags. inums. B.

Opúsculo curioso e RARO.

2558—PRAGMÁTICA || SOBRE LA ORDEN QVE ||
fe ha de guardar en la refor-

macioii y il
cuen ta dei ano.

||
(Grande escudo d"armas; gravura em madeira)

il Impreffo con licencia en Madrid, en cafa de Francifco Sanches, 1583.
||

Vendefe en cala de Blas de Robles, librero en corte.— In-fol. peq. de

duas folhas inumeradas.

O texto da Pragmática começa logo no alto do verso da primeira H., e termina no

verso da segunda ti.

Peça, no seu género, curiosa e apreciável. Muito rara.

25.59— Prat (P. J.-iW.).— Hístoire du Père Ribadeneyra, disciple do Saintlgnace;

par Ití. . de la Compagnie de Jesus. (Vinheta-emblèina da mesma Conip').

Paris: Victor Palme... 1862 {Typographie .Monnoyer Fières, au Man»). In-S." C^af)\j
de VII-640-I pags. E.

"^

As Vil pags. prels. compreendem: ante-rosto, rosto e um «PRÉFACE.»
Estudo biográfico interessante e estimado ; adornado com uma bela gravura a buril (H.

Iinlé del.-lmp. F. Chardon aiité, 30, p. Hautjonlle,'Paris -F. Vogel se.) reprodu-

zindo um magnifico retr. do P. Ribadeneyra.

^£5

-O
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2560- PRATICA II DE TRÊS PASTORES || A SABER, RODRIGO, LOIRENC,0,

f„ Q E SYLVESTRE
1|
Os quaes apparecendo-lhe o Anjo a noyte de Nalal,

|1

efpandos chamão hum ao outro, dizendo

Estes dizeres vecm no alto da primeira pag. do opúsculo, por sobre uma estampa qua-

drangular alegórica (tosca gravura em madeira) que encima o texto da Prática. No
6m do texto desta, este registo :

" EM LISBOA.
II
Com todas as licenças necessárias.

In-4.° de 24 pags. inums. B.

Prática muito apreciada, acerca da qual e das suas diversas edições (as mais antigas

que conhecemos são as de Lisboa, 1626 : uma por António Alvares, outra por Ma-
theus Pinheiro) D. Carolina Michaelis de Vasconcelos fez um interessante estudo.—

Contrafacção executada no século XVIII. Multo para.

25()l— Pratmans {D. Miguel).—(!;atecismo exemplificado ou Doutrina calliolica

explicada rom muitos e notáveis factos históricos, parábolas e compara-

^ ções. Publicado pelo Dr.... Bispo de Tortosa .. E reformado pelo Rev.d

Padre José Mach. .. Traduzido em porluguez por Francisco Luiz de Sea-

bra... Livr. Internacional de Ernesto Chardroii. Porto .. 1878. {Typ. de

Ant. José da Silva Tei.reira). In-S." do 532 pags. E.

Em parte da pag. 7 e na 8 vem uma tADVERTENCIA» do tradutor.

2562- Prazeres (Fr. João rfos).—ABECEDARIO
|1
REAL, || R REGIA IXSTRU-

CGAM
II
de Príncipes Lufitanos, 1| Compoflo de 63. difcursos Politicas. ^

M)í-acs ;
II
OFFEIAECIDO

II
AO SERENÍSSIMO PRÍNCIPE

||
DOM JOAM N.

Q C^ S.
II
(Escudo das armas reais de Portugil

;
gravura em madeira)

||
Pelo M.

R. P. Fr. JOAM DOS PRAZERES, |1
Pregador Geral, &' Chronilta iiiòr da H

Religião do Príncipe dos Patriarcas
||
SAM BENTO.

||
LISBOA.

||
Com todas

as licenças neceffarias. ||
Na Officina de MIGUEL DESLANDES,

|1
Impref-

for de S. Mageflade. Anno ltí!t2.— In-S." peq. de XXIV pags. (prels.)

iiums. e 191 nums. (além de uma em branco, finai), decorrendo da 133

em diante o nINDlCE
||
Das Authoridades com que fe exornão

IJ os 63. dif-

cursos deite Abecedario » E.

As XXIV pags. prels. inserem as seguintes peças: titulo transcrito acima (pag. I ; a II

em branco); Dedicatória .AO PRÍNCIPE
||
NOSSO SENHOR., (pags. III e IV)

;

«Censuras» e 'Licenças, permitindo a impresfão (pags. V a XXIV).

As «Censuras» permitindo a impressão são de : Fr. Joaõ da Magdatcna, Fr. Manoel

Lettaõ. P. Joaõ de Almeida, da Companhia de Jesus ; Fr. Bento de S. T/tomas,

Fr. Roque da Natividade e Fr. Rafael de Jesus, Cltrortista do Reyno.

Na pag. 131 vem: -CARTA DE NOMES,
|| OU i' Significação dos féis nomes Reaes|lDo

Serenirrimo Príncipe de Portugal || D. ÍOAM FRANCISCO, [IJOSEPH, ANTÓNIO
BENTO,

II
E BERNARDO,

II
Para entretenimento de fua Real Infância. j|

DECIMA.»
(subscrita: «Z>e Fr. António Lopes Cabral... i).

Livrinho interessante e estimado. Clássico. Raro. Bom exemplar, apenas reforçada a

ti. do rosto. - Acerca do auctor e da obra, veja-se, além de outros: Dr. Solidonio

Leite— C/ass/íos esquecidos; e Xavier da Cnnhi- Impressões Desídfideslanas.

2563 O
II
príncipe

||
DOS PATRIARCAS

||
S.

||
BENTO

||
Primeiro Tomo

II
De sua Vida, discursada em em

jf
prezas Politicas e Prcdicaueis, pe \\

lio

M.'o lí.do p.e Piéj/ador Geral
||
Fr. Joaõ dos Prazeres Chronista da Reli-

gião deste Pay das Religioeny Todas
||
Natural da Cidade do Porlo

||
OtTe-

recido
||
Ao Reuerendifsimo P." Fr. Joaõ Ozorio

1| Abbade Geral da Congre-

gação do mesmo Príncipe.
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Estes dizeres ou titulo, abertos a buril, acham-se distribuídos por uma portada alegórica

também gravada a buril (assinada na base : Clemeiís BiUingue). Na base de uma
estampa (gravura a buril em chapa de metal) que se segue á portada, também ale-

górica e tendo a meio o retrato de S. Bento, o registo

:

Na impressa (sic) de António Oaesbeeck de Mello Impressor da Cana Real

e á sua Custa
|| em L^'^ Ciem. BiUingue iniiento e ahrio Anno 1683. \n-

fol. de, além da portada e estampa registaias, XXXIV pags. (prels.)

inums., 3C4 nums. e mais XIV iniims. e uma em branco, finais.

As XXXIV pags. prels. compreendem o seguinte: Dedicatória «AO REVERENDÍSSIMO
PADRE

i

FREY lOAM OZORIO DOM ABBADE
\

Qeral Da Ccingregac.am || DE ||

S.-\M BENTO. ^ (^ encimada por uma gravura alegórica reproduzindo o escudo de

armas do mesmo Abade Oeral ; gravura a buril em chapa de cobre; pags. I e II) ;

«REZAM
,
E

II
DEFENSA.M

II
DO TITULO DO LIVRO., (é encimada por um em-

blema
; gravura a buril); pags. Ill a XI); .RETRATAC,AM

;
EREMITICA.. (pags.

XII a \V): segunda .REZAM, E DEFENSAM, DO TITULO DO LIVRO.' (pags.

XVI a XIX; a XX em branco); Prologo -AO;, LEITOR.», encimado por um emble-

ma (gravura a buril; pag. XXi) ; poesias em homenagem da obra e de seu autor:

•DICOLON CÁRMEN IN LAUDEM PRINCIPIS || Patriarcharum Benedicti.. (parte

da pag. XXII); .EPIGRAMA IN AUTOREM.. (restante parte da pag. XXII) : .ELE-
GIA OEORGIJ DE MELLO, E LIMA,

||
Ad Autorem.. (parte da pag. XXIII);

•SONETO AVTOR.> (parte da mesma pag XXIU) ; .DO DOVTOR ANTÓNIO DE
VILLASBOAS

í;
& Sampayo dó Dezembargo de Sua Alteza. = (restante parte da pag.

XXIU e parte da XXIV); .DO DOVTOR FRANCISCO SARAIVA., (três decimas;

restante parte da mesma pag. XXIV e parte da XXV) ; e soneto -DE MANOEL
BARBOZA .MACHADO., (mesma pag. XXV); -LICENÇAS DA ORDEM.-; .LI-

CENÇAS DA ORDEM..; «LICENÇAS DA ORDEM...; yUCENC.AS DO SANTO
OFFICIO.», e <LiCENC,A DO PAC.O.. permitindo a impressão da obra (pags.

XXVI a XXX); .DIRECC,AM 1 DAS EMPREZAS.. (pags. XXXI a XXXIII); e -ER-
RATAS., (pag. XXXIV).

De pagina 1 a 360 decorre o texto da obra propriamente dito ; e de 361 a 364 (ultimas

das pags. nums.) uma poesia latina, com a epigrafe : «OPERA |j PAVLI |! CASINEN-
SIS : IN LAVDEM

||
PATRIARCHARVM PRINCIPIS BENEDICTI ' APUD BIBLIO

FLORIACENS. Fecha com os usuais dizeres :-.FINIS
1|
LAVS DEO. || VIROINI

QVE MATRI, PARENTI
||
QVE BESEDICTO.^, seguidos por uma linha de peque-

nas vinhetas ornamentais simetricamente dispostas e por um elegante jarro com flo-

res (gravura em madeira). Nas VIII primeiras das XIX pags. inums. finais, a duas

cols., o dNDICE DOS LVOARES DA ESCRITURA o. .n. MOSTRA O NVME-
RO.» ; e nas restantes (IX a XIX), também a duas cols. por pag., o .ÍNDICE

il

DESTE PRIMEIRO ,|
TOMO.», que remata com o clássico :-«FINIS. U LAVS DEO...

seguido de um liado Horão ornamental (gravura em madeira).

O
li
PhlNCIPE

II
DOS PATRIAHCH.AS

||
S. BENTO

1|
SEGUNDO TOxMO

11 DE SUA VIDA,
II
DISCURSADA E.M EMPRESAS

II
Politi&is, & Moraes.

11 Pelo U. R. Padre Pregador Geral \\
FREY JOAM DOS PRAZERES, H Chro-

niíta Mòr da Congregiçaõ do nielmo Princi-
1|
pe. natural da cidade do

Porto.
II
OFBERECIDO AO REVERENDÍSSIMO PADRE il

FREY VICENTE
DOS SANTOS,

il
R. Abbade GCral da Religião de/te Pay das íieligwes to-

das... E POR ELUE DEDICADO AO EiMlNKNTISSIMO SENHOR
|

D. JO-

SEPH DE AGUIRRE
i|
CARDEAL DA SANTA IGREJA ROMANA 1|

Monje Be-

nedictino.
|1
LISBOA,

1|
Na Officina de JOAM GALRAM. Anno de 1690.

II II
Com todas as licenças neceffárias. i| A cuíta da Congregação de

S. Bento.— In-fol. de XXIV pags. (prels ) inums. e 482 nums.— Os dois to-

mos. E.

Na primeira das XXIV pags. prete. o titulo acima transcrito; a pag. li em branco; de

pag. Ill a V, encimada pelo respectivo escudo d'arma3 (gravura a buril em chapa
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de ufetal), a Dedicatória ao Cardeal D. José de Aguirre (subscrita: «Súbdito que

niays venera a V. Emiiieticia. FREV VICENTE DOS SANTOS. || O&al da Con-

gregação de S. Bento de Portugal, tí' Provinda do \\ Brafll, C-'c.>'); na pag. VI a De-

dicatória de fr. João dos Prazeres «AO REVEl^EMDISSIMO PADRE HFREY VI-

CENTE DOS SANTOS..,» ; nas pags. VII e VIU, encimado por um emblema (gra-

vura em cobre), o Prologo «AO LEYTOR..; de pag. IX a XII a -DIRECÇAM (Ín-

dice)
[t
DAS EMPREZAS.» ; de pag. XIII a XVII poesias de vários autores em encó-

mio da obra e de seu autor (entre outras as seguintes : «DOCTORIS ANTOIJ DE
VILAS BOAS ETllSampayo Portugalenfis Senatus, Senatoris.. ; .DO PADRE D.

GASPAR DA ENCARNAÇAM : Cónego Regrante de Santo Auguftinho. ||
SONETO..

;

«DO PADRE FR. LUCAS DE S. CATHERINA |l Collega do Real Collegio de Coim-

bra dá
íl
Ordem dos Pregadores.. SONETO.»; «DE JOAM FERREYRA DA SVLVA.

II
EPYORAMMA.. ; >DE TROILLO DE VASCONCELLOS D^CKA^W/l. ||

SONE-
TO.») ; e de pag. XVIIl a XXlll (a XXIV em branco) as Licenças peruiitiddo a im-

pressão («LICENÇAS D.\ RELIQIAM.- (três Apromçõa: a primeira, "Dada em efte

II
Mofteyro de São Bento da Saúde da Corte de Lisboa 26. (| de Fevereyro de 1689.»,

de Fr. Rafael de Jefus; a segunda, de Fr. Roque da Natividade; e a terceira, de

Fr. Vicente dos Santos) -«APROVACAM DO SANTO OFFICIO.., subscrita por Fr.

Francisco de S. João Baptista -.APROVACAM DO PAÇO.., datada de «S. Roque

29. de Outubro de 16S9.», e subscrita por João de Aluieida; etc).

As 4S2 pags. nums. inserem : de pag. I a 447 (a 443 em branco) o te.'íto propriamente

dito da obra; de pag. 449 a 459, a duas cols., o ..INDEX || DA SAURADA SCRI-

PTURA.. ; e de pag. 460 a 482, também a duas cols., o .INDEX 11 DAS COUSAS
MAYS NOTÁVEIS

II
defte Segundo Tomo.», que remata com o usual--LAUS DEO

II
Virgiiiiqiie Matri Parenti que Beitedicto.'.

A composição tipográfica, executada com caracteres redondos e itálicos de vários corpos,

acha-se embelezada de vários florões de remate, gravados em madeira.

O texto, apresentando abundantissimas notas e citações marginais, está enriquecido de

numerosos e interessantes emblemas (gravuras a buril em chapa de cobr«, assinadas,

as do primeiro volume: F. Oomes F.; e as do segundo: Duarte.

Obra clássica e muito estimada. A edição, de impressão muito cuidada e nitida, é a

única até hoje dada á luz. Os exemplares são MUITO RAROS. O nosso, completo

e perfeitíssimo, acha-se revestido" de uma magnifica encadernação (inteira de carn.)

da cpoca, ornamentada: a ouro n.i lombada, e a frio nas pastas."

O autor deixou pronto a entrar no prelo o original dos tomos 3.o e 4.°, que constituía

o complemento da obra; todavia esse original não chegou a imprimir-se.

2564—Prazeres Maranhão (Fr. Francisco dos).—Index histórico do EÍ.UGI-

DARIO de Fr. Joaquim de Santa Ro.sa de Viterbo de Graãis. Precedido de

liuma breve noticia da Vida, e Escriptos do mesmo aulhor, Composto por

(^ ^
liuin ex-Jiabitanttí da I'raga, e dado ao prelo por António Fernandes Pe-

reira de Favaios. Lisboa: 1S36. Na impessão cie Galhardo e Irmãos. .

In-4.'' de 47 pags., afora uma em branco, final. E.

É opúsculo estimado e muito raro, -Inocêncio referindo-se-lhe, diz: «É mui raro de
encontrar no mercado, onde so vi até agora um, que comprei » — Foi publicado sem
o nome do autor.

2505—Preces sancU Nersetis Clajensis armeniorum Patriarciíae. Triginta Iri-

bus linguis edilae. Venetiis- Insula S. l.asari, 1862. In-8.o peq. de XVI-

O C^ 5(J2-II pags. E.

Magnifica edição, nitidamente impressa com caracteres latinos e árabes; adornada com
um lindo ante-rosto alegórico ^/?ossi inv. e des.-Bernasconi inc.) e um belo retr. de

S. Rierses Clajciísis (Busato dis.-O. Bernasconl inc). Óptimo exemplar; dourado

no corte das folhas.

2566

—

Prefumo {António}.—Grammatica da lingua italiana; para os portiigue-

. zes. Por. . . 2.* edição. Augment ida e corrigida pelo mesmo anthor. Lis-

'^ £^'' 6oa, ÍTj/p. de Ant. José da Bocha. . . 1840. In-8.° do 224 pags. E.

Na pag. 5 vem uma Dedicatória do autor ao Conde de Farrobo.
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25IÍ7- Prestes (António).-AmOS || DE
||
ANTÓNIO PRIÍSTr.S|l ||

-2."

edição, extr.-.liicia da de 1587 || ||
REVISTOS POR TITO DE NOHO- ^ /^^<P c5

NHA
II
^»-

!| PORTO
II
Em casa de V. More—editora

i|
—

||
1871. (No -^ '^

verso da II. do ante-roslo, em baixo: «PORTO-IMPRENSA PORTUGQE-
ZA»),—ln-8.° de XI-o03 pags.. além de uma em branco depois das XI

prels. e outra no fim do volume. E.

N.1 primeira das XI pags. prels. o titulo correspondente ao ante-rosto (.AUTOS DE AN-
TÓNIO PRESTES.); na III (a U em branco) o titulo relativo ao rosto: e de V (a IV

em branco) a XI decorre uma interessante noticia bibliográfica por Tito de Noronha)

datada no fim: «Porto, junho de 1871. As 503 pags. nums. encerram os seguintes

Autos :— €A\íto da Ave- Maria» (pag. 1 a 101)-«Auto do Procurador» (pag. 103 a 170,

-«Auto do Desembargado]» (pag. 171 a 234) — «Auto dos dons irmãos» (pag. 234 a 2S0)

— sAuto da ciosa» (pag. 2S7 a 344)—«Auto do mouro encantado (2. a parte do Auto da

ciosa)» (pag. 345 a 429)- «Auto dos cantarinhos» {pag. 431 a 503).

Os Autos de António Prestes são sem duvida uma das produ<;ões literárias quinhentistas

mais interessantes e apreciáveis. Os exemplares desta nuii cuidada reimpressíio já não

são vulgares.

A edição primitiva (verdadeiramente preciosa por extremamente rara), inserindo doze Autos

de vários autores e constituindo um 4. o de 179 ff. de duas colunas, nums. na frente,

apresenta no frontispicio os seguintes dizeres: «Primeira psrte dos autos e comedias

portuguezas, feitas por António Prestes, e por Luis de Camões, e outros auctores por-

lugnezes, cujos nomes vão no principio de suas obras. Ai^ora novamente juntas e emen-

dadas nesta primeira impressão por Affonso Lopes, moço da Cap::lla de suas Mages-

tade, e â sua custa. Impressas com licença e privilegio real por André Lobato, im-

pressor de livros. Anuo de M. D. LXXXVIL».

25B8 — Prato Pacheco [J. C.).— Estudos econoniioiís. O Pauperismo e a Asso- ^1^ ^ ^
ciação. por... Coimbra: Iinp. da Universidade, i868. Iri-8.° de 2I1-I

pags. E.

Volume primeiro e único que se publicou.

i569-Prevost í-ltóé).—HISTOIRE \\ \)U CHEVALIEli |1 DES GRIEUX,
ii
ET DE

II
MONON LESCAUT.

||
PREMIERE PARTIE.

\\
(Grupo de peijs. vinhetas

ornanient;iis, em disposição combinada) |1 A AMSTERUAM, |1 Aux dépens

DE LA CoMPAGNiE.
||

-
|| M- DG<]. LllI.— In-S." [leq., duas partes de

IV-302 e lV-2o2 pags. E.

As IV pags. prels. de cada um dos dois vols. compreendem o ante-rosto e o rosto ; e as

pags. 1 a 11 da Parte primeira um «AVIS
|| De PAuteur des Mémoires \ d'uit Homne

de qualité.t.

Obra muito estimada. Magnifica edição. MUITO RARA. O nosso belo e.xemplar apresenta

grandes margens, o que faz supor que talvez pertença a tiragem especial ; óptima en-

cadernação de carneira fina (contemporânea e bem conservada), tendo a lombada e as

pastas ornadas a ouro ; e dourado por folhas.

257i'— Prévosl (/íi,a;íoíi/<e).—Nouveau mamiel complet de sténographie ou tP_y \—/O
Art de suivre la p'u-ole écrivant. Par... Nouvelle édition, Revue, ang- y^'^
iiientée et accompagnée de Planohes. Paris: A la Lihrairie Encyclopédiqiie

de Pioret .. 1S55. In-8.° peq. de 120 pags. e ties est:iinpas (em li. desdo-

bráveis) com caracteres slenogrãficos. E.

(^ PRIMEIRA PARTE
II
DE LAS SENTENCIAS. . .—Veja-se : Rodrirjues

FJioreufe {André}.

Primor e Honra da Vida Soldadesca nu Estado da índia. . .— Veja-se : ii(i)'-

dinha Mimoso.

/^^ )#^
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2571 -PRIVILÉGIOS 1| DA HELI- |1 GIAM DK S. 1| IOAM DE IlIE-
\\
RVS4LEM.

II
Novamente confirmados por

\\
el Heij dom Phelippe

\\
II.

|| ^^5^^ot5"%Í II

D O KM LISBOA,
II
Com licença lia Imjtu Inquiliçfio ife do

||
OrJinario, por lorge

Rodriguez
|1

linpreflor
|{
de . ln-i.° de

IV ií. (prels.) inunis. e 15 riuiiis. na frente, além de uma em branco,

. final. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff, prels. o titulo acima transcrito, que

se encontra guarnecido de cercadura constituida de pequenas vinhetas tipográficas

ornamentais simetricamente dispostas; na frente (verso em branco) da II os Vistos

ou Licenças permitindo a impressão; e nas III a IV a 'Carta teftemimhanel Apof-

íolka' ou Pastoral de Frey Luis Alvarez de Távora, Presidente da ordem do Hos-

pital de S. João.

Os "Privilégios- compreendem as seguintes peças; «CONFIRMAC,AM» II DOS PRIVI-

LÉGIOS DO PA- pa Paulo V. hora na igreja de Dcos iircfideiite." ;-'CONFIR-
MAC.AM NOVA DE\\fua Mageftade. ;^CARTA DELREY DOM Dl-\\nh, que

tal lie.- ;-<^CARrA DELREY DOM } Pedro.^ ;- CARTA DELREY DOM ]\ Alfon-

so.'!—«CARTA DELREY DOM WDluls.-:- -EL REV DO.M lOAM.. ; -«C/lRr/l

DELREY DOM \] loão.- ;-^CONFlRMAC,AM DELREY\\doin Manoel, ^ delRey

dom João u o te/ceiro.> .--^CARTA DELREY DOM || Aía/iat/.. ;- «PRIVILEGIO
PÊRA NAM PA-1 gar Ciza.^ ; -.Carta ou Alvará: «ELREY DOM PHELIPPE.» ;-

.CONFlRMAC,AM NOVA.>
Primeira ediç.ão, de que Inocencio-não teve conhecimento. Os exemplares são DE EX-

TREMA RARIDADE ; não ha noticia de qualquer outro além do nosso, que apre-

senta ligeiros defeitos de humidade. Pude, porém, mesmo assim, considerar-se exem-

plar precioso e de subido apreço e valor.

257-2—PRIVILÉGIOS
||
CONCEDIDOS, E CONFIRMADOS POR ELHEI

i|
D.

JOÃO O V.
II
NOSSO SENHOR

||
A' Ordem, e Milícia da Sagrada Religião de

C/) f?ir>
'^ ^ S. João do Hos-

II
pilai de Jerusalém de Malta em 3. de Dezembro de 4728.

cZ. '
II
Sendo Grão-Mestre da mesma Religião no dilo armo

|j
O EMINENTISSl.VlO

||

Fr. D. ANTÓNIO MANOEL DE VILHENA. ||
Portuguez, \\.6rão-Prior neste

Priorado de PoHugal\\0 SEBENISSIMO SENHOR INFANTE |l D. FRAN-
CISCO,

II
A quem veio pov Embaixador da dita Religião

|| O BALIO CONDE DE
ARRACK.

II
E ao presente he Grão-Mestre

\\
O EMINENTÍSSIMO || Fr. D. MA-

NOEL PINTO DA FONSECA, || Da Nação Portuguesa.
|| O SERENÍSSIMO

SENHOR INFANTE || D. PEDRO || Orão-Prior, e Prelado Superior neste Reino

e senhorios de || PorÍM^n/ 1| Mandou-os imprimir á sua custa, por especial

ordem do mes-
!|
mo Sereníssimo Senlior.

|| JOAQUIM JOSÉ',
1|
Soldado pri-

rilegiado da Sagrada Religião de Malta.
\\

•
|| LISBOA, l| Na Officina de

Miguel Manescal da Gosta, Impressor do
||
Santo Officio. Anno 1764. || Com

todas as licenças necessárias. In-4 " de VIII 53-1 pags. E.

As VIII pags. prels. inserem: frontispício, Dedicatória, Decreto de Sua Magestade e Al-

varás; e a ultima pagina, as «LICENÇAS.» (Do Santo Cilicio. — Do Ordinário. -Do
Paço).

A Dedicatorta, com uma linda letra inicial, é encimada por uma bel<' vinheta decorativa

tendo no centro o escudo das armas reais portuguesas. Tanto ã letra como a vi-

nheta são gravadas a buril e impressas a tinta rouxa.

Opúsculo interessante, estimado e pouco vulgar. Belo exemplar.

2573—PRIVILÉGIOS H DOS CIDADÃOS DA || Cidade do Porto.
||
Concedidos, ^

confirmados peUos Reys deste Rey-
\\
nos, ^ agora nouamente por el Rey dom

, ^ Phe-
II
lippt II. .lofso senhor. \\ Sendo Juiz de fora o Leceiíceado Rodrigo de

/f ^i//
^ Camera.

||
Vereadores.

||
Manoel Tavares Pereira.

||
Diogo Leite de Azevedo
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Afonlo Corrêa de Azeuedo.
||
Aluaro Ferreira Pereira.

||
Procurador da

cidade Baptifta da Cofta de Saa.
||
(Selo ou signo da cidade do Porto: a

Virgem entre duas Torres; gravura quadrangular em madeira)
||
Com li-

cença da Santa Inquiíição, & Ordinário, ||
Impieflos com licença do dito

Senhor, k cufta das |] rendas da cidade. Anno de M. DC. XI. (Itíll)
1| il

NO PORTO. Em cafa de Frucluofo Lourenço de Bafto.-In-4.° de IVpags.

(prels.) inunis. o 53 nums., afora uma em branco, final. E.

Na primeira das IV pags. prels. o titulo acima transcrito; a pag. II em branco; e nas

pags. III e IV vêem as .LICENÇAS.> permitindo a impressão.

O texto propriamente dito dos Privilégios fecha com o usual «LAVS DEO.>, seguido

desfoutro registo da impressão: -A/O PORTO. Em cafa de Fructuofo Lau-\\renfo

de Basto Anno de 1611.

Livro clássico e estimado. Primeira edição (a segunda, também impressa no Porto, é de

I87S e constitue um 8.o de VI-6I pags). Muito rara.

2o74-PROCESSIONARIUM
|| MONASTICUM ||

JUXTA CONSUETUDINEM
|| y

MoniclioaiHu Nlgrurum Ordinis
||

S.P..N. BENEDIGTI
|1
Regnoriim Portu- Á^ O D

g;dia3
II
(Gravura quadrangular tendo ao centro a iiuagem de S. Bento,

circundada pela divisa em volta: GRATIA BENEDICTVS ET MOMINE)
||

CO.NIMBRIC.-E:
|1 || Ex Typ. In Hcgali Arlium Collegio Soe. Jesu,

|I

Anno Dni M.DGG.XXVII.
||
Com facultate Svperiorum. In-4.o de VIII pags.

(prels.) inunis. e 246 nums. E.

As VIII pags. prels. inserem : frontispício, impresso alternadamente a preto e a verme-

lho (pag. I); «ORXCULUM, QVOD DIVINITUS || Ad S. P. N. Bededictum factum
i|

suiffe perhibetur.» c uma das iLicenças de S. Otlicio,- (pag. II); mais duas Licenças

do S. Oflicio e uma Do Ordinário e ainda outra do Paço (pags. Ill e IV) ; e <TA-
BULA :HUJUS OPERIS.» (.tabula HYMNORUM..-<.HymniDominicales..-«In
Fertis B. Maria; Virg.»-"Hymni proprij Sanctorum.»—'Hymni Communes Sancto-

rum.»—«Antiphonae B. Mariae pro diverfis tem-
1|
poribus >) (pags. V a VIII).

O texto consta de numerOL^os trechos musicais com a respectiva letra.

A composição tipográfica, em que se revela muito cuidado e pericia, é embelezada com
um cabeç.io decorativo que tem ao centro o conhecido emblema da Compa de Je-

sus : I H S, cjm dois Horões de remate e numerosas e lindas letras iniciais de de-

senho de tantasia (gravuras em madeira). Impressão a duas cores -preto e verme-
lho. -Livro apreciável e RARO. Belo exemplar, com ene. da época.

2575- PROCLAMACiON
II
C.4T//(>L/C/1

II
A LA MAGESTAD PIADOSA DE

||

FELIPE EL GLANDE
||
REY DE LAS ESPANAS, Y EMPE1!AD0P> DE LAS

ÍNDIAS,
II
NVESTliO SENOíi ||

Los Confelleres, Confejo de dento de la Ciudad
(ff 73«rc'e/ono.

II
(Pequena vinlieta de ornomento; gravura em madtira)

||

Impreílo en Barcelona, & agora em Lisboa p >r António Aluarez, Im-
||

preflor dei Hey noílo Senhor. Anno de 1641. — ln-4° de IV pags. (prels.)

inums., 169 nums. e m-iis III inums, finais. Des.

As VI pags. prels. compreendem : titulo, encimado por uma gravura em madeira repro-

duzindo a sagrada Eucarestia (pag. I); Licenças permitindo a impressão (pag. 11);

Dedicatória a D. ]o.âo IV (é encimada pelo escudo de armas reais portuguezas, e começa
pela formula-"SENHOR, e termina: <...Deos

1

guarde, como Teus leaes vaffalos

defejamos !| aos II. de lulho de \(>U.'\ Lourenço de Queirós.') (pags. III e IV).

Nas III pags. inums. finais decorre o «ÍNDICE DE LOS |! Parágrafos.» ; e no fim, como
que a rematar, a seguinte subscrição ; «Cí?'« todas as liceuças neceffarias. H Em Lis-

boa. Por António Aluarez
;
Imprefror dei Rey N. S. 1641..

E interesssnte esta Proclamação que o Principado de Catalunha dirigiu a Felipe II ; e a

edição, de Lisboa, MUITO RARA. Bom exemplar.

^ 0^(^^
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2j76—Progressos Académicos dos Anoiíymos de l.ishio. Primeyra p:irte.

(^/^ O C> OlTerecidcis ao Senhor António Galvão & Castello-Rianco Fidalgo da Casa

/_^ de Sua Magestude, &c. . . ( Vinhtta\. Liiboa Oncidentul, Na Ofjic. de Jofcph

Loj,es Ferreijra, 1718. in-4.o de IX-3S0 pags. E.

O frontispício é impresso a preto e a vermelho. Muito estimada. Edição original. RARA.

- Protasio (/Mií— fift (j'.l)-ímnirt).— Veja-se : Lellere annva d'i'll'Liditi ..

2577—PTOLOM/EUS.-LA GEOGIÍAFIA || 01 CLAVDIO TOLO.MEO
||
ALK-

SANDRINO
II
Nuouamerde traclolta di grer,o iii llalimo

\\ DA GIROLAMO HVS-
(^ELLl,

II
Con Espositioni dei medesimo, parlicolari di luogo in Inogo, &

O C uni-
II
ueisali s-opra tiilto il libre, et sopra tutta la Geografia, ò modo dl

tar la descritlione di tullo il mondo.
||
El con nuone Çj- beltissme jigwv ia

iílmnpe di rame, ollre alie xxv antic.he\\ di Tolomeo, se m- mi ,'avjiunle xxxv

allre delle moderiie. Con /a caria da n/iuictire, ^ colmado d'intendeila, ^
d'adoperaiia.

jj
Aggiunloui vn pieno discorso de M. Giosi!pi>k Moleto Mate-

mático. Nel quate si
||
diciuarano tutti i lorminl & le regole apparlfmenti

alia Geogr.ifia.
II

.S^í vtia nuoita co//iom Tnuola...
||
(Marca do impressor;

gravura em madeira)
||
JiV Ví^iVETJ/l, ||

Appressí) Vinconzo Valgrisi, M.

D. LXI. (1561).-In-4.'' gr. E.

A . ESPOSITIONI
II
ET INTRODVTTIONI |1 VNIVERSALI, || £3/ GIROLAMO RVS-

CELLIW Sopra tutta la Geografia di Tolomeo.^ tem froatispicio próprio.

As Taboas (cartas geográficas) são abertas a buril em chapa de metal ; e as vinhetas

que, aqui e atí, enriquecem o texto são gravadas em madeira.

Obra importante e valiosa para a historia e estudo da geografia antiga. Tradução estimada.

Edição multo rapa. Exemplar com peq. defeito na parte superior das três primei-

ras ff., e falho de algumas taboas geográficas da segunda parte (<Espositioni> de

Girolanio Ruscelli).

2.Õ78 — Puchesse (V/. ií'í|-yMenffi;ií de).—L'Iminortalití^, la inort ekla vie. Prôoé-

dée d'une l.eltre de Monseigneur TÉvôque d'Orléan.s; par ., Pjris: Di-

-T) dier el Cie... 1864. (Imyr. de PUlei fih aUe). In-8 » de IV-V1I-Í27-1 pags. E.

As pags. prels. III a VII inserem a «Lettre de Monseigneur I'Èvêque d'Orleans.«.

Obra estimada. Excelente e mui cuidada edição.

Puissant Flls {.!/.).—Dlctiomaird des décjuvcrtes ..— Veja-se: NoH, Cor

jcniiíT (f-, .

.

!á;S70 -Pulei (/,«i>') — 11 .Morg.tnlc) Ma:;gioro Di .Messar Luigi l'idci P'lor nliii .

Ill Torino MDCCLIV. Cuh Lkemi dn Sup. In-12.", 2 vols. do fiOi.tisiiirlM

gravado e .\XX'VlII-549 pãgs., o primeiro; e IV-'i80 (esta ultima num. 'i

^ C> radamcnie 180) pags., o 2.°. li.

O titulo do vol. II, em composição tipográfica, diz assiui: «MOROANTEi, MAGOIORR
II
DI !| MESSER LVIGI || PULCI ||

FIOREMTINO
il
Tomo II.

||
(Vinheta ornamentai)

||

INTORl.MOtl
li
NEL LA STAMfERIA REALE |1 Co/í Ikejj^a de'Superhri.'.

O tomo I é também acompanhado de uma gravura a buril reproduzindo o retr. de I.uigi

l'ulci. Esta gravura apresenta a seguinte rubrica do artista que a e.xecutou : Gius.

Zocchidis.; e o frontispício gravado : Franc. AUegriítl se.

A obra consta de um poema em oitava rima, dividido em dezoito cantos.—Estimada.

Excelente edição. Rara. Bom exemplar.

"258')_-Pulgar (Fernando de).-tí(
||
LOS CLAROS VARONES |1

DE ESPANA,
i|
Y

11 LAS TREINTA Y DOS CARTAS
||
DE FERNANDO || DE PULGAli,

||
(Vi-

nheta ornamental
;
gravura em madeira) || CON LICENCIA. || ||

EN

2^
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MADRID: En la Imprenta de António
||
Maiin, ano de 1747. || || Se

hallará en la Librcria de Manuel Igmlio
\\

dií Pinto... In-S." peq. de XIV

pags. (prels.) iniims. e 278 nums. E.

As XIV pags. prels. inserem: titulo (pag. I ; a II em br.inco) ; Dedicatória «A LA MUY
ALTA SENORAII DONA ISABEL,'! REYNA DE CASTILLA.. (pags. III a V); «LI-

CENCIA DEL CO.MSEJO.» (pag. VI.); <FEE DE ERRATAS., e .SUMA DE LA
TASSA . (pag. VU); -TABLA. (pags. VIU a XII); e Prologo <A LOS AFICIONA-
DOS à la Lengua Espaãola.- (pags. XIII e XIV).

Livro interess.ante e estimado ; considerado a primeira obra de feição historico-biográ-

fica que se imprimiu em Espanha. Reimpressão bem executada
; já pouco frequente

no mercado. A ediç.10 primitiva, raríssima, foi impressa, em Toledo, em 1486, re-

zando assim a subscriião final: ClÃrnlUift ífjf lUtrO ^Cltr6 rlnms lUirOUCS

nifprrn 8 pnfcint 6r
||
itnui&aíi ,Sl niía SI feitor 8 mill rrcilrínij riJi.nln6a

xnn ffriiíiaa
ij

Iirl piilgni". iiiriíitíin nln lUijmi iiín ftiuirn. inpiífra íuln

luiblc
!1
iili6n& íií ícllr^o. rn la rnfa Srl ufunnlilc lunm jito.ii unfíiurj

fn II
iiiilinr íicl |ícurrciràti fcnttr nliifpn 6r lln^njos. consta de um s.o gr.

de 6S íf. sem num. nem chamadas no texto.

Pulgar [Ihrnando dcZ).—Coplas de Mingo Kfviilgo, e Claros v.irones de

Casiilla—Vejase : Crónicas. .

.

2oSl-Purificação {Fr. Anlonio do). -ANTÍDOTO
||
AVGVSTINIANO, j] EM O

OVAL SE COXVENGliM, E || desfazem as tallncias, & enganos d,'i Apolo-
11

gia intiliilada Quinta effemii de
\\
verdades, efcritta pelo Padre

|1 Frey Gil

de Saiti
II
B )r to,

II
^ KW/O/? FREY ANTO\IO DA PVR[-

\\
ficação Por-

tifiife
II
Ua Orde:n dos Eremitas de Saiiuto Agoílinho, filho || da Proninoia

de Portugal, & nelLi Lente || de Theologi-A jiiiâlado, & leu
||
Glironifla.

II II
EM COIMB li A

II
Com todas as Ikençus necef/anns.]] Por Thoine

Caririlho Iiiij-reílor da Vniuerfidade
1|
Anuo de ItiCO.— ln-4.° de X fl'. (pr(;ls,)

inums. e 121 niinis. na frente. R.

Na frente (verso em branco) da primeira das X ff. prels. o titulo do ante-rosto (•ANTÍ-

DOTO
II
AVGVSTIMIANO..) ; na frente (verso em branco) da (1. II o titulo do rosto

(transcrito acima); nas ff. III e IV e frente da V as •LICEN,CAS.> permitindo a

impressão da obra; na H. VI a Dedicatória «AO ILLVSTRE CABIDO DA||Sancta

Igreja da Augufta Cidade de|| Braga, Primaz das Hefpanhas, ||Sede vacante.» (datada

e subscrita no fim : «... Porto no pri- \\
meiro de íullio de 656. || Fr. António da Pu-

rificação..; na VII o -PROLOGO., e n.as VIII e IX (a X em branco) o .INDEX.
|1

DOS TRATADOS, E CAPITVLOS,
!!
que fe contem nefle Liuro...

A composição tipográfica, embelezada com varias letr.as iniciais de desenhos de fantasia

(gravura em madeira , foi executada com caracteres itálicos e redondos de vários

corpos. A acompanhar o texto propriamente dito da obra vèeui-se abundantes notas

e citações, em caracteres itálicos de corpo mais reduzido, as quais ocupam a margem
exterior das paginas.

Livro clássico e muito estimado; e que convém reunir á Cltro.iíca da Provitícia de Por-

tugal do meSBio autor. Única edição dada á estampa. Muito para. Belo exemplar.

v,';S2 CHRONICA DA || ANTlQVlSSiMA ||
PROVÍNCIA l^E PORTV- 1| G.\L

PA oliKEM DO.S El(E\I!T\S|lde S. Agoftinho Bilpo de Hipponia, & prin-

cipal || Doutor da Igreja
||
PAUTE PRLVIEIRA.

||
^1 SerenifHma, muito Citho-

Uca S. /'. LYIZA Baitiha de Portugal, çj-^-.
jj
(Esoudo de armas reais por-

tuguesas; gr.nura primorosamente aberta a Iniiil em oliapa de melai)
||

POR FITEV ASTOSm DA PVfíIFlC.iC,.iM
\\
POHTVENSE

||
filho, <^.

Chronifla da mefma Prouincia. ^ nelln Vifilador abfotufo, Leij-
\\

tnr de

ThcoloijUi.

'o -D

/T'^/'
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Estes dizeres ou titulos acham-se circundados por dois filetes paralelamente dispostos,

divididos (nos cantos, ao centro da parte superior e nos lados) por peqs. vinhetas

tipográficas de ornamento. Na parte inferior, entre os dois filetes o registo

:

Em Lisboíi. Com licença. Por Manoel da Sylva. an. 1642.—In-fol. de IV fí.

(prels.) inums., 372 nnms. pela frente e mais VI inums., finais.

As IV ff. prels. compreendem o seguinte : titulo, acima transcrito (frente da II. I
;
verso

em branco); .LICENC,AS.. permitindo a impressão (H. II); Dedicatória .A || SERE-
NÍSSIMA, UE MVITO CATHOLICA

1| SENHORA DONNA LVlZAll RAINHA DE
||

PORTVOAL.
II
&c.', datada e subscrita no fim : «Em N. Senhora da Graça de Lisboa

20. de Abril de
|| 642. ]; Ficy António da Purificação » (ti. lU)

;
poesia latina, encimada

pela epigrafe: 'CHRISTOPHORVS ALANVS MORA-\\ lius Ecclejiarum fancta

Maria:, ^ fancti || loamiis Exabbas, Authoris
II
auunculus ad Le- || ctorem. (frente

da H. IV; e outra poesia latina: ^BAPTISTA MORAUVS ALANVS WAàl^as Cafaii-

aianeiifis, Authoris Fratri fue\\ amaiitifsimo.>.

As 372 ff. nums. inserem: de fi. I a 31 (frente; verso em branco) o .rROLOOOJl A
TODA ESTA OBRA.. ; de II. 32 a 371 o texto da Primeira parte da obra propria-

mei<e dito, que fecha com a indicação: «Acaba efta primeira parte no anno de

Christo norfoll Redeniptor 870. da Ordem 480.
||

ti defta Prouincia 477.., seguida do

usual-«LAVS DEO.. e de uuia vinheta ornamental representando um serafim; na

H. 374 o «INDEX
||
DOS PRINCIPAES SANCTOS QVE

1| fe contem ucfta primeira

parte, pela ordem dos meze$,\\^^ dias,' cm que caem.-». Nas VI ff. inums. finais
*

decorre o «INDEX
||
DAS COVSAS M.\IS NOTÁVEIS, QVE

|| fe contem nefta Pri-

meira Parte, pela ordem
|| do Alphabeto... Fecha com o clássico— «FINIS LAVS DEO.»

seguido de um llorão (gravura em madeira) que tem no centro, dentro de oval, as

iniciais emblemáticas da Compa de Jesus: I H S.

Com excepção do texto inserto nas ff. prels. e na H. 372, tudo o mais é composto a

duas"cols. por pagina.

PAUTE SEGVNDAII AO EMINENTÍSSIMO, E REVEKENIUSSIMO H

Senhor Cardeal loaõ P.aplista PalloUe.
||
(Escudo de armas do nie>nio pre-

lado
; gravura em oval, aberta a buril em chapa de metal ; em volta do

brasão, os dizeres: «lOANNES BAPT. TT. S. SIUE.ST. IN CAPITES. S.

H.E.PB!!. CAHDINALIS PALLOTTVS.»)
||
POR FREY ANTÓNIO DA PV-

IIIFICAC,AM\\ P()m VEN.SE
||
Filho. ^ Chronifia da mefma Provini-.ia, ^

mlla Levíc || de Thcologia julilado.

Estes dizeres ou titulo, como na parte precedente, achamse circundados por dois filetes

paralelamente dispostos : Entre os dois filetes da parte inferior, o registo

:

Na OfBcina di; Donjingos I.opes Rola. Anno de 1(356— In-fol. de IV IT.

([ireis.) inums., 310 miips. na frenle e mais XIV inums , finais.

—

As duax

Partes em dois mo/s. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV folhas prels. o titulo acima reprodu-

zido; na frente (verso em branco) da fi. II a Dedicatória cAOlj EMINENTÍSSIMO
||

F, REVERENDÍSSIMO ]1 SENHOR CARDEAL lOAM BAP-
|t
TISTA PA^OTO..

(datada e subscrita no fim: «No Conuento de N. S. da || Graça, aos 7. de março do

anno de 1656. H/r. António da Purificação.» ); e na H. III e frente (verso em branco)

da IV as «LICENC.AS.» permitindo a impressão do livro.

De H. 1 a 310, encimado por um cabeção decorativo (gravura em madeira), decorre o

texto da Segunda parte da obra propriamente dito, que, composto a duas cols. por

pag., -fecha com o clássico— «LAVS Dr.O\\ Óptimo Máximo.^ Nas primeiras VII das

XIV ff. inums. finais, a duas cols. por pagina, o «INDEX. 1. || O INDEX DAS
COVSAS NOTÁVEIS )| que para outros liuros fe cofluma fazer, me [l pareceo nefte

defnecefrario, pella diftinçani, ||
com que fe tratam as matérias d«lle, nos Pa- || ra-

yraphos de cada Titulo. Pelo que da-
'
remos aqui fomente a copia dos |! rummarios

dellcs.» ; na II. VIII o «INDEX 11 1|
Dos Sanctos, & peffoas illuftres em virtudes, |[

contendas nefta fegunda parte pela or- 1| dem do Alphabeto.» ; nas ff.-IX a XI o «IN-
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DEX
,
DE TODOS OS PONTÍFICES QVE FLO- 1, receraõ na Igreja de Deos, no

diTcurso do tempo de
||
que traia eTta Hirioria, pello Abecedario, & nu- ;; meros, para

que com mais facilidade fe hajaõ ;, de bufcar.» ; e de ti. XII a XIV o <INDEX\\ DE
TODOS OS pontífices QUE FLORE- ',[ ceraô na Igreja de Deos ao dijcurso do

tempo de que traía efta \\
Chronica, a/si como foraõ Sucedendo hum ao outrOt

ajufta- dos pello liuro de Aljoiíjo Chaconio das vidas dos Summos Pontífices.».

Remata com o usual -«FIM.», seguido por uma vinheta (gravura em madeira) re-

presentando uma jarra com Hôres.

A composição tipográfica é embelezada de alguns florões de remate ornamentais e de

letras iniciais, de desenhos de' fantasia.

Esta Crónica da Ordem de Santo Agostinho em Portugal é considerada pelos nossos

mais notáveis escritores e bibliõgraios como uma das mais interessantes e valiosas

narrativas monásticas portuguesas, e o seu autor como um dos nossas melhores

clássicos do século XVII. A edição, de uma impressão perfeita e nítida, é a única

até hoje publicada, o que de certo modo concorre para que os seus exemplares

sejam MUITO RAROS. O nosso, carecido, como quasi todos os que teem aparecido

no mercado, de uma gravura aberta a buril em chapa de metal reproduzindo o re-

trato de Santo Agostinho (impressa aparte), encontra-se optimamente conservado.-

Figaniere, Bibl. fiist. port., n.o 1294; -Catálogo Palha, n.o 2474.

2583 CHRONOLOGIA
|j MON.-VSTICA LVSITANA, IN QVA ||

omnes . ,

Sancti, & Beati, ac etiarn venerabilis Perfo-
1|
nae Regulares, quae in Luli- -//^ ^ ^

taniae Rtgnis, eiufqiie || Ditionibus natae, aut íepultae efle perhibentur
||

quoad fieri portuit fidelifsimè, ac breuií-
|| fimè referuntut.

|| AD ILLVS-
TRISSIMYM, .IC REVEHESDISS.

|| D. D. MichaeUm à Portugallia Epif-
copum Lamacenfem, ^c.

\\
(Logar do escudo d'armas do mesmo prelado;

gravura de aprimorado lavor oní chapa de cobre)
||
AVGTOHE FR. AN-

TÓNIO A PVRIFICATIONE
|| PORTYENSl \\ Auguftinlano in Pruu. Luíit.

Sacras Theol.-Lectore emérito,
|| eiuídemque fpeciali

||
Chronographo,

atque olim VifUatore.
||
VLYSIPTONE. (sic) Ex Offlcina Laurentij de

Anuers. Anno Domini 1642.— In-4.° de VIII (inums.)-180 pags., afora XVIII
inums., finais E.

As VIII pags. prels. inums, compreendem : frontispício (pags. I e II) ; ^Licenças da Or-
dem.» (III a VI); uma poesia em latim, com a epigrafe: -L. PAVLVS ALANVS
MORALIVS li Abbas S. loannis, Authoris auuncu- ' lus in laudem eius.» (VII) ; e

.SANCTI, ET BEATI IN HOC OPERE || contenti.... (VIU). As XVI II pags. finais in-

serem: uma poesia em latim, com o titulo: .BAPTISTA MORALVS
|
Alanus Abbas

Cafannianenfis in lau- lidem Authoris fratis fui |1 amantirsimi.» (pag. 1; a II em bran-
co); e -INDEX HVIVS

II
CHRONOLOCI^.. (pags, III a XVII; a XVIIl em branco).

Obra interessante e muito apreciada. Dividida em dois livros.-Multo rara. Bom
exemplar.

2584 DEU VIRIS ILLVSTRIBVS
1| ANTKjVISSlMJ:; PHOVINCI/E H LV-

SITANiE ORDIMS ER EMITA RVM
|i
Sancti Patriarcha? Aurelij Auguílini

Hipponenfis
II
Epifoopi, & Ecelefiae Doctoris Eximij.

||
LIRRI TRÊS

\\
AI)

REVEREIDI^SWVM D. ET SAPIESTISSIMVM MAGISTRVM P. FR.

II Diomjfium ah Aiigelis Ordinis Ere»iitan(m S. Auguftim, polenliffimi, ac

feticiffimi
II
Ivatinis, htiiiis mmiÍ7its IlII. Lufilaniic Rt-gis Confiffarium, ^

Confilia-
II
ritm; ac Apostolicum in eudem Reyno, eiiifq, Ditionibus, pro

||
íiulla

Cniciata Cõmiffarmm generalem.
\\
(Escudo d'armas do mesmo prelado;

gravura primorosa e habilmente aberta a buril em chapa de metal por

João fíanto)
|i
AVTHORE P. F. ANTÓNIO A PVRIFICATIONE

1|
Portvensi.

II
EIVSDEM PROVINCLE ALVMNO, CHRONOGRAPHO, ATnVE OLIM

||
Vi-

litatore in eaq, facrae Theologiae Lectore emérito. || ||
VLYSIPPONE.

^M^o
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Cum facullate Superiorú, Ex Ofíicina Dominici Lopes Rofa. An. 1642.

—

ln-4.° de XYII fT. (pieis.) inums. e 98 nums. na frente. E.

As XVII ít. prels. compreendem o seguinte: titulo (frente da fi. I; verso em branco);

€LICENC,aS.. permitindo a impressão (ff. II e III); Dedicatória: .AD |I REVEREN-
DISS.'"'"'

II
DOMINVM,

II
ET ||

SAPIENTISSIMVM MAGISTRVM.
|| PATREM FR.

DIONYSIVMIJAB ANGELIS...., (datada e subscrita no fim: ....Lixboa; in cae-
jl

nobio Deiparx Uratiarfi octauo
||
KaI. April. anno à Redemptione|| mundi 1642.

II
. . .

II
/=>. Aatonius d Puríjicatione.y) (ff. IV e V e frente da VI); Prologo .AD

LECTOREM.» (desde o verso da mesma H. VI até á frente da VIII) ; uma poesi»

em latim, de tFR. lOSEPHVS |1
ALANVS AVTHORIS

||
patruelis, in laudem eius.»

(verso da mesma H. VIII) ; e .RERVM, || ET VERBORVM ||
INDEX.

||
ORDINE AL-

PHABETICO
II
digertus.. (de fl. IX a XVII).

A obra propriamente dita, dividida em três Livros, decorre nas 98 ff. nums.

Edição primorosa, impressa com caracteres redondos e itálicos. O Index e o texto pro-

priamente dito da obra fecham com um florão de remate ornamental (gravuras em
madeira). -Estimada e RARA. Bom exemplar.

2585- Purificação (Vr. Gohriel rfa).— Espelho diáfano, & Cryslallino em que se

retrataõ as vidas dos dois mais austeros penitentes S. Jeronymo, habita-

dor dos ásperos desertos da Syría, & S. Bruno morador nos desabridos

montes da Cartuxa. Composto pelo H. P. Fr. Gabriel da Purificação, Monje

de S. Jerónimo professo do Real Convento de Bellem. OITerecido ao Ex."'"

Senhor D. Pedro Liiis de Menezes .Marquez de Marialua &. Nas margés se

allegaõ ns passos da Escrittiira ^ o que a Igreja canta na lenda de S. Je-

rónimo com o teslemunho das Epistolas do mesmo Santo. (tjt). Lisboa.

Com as licetiças necessárias. Pm' Mavutl Lopes Ferreira. Anno MDCLXXXX.
(Í69Ú). ln-8.0 peq. de XXII pags. (prels.) inums. e 114 nums. E.

As XXII pags. prels. inserem o seguinte: titulo (guarnecido de tarja de composição ti-

pográfica); Dedicatória «AO EXC.mo SENHOR || D. PEDRO LUÍS
|j
DE MENEZES,

Marquez, de Marialva...» ; 'IN LAUDEM AUCTORlS\\admimbilem D. Hieroitimi,

& Saiicti Bruno- ' ais vitam mirijice describentis, Roderici ||
Rebellp, ^T* 5iVva.

||

EPIGRAMMA..; .DO iW£S/MO /lí/rOR.
II
SONETO...; 'DO DOUTOR ANDRÉ

NUNES DA
II
Silva, ao Autor. \\

SONETO.» ; 'DE ANTÓNIO MARQUES LESBIO

II
SONETO..; 'DE SEBASTIAM DA FONSECA}] ^ Paiva. >]

REDONDiLHAS.^'.
•SONETO., (anónimo); DE HUM AFFElC,OADO AO \\ Autor pela metáfora da

musica.
II
SONETO.. ; 'DO MESMO /IC/rOR. ,

Pr.ClMAS.. (Três); -DE JOSEPH
DE BRITO, ^ PAIVA. || SONETO.-. ; 'DE LUÍS DE MELLO. ||

SONETO..; 'DO
PADRE MANOEL

\\
Abrantes. \\Z\'lOR.\UÍAA..; • DE JO.AM PEREIRA DA

S/LK>1. L SONETO.. ; e .LICENÇAS- (Do Santo Orticio.- Do Ordinário.- Do Paço)

permitindo a impressão da obra.

A obra propriamente dita consta de dois poemas em oitava rima: o primeiro (de pags;

1 a 60), consagrado a S. Jerónimo e rematando por um «SONETO || DE CON-
SOANTES FORCADOS, \\ em esdrúxulos ao mesmo Santo.-, contem IIS oitavas; o

segundo (de pags 63 a 114), relativo á vida de S. Bruno, compreende 104 oitavas.

Livrinho clássico e estimado. Edição linica. Os exemplares são bastante raros. O nosso

tem o frontispicio em copia, imitativa da impressão original, feita á pena.

Q

/í-/

y586- Quaresmio (Fr. f,a«cisco).—HISTÓRICA || TH EOLOGICA ET MORALIS
iJlKUR.Íi SANCT.EIIELUClDATlOlllN QUA PLERAQUE AD VETEREM

^:> ET PR/ESENTE.M EJUSDEM TERH/E
|i
STA I UAI SPtCTANTlA

||
ACLUHATE

^ E.XPLICANTUH
II
VABII ERRORES REFELLUNl UR VERITAS FIDELITER

EXACTEQUE
II
UISCUTITUR ET COM PROBATUR ||

OPUS NON TANTUM
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AD TEHRAM SANflTAM PROFICISCENTIBUS
||
SEn ETIAM S ACR/E SCRT-

PTUR.-E STUDIOSIS
il
ET TIVINI VERBI fR.ECONIBUS UTILISSIMUM

||

AUCTORE, . . LAUDENSI
|1
ORDIMS MINORUM TIlEOLOi.O OLIM TERR^

SANCT.E PR/J<;SULE CuMMlSSARIO APOSTÓLICO || CUM TRIPLluE ÍN-

DICE ET ELENCHO CONCIONUM ||
TABULIS ET CHAHTIS GEOGRAPHICIS

ILLUSTRATUM. || A P. CYPRlANO TARVl-^IO
||
EJUSUEM ORDINIS

|| RE-

COGMTUM ET ADNOTATUM.
||
(EscuíIo da Ordem) 1|

VENETllS
\\ TYPIS

ANTONELLIANIS
||
1880-81. In-fol. gr., 2 vols. de XXXII pags. (prels.)

inums. e 761 nums., nfôra uma em branco, final, o i.°; e 893, além de

uma em branco, final, o 2.°. E.

As XXXIl pags. prels. do tomo piinieiro inserem o seguinte: ante-rosto (pags. I e II)
;

rosto (pags. III e IV); ..EDITOR AD LECTOREM..-, datado e subscrito: •Venetlis,

ex conventu S. Francisci a Vinea, dle I iulii ISSO.
, FR. CYPRIANUS DE TERVI-

SIO.» (pags. V a VIII); «IN VITAM !' P. FRANCISCI QUARESMII ': COMMENTA-
RIUM EDITORIS (a).' (pags. IX a XIII); ..D.O.M. || CHRISTO JESU CRUCIFIXO
IIOMNIVM CREATORE AC REPARATORI 11 AUCTOR SUPPLEX |1

DICAT CON-
SECRATQUE.» (pags. XV a XVIU) ; Prologo ao .BENÉVOLO LECTORI.. (pags.

XIX e XX); .PRTEFATIO AD LECTOREM.. (pags. XXI a XXVI) ; .APPROBA-
TIONES.. (pags. XXVII a XXIX) ; e provisão do Patriarcha (pag. XXXI ; a XXXII
em branco).

Obra importante e curiosa. Magnifica edição, de impressão nitidissima, em óptimo pa-

pel. As interessantes e belas ilustrações que contém são impressas em separado, em
folhas de grande formato (desdobráveis). Estimada e pouco comum. Exemplar em
perfeito estado de conservação e bem encadernado.

2587—Queiroz (P. Fernão de).— HISTORIA
||
DA

|| VIDA Dl VENERÁVEL IR- / ^
MAÕ

II
PEDRO DE BASTO

||
Coadjutor temporal da Companhia de

|| JESUS, //Qj^O C>

11 E DA VARIEDADE DE SVCESSOS
||
que Deos lhe manif.slon,

||
ORDE-

NADA PELO PADRE
II
FERNAÒ DE QUEYROS

||
da Companhia de JESVS.

II
(Vinheta representando uma rosa que tem no centro as iniciais: I H S)

||

EM LISBOA,
II
Na Officina de MIGUEL DKSLANDES,

||
ImpreíTor de Sua Ma-

geltade. || || Anuo M.DC.LXXXLX. (1680) ||
Com Iodas iis lirciiras necef-

farias.
||
In-fol. de XXVIIl pags. (prels.) iniinis., 59i nuins. c mais uma

inum. e uma em branco, finais. E.

Na primeira das XXVIIl pags. prels. o titulo acima reproduzido; a pag. II em branco;

de pag. III a VI, em caracteres itálicos, a «DEDICATÓRIA
|I
AO SERENÍSSIMO

PRÍNCIPE
II
DOM PEDRO II.

11 REY DE PORTUGAL., (datada e subscrita no fim

:

'...Goa, em 18. de De-\\ze/nbro de IÕ84.
|[
Fernaõ de Queyros.») ; de pag. VII a

parte da XV o Prologo -AOS QUE LEREM.» ; na restante parte da mesma pag. XV
a «Primeyra proteftaçaõ do Author.» ; de pag. XVI a XXI as «LICENÇAS.» (Licença

da Ordem. — Licenças do S. Oflicio. - Licença do Ordinário —Licenças do Paço.) per-

mitindo a impressão da obra; a pag. XXII em branco; e de pag. XXIII a XXVIIl,

em caracteres itálicos e a duas cols , a «SYNOPSIS|l Dos Livros, & Capítulos delta

Hirto-
II
ria da Vida do Venerável Irmaõ 1! Pedro de Bafto.»

As 597 pags. nums. inserem, a duas cols., o texto da obra propriamente dito, que fecha

com um tiorão de remate de interessante desenho de fantasia (gravura em madeira)

;

e a pag. inum. final a «Segunda protestação do Author.», que fecha com o usual

-

LAVS DEO., a que se segue ainda um pequeno tiorão de remate representando um
vaso com Hôres (gravura em madeira).

Obra clássica e de curiosa informação para a historia das nossas missões na índia orien-

tal e outros paizes ultramarinos, e para o conhecimento de muitos sucessos e feitos

d'armas obrados pelos portugueses, durante parte do sfculo XVII, naquellas lon-

gínquas regiões. Edição primitiva, e ainda a única até hoje dada â luz. A impres-

são, nitidissima, tem a adorna-la lindas letras iniciais, cabeções decorativos e florõe'
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de remate ornamentais de desenha de fantasia, tudo aberto em madeira. Os exem-

plares são já BASTANTE RAROS no mercado, sobretudo quando perfeitos como o

nosso. -Figanière, Bibl. hist. port. n.o 1554.

2588— Queiroz Ribeiro.—Tardes de primavera. Com uma Carta em verso por

Gueria Jiinciiieiío. (Peq. vinheta ornamental). Porto: Typograyhia Eltcvi-

^
riana MliCC(:I.XXXIX.~\n-9,." peq. de XVI-I90 pogs. E.

"Na" primeira das XVI pags. prels. o titulo do ante-rosto («TARDES DE PRIMAVERA»);
a pag. II em branco; na III o titulo do rosto (impresso, alternadamente, a preto e

vermelho); a pag. IV em branco; na V a Dedicatória; «AO MEU AMIGO E MES-
TRE ||

ANTÓNIO FEIJÓ..; a VI em branco; e de pag. VII a XVI a Carta de

Guerra Junqueiro.

Livrinho estimado. Bela edição, de nitida impressão em magnifico papel, bastante encor-

pada. Esgotada.

2589- Quental [Anthero do).—CONKEliKNCIAS DEMOCRÁTICAS
|| || CAU-

SAS
II
DA DECADÊNCIA

||
DOS

!|
POVOS PENINSULARES

||
nos últimos Ires

t- séculos.
II
Discurso pronunciado na noite de 27 de

||
Maio, na sala do Ca-

sino I islonense |1 DOR II Anthero do Quental.
1|
—PORTO

|| NA TYPO-

GRAPHIA CO.VIMERCIAL || rua de Bellomonte, \^
||
—

|1
1871. In-S.» de 48

pags. Des.

Na pag. I o titulo acima transcrito ; a pag. 2 em branco ; na pag. 3 uma «ADVERTE.N-
CIAj ; a 4 em branco ; e de pag. 5 (estas pags. não apresentam a competente nume-

ração ; esta sò aparece da 6 em diante) a 48 o texto do Discurso propriamente dito.

Opúsculo interessante e muito estimado. RARO.

2590 Bon-senso c tom gosto. C;ata ao Excellentissimo Senhor .\ntonio

Feliciano de Castilho, por. . . 3.* edição. Coimbra: Imprensa Litteraria, i86'5.

In-8.0 de 1(5 pags. B.

A Carta, escrita por ocasião da famosa contenda literária coimbrã conhecida pela desi-

gnação de «Bom-senso e bom-gosto» e a que dera origem o < Poema da mocidade-

de Pinheira Chagas, vem datada e subscrita no fim: "Coimbra 2 de Novembro || de

1865.
i;
Niim admirador nem respeitador |1 /l«/Ae/-o do Queiitaí.jt — Estimiàn; e já bas-

tante r.ua no mercado.

2591 A dignidade das letras e as lilleraturns olíiciaes. Lisboa: Tijp Uni-

^ Q versai. .. IStíõ. In-8.° de 48 pajjs. R.

Opúsculo, como o precedente, suscitado pela referida questão literária do cBom-senso e

bom-gosto.»—Apreciado e pouco vulgar.

2592 ANTHERO DE QUENTAL
|1 l|

ZARA
||
EDIÇÃO POLY-

GLOTTA
II
(Vinheta tipogrc^^fica de ornamento)

||
LISBOA

I|
iMPÍíENS.^ NA-

CIONAL
II
1894. In 8,0 ,ie XV-89-V pags. E.

O C^ As XV pags. prels. inserem: titulo do ante-rosto (-ZARA ) (pag. I); registo da iTIRA-

GEM.» (pag. II); titulo do rosto, impresso a preto e vermelho (pag. 111; a IV em
branco); nomes do Editor, Collectores, Coordenadores e Revisores (pag. V; a VI

em branco); .TABOA DOS IDIOMAS., (pag VII); «TABOA DOS TRADUCTO-
RES.. (pags. VIII a X) ; e preambulo ácêrca da poesia de Anthero, com a epigrafe:

-«ZARA.>, datado e subscrito no fim: «A bordo do Farte/tal, em frente da Ilha da

Madeira.
II
Dezembro de \S9i.

\\
Joaquim de Araújo.' (pags. XI a XV).

A primeira das V pags. inums. finais em branco; na II o <IND1CE» ; a fll em branco;

na IV a subscrição :-.ACABOU DE SE IMPRIMIR || em 30 de Agosto de mil oito-

centos noventa e quatro ||
NOS PRELOS DA || IMPRENSA NaCIONAL'|| DE ||

LIS-

BOA.» ; e a V em branco.

Poesia muito aprtciada. Edição compreendendo versões em 48 idiomas. Impre.ssão nili-

dissima, em magnifico papel de Unho fino. A tiragem foi limitada a 280 exemplares,

• todos numerados ; este tem o n.o 173. Já pouco vulgar no mercado. Bom exemplar.

2593- Quental (V. Ilartholomm do).-MEDITAÇOENS ||
UA GLORIOSA RESUR-

REYÇAMJI DE||CHIUST0|1SENH0R NOSSO,
||
Sua admirável Afoençaõ,

O O
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amorola deícida do Eí-
||
pirito Santo, & fiaiílimos exceílos do Divi-

i|
nil

íimo Sacramento,
|{
Com a Direcção para a Oroçtw mental, ^ viaU ex- ||

cr-

cicios Efpirilmes, ||
Compostas

||
PKl.O P. BKRTHOLAMEU DO II Quental,

Prepofito da Congrega-
1|
gaõ do Oratório de Lisboa.

||
(Vinheta com as

iniciais emblemáticas da Comp* de Jesus: 1 H S)
||
EM LISBOA.

||
Na Offi-

cina de MIGUEL DESLANDES.
|| || M. DC. LXXXIIL

|1
Cum todos ax

licençaí', qj- Privilegio Real. In-S." peq. de XVI pags. (prels.) inums. e 318

niims. E.

Na primeira das XVI pags. prels. o titulo acima transcrito ; a pag. II em branco ; nas

pags. Ill a V, em caracteres itálicos, a Dedicatória <A' SOBERANA RAINHA |1 dos

Anjos, Mãy de Deos, & Se-
II
nhora dos Homens, |l MARIA || PURÍSSIMA, E SAN-

TÍSSIMA.. ; nas pags. VI e VII o .PROLOGO H AO DEVOTO LEYTOR.> ; nas

pags. VIII a XI o .ÍNDICE
II
DAS MEDITAÇOENS.... ; e nas pags. XU a XV (a

XVI em branco), as « LICENÇAS. > permitindo a impressão da obra, datadas de 1682

e I6S3.

Livro clássico e apreciado. Edição primitiva, já bastante RARA. Bom exemplar.

A obra foi reimpressa varias vezes ; nós havemos tido exemplares da seguinte reimpres-

são ; Lisboa, Na Offic. Patriarc, de Francisco Luiz Ameno, M.DCC.LVILtin-S.opeq.

de XVl-318 pags.

2594 Meditaçoens da infância de Christo Senhor nosso, da Encarnai.-am

até aos trinta annos de sua idade, Com huma Direcção para a Ora(:aõ •?//í ^O
mental e mais exercícios espiriluaes, Compostas pelo... Fundador da ^
Congregação do Oratório em Portugal. (Marca-emblêma da mesma Con-

gregação
;
gravura em madeira). Lifboa Occidental, I\a Ojfcina da Congrega-

ção do Oratório M. DCCXXXIII. Com toda$ as licenças nec.e.taarias, e Privile-

gio Reil. In-8.° peq. de XVI-2t54 pags. E.

As XVI pags. prels. compreendem: titulo; Dedicatória a -Maria Puríssima, e Santíssi-

ma. >: -Prologo ao devoto Leytor.» ; e «Licenças» permitindo a impressão do livro.

Livrinho clássica e estimado. Reimpressão já pouco comum.
A edição primitiva foi também impressa em Lisboa ; Com as licenças necessárias. Por

Domingos Carneiro. An. 1666., e consta de um S.o peq. de XV-265-VII pags. Das
demais reimpressões da obra, citaremos as seguintes : Em Lisboa. Na Oficina de

Joam da Costa. M.DC.LXXVl., in-S.o peq. de XVI-25Í pags. ;-y6<.. Na Officina de

Miguel Deslandes, M.DC LXXXII. Com todas as Ucenças, & Privilegio Real., in-8.o

peq. de XVI-2Õ4 pags. •,—lbi., Na Ofíic. de Miguel Manescai da Costa, Anno M.
DCC.LVII.. in-8.o peq. de XlV-295 pags. ;-e Ibid., Na Regia Offic. Typ. Anno M.
DCC.XC, in-S.o peq. de XVi-319 pags.

2595 Meditaçoens da sacratíssima payxam, e morte de Christo Senhor ^ y,
nosso, com a Direcção para a Oração Mental, e mais Exercícios espiritiiaes, ^^ Of^ ^O
e dous quotidianos. Compostas pelo venerável Padre.. Lisboa. Na Ofíi-

cina de Miguel Hodrigucs... Anno M. D.CC. LVII. ln-8.° peq. de XVl-311

pags., afora uma em branco, final. E.

As XVI pags. prels. inserem: titulo; Dedicatória a Maria Santíssima; ^Prologo ao de-

voto Leitor.» ; e Licenças permitindo a impressão.

A edição primitiva í de Lisboa, por António Rodrigues, 1675, in-S.o ; e as reimpressões

:

Lisboa, por João da Costa, 1679, in-S.o ; Ibid., Occidental, Na Offic. da Congr. do
Oratório, M.DCC.XXXIV. In-S.o peq. de XVI-3I1 pags.; e Ibid., na Offic. de Mi-
guel Rodrigues... Anno M.DCC.LVII. ,m-&.ox>i(i. de XV1-311-I pags.; etc.

2596 SERMOENS
||
DO PADHE 11 BElíTHOLOMEU DO

||
QVENTAL

||
da . /x.

Congregação do || ORATOFUO, ||
Pregador que foy de Sua Mageltade.

|1 PRI- /^/m (^O
MEIRA PARTE.

||
(Vinheta representando uma rosa, que tem no centro as

iniciais emblemáticas da Compa de Jesus : I H S
; gravura em madeira)

||
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^A

^r/

LISBOA,
II
Na Offlcina de MIGUEL DESLANDES. H Impreflor de Pua Ma-

geltade. Anno 1092. jj
||
Com todas as licenças neceffárias, ^ Privi-

legio fíeal. III-4.0 de XVI pags. (prels.) inums. e S^â nnms.
As XVI pags. prels. compreendem o seguinte: titulo, acima transcrito (pag. I; a II em

branco) ; em caracteres itálicos, Dedicatória .A SOBERANA RAINHA DOS !|
Anjos,

May de Deos, & Senhora dos
|t
homens, MARIA puriffima, & || fantirrima.. (pag. III

e IV); Prologo «AO PIO LEITOR., (pags. V e VI) ; .LICENÇAS.» (Licença do S.

Oficio, (a I.a é datada e subscrita : C...S.
|! Roque, 6. de Março de 1691. WSebastiaõ

de Magalhães.')- Lke/iça do Ordinário. - Licença do Paço.) permitindo a impressão

(pags. VII a XV); e «índice dos Sermões (XVI) que Te contem nefte Livro.» -pag.

XVI).

Nas 542 pags. numeradas decorre, a duas cols. : de pag. 1 a 4Q2 o texto dos Sermões

propriamente dito; e de pag. 493 a 515 (a 516 em branco) o .INDEX
||
dos lugares

da Sagrada Efcritura.- ; e de 516 a 542 o .ÍNDICE y Das cou/as mays principaes.t——SEGVNDA PARTE.
||
(Mesnja vinheta que vem no frontispício da

primeira parte)
[1 LISBOA, ||

Na Offlcina de MIGUEL ESLANDKS, jj
Impref-

for de Sua Míigeltade. Anuo de 1694. || |1 Com todas as licenças necef-

farias, ^ Pnrileíjio lieal. Iii-4.° de VIII pags. (prels.) inums. e 850 nums.

— As duas P.irtes em ifival numero de ro/.s. K. iperq.).

Na primeira das VIU pags. prels. o titulo acima reproduzido; a pag. II em branco; na

pag. Ill a Dedicatória: <A SOBERANA
|1
RAINHA DOS ANJOS, 1| Mãy de Deos, &

Senhora !| dos homens,
li
MARIA || Puriffima & Santiffima.., e .ADVERTÊNCIA AO

LEITOR.» ; nas pags. IV a VII as .LICENÇAS.. (Do Santo Officlo.-Do Ordinário.

-Do Paço.) permitindo a impressão; e na pag. VIII o .índice dos Sermoens (XVI)

que fe
II
contém nefte Livro. >•

De pag. 1 a 405 (a 406 em branco), a duas cols., o tctto propriamente dito dos Ser-

mões ; de pag. 497 a 517 (a 518 em branco), também a duas cols., o «INDEX
1|
Dos

Lugares da Sagrada Efcritura.» ; e de pag. 519 a 550, ainda a duas cols., o «ÍNDICE

II
Das coufas mais principaes.*

Sermões clássicos e muito apreciados. Edição primitiva, e ainda a única até hoje dada á

luz. A impressão, nítida, é esmaltada com diversos cabeções e florões de remate

decorativos (gravura em madeira). Os exemplares já raramente aparecem no mer-

cado. O nosso encontra-se bem conservado, e revestido de óptima encadernação de

pergaminho, reforçada nas pastas.

2597— Quevedo Vlllegas {D. fVaíuíVo de).—Obras de l)on... Cavallero dela

Orden de Santiago, Senor de la Torre de luan .\bad. Dedicadas a San

[O O Juan Evangelista. ,4n.o (Vinlieta reproduzindo a imagem de S. João; gra-

vura ein madeira) 1129. Con Licencia en Madrid. En U Olficina de Juan de

Zuiiiga. Acosta de la Hermandad de So)i Juan Evangelista . . . In-4.o, 3 vols. de

XVI-6i'8, lV-t;03 e XVI-301-XI1 pat:s. e uma ti. desd. E.

Clássico hespanhol muito apreciado. -Edição já pouco frequente no mercado. Óptimo

exemplar, com ene. da época (século XVIII).

2598 DESVELOS
||
SONOLIENTOS, !| Y VERDADES

!l
SONADAS.

Ij
Por

Don Francilco de Queuedo Ville
|i
gas, Cauallero dei Orden de Santia- || go,

y Senor de la Villa de
||
luan A bad.

||
CO/íBBtí/DO Y EMMENDADO[\

C? agora de tivevo, por el rtiifmo Antor, y anndião vn tratado de la Cafa de Lo-

II
cos de Amor.

\\
(Vinheta ornamental, ile composição tipográfica) ||

Con ío-

das las licencias neceffarias. ||
En Lisboa por Luis de Souza. 1629.—In -8.°

peq. de VIII pags. (prels.) inums. e 191 ntmis , afora uma em branco, fi-

nal. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VIII pags. prels. o titulo acima reproduzido

;

na h. II as «LICENC,AS.» permitindo a impressão ; na frente da íl. III, em caracte-

res itálicos: «A DONA MIRENA RIQVEZA ;; Dedicatória.» ; e no verso da mesma
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fl. IV «DON FRANCISCO
II
Ximenez de Vrrea, Capellan de 1| Tu Magestad.

|| D<j«

Lorenço Vander Hanien y Leon, \\ Vicário de lubUes.'

As 191 pags. nums. inserem o texto da obra propriamente dito, o qual é dividido em
três suenos: «SUENO DE LA

;
muerte.» (pags. 1 a 77) ;-.EL SVENO DEL IV-

llyzio final., (pags. 78 a 96);-.SVENO DEL ;; INFIERNO.» (pags. 97 a 170) ;-e

.CASA DE
II
LOCOS DE AMOR.> II A Dou Lorenço Vander Hamen y Leon, \\ Vi-

cário de lubiles.*

A composição tipográfica é embelezada de vários florões de remate e de diversas letras

iniciais de desenho de fantasia, tudo gravado em madeira.

Obra interessante e muito estimada. Edição RARÍSSIMA.—Sousa Viterbo, A litteratura

hespanhola em Portugal, pag. (187) 367.

2599 ENSENANC.A H ENTRETENIDA. H Y
||
DON.AIUOSA MOP.ALIDAD,

IIGOMPhEHENDIDA || EN EL AUr.HIVO INGEMOSO
ll
de las Ohias escri-

tas en Piosall/J/Í L>UN FRANCISCO DE QVE VEDO VlLLEtíAS
\\
Cuiwl-

lero de la Orden df Sanlitujo, y ScTior de la Villa de
||
la Torre de luati Ahad.

II
Contienense juntos en este Tomo, las que sparoiclas en ditVe- 1| rentes Li-

bres h.-ista .nora se han impresso.
||
OFBEOIDAS A PEDRO SEVERLM

|1 DE
NORONHA.

II II
EN LISBOA. ||

Con Iodas las licencias neussarias.
\\
En

la Imprenla de Pablo Craesl^eeck, y á su costa.
||
Ano de 1657.— In-l." de

VIII pags. (prels.) inunis. e 483-92 minis. E. {pirq.).

As VIII pags. prels. inserem o seguinte: titulo, acima transcrito (pag. I ; a II em bran-

co) ; Dedicatória .A ,; PEDRO SEVERIM |1 DE NORONHA. :, Comendador da Co-

menda de San- 1| cta Maria de Pernes da Ordem !| de Christo,», datada e subscrita no

fim: «...Lisboa 9. de Junho de lòb7.\\Paulo Crasbeeck.> (pags. III e IV): «TITV-
LOS.

II
De las Obras contenidas en este Toino.t (pag. V); .LICENÇAS.» permitindo

a impressão do livro (pags. VI a VII
; a VIU em branco).

As 92 pags. constantes da segunda ordem de numeração inserem: — «VIDA DE
||
SAN

PABLO
II
APOSTOL..

Com excepção das pags. prels., toda a composição tipográfica é a duas cols. por pa-

gina.

Compilação de vários tratados de D. Francisco de Quevedo, já anteriormente dados á

estampa, em vários togares e datas, em edições próprias. Estimada e muito rara.

Bom exemplar, salvo um peq. def. no frontispicio.- Sousa Viterbo, A litteratura

hespanhola em Portugal, pag. (189) 369.

Entremes famoso de la Endemoniada fingida...—Veja-se: Ma-
chado (Si)}ião).—Comedias...

2(i00 El parnaso espaiiol, Monte en dos cumbres, dividido con Ias

Nueve Musas Castellanas. Donde se contienem Poesias de. . . Sale ahora

anadido con adorno de unas Dissertaciones à cada una de las Mu.sas, y

nvevamente corregidas, y emendadas en esta ultima impression, segun

el Expurgatorio dei ano de 1707. Vease el Prologo. Ano (Vinheta com a

imagem de S. João; gravura em madeira) 1729. Con Licenria em Madrid.

En la Ofjicina de Francisco de el Hierro... In-i." de X1I-558-XVII pags. e

varias gravuras em madeira, tiradas aparte.

Las três Musas vitimas castellanas. Segunda cumbre dei Parnaso

espanol. De... Atio (Vinheta reproduzindo a imagem de S. João; gra-

vura em madeira) 1729. Con Licencia en Madrid. En la Officiíia de Alonso

Balvàs... In-4.0 de 338-IX pags. e estampas intercaladas no texto.

—

Aí

duas partes em igjial nnmero de i'o/.<. E.

Apreciada, e pouco comum no mercado. Magnifica exemplar, com ene. da época (inteiras

de carneira).

£^o
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'^0 e

51

'^C^£>

H O O

2601 Politica de Dios, y governo de tlhristo, sacada de Ia Sagrada Es-

critura, para aeierto de Rey, y Reyno en sus Acciones. Por Don.... Ano

(Vinheta reproduzindo a imagem de S. João? gravura em madeira) 7729.

Con Licencia en Madrid. En la Oficina de Joseph rtodrigtiez de Escobar. . . In-

4.° de XVI pags. (prels.) inums., 333 nums. e mais III iniims., finais, de

_ (iTahla de los Cnpitulos que contiene este Tomo.» E.

As XVI pags. prels. inserem: titulo; Dedicatória: <E1 Afecto Publico, catholico espafiol,

a nuestro muy Santo Padre Alexandre Vil...»; outra Dedicatória: «A Don Felipe

quarto de este Augusto Nombre, Rey de las Espanas.» ; «Elogios de la eleccion, y

pluma de Don Francisco de Quevedo en el assumpto de esta Politica, sacados de

las Aprobaciones, que procedieron í su impression, correcta, y anjdida por el Au-

tor en el ano de mil seiscientos y veinte y seis, que saliò la primeira Parte.» ; e:

<A los Doctores sin luz, que dan liumo en el pavilo muerto de sus censuras, muer-

den, y no leen.>.

Livro apreciado. Edição já pouco comum no mercado. Bom exemplar.

2602- Quintana {D. Manuel .losef).—Vi(ins de espanoles célelin s, por,.. Pa-

ris. Bintdni, Libreria Europea. .. 1845. (En la hnp. de Fain ;/ Thunol). In-8.°,

de IV-VI-í-192-247 pags. E.

Trabalho biográfico interessante ; adornado com o retr. de iA. J. Quintana (gravura a

buril, assinada : Geoffroy se).

260S— Quintana (Jerónimo dp).—HISTORIA 1| DE LA ANTIGVEDAD, ||
NOBLEZA

II
Y GRANDEZA jj

DE I,A VILI.A
||
DE

||
MADRID

|| ESCRITA || POR EL LI-

CENCIADO II
G£;^<OA'/MO BE (jy7A^T.4Ar/l,

II
Clérigo Presbytero, Notário

7-) dei Santo Ofi-
||
cio de la Inquisicion, Rector dei Hospital

||
de la Latina,

y natural de la misma
||
Villa

|1
(Pequena vinheta ornamental) || CON PRI-

VILEGIO.
II
(Linha de peqs. \inhetas lipogníficas simetricamente dispos-

tas)
II
En Madrid en la Imprenta dei Reyno, || Ano de M.DK.XXIX. (1H29).

In-fol. de V ÍT. prels. iniims. , 455 nums. e mais XI inums., finais. K.

As V. ff. prels. compreendem o seguinte : titulo ou frontispício ornado de cercadura

formada por peqs. vinlietas de ornamento, simetricamente dispostas ; <Suma dei

priuilegio.»; «ERRATAS.»; ^TASSA.» ; Aprovações e Licenças permitindo a im-

pressão, uma das quais é subscrita pelo Marquez de Gusano ; «AL LICENCIADO
OERONIMOIde Quintana en su historia de ': Madrid. || £Z. MAESTRO ÍOSEPH
DE VALDIVIELSOW Capelían dei Sereníssimo senor ln)aiite \. Cardenal. \\ SILVA.» ;

e Dedicatória «A LA MVY ANTIOVA,
]i
Noble, y Coronada villa de |1 Madrid.» -Nas

XI ff. inums. finais decorre a .TABLA|| DEL LIBRO PRIMERO (2.o e 3.o)
|| de la

Antiguidad de la muy an-
|i
tigua villa de Madrid.» ; e nas VI a XI : «RESVMPTA

|1

ALPHABETICA 11 de las cosas memorables || desta Historia.».

A composição tipográfica, exceptuando as peças prels., é a duas cols. por pagina.

Livro curioso para a historia de Madrid antiga, muito estimada. Edição bem executada,

de impressão nitida. RARA. Bom exemplar, contendo as ff. 265 e 256 que, por ha-

verem sido suprimidas pelo Conselho de Castilla, faltam em muitos dos exemplares

que se conhecem. ^

Salva (Catálogo da Biblioteca de..., 3138) descreve um exemplar que, em logar do

frontispício de composição tipográfica que o nosso contém, apresentava um outro de

gravura a buril.

2604-Quinones (D. 5mn de). -CARTA H DE DON IVAN \im QVINONES,

QVE
II
efcriuio ai P. Fr. Diego de los Rey.^ \\

de Madrid a Se-
\\

ttila.

Estes dizeres ou titulo vêem no alto da primeira pagina, a encimar o texto da carta.

No fim desta o registo :
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1

Com decreto de fita Mageftade, ^ as mai$\\lieenças )!ecp//aJ tfl«
|| EM LIS-

BOA.
II
iVa Olhcina de Lourenço de Anueres || Anno de 1642.—ln-4.° de 7

pags., além de uma em branco, final. B.

A Carta, que abre por uma letra inicial (M) de desenho de fantasia (gravura em ma-

deira)^ vem no fim datada e subscrita: «... Guarde |1 Dios a V. P. de Madrid el

vitimo de lu-
ií
llio de 1642.

|
De V. P. Dou luart de Quirlones.^.

Missiva interessante a vários respeitos. Nela se encontram referencias a acontecimentos

políticos ocorridos, pelos anos de 1649 a 1642, em vários paizes, incluindo Portugal

e as índias Orientais.

'Í605-Quinones de Benavente (Lkís). — lOCO SERIA. || BVRLAS VERA
|1
O

REPREHENSION ||
moral, y fefliua de los deíordenes públicos.

||
EN DUZE dt ac

EiNTREMESES
II
reprtfentados, y veinte y quatro

||
cantados.

|1
VAN IN- ^^ ^^

SEfíTAS SEIS LOAS, Y SEIS \\
lacaras, que los Autores de Comedias han

\\

^
reprcfentado, y cantado en Ivs teatros

\\
de/ta Corte.

\\
COMPVESTOS POR

LVIS QYI-
II
nones de Benauente, natural de la Im-

||
perial Toledo.

|! RE-

COPILADOS POR D. MASVELW António de F,i)yns.
|| DIRIGIDOS A DON

MÁRIO MAS-
II

trillo Beltran, Refidente de la Sfrenifslina Archiduquela

Claudia,
li
32 cl || CON PRIVILEGIO.

1|
£« Madrid. Por Francifco Garcia.

Ana 1645 || A cofta de Manuel Lope:, Mercader de libros. ln-8.° peq. de XVI
fT. (prels.) inums., 243 nums. e mais uma inum., final. E.

As XVI ff. prels. inums. inserem o seguinte: titulo; ÍNDICE DE LO CONTE- Unido

en e/te libro.» ; ^SVMA DEL PRlVlLEÒlO.y ; .ERRATAS.- ,- .Suma de ia taffa...;

'APROVACION,' e mais peças de licenças permitindo a impressão; poesias de en-

cómio á obra e a seu autor: .DE DON IVAN DE HE- rrera Sotomayor. Al]

Autor.
II
DEZIMA.. ; 'DE MANVEL LOPEZ DE QVIROS. \\ Al Autor. || SONETO.»

.DE VN AMIGO A LOS ESCRITOS
l\
de Luís de Benauente, y imprefsion deUeí,

por dou Manuel de Vargas. |,
DEZIMAS.. ; .DE DON SEBASTIAN DE OLIVA-

,|

res VadiUo. A Luís de Benauente, Autor de/ta oé/-a. I| SONETO.- ; <DE DON
CHRISTOVAL, de Herrera, Al /luíor. DEZIMA.. ; .DE GIL LOPEZ DE AR-
MESTO y

II
Ca/tro. Al Licenciado Luís de Benauente, en la || Imprefsion de Jus

obras. ', SONETO.» ; -DE DON lOSEPH DE: Bolea. Al Autor.* j! DEZIMA... ; -DE
LVIS VELEZ DE\\ Gueuara. Al Autor. ||

DEZIMA.. ; .PROLOGO AL
;
Lector.y ; e

Dedicatória «A DON MARIO MAS- 1| trillo Beltran, Refidente de la Sere- \\ nljsima

Senhora Archlduquefa de
\\ Auftrla Claudia de Medi- cls, en la Corte de ]] E/pana.,,,

datada e subscrita no fim : «... Madrid veinte y dos de Otubre, de mil yil feifcien-

tos y quarenta y cinco. i| Don Manuel António ,; de Borgas.-.

A folha inumerada final insere apenas, a meio da frente (verso em branco), esfoutro

colo/õn: «EN MADRID.
|| Por Francifco Garcia, Imprefror || dei Reyno. ||

Aiio M.
DC.XLV..

Livrinho, pelas peças que contém, interessante e muito apreciado. Edição original, e, ao

que parece, a única até hoje dada á luz. Multo rara. Bom exemplar. Ene. def.

2606- Quintiliano (J/. Fa6m«). - INSTITVTIO- || NVM OR.ATORIA- 1| RVM LI-

BRI ,, DVODE- irCIM, ||
Summa diligenlia ad fidem vetuslissimorum

||
codi-

cum recogniti, ac restituti, cum rerur ver-
||
berúnque índice locupletis-

sirao.
li
Declamationum Liber eiu.-^dem.

||
(Marca a buril do impressor)

|i

LVGDVNI,\\APVD THEOBALDVM
\\
PAGANVM || || i55«. In-8.»

peq. de 741-LXXI pags. E.

Clássico latino estimado. Excelente e rara edição. Bom exemplar.

2607 Institatlonnm oratoriarum Libri duodecim, ad usum scholarum

accommodati, recis, quae minús necessária visa sunt & brevibus notis à

DO

//^ â
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dar. ROLLIN illustrati , . Olympone. M. DCC. LX. Cum Privilegio Riyis.

In-S.» peq., 3 vols. de lij-VIIl-434 e IV-449-I-XLIV pags. E.

Magnifica exemplar; boa encadernação (inteira) de carneira fina, da época; dourado

por ff.

^/

SSi^ o

/6^d^

2608— Rabio (Alphonse).—Résiimé de rhistoire de Portugal, depuis les pre-

mieis temps de la nionarchie jusqu'en 1823, Par... Avec une Inlrodii-

^ Q etion por R. T. Chalelain. Troisième Edition. Paris, Lecointe et Vurei..

1821. (No verso da folha do anle-rosto : Paris, Impr. de Decowchant).

In-l2.o de IV-4(i7 pags. E.

Estimado e pouco vulgar no mercado.

2609— Racine (Jean).-Q^uvres de Jean Racine, de TAcademia Françoise. •

Noiívelle éditiori, Plu.s correcte & plus aniple que toules les precedentes.

Tome premier. (Vinliela ornamental; gravura em madeira). A Paris, Par
la Compaynie des Libraires. M. DCC. LXVll. Avec Approhation & Pri-

vilége du Hoi. (No fim do ter» eiró vol. : «Do Tlmprimerie de Prault.»).

In-l^.", 3 vols. de IV-xxxiv-X-4tí7 ; IV-451 e IV-4-2-2-II p;it!s. K.

As XX.XÍV pags. prels. do tomo 1 compreendem o seguinte : «AVERTISSEMENT ||
DES

LIBRAIRES.. (pags. j e ij) ; .EXTRAIT || DES MÈMOIRES || SUR LA V1E||D£

JEAN RACINE.
\\
Journal dei Sçavans, Févríer m9.. (pags. iij a xxvj) ; e .TABLE

li UtNÉRALE II
0£S CtUVRES [DE Ni. RACINE., (pags. xxij a xxxiv).

Os dizeres insertos nos frontispicio são impressos, alternadamente, a preto e vermeltio.

Boa edição; adornada com o retrato de Racine (Peinte par Santere,-Oravé par L. J.

Cathelln), lindos cabeções alegóricos e belas gravuras, originais de De Seve e aber-

tas a buril por Fessard, Legrand, Breant e Massard. -Magnifico exemplar, revestido

de óptima encadernação (inteira) de carneira fina, da época. -Raro.

2610 Théatre complete de... Pri^céde d'une notice par M. Auger...

Paris, Firmxn THdot Frires. . • 1844. lii-8 ° peq. tle IV-66o-'I pags. E.

Edição adornada com o retrato de Racine (gravura a buril, assinada : Qravé sur actr

por Polkt 2833).

Raffet.— Veja-se : Musée de la Révoltition Française.

2611— Ralus {Flaminiits).—FLkmmi RAII U PRATENSIS
||
CARMINA.

||
In

ortu Serenils. Princihis filij Se- || renils. Francisci Medíeis
||
Secundi Ma-

gni Etru-
II
rioe Ducis.

||
iGravura quadrangular reproduzindo um escudo

d'armas)
||
FLORENTI/E.

||
Apud Juntas, m d lxxvii. In-4." de 4 folhas

inums. B.

Compreende poesias em latim e grego. Autor não registado por Brunet. Opúsculo multo

raro. A impressão foi executada com belos caracteres itálicos e gregos.

2612 FLAMINII RAII
||
PRATENSIS || CARMINA. ||

In obitu Sereniss.

lOAHANN^t; Ausiriace || Oxoris Serenissimi FRANciscr
||
Mkdicis Secundi

Mugni
II
Dvcis EtrvrIjE. ||

(Escudo d'armas; gravura em madeira)
||
FLO-

RENTL^E,
II
Apud luntas, mdlxxviii.

||
Cum Licentia Superiorum. In-i."

de IV íT. inums. B.

Opúsculo desconhecido a Brunet. Multo raro. Compreende poesias em latim, italiano

e grego. Por sobre o titulo vem uma linha de vinhetas ornamentais, simetricamente

dispostas. A composição tipográfica, embelezada de pequenas letras iniciais, apre-

senta caracteres itálicos e gregos.

2613 FLAMINII RAII || PRATENSIS ||
ORATIO.

(1
Pro Salute Paliia>, ad

V^ vitos Pratenfis.
||
Anno aetatis suae XXIII.

||
(Pequena vinheta ornamental)

D
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^^

H Marca do impressor; gravura em madeira)
||
FLORENTI^, || ApmlBar- \ 2, ^^'' '^ ^fc-/-

tholamaum SermartelUum.
\\
MDLXXVIIII. ln-4.° de 10 pags., ;ilém de

duas em branco, finais. B.

Opúsculo raro. Na impressão empregaram-se belos caracteres itálicos.

2614 FLAMINII liAII || GAHMlNA. ||
IN OBITV SE-

||
HENISSIM.r: IN-

FANTIS ELKO-
II
NOK.E FILI.E MAXIMILIANI

||
IMPKR ATORIS. || AU IL-

LVSTRISSIMAM||MAHGARMI tam Lalsam Ti iiiulliam. ||(Vinheta repro-

duzindo o busto de—«HVHOLPHUS D. G. VNGARIE ET BOEMl.E REX.»;

gravura em madeira)
||
PRAGAE, ex Officina lohannis Gohibri, ||

||

M Anno, M D LXXX. -In-i." de IV ff. inums. (o verso da ultima em branco). B.

W Opúsculo multo raro. Consta de poesias em latim. Na impressão aplicaram-se caracte.

res redondos.

2615- Ramalhete (O).—Jornal d'Instrucçrio, e Recreio. .. Lisboa : Na Imprensa

de C. A. S. Carvalho), 1S37-44. In-4.", 7 anos (4 Series) ou 327 números

em 6 vols E.

Publicação periódica, no seu género, muitíssimo interessante e estimada. Colaborada por

alguns dos melhores poetas e prosadores contemporâneos, e ilustrada com numero-

sas e bem executadas litografias, impressas em separado. A composição tipográfica é

a duas cols. por pagina. -RARA. Bom exemplar.

2616— Ramalho Ortigão (J. D.).— Lilteratura d'lioje. Porto: Typographia do

Jornal do Porto... 1866. In 8." de 61 paus. e um peq. apenso de Erra-

tas. Des. cf^jn'^ ^
Opúsculo curioso e estimado, escrito a propósito da famosa questão literária coimbrã,

conhecida pela denominação de-«Questão do Bom-senso e Bom-gosto>. O texto vem

no íim datado e subscrito: iPorto 3 de Janeiro de 1865. / D. Ramalho Ortigão.'-

Ja pouco comum no mercado.

Í617— Ramière (P. Henri).— Liberalismo desmascarado por um Jesuita, o

Rev.do p.e Henri Hamière, por vários outros aiictores e pelos próprios li-

beraes. Contendo. . . Obra traduzida, compilada e anuotada por Um Vima- ^^ /? rs
ranense. Guimarães : Livraria Internacional de Teixeira de Freitas— -^
Editor... 1877. {Typ. Peninsular de José de Mattos Carvalho. . .). In-S.",

2 vols. de .'SlO e 551-1 pags. E.

2618—Ramos [Fr. Jerónimo rie).-CHRONICA |1
DOS FEYTO.'^, VIDA, E

||
morte

do Infante fanto
||
D. FERNANDO,

Ij
QVE MORREO EM FEZ.

\\
REVISTA

E REFORMADA ||
agora de novo pelo Padre Fr. Jeronymo de Ramos da

Ordem dos Pré-
\\
godores.

||
DEDICADA

\\
AO EXGELLENTISSIMO SE- ///^yi(P<r^

NHOR
II
DUQUE DO CADAVAU, || Eftribeyro mòr &c.

||
(Pequena vinheta // e/ -^

ornamental; gruvura em madeir.)
||
LISBOA OGGIDENTAL, || ||

Na
Officina de MIGUEL RODRIGUES.

|1 M. DGG. XXX.
||
Com todas as licenças

necefforias. ||
Terceyra impreílaõ feyta íi culta de Joaõ Rodrigues

||
mer-

cador de livros ás portas de Santa Catharina.— In-8.° peq. de XXII pags.

(prels.) inums. e 3'i8 niinis. E.

Na primeira das XXII pags. prels. o titulo do ante-rosto (.CHRONICA !| DOS FEYTOS,
VIDA, lie morte do Infante fanto H D. FERNANDO, ||

QUE MORREO EM FEZ..);

a pag. II em branco; na III o titulo do rosto; a IV em branco; de pag. V a VIII

a Dedicatória: «AO EXGELLENTISSIMO SENHOR |1 DUQVE DO CADAVAL.,..
(subscrita no fim : >Excellentifrimo Senhor, || O minimo criado de V. Excellencia

||

Joaõ Rodrigues..); de pag. IX a XII as «LICENÇAS» (Do Santo Officio.-Do Ordi-

nário.—Do Paço.) permitindo a reimpressão da obra ; e de pag. XUI a XXII, em ca-

cteres itálicos, o «INDEX
|| DOS CAPÍTULOS || defta Chronica..
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Crónica interessante, clássica e muito estimada. Reimpressão bem executada. A composi-

ção tipográlica é esmaltada com vários cabeções e tiorões decorativos, gravados em

madeira. Os exemplares são já bastante raros no mercado. O nosso, muito bem con-

servado, tem apensa, em frente do rosto, uma gravura a buril reproduzindo o relr.

de D. Fernando, o Infante Santo.

A primeira edição do primitivo original desta crónica, escrito pelo P. João Alvares e

adicionado por Jerónimo Lopes (por cuja diligencia se publicou), foi impressa em

Lisboa em 1527, na oficina do hábil artista Oermão Qalharde, francês, empreganao-se

na composição os denominados caracteres góticos. Rezam assim os dizeres do fron-

tispício:

(RnnxUa U fniittí c uirtuorí iffníitc bom ínnnnSir, ItUio íicl Jífy Çõ

Jíiljii vriíiifijiii bfitf iiiimr, tiiit fr fiium cm tcnn bc mnuins. |)ijr $r.

Jona ãllunrrj, c^n•^fni^n por gfromjmn Íovcí,. Jisbon, vei CBcrmnit

("linUiiuíic. ^linbmilc nos IH »í Sniicini Se \;>27. in-s.o de?
,

Os exemplares são da mais extrema raridade ; não ha mesmo, que nos conste, noticia

j

de logar certo ou presumível onde possa existir algum.

O original do P. João Alvares foi mais tarde revisto e remodelado por Fr. Jerónimo |

Ramos, que depois o publicou sob o seu nome. O frontispicio, também sensível-

j

mente alterado, tem agora textualmente os seguintes dizeres:

CHRONICAilDOS FEITOS, VIDA, E |1
morte do Iffante Sancto Dom Fer-

|1
nando,

j

que morreu em Feez |;
Reuifta & reformada agora de nouo pelo padre

1|
Frey Hiero-

nymo de Ramos da Ordem dos II
Pregadores : de mandado do Sere- II

nifrimo Car-

deal Iffante, &c. 11 E a efte dirigida. II
(Escudo d^armas do mesmo Infante tendo em

YoUa no p;oprio desenho, os dizeres: HENRICVS CARDINALIS INFANS PORTV-

OAlÍe- gravura em madeira) ||
COM LICENÇA DO CONSELHO

1|
geeral do fancto

OfBcio & Ordinário, i:
1577.11 Vendefe em cafa de loão Defpanha.-In-S.o de VIII ff.

(prels.) inums. e 144 nums. na frente (verso da ultima em branco).

As viu pags prels compreendem : frontispicio ;
.Approuação. de Frey Bertho-

lameu Feneyra; -Licença do Prouincial... Dada em o nofío morteiro de Noffa Se-

nhora da Serra de Almeyrim, aos três de iVlayo, de 1577. Frey EJtenão Leytao fnor

Prouincial.- .Licença & approbação do Confelho geral da fancta Inquisição...

aafpar Oontalves... Lião Anrlguez.» ; -Licença dos fenhoTes do defembargo do

paço dei Rey noffo fenhor... Ga/par de Figueiredo. Pauto Afon/o. PeroBar-

Zfa BulUão.> ; Dedicatória : -AO SERENIS- |t
SIMO CARDEAL DOM

»
Henri-

que íniante de Portugal, 1|
Arcebifpo d-Euora, Legado à letere, &c.

|1
F-^ey "^™"y"^

de Ramos da Or- || dem dos Pregadores, II
humildemente S.||....; e . TAVOA DOa

CAPITV-lllos defta Chronica..-Nas 144 ff. nums. o texto da crónica propriamente

dito, precedido no alto da frente da primeira H. pelos seguintes dizeres i-CHROÍ

NICA DA VIDA II
& feitos do muito virtuofo & fancto Iffan-

1|
te Dom FernandoJ^

que morreo em Terra de |1
Mouros : fcripta antiguamente por frey loao

ll
Aluarez Cafl

ualleiro da ordem de Auis, fecretario do dito fenhor, que com elle esteve UcaptivOl

até sua morte, 8. defpois li
cinquo annos. |1

Agora nouamente & con-
1|
certada peloj

padre Frey Hieronymo de Ramos da Ordem dos Preegadores, por mandado do St-i

rcniffimo Cardeal Iffante, ÍS-c... No fim esta subscrição:
;

,Foy impreffa efta Chronica do fancto Iffante
1|
dom F""»"^»; «'';''

^«'f.^^
^°'"

loão II
primeiro defle nome, em Lisboa per António Ribeiro. ||

M.D.LXXVll.» (t 1

rematar uma vinheta).

O texto contêm agora 43 capítulos e um <Breue rummari»-de algiias coufas defta

II
chronica, pêra lembrança mais fa-

1|
cil do Lector.>

Ha poucos anos íez-se a seguinte reimpressão do texto primitivo

:

rHRONirA II DO II Infante Santo D. Fernando 1|
Ediç.ão critica da obra de D. Fr.

^ol^Xrez s°gundL um códice Ms. do sec. XV
1
POR ,|

MENDES DOS REME-

DIOSIKMarca do Editor) H COIMBRA || fR^/VÇ/I 'iMADO-EDITORW-W^i,^;

verso do ante-rosto : .Composto e impresso na Typographia França Amado II
rua.

Ferreira Borges, ii5-Coimbra.). In-8.o de XXIV-183 pags. e um .Fac-simile. da l.«|

pag. da .VIDA DO INFANTE.»
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As duas pags. prels. compreendem o titulo e o Sumario.
Livro interessante sobre o provimento dos bispados portugueses que, por meiado do

século XVII, se achavam vagos. Impressão muito nitida, em magniBco papel de
linho. Salva não o possuia. Muito raro. Óptimo exemplar.

Estes dizeres vêem no alto da face da primeira folha do opúsculo a preceder o texto.
No verso da ultima folha o registo e Taxa:

Com todas as licenças nei-effarias.
\\
EM LlSHOA.

|| Na Officina de Domiogos
Lopes

II
Roía. Aimo 1(345.

||
Tuxaõ efta Carta em rcif

||
Coelho. Ribeiro.

lii-4." de 4 fT. innnis. R.

A carta começa pela seguinte forma : «A Provincial da Cõpaiiiúa de lefus de Portugal.
II
Pax Chrirti.

||
Faço efta defte Reyno de Macarfar, a q || aportei efte anno de 1644.

pêra comu-
1!
nicar a V.R, & a toda effa Província as y boas nouas, que nelle tiue

doi Reynos|ldo lap.io, f; China, por cartas de P. Vi
j
ce prouincial Gafpar de

Amaral. Nos princípios de lulho de 42. fahio da b.irra de Manilla hum
|| nauio que

portemos chamar fancta Fé:....-e termina assim :-.Larga porta eftá aberta ao
S.inclo Euangelho, pella

||
qual podem entrar numerofos obreiros... Ma- 1| carfar 14.

de Abril de 1644. |] Je V. R. |] Francifco Rangel.».
Missiva muito interessante pelas curiosas noticias que encerra acerca de vários religiosos

portugueses e castelhanos que missionaram na China, no Jap.io e nas Felipinas (a
que se referem algumas passagens da carta). RARÍSSIMA. Inocêncio parece nunca
ter visto nenhum exemplar deste opúsculo, pois, registando-o a pag. 39 do tomo 3.

o

do Dic. bibl., limita-se a dizer que tem 7 pags. (quando contém oito), e á simples
informação: -..O sr. Figaniere accusa a existência de um exemplar no Archivo Na-
cional.».

Quanto ao P. Francisco Rangel, o autor da missiva, sabe-se que era natural do Porto,
e que vestiu a roupeta da Companhia de Jesus a 10 de Janeiro de 1629, indo depois
missionar na índia a na China. Morreu em Macau a 28 de Fevereiro de 1660.

J// O O2()19— Ramos Coelho (Jo«e).— Historia do Infante D. Duarte, irmão de el-rei

D. Joãu IV. por... Obra fundada em numerosissinios documentos e com
desenlios do arcliitecto milanez o sr. Lucas Beltrami e pholotypias do sr.

Carlos Relvas. Lisboa: Por ordem e na T\jpo(jraphia Henl das Scie>KÍas,

1SS9-90. In-S.o, 2 vols. de XXI-740-I e IV-898-lÍl pags. E.

As XXI pags., prels. inserem: ante-rostoj rosto, Dedicatória e «Prologo...

As ilustrações são impressas aparte. -Obra interessante e muito apreciada.

2620—Ramos dei Mazano (D. Franfísco).—AL NOSTRO SANTSS.mo PADRE
||

ALESSANDRO
|1 SETTIMO ||

I.\TORNO
||
AL PROVEDiMENTt) DE' VESGO- / y^;'^ ^ ^

VADI VAGANTI
||
NELLA CORONA Dl PDRTOGALLO.

|| IL DOTTUR D.

FRANCESCO RAMOS DEL MANZANO
||
DEL GONSEGLIO

||
DELLA MAES-

TA' GATHOLIGA
||
E

|| CATHEDRATIGO PRI.MAiilO Dl IVRISPRVDENTIA
II
NELL'VN1VERS1TA' Dl SALAMANCA.

||
(Vinliela representando um vaso

com planta dorida; gravura em madeira)
||
IN MADRID, |! E nuonamente

in Napoli, Per E^idio Longo Stampator Régio.
||
M.DG LXl. (1661). In-fol.

de II IT. (prels.) inums. e 120 nums. na frente a duas cols. de impressão
por pag. E.

/^^

2621—Rangel [P. i^raiici.^o). — CARTA
||
DO PADRE

|| FRANCISCO RANGEL
DA

II
Companliia de Iesv para o P. Pro-

|| viiicial de Portugal em que fe

refere
||
o martyrio de finco Religiofos

|| & íe conlão outros caíos
|| memo-

ráveis, y/-^^ ^/^<^ <ày^o/^
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Rangel {itfinop/).-Relagão do naufrágio da nao Conceição.. . -Veja-se:

Gumes de hrito I Bernardo).

2622-Raspail (J\í.).-Cours élémenlaire d'agricullure el d'économie rurale,

par Bruxellc,, Soe. BtUje de Lihraivie, Imp. el Papelerte. Hmman,

Catoir et Comp. 1836. In-8 » peq. de 1V-Í97 pags. e V estampas, impressas

aparte.

2623-Rattazzi (Princesse).-he Portugal a vol d'oiseau. Portugais el portu-

. ,
//

gaises. Paris.- Degorce-Çadot, Kdileur... s. d. (No pé do verso da fl. de

/5 ^ O e>
ante-rosto : F. Aureau.-Imprimerie de Lag^yY-ln-S." de XIX-415 pags. E.

/ Livro apreciado e iá pouco vulgar uo mercado. Dele se ocupou ""moristicamente Ca-

milo Castelo Branco, dando logar á famosa polémica l.teriir.a conhec.da pela des-

gnação de QUESTÃO RATTAZZl, e em que esgrimiram, pio e contra, algumas das

mais abalizadas penas contempor.inea3.

Tem junto, na mesma encadernação, a ^'2"*""= ""ra :-<Les sensafons d une morte^

(Par) La Comtesse Marie Montemorli. Paris: Hachette et C" ... 1863.. ln-8.o ae

IV-306 pags.

i!624-Ratfon (Jflm«e).- RECORDAÇOENS |1
DE H JACOME R^^WS

\\
V\-

DALGU CAV.MXEIBO DA GAZA REAL... «SOBRE OGGURRENCIAS DO

^ L-Â OO SEU TEMPO
II
EM H

PORTUGAL, DURANTE O LAPSO DE SESENTA E

^J O F TRÊS ANNOS E MEIO, |1
ALIAS |1

de maio 1747 a setembro ue 1810^ ||

^^
QUE REZEDIO l-M LISBOA : ||

ACGOMPANHADAS DE
||
ALGUMAS SUBb-

QUENTKS REFLEXOENS SUAS, |1
PARA ||

INFORMAGOENS DE SEUS

PRÓPRIOS FILHOS.
|1

II
COM DOCUMENTOS NO FIM. » ==^

J

íoníim. li
IMPRESSO POR H. BRYER, BRlDGE-STfiEET, BLAGKFHIARS.

II

-
II
ISia.-In-S." de IV pags. (prels.) inunis. e tóO nums., alem demais

XII inums., de «INDEX.», e duas em branco, finais. E

As IV p.-,gs. prels. contêem: titulo do ante-rosto („RECORDAÇOENS|l DEliy^COAf£

RATTON..') (pag. 1 ; a II em branco); frontispício (acima transcrito) (pag. Hl); e

um trecho do .Esperito das Leis. de Montesquieu (pag. IV).

De pag. 1 a 8 decorre o .PREAMBULO.. ; e de pag. 9 a 450 o texto das Recordações

propriamente dito.-Na parte inferior da ultima das XII pags. .nums. fina.s um

novo registo :-.Em Londres: Impresso por |1
H. Bryer, Bridge-street, Blaeckfr.ars...

j

Livro interessante e de muito merecimento, pois dá subsídios valiosos para a h.stona

política e comercial de Portugal durante os anos 1747 a 1810 e também para o

estudo dos costumes portugueses compreendidos no mesmo per.odo de tempo. Ed.çao

primitiva, MUITO RARA. Ilustrada com um mapa (tirado aparte, em 11. desdobrá-

vel falta no exemplar) e com um belo retrato de Jacome Ratton (gravura a buril,

assinada : Drawti by H. UEveque- Engraved by J. Vendraminl.).

A segunda edição, muito cuidada e muito bela, foi estampada em Coimbra na .mprei.sa

da Universidade. Constituem um 8.o gr. da XVlII-II-340 pags., além de X .numera-

da= de INDEX, e duas em branco, finais; e as reproduções fotozmcograficas do

rosto, mapa e retr. de Ratton que vêem na edição original. Os dizeres do frontis-

pício a duas cores (preto e vermelhoj, são, textualmente
: ,

.RECORDAÇÕES II
DE JACOME RATTON y SOBRE OCORRÊNCIAS DO SEU

TEMPO, «DE MaIo DE ,747 A SETEMBRO DE iS.o H
SEGUNDA EUIÇAO RE-

VISTA iJjlDADOSAMENTEllPORliJ. M. TEIXEIRA DE CARVALHO H
Professo

de Estética e História da Arte na Universidade de Coimbra RVinhetaornamentalH

COIMBRA II
IMPRENSA DA UNIVERSIDADE :|

1920 -As pags. prels. V a XVII m

serem um PREFACIO DESTA EDIÇÃO (datado e subscrito no 6m :
.Coimbra-Ott-

tubro de 1920 H T^inhira de Carvalho... Além da tiragem comum, limitada a 500

exemplares! °ez-se uma outra de 50 em papel de linho, todo, nums. e rubricados

pelo revisor.
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262g-Raulm (./o/ii.hhís).—C gtinrrnrium ÍJnruíiiri irli- ll giofirrimi... §tr.
monts JJrni- 1| trtin...-ílni-is, 1519.

(Do fronti»i,itio damos a seguinte crnc/a reproãiiçuo fotozincográfica):

Cimaãtium^âtmamu-'
gíoflfTimipatrtaartmac racrepagíne rfctTonsifegí
ri(Ieft-»nagilín ^obinta iRaulin::clebCTrimioí<linÍ8
iClun.colune pdpus: cóplcctcg Sermonc0 oe \pcfii>

tf(m í ei° gtib'.cócnfloe rcj cófeflíoae: ratifFact tôc
ac orne. opuo cquidc p;ofui mento et ecce'létÍ30Trtn'i

laude fuWim I U9 ad ccleííe.Ti paradifam rec ro rraiTHrc
Çítertriucícríloirígeng. CuiadiúsdíHntnóintrma
cõmcndandi f^nnoneeciufilemgrsuttrimt pams oe
matrimonio 3c viduitatt

J//"^

Cufnúdituf tiariííusinvicoJínctiiscôbí fubp«tttf4Bi»,

iO oiiginal mede 125X70>""')

In-8.0 pcq. de rr»iii. ff. nums. na frente e VH inums., finais, de ^abnia
rcrmiiiiu 6c \Sntã. E. (jerg.).

Na frente (verso em branco) da primeira das CCUiit. ff. o titulo acima reproduzido; na
fl. ii a Dedicatória: f£ ©ínErcirirriíiui : rnpifti-

i|
fimcii)' »irr: rr uctiif-

tirfimo prortru fraiucrum; fnn || fiuint progEiíito bniiiinu gu6ouiro òt
ffirnuillo ar

|| rliimnriíici írniutí íipirriíiui Iiuljnnnfs |Jnuli-
il nus pnu-

yír monociji us monocljus mirericoríiin ici iníitflrns.
||
§alutfm nb ro
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HUi rft fnlus rternn. et rríifiiiptio
|1
ucrc iiortrn. ; e de fo iti, a rtuiil.

a duas cols. por pagina, o texto dos SnmOltfS iC |JlIÍlt. (fjrilitritlin) ; §cr«

inOIICS ilf Ijttntrimoilio ; e SnmoiirS 6t JJiílUitnlí.» ; que fecha, no lim da
segunda coluna do verso da ultima folha, pelo registo do logar, do nome do im-

pressor e da época da impressão, que reproduzimos íoto-zincográficamente

:

Cí^oc fine clau»
úuncui <rrtnonE;0 oeXPammo^
nio.ac Tidut(ar{r:rcli0uji0 ac Icii

ttciuuUscumulACillimr adouis
ii3o04nmi>'HmHin.oiuine it)to

logie piomloiierjnri.lacnois
diniB Ctumarrh.niargantr ptei
cior(i(unr.3inp:fili-parinus ets
penfia IjoncIliíTimi Tinmagi(h'í
3ol>anniâIDemarnrt UhtarQal
me TQuif rriCdti» partfLrnria lus
r4n.Biuie on. ZD.quineitefini»
Eit.uo.3uU1.

/noutkchtifle ttbi rerum (m<bin
maooicna».
Cui cnare< cui (eUuai cetnm ou
rcruuetetQer.

Livro belamente impresso, MUITO RARO. Na composição tipográflca, embelezada de

lindas letras iniciais de desenho de fantasia, empregaram-se pequenos caracteres gó-

ticos. -Óptimo exemplar.

2626 -Ravignan (P." Xnvkr rie). — Ua existência e do instituto dos jesuítas,

^^ ^ pelo... (ia Companliia de Jesus. Lisboa: Typ. de Silrestre Castanheiro ..

.

1889. ln-8." de 258-1 pags. E.

2B27-Raynaud (P. T/ieop/i.). — TRINITAS |1
PATRIARCHARVW II S. Bruno

Stylita Mystious
; ||

S. Franciscus Paulanus Oromas-
||
des lieligiosus, ex

Ince & ve-
II
rilate conipactus; S. Ignatiiis Loyola, Anima

[|
mumJi.

\l Dl-

CTIO TBIPLEXW íi. P. TH1':0PH1L1 RAYNAVDl
|1
Souielatis lEsv Tiíeolo-

gi,
II
(Vinhela-emblema da Comp^ de .lesus, lendo no centro as iniciais:

1 H S)
II
LVGDVNI,

II
Sutiiplibiis Haeiede. & Petri Prost,

||
Phil. Borde,

& Lavr. Ahnavd.
II II

M. bC. XLVIl. (ltiA7) \\
CVM PRIVILEGIO.

In-S." de XXVI-6'i4 pags. E.

As XXVI pags. prels. (inums.) compreendem o seguinte; frontispício; Dedicatória ao

• R.mo p. DOMINO 1: LEONI TEiXIER |! ORD. CARTVSIENSIS
||
Moderatori Oene-

rali.. ; Licenças permitindo a impressão; .ARQVMENTVM.. : e .CONSPECTVS
OPERIS !| de S. Brunone...

Livro RARO, desconhecido a Brunet, pois o não menciona não obstante registar outras

obras do autor. Bom exemplar. A ene. tem nas pastas um ex-librís exterior braso-

nado, impresso a ouro.

2628-Reali di Francia (Li) Ne' ([ualisi corilieiíe la Generazione degrimpora-

tori, Ro, DuL-hi, 1'riiicipi, Baroni, e Paladini di Francia, con le grandi Im-

^ presf , e Rataglie da loro fatie. Cominciando da Costantine Imperatore,

1^ O' .sine ad Orlando Conte d'Anglante. Edizione novíssima Da molti errori

. purgata, e diligenlemente corretla. (Vinheta ornamental ; gravura em ma-

deira). In Yenezia, 1704. Pvetso Kicolò Pallegrini, in Corte dei Teatro San-

CAngdo. Con Licema de' Superiori. In-S." de XV.I-463-I pags. E.
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Livro interessante e muito estimado. Edição enriquecida com vinhetas, abertas em ma-
deira. O titulo no tronlispicio actia-se circundado por tarja de composição tipográ-

fica. RARA. Bom e.^euiplar.—A edição primitiva deste romance celebre, registada por

Brunet, foi dada á estampa em Mutince, Petrus Maufer, 1491, in-fol. gótico.

2G29— Robollo (P. ^mnffor).— ALGVNS CA- PITVLOS.,. EM LISBOA,.
JÍ//^' ^

[Do froniifpicio damos a seguinte exacta rcprodxição (olo-zincografica)

;

ALGVNS CA
PITVLOS TIRADOS DAS CAR.
tas que vieram elíe anno de 1 5 8 8. dos Padres da
Companhia de 1 £ S V que andam nas panes da
Índia. China, Iapáo,ô<: Reino de Angola, im-
pieiros peia (apoderem com mais facilidade

'

comunicar 3 mui CQS peiloas que os

pedem.

CitlelidesferoTadre amador \ehello damefituk
Cttnpitnhia, procurador çtruldas freturitM*

<U índta^ & Brafil,0-c*

EM LISBOA,
í/tlxnpreíTos com licença doCon{élhdtgeraIc/>

da linda lnquiíiçáo,6<; do Otdinana
Ter ty^monio Rtbtyio,

Ij88.

[Rcprodui^ão de tamanho igual ao do original)

In-8." peq. de 6't folhas numeradas pela frente. E.

Na frente da primeira ti. o frontispício acima reproduzido em «fac-simile» ; do verso da

fl. 2 ao verso da 15

:

índia.
I!
De fUia de Padre Alexandre Va- \\lenhano Proulncial da Companhia da-\\

quellas partes do Oriente. (De parte da íreute da 11. 9 em diante decorre : fl Rela-
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looo'/^^'''

^ão da gloriofa morte de cinco padres da
li
Companhia, que mataram os gentios nas

terras \\
de Salfete, ejcrlta por o padre Alexandreya-\\lenhwto Pronlncial ao Pre-

pojito gérul
II
da Companhia.) ;

da frente da H. 16 a frente da 30

:

CHINA.
II
DE CARTAS DOS PADRES QVE ||

andam na China, Ç7- enfàrmações que

Se teaeram \\ do padre vifitador da Companhia, & do padre
\\
Rogério o primeiro

çue nella entrou. (A pag. 24 e. seguintes: ^ Capítulos da carta do padre Antonto

Datmeyda.)

;

do verso da referida fi. 30 a frente da 5S:

lAPÃO.
II
Algàas coufas tiradas de hua car- \\

ta que o padre Luis Froes efcreveo

das partes do \\ lapão ao padre Alexandre Valenliano, que já \\
la ejteuera por vifi-

tador, ^ de outra do
\\
padre pêro Oomez Juperior em Bunga.J ;

e do verso da mesma U. 53 a frente da 64 (ultima)

:

ANGOLA.
!1 Relação de hiia carta que efcre-

ji
ueo hum padre da Companhia dos

que andão no ;i Rcyno de Angola ao padre Prouincial de ||
Portugal, da mejma Com-

panhia. (Até parte da frente da H. 60 ; da restante parte em diante a Relação refe-

re-se ao Congo.).

O verso da referida ti. 64 é todo ocupado por quatro vinlielas (gravura em madeira) : a

primeira, a terceira e a quarta são de simples ornamento; a segunda compòese do

emblema da Companhia de Jesus, tendo ao centro as conhecidas iniciais simbólicas

1 H S, na parte superior a divIsa-DEVS
li
tNNOMINETO, e na interior-SALVVM

IVIE FAC.

O volume contém oito cadernos de impressão de oito ff. cada um, rubricados, no pé da

frente das quatro primeiras ff. de cada deles, respectivamente : A 2 {n primeira H.

deste primeiro caderno não apresenta a competente rubrica A), A 3, A 4 a H, H 2,

H 3, H 4.

Compilação interessante e muito valiosa para a história das missões portuguesas na

Índia, China, Japão, Angola e Congo durante os primeiros anos do ultimo quartel

do século XVI.

A edição, RARÍSSIMA, é ainda a única conhecida até o presente. O nosso exemplar

tem a margem lateral exterior de varias folhas defeituosa, prejudicando, nas quatro

ultimas dessas ff. algumas letras susceptíveis todavia de íacil recomposição. -Figa-

niere, Bibl., hist. port., n.o 1439.

a6oO- COMPENDIO
II
DE ALUVAS

||
GAHTAS. . . EM LISBOA... Anno

de M.li.XG.VllI. 1,1598;.

[lio \ronli»i>ic\o dmnos, em (olha aparte, a exacta reprodução tvtu-zíncvgra/iea).

In-8.0 pequeno de 240 paginas numeradas. E.

Na primeira pag. o titulo ou frontispício acima reproduzido em foto-zincogravura ; a

pag. 2 em branco; na 3 as Licenças peruiilindo a impressão do livro; e de pag. 4

(primeira que apresenta numeração) a 240 o Compendio das Cartas propriamente

dito.

Das Cartas e mais peças compendiadas e insertas no volume destacaremos as seguintes

:

COMPENDIO DE UVA CARTA
\,
que o padre Francifco Cabral Prouincial da

\\

Proulncia da índia Oriental da Compa-
\\
nhia de lES V, ejcreueo^o padre Ge- 1| ral

da mefma Companhia. Em
;
Goa a 16. de Dezembro \\ de 1596. (De pag. 1 a 55).

DE HVA DO PADRE lERONIMO
\\ Xauier Superior dos que reSidem na corte do

||

grão Mogor do anno de 95. (De pag. 56 a parte da 69).

DE OVTRA DO PADRE IERONI-\\mo Xauier do anno de. 1596. (Da restante

parte da referida pag. 69 a parte da pag. 74).

DE HVA CARTA DO lAPÃO, DOS\\annos de 94. ^ 95. pêra o Padre Geral d"
Companhia de lESV. (Da restante parte da mesma pag. 74 a 121).



COMPENDIO
DE ALGVAS
CARTAS aVE ESTE ANNO
dt fj. ritráo co( Padres àk Companhia de

J ES V, que reíideoi na índia , & coite

dU gráo Mogor , 8c nos Remos da

China,& Iapão,& no Braíil,

em que fe concsm va-

lias co ufas.

ÇoHegtàíis por O padre (^Ama-

dor Kebello da me ima

companhia.

EM LISBOA.
Com Kctti^ iofarto Officio , Oráiitãrio. O

Defcmbargadoref do Pa^o.

f»r AUxdnàrc de Si^jueirj, Imprcftr ic liurct.

Annode MD.XCVIIi.

Frontispício do livro descrito no Catálogo sob o n,o 2630. Reprodução

de tamantio exacto ao do original.

(Pag. 210)
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1

DO PRINCIPIO, E ORIOEM CO- \\ mo Talcofama fe veo a defunlr com Qaam-
\\

bacudono Jeu fobriaho. (De pag. 122 a 135).

DA POMPA, E APARATO COM
\\
que fe Jizerão eftas feftas, ^ recebimento de

Tal- II COjama na jortateza de Meaco, chamada II luraçu, que quer dizer, ajuntamento

n de delicias, ^ contenta- H mentos. (De pag. 136 a parte da 150).

DA OCCASIAM QVE TOMOV Talco pêra matar a QuambacoWfeu JobrUiho. (da

restante parte da mesma pag 15U a parte da pag. 163).

DE COMO SE ACABOV DE\] effeituar a morte de
\\
Quambaco. (Da restante parte

da pag. 163 a parte da 169).

DE oyTRAS VARIEDADES, E COV-\ fas inhumanas, qae Talco mandou fazer,

que vlerão do Meaco depois de eftar efcrito \] atèqui o tratado prece-
1
dente. (Da

restante parte da referida pag. 169 a parte da 174).

DA CIDADE QVE'\ Talcofama edificou em i; Fuxlml. (Da restante parle da pag. 174

a pag. 179).

RESIDÊNCIA DOS PADRES da Companhia de lESVS, que andão na Cld-\\na.

(De pag. ISO a parte da 183).

COMPENDIO DA CARTA
1
do Padre Matheus Rido., datada no fim: «Defta cidade

de Nancbão, 29 de Agofio, de 1596.» (Da restante parte da pag. 183 a 213).

DE UVA DO PADRE PÊRO RO- \\ drlguez Prouincial da Proulnda do Brafil da

r Companhia de lESV, pêra o Padre hão Alvarez da mefma Companhia : Af- II

fiftentc do Padre || Geral., datada no fim: «Da Baya primeiro de Mayo de 97.« (Da

restante parte da mesma pag. 213 a parte da 237).

DE UVA CARTA DE MANOEL GO- ]' mez religiofo da Companhia de lefu, pêra

hum \\
padre da mefma Companhia, rejldente em Lis- \\ boa, efcflta na Baya a 27,

de Setembro de 97. (Da restante parte da referida pag 237 a 240)

O volume t constituído por quinze cadernos de impressão de oito ff. cada nm, rubrica-

dos, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente:

A 3 las duas primeiras ff. deste prineiro caderno não apresentam as competentes

rubricas A, A 2), A 4 z P, P 2, P 3, P 4. Na rubricação não se empregou a letra /.

Livrinho precioso e de elevado interesse para a historia e estudo das missões que, em
fins do século XVI, foram pregar e difundir a civilisação cristã nas povoações indí-

genas de varias regiões ultramarinas; e também valioso pira o conhecimento exa-

cto de alguns importantes sucessos militares ocorridos nessas longínquas paragens

durante a referida época. Desconhecido aos colectores do Catalogo dos autores e

obras, que se lerão, e tomarão as autoridades pnra a composição do DICCIONA-
RIO DA língua PORTUGUEZA, inserto nis pags. prels. do tomo 1. o (único pu-

blicado), onde somente registam a outra obra do P. Amador Rebelo, acima descrita.

Os exemplares, muito valiosos, são extremamente raros. Inocêncio não conseguiu vêr

nenhum. O nosso encontra se perfeitamente conservado, e isto decerto o valoriza

mais ainda.— Figaniére, Bibt. Itist. port, n.o 1439.

Rebello (Gnhrtel).—Infoimaçr.o das cousas de Maluco. . .—Veja-se : ColU-

Cfiio An noticws .

.

2631- Rebello (P. /oão).-HISTOBIA
||
DOS

1|
MILAGRES || DO ROSÁRIO

|1
D.\

II MHGbM II
NdSSA SENHORA.

|1
PELO P. JOAM BEBEI L(t|| l'a Compa- '^QM (^

nhia de Jesvs. Hieyo acrefcevtado a Benção da Rofa.\\ I Vinheta qua- '^

drangular reproiiuzindo a imogeni da virgem com seu filho Jofus no colo;

tosca gravura em m:ideiia)
1|
EM COIMBKA

|| ||
N^i Offlc. de JOStPH

ANTUNES DA SYLVa
||
Imprtílor da Umuerlidade, Familiar do. H Santo

Officio.
II
Com todas as licenças neceffarius. ||

Anno do (sic) 1121.— In-8.°

peq. de XII ff.
|
prels ) inums. e 232 nnuis. pela frente. E.

As XII ff. prels. inserem o seguinte: frontispício (frente da fl. I ; verso em branco); <A

BENC,AM„ DA ROSA.. (H. II); .PROLOGO ||
AO LEYTOR.. (Devidído como que
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Zíí

em vários capítulos) (ff. III a XI); e «LICENÇAS.) permitindo a reimpressiio da

obra (frente da fi. XII ; verso em branco).

A obra propriamente dita, que decorre nas 232 ff. nuins., é dividida em Ires Livros: o

primeiro com LXVIU Diálogos; o segundo com XXIII, e o terceiro com VII.

Em frente do frontispício acha-se colocada uma gravura a buril em chapa de melai re-

produzindo a imagem de Nossa Senhora da Conceição, gravura que a nosso vêr não

faz parte do livro.

Livro clássico e muito estimado. Edição já bastante rara no mercado. Belo exemplar.

A edição primitiva, muito rara, tem no frontispício os seguintes dizeres:

Historia [I dos milagres || do Rosário, de niuytas|!&' diuersas deuações, 8; seruiços,

que santos, & pecadores II fizerão a santíssima Virgem, íi a lesv Christo nosso Salua-

dor, pollos quaes receberam de Deos grandes bensH temporaes ; & espiriluaes
;
pro-

uados todos com mila- |i grés, ÍJí casos estranhos, que acontecerão, H & se podem fa-

cilmente fazer. |i Damse auisos, & doutrina necessárias, para diuersos estados
||
de

pessoas, & remédios para muytas necessidades tem- i|
poraes, & espirituaes que acon-

teceram na vida 1! (Vinheta) || Composta em Diálogos, pello Padre loam Rebello da

Companhia de I^svs, Natural do Prado de Lauiego.
ji
Impresso com licença do S. Of-

Jiclo, J- Ordinário, Anno de 1602.
|
Em Euora por Manoel de Lyra. Impressor da

Vnluersidade,\\com Priuileglo Real. (f- d sua custa. ln-4.o peq. de II ff. (prels.)

inums., 170 irregularmente nums. na frente, e mais IV inums., finais, de índice. As

ff. 121 a 124 acham se marcadas 131 a 134; e a numeração salta de 126 para 137,

seguindo esta nova ordem até final (ISO).

As reimpressões são, além da que acima descrevemos

:

• Hystoria |' dos milagres do Ro- 1' sario, e de mvitas devoções, que santos & pecca-

dores fizerão á Sacratíssima Virgem, & a lesu Christo nosso Saluador
il
pellos quaes

receberão de Deos grandes bês ]> spirituaes, & temporaes : tudo proua- 1| do cò mila-

gres, & casos estra- 1: nhcs que acontecerão. II ... M/wo (Vinheta) Í60S. li 1 Pelo

Padre loão Rebello da Companhia de lesv... ||
•] Impressa com licença da S. OJji-

cio. Por Manoel de Lyra. ln-8.o de XVI-252IV ff., sendo a ultima ocupada por

uma estampa com a imagem da Virgem ; Lisboa, por Francisco de Lyra. 1610, ín-8.o

;

-/*/, por Jorge Rodrigues, 1614, in S.o;-Em Lisboa, com licença. Por Pedro Craes-

beeck, 1617, in-8.o peq. de Xll-234 íf.;-lbi, por António Alvares, 1639, \n-S.o;-lbl,

por António Craesheeck de Mello, 1669, ín-S.o;-/i/, por João Galrão', 1676, in-8.oI

/*/. pelo mesmo impressor, 1691, ín-8.o;-e Ibi, 1725, in-B.o.

2632 f^ lESVS. í*-i II
RCSAlilO

||
DE LA SANTIS H SIMA VIHGEN M/\-

niA... Ehora... 1599.

^'> fn
^' "^

(lio frciUisjJicio damos, em fulha áparle, a (xacta reprodução foto-zincográpca).

In-S." peq. de XVI ff. (prels.) inums., 188 nums. na frente, e mais X
inums., finais. E.

As XVI ff. prels. inums. compreendem o seguinte : fronfíspicio, (acima reproduzido em
•fac-símile> ; frente da H. 1 ; verso em branco) ; «Jj^ lESVS MARIA ^^^ |1

^ Approbacín dei Con-
1| fejo general de ia (sic) fan- 1| ta Inquifi- 1| cion. |1

lí , (da-

tada e subscrita no fim : »En Coimbra ocho de lunio de 1598. || Fray Angelo Perera.») I

dois vistos; «Approbacíon dei or- 1; dinario.> (datada e subscrita no fim: •... Ebora

en veynte, y || ocho de Henero de 1599.
' Hector Ouomez Madera.» ; «Approbacíon de

los
II
Superiores » (datada e subscrita no fim: «... En Ebora a veyjtte de lunio de

mil y 11 nouenta, fs/c^ y ocho afios.» 1| Chrírtoual de Quovea.>) ; mais dois vistos per-

mitindo a impressão do livro (o primeiro subscrito por Luís Morales, e o segundo,

datado e subscrito : <S. Roque de Ia Compania de lESVS.
||
Manoel Corrêa-), e ainda

a seguinte declaração de privilegio: «Con priuileglo para los Reynos de || Portuga'

para que no fe pueda impri- 1| mir, ny vender, ny Iraher de fuera fin li- ;; cencia.»

(fi II e frente da III; verso em branco); Dedicatória: «Al Padre Chriftuual de

II
Oouea Prouincial de la Com-|| pania de lESVS, de Portugal.-, datada e subscrita

no fim : «... Euora 14. de Ottubre, de 1599. |; laan Rebello.» (ff. V e VI e frente da

VII) ; Prologo .AL LECTOR.» (do verso da mesma fl. VII a parte do verso da XV) 1



m
IS IMA VIRGEN M A

j

RIA MADRE de DIOS
I Y SEN N ORA
(

NVESTRA.- ifr/

^Compuefto por el padrcíuan^

Rebello dtla Compania ^
I de lESVS. p

«•«<***»*««•**

ímprejfo en Eborapor Manueldt

Lyra. Jnode I599« .w
Rosto da obra descrita no Catálogo sob o o.» 2632. O

mede 121X79""n.

(Pag.
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índice ou Sumario dos três Livros em que a obra é dividida (restante parte do verso

da referida H. XV e parte da frente da XVI) ; e : .AVTORES QVE SE HALLAN,
1| y

dizen auer efcrito fobre Ia deuocion
|| dei fanto Rofario.» (parle inferior da frente e

verso da mesma H. XVI).

O texto da obra propriamente dito ocupa as 188 ff. nums.; nas primeiras IX das X ff.

inums. (iuais a -TABLA DELA PKl-
II
MERA (e Segunda) PARTE DEL RO- 1| SA-

R10.> : e na fi. X (ultima) : -LAS FALTAS DEL |[ molde que ay eneftos três libros.»

Depois, fazendo parte do mesmo volume, mas com rosto próprio, sendo também pró-

prias a numerasão de ft. e rubricação de cadernos, segue-se o complemento ou adi-

cionamento da obra

:

lESVS.
II
ROá

II
RIO

II
DELA S.^NCTIS-

||
SIMA VlflGEN

||
MARIA

MADRR DE Oli iS
|i
Compiielto por el Paire lunn

||
Hebello, doía Cõpynia

de leíiis
II
N"ti'ral dei Prado de Lawgo.

\\
Inipreflo em Ebora con licencia

por M inuel
||
de Lyra. Ano de 1600.— Oi-S." pcf]. de IV ft". (prels.) inums.,

53 nums.. e mais 3 inums., finais.— J.s duas obras ou partes em um vol. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o titulo acima transcrito ; nas

ff. II e III e em parte da frente da IV as Aprovações e Vistos permitindo a im-

pressão já dadas na parte precedente ; na parte inferior da frente da mesma ÍI. IV o

«Summario de Priuilegio.» (•... feitas em Lixboa por lorge j da Cofta a 29. de

Agofto de 1577. Annos.») ; e no verso da mesma ti, IV a ^Sunima dei priuilegio de

!! CaftiIIa.> (>... fecha por Don Luys de Sala |1 zar en Angutax a 4. de Octubre de

1599..), e a -Tafa...

As 53 pags. nums. inserem o texto da obra («ADDICION || AL CAP. OCTAVO || DEL
LIBRO PRI-IIMERO, ||EN LO QVAL SE DECLARA LA |1 intercefrion dela Virgè

Maria, y fu fancto Ro- ; fario fer mui fpiritual...»); e as III fí. inums. finais a «Ta-

bla dela Addicion dei capitu 1| Io octauo, libro primero.»

A composição tipográfica das duas partes, bastante perfeita e embelezada com diversos

cabeções, letias iniciais e florões decorativos, foi executada com caracteres redondos

de vários corpos, vendo-se também algum itálico.

A segunda parle ou complemento é, como se vê das epigrafes que precedem o texto

principal e a «Tabla», um Aditamento ao Capitulo oitavo rio Livro primeiro da obra.

Livro apreciável. Nem Inocêncio nem Pinto de Matos tiveram dele conhecimento. Edi-

ção primitiva, e parece que a única que se publicou. Os exemplares são RARÍSSI-
MOS

; nem mesmo encontramos noticia de, em época próxima ou remota, ter apare-

cido algum á venda. O nosso está perfeitamente conservado

Rebello {Fr. Manuel).—Sermko . . no Auto da Fé... de Lisboa... 1629.

—Veja-se: Autos da Fé {Sermões de).

2633—Rebello da Costa {Agostinho). -DESCRIPÇAÔ |1
TOPOGRÁFICA, E HIS-

TÓRICA
II
DA

II
CIDADE DO PORTO.

||
Que contém \\ A sua Origem, Situa-

ção, e Antiguidades: A magni- 1| ficencia dos seus Templos, Mosteiros, -^ j_ In ô

O

Hospitaes,
||
Buas, Praças, Edifícios, e Fontes: O número dos seus Habi-

tadores, o seu Caracter, Génio, Costu- 1| mes, e Religião que professaõ

:

Os appellidos das
||
Famílias lUustres, que nella residem : O Catalogo

||

Chronologico .dos seus Bispos; os Governos Eccle- ||
siastico. Civil, Mili-

tar, Politico: O nascimento do
||
grande Rio Douro, que Banha, e forma a

sua Bar-
||
ra : As producçoens da Natureza, e Industria, que

||
augmentaõ

os Ramos do seu Commercio, e proniovom as Fabricas, que tem eslabelp-

cidas : Os Privi- 1| legios, Isençoens, e Regalias, que a engrandecem : A no-

ticia dos Homens, e das Mulheres Illustres em Virtudes, Letras, e Armas,

que delia são naturaes
|| &c. &c. &g.

||
Enriquecida com Estampas, e Ma-

pas curiosos, que\\a ornaõ.
||
FEITA POíi

||
AGOSTINHO REBELLO DA

COSTA
II
Preshytero Bracarense, Doutor em Theologia, e Ca-

\\
valleiro
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professo na Ordem de Christo. \\
fPeqiienina vinheta representando nma

cruz; fciravur.i em m.ideirai
||
PORTO: r N.i Officina de António Alvarez

Ribeiro.
||
Anno de cioiocr.LXXXix.

||
Com licença da Real Mesa d' Com-

missaõ Geral
\\
sobre o Exame, e Censura dos Livros. In-8.o de Xll-XXXII-

374 pasís. niims., afora VI inums., finais, e, em fl. desd(>l>ravel. um
fPlano

II
Que mostra a Ordem com que os Iiesembargadores da Cidade do

Porto I lespachnò em. Relação. E.

As XII pags. prels. constantes do primeiro grupo de numeração compreendem: frontis-

pício ipag. I) ; declaração de Taxa (pag. 11) ; e .ADVERTÊNCIA NECESSÁRIA.,

(pags. 111 a XII). As XXXII pags. imediatas são ocupadas pela: .DESCRIPÇÃO
PRELIMINAR 1! DA i|

PROVÍNCIA || D'ENTRE DOURO, E MINHO.. ; as 374 pags.

nums.» pelo texto da Descripção da cidade do Porto propriamente dito; e as VI

pags. inums., pelo .INDEX j; Dos Matérias que contém a Descripção Preli-W minar

da Provinda do Minho.' ; pelo «INDEX
|| Oos Capitulas, e Matérias qne contSm a

Des- II
cripçâo Topograjica, e Histórica da Cida-

1| de do Porto.^ (dispostas a duas

cols.), pelas ^ERRATAS^ e EMENDAS..
Na composição tipográfica empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

A parte artistica, interessante e de muito merecimento, que o volume contém consiste no

seguinte : um mapa da Província de entre o Douro e Minho, uma vista panorâmica

da cidade do Porto, com as respectivas legendas indicativas dos edifícios e locais

que se observam na mesma vista (T. S. Maldonado detin. Porto - Godinho sculp )

;

e uma «Planta (vista panorâmica) Oeogr.áfica da Barra da Cl.d^ do Porto», também

com legendas elucidativas dos locais e edifícios abrangidos pela mesma planta (T.

S. Maldonado detin. Porto- Godinho sculp.). As três peças que 6cam mencionadas

são gravuras a buril em chapa de metal, e de maiores dimensões as duas ultimas.

Livro curioso e de bastante valor para o conhecimento e historia de factos e cousas por-

tuenses antigas. Muito estimado. Edição primitiva, MUITO RARA. Bom exemplar.

-Figanière, Bibl. hist. port, n.o 719.

2634— Rebollo da Silva (L. /!.).—Memoria sobre a população e a agricultura

(r' Cy de Poilugal de^de a fundação da monarchia até 1865. Parte I.(de 1097 —
1640). Redigida por ord- m du commissão de estatística rural, por. . . Lis-

boa : Imp. Nacional, 1868. In-S." de XL-3Í5-II pags. E.

2635 Varões illustrcs das três epochas constitticionaes. Cnllecção de

Esboços e Estudos Biographicos, por .. Lisboa: Livraria de António Ma-
ria Pereira—Editor... 1870, Iii-S." de 1I-VII1-'Í67-I pags. E.

As II primeiras pags. prels. constituem a H. de rosto; nas VIII pags prels. imediatas

vem o seguinte: titulo do rosto (impresso, alternadamente, a preto e a vermelho).

Dedicatória «A EX."* SENHORA DUQUEZA DE PALMELLA.. ; e «DUAS PALA-
VRAS AOS LEITORES., (datadas de -Lisboa 31 de maio de 1870 .).

Compreende as biografias do Duque de Palmela, Manuel Fernandes Tomás, José Xavier

Mousinho da Silveira, José da Silva Carvalho, José Estevão Coelho de Magalhães e

Manuel da Silva Passos, todas acompanhadas dos respectivos retratos (gravuras em
madeira, impressas em separado). -Estimada e já pouco frequente.

2636—Recuei! nôcessaire. Avec PEvangile de la raison. (Vinheta ornamental).

Londres. MDCCLXXVl. In-8.° de VI-280 pags. E. '

As VI pags. prels. (inums.) conteem o seguinte : titulo do ante-rosto ; titulo do rosto ; e

«Table des Pieces contenues dans ce Recueil.»—Livro curioso, bem impresso e

pouco vulgar. Óptimo exemplar.

Redondo (Conde de).—Dedicatória a el-rei (D. João VI).—Veja-se: Cole-

cção de noticias . . (t. I).

-p 2637— Reflexões sobre o titulo de Armamar, ou PenionsIraçSo das razões que

/^^ ^ assistem ao Senhor I). Aftoiíso de SuUsa Botelho de Vasconcollos e M^ne-

2Á

^/

/i
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zes de Mattos e Noronha. Para haver o dito titulo. Lúboa : I^a Ty/ograplua

de Borges. . . 1850. In-i." de 28 pags. Des.

2038- Rc-gimcnto òt romo os ronftiíiii
||
rrs 6ns romnrcns luui 6f pimiír...

/, ^"Ot^/n ^ ^
(Lisboa, por Luis Rodrigues, 1539 ?i. /
(Do froixthpkxo damos a exacta reproduMo fiU.n-ii^icogi-áftca que fegiie):

è~l|^gimef]to oe como oa contado
ice vae coiíurcas bá oé pzoucr fobzc as capelUõ : ofpitaaes

:

jalb2C6arta6:cõfrar(a3:gaf3rías:obJ99:Cei(a6:írefidos:no*

uamctcottkn.ido: zcopllladopdiomuytoalroí tiiiiyto podcrofo K.ey

com ábanuí} noíTo fci>l)oz . e per cfpccial mandado oc fu:i 2lltC3a ? bá
f-- '. joeboii!?or;,iiiioeCremonaboinatuloucnipjcmír.

Compríuilegio
{O original mede 199x170'"'')

In-fol. de V (ou VI?) folhas (prels.) inums. e luiij. niims. na frente. E.

Na frente da primeira das V ff. prels. o rosto do livro, -acima reproduzido foto-zlnco-

gráficamente ; do verso da mesma H. I ao verso da IV a CE ffnuoníin 5o rfgt-

ntíntO
II
bns mptllas 1 orpttaCS. (etc), que remata pelos usuais dizereí :
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% C_ iim 6n tnucin6n.

e na II. V (cuja frente tem uma tarja reproduzindo troncos de plantas, um pavão e

vários outros animais (naturais ou fantásticos) o fj. ÇtrolOIllH).

Na frente da primeira das IdÍÍJ $>)• nums. (esta primeira folha e as sete imediatas nSo

apresentam a competente numeração, que só começa a aparecer na $<>• ti.), pela

respectiva rubrica ou epigrafe e na disposição que mostra o seguinte €Íac-simile> fo-

to-7incot;ráfico

:

ffãqui k começa o regi»
mento 1 maneira De q oe conndoies paa

obião ter(38 1 refidoe bam pe pio»

ucr:nascapclae i cfpiicaaee.

Czitulo primeiro em que
cafoe rofpcdcramoa aminiílradojeô.

iR imclramcntcquando 06
còtadojfe oaa objae ta»
^as.i refidoo Pe noiTos re»

gnoa ; 1 ícnboiíoa cojreré

aaeoinareaeq acida buú
per nog fam cncarregua»

díR tãto i| cm cada bnú lu

Cal'DelÍjecbet;arcmfecn;'

fo!mará:t (atiersin oetO'

daa aa c jpcllaa qtic no ral

lm;jr:t ffu termo ouuer:
que famíoeucmleraininlflrcidas per adiiiiMiflíadoiea

leygoa.eaquclUaque acbarcmqrcm ainimflradojea
oafaramblrperantefy 7 Ibta mandaram quelogolbea
molíremo6feflanicnto9/inftitiii(õeo7o:dcnan^aaDe
fuae capcUaa . C bem alTi (bes inoíírcm o6 tomboo : em
qticampeeftar alTairadoeí peclaradoa todoacsbcfe
í bcranças : occada bua capella . C oeípoio ce vifío to-

do per 08 Dltoocoiitado:e0elle3ecin toda oiligcneiai

perqualqucrmodotmaneiraqiicpoderemrelufoíina.
ranibein iioecrtorfceireB aininiíhado:cacunip2enittB

coulsB quclbea pcraaoitae tnflitniçõeBbe mandado:
TbeinafTi feaa capelas iam empolTeoe todaaaeberan*
í33:tbcéaquclbc80írcitainêtepcrtcnçc.ey(Tomefmo

(O original mede 233xWi)inm)

principia o texto no |ílCl)Íintllta propriamente dito, o qual, dividido em t(ij.

Cl ff itlllíâ (além de um outro final, com a rubrica ou epigrafe : CL ffiftrtUnfS.),

termina a qua^i meio da frente da £d1> luiíj, (ultima), tendo depois ainda os se-

guintes textuais dizeres

:

I



AZEVEDO -SAMODÂES 217

Dnín ctit iianof-

fn çiíaôr 6f girlum. n. rniij. ftins 6b mes 6c frpícmlirn : aii6ic pircj

o fc?: ninio ôn iinfriíitfiitci Sn iiolTa ffiiluir 2f;irru Clirtsto 6r mil it iiui-

nlitiilos /t (luntíirjí niiiiíis.

a que põe remate a marca e divisa do impressor Luis Rodrigues, que damos em

foto-zincogravura

:

O voluuic é lormado de sete cadernos de impressão: o primeiro, de seis ff. (as prels.),

rubricado, flo pé da frente das quatro primeiras, respectivamente : n ij (a primeira

ti. deste primeiro caderno, por constituir a H. do rosto, não apresenta por isso a

rubrica llj ; os cinco imediatos, de oito ff. cada um, estão rubricados, no pé da

frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: l', b ij, li itj,

b tiij a f, f ij, f iij, f iiij ; e o sétimo e ultimo, de dez ff., no pé das cinco pri-

meiras, respectivamente: 8, 8 ij, fl iij, 8 tiij, V.

A impressão, muito nitida e esmaltada de numerosas e lindas letras iniciais de desenfio

de fantasia (gravura em madeira), foi executada com caracteres GÓTICOS de um só

corpo, á excepção de duas linhas do titulo do frontispício, da declaração- fJL í"im

6n tnuonbn., da primeira linha da rubrica que encima o texto do IJfflimetltO
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propriamente dito, da primeira linha da epigrafe do ^.lUlO ^rillttiro e de um ou

outro dos demais (TitlllOS, que são de corpo sensivelmente "'^""- ...

As pags. correspondentes ao verso da referida ÍC 1 e frente « verso da í». « .
s

\ão adornadas com tarjas ou cercaduras mais ou menos .dent.cas á que descreve-

mos acima e á que se vê no .facs.mile. da frente da primeira das folhas nums.

A nlTer âo das folhas é quasi perfeita, pois que. e apesar de não ^P--"^ ^
$1.. ir. em diante, somente se nota o defeito de, na H. xxx.x, apresentar a rubr.ca

Segu^ndf^ediça"'^^ bela e RARÍSSIMA, deste fCflil.lC.ttO, registada porjosé Anas-

tácio de Figueiredo a pag. 176 do tomo I da sua Synopsls CHro.olaglca, .nas que

Inocêncio desconheceu. Magnifico exemplar, e por isso de muito apreço e valor.

A edição primitiva com titulo e ornatos de frontispício idênticos aos da re.mpressao

ZZ:ZrL, foi impressa em Lisboa, por )oão Pedro de Bonhomini de Cre

mona, 1514, constituindo também um foi. de VI ft. i"7^-.,f,
'v','' """''-.P^'"

f
="'"„

Na impressão, que apresenta a rubrica do texto do lUfltmCl.tO propr,au,ente d.to

(frente da primeira das «. nums.) impressa a vermelho, empregaram-se .gualmeate

os denominados caracteres góticos. Os exemplares, verdade.ras preoos.dades b,b 0-

gráficas,são de extrema raridade, pois que apenas se conhecem três, existentes, res-

pectivamente, nas Bibliotecas Publicas de Lisboa, Porto e Évora.

2639_REGIMENTO 1|
DA « ALFANDEGA |1

DA
||
CIDADE H "'O ^^0'* \'- ^

^s-

, . cndo de ,-.rn..s rems portuguesas ;
gravura en. madeira)

\\
COIMBIU II

Na

/^.M e> C> Officina de ANTÓNIO SIMOENS FERREIRA 1|
Impressor da Universidade.

1^1 Anuo de 17.=>4 — In-4.'' d.; lOS-XlI pags. E.

As ummas Vli. das XII pags. finais inserem o «ÍNDICE ||
DOS CAPÍTULOS, QUE SE

CONTEM
II
neste Regimento.. -Edição RARA. Bom exemplar.

2640-Regimento da forma, porque se ha de fazer o lançamento, e cobranga

das decimas, que os Três Estados do Heino olTereceraõ nestas ultimas

^ / ,, r-> Cortes para a despeza da guerra. (Escudo de armas reais portuguesas).

Ofi^ ^
Lisboa- Na Ofíicxna de Antor,io Viceale da Silva, Livreiro de S. Mageslade.

Amo MDCCLIX. Com as licenças necessárias. In-8.o peq. de 86 pags. nums.,

uma inumerada e uma em branco, final. E.

2644-Regimento da forma porque se ha de fazer a receita, e despeza do ca-

bedal, que Sua Magestade, que Deos guarde, tem applicado h repartição

da Junta dos Três Esl.ados pelo Thesoureiro mór da mesma Junta. (Escudo

// r' V de armas reais i
orlu.uesas). U.hoa: ha Ojfana de Anlouio Vicente da Silva

//^
'

Lloreiro de Sua M^neslade. Anm de MDCCLIX. Com as licenças necessárias.

In-8 o neii de 107 pags. nums., duas inums. e uma em branco, final. E.

26i2- REGIMENTO ||
DO \\

PROVIMENTO II
DA SAÚDE PARA O PORTO DE

||

'^Íã"'tem frontispício propriamente dito: os dizeres acima transcritos vêei^-se no alto

da frente da primeira folha a preceder o texto. No fim, a rematar, o reg.sto

.

Na Officina de MIGUEL MANESCAL, Impressor do 1|
Santo Officio. Anno de

/ /! ^ II -. 1695 -Infol. de 12 folhas inums., além de uma tolha com um Alvará re-

// Op^ "^
comendando aos Governadores das Armas, etc. a guarda, e observância

/ do /i<<7imeHÍo do liroMmcHÍo rfa «aJ/dí". E.

De folha 1 a 8 (frente) o texto do Regimento do provimento da saúde propriamente dito,

que é dividido em XXII Capítulos; da mesma folha 8 (verso) a folha 11:

REGIMENTO ' QUE SE HADE OBSERVAR, SUO ||
cedendo haver peste (de que

Deos nos Iiure)|lem algum Reyno, ou Província con- 11
finante com Portugal,

(contêm XV Capítulos, e vem no fim datado: «Lisboa 20. de Defembro de 1693

ann-r (sic) ; e na 11. 12 um Alvará régio («Manoel da Sylva Colaço o fez em L sboa

a ?è.?e| deVevereyro de feifcentos noventa & finco. II
Frã- II

cifco Galvão o fez ef-

crever.>
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A composição tipográfica, executada com caracteres redondos e algum itálico, acha-se
embelesada com um Horâo de remate ornamental e com três letras iniciais de dese-
nlio de fantasia, tudo gravado em madeira.

O Alvará ordenando a observância do Regimento, impresso com caracteres itálicos e co-
locado em frente da primeira folha do opúsculo, está subscrito por varias entidades
(portuenses?).

Regimento interessante e de apreço. MUITO RARO.

2(543 -REGIMENTOS DO
||
AVDITORIO ECOLESIASTICO DO AR

niSKAD » li'EVOHA...— Eijora, 1598.

(Do froiilini.icin damos a exncla reprodui^õo futo zmcoi/ni/ica que styut):

REGIMENTOS DO
AVDITOaiO ECCLESI ASTICO DO AR,
flitoi,afc»ll do D<r(«ho,ít Q,a«offinj« d, jalllç. EccIcn.flK. . ?. ordcn, qw(i Jj
A» ^hgKi, McfccoudoíA mu4,do,.conforSe ao ctrapo . & ó, .Wa «mÍST^

lu,^ucfcKuc^jolig,j<joCoDcUioTridciiíloa.

,P»lMÍ>i,4,RíOTma/„a„,o CaRlSTO fd,ci^rb..tcmflbciciamai,Bai

CK

,/2^^ o c:>

Impreílo em Euora por Manoel de Lyra ,pof mandado d»
dito Reuerendifsimo em Chrlfto padre

ANNO DE M.D.LXXXXVm.

O oriytnal mede 'J3H>' lòH"*"')

In-fol. de IV ff. (prtls.) e 164 nums. na frente (o verso da ultima em
branco). E.
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Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o frontispicio de que acima
se dá o <fac-simile.

;
na fi. II uma Provisão de D. Theotonio de Bragança, Arce-

bispo de Évora (datada e subscrita no fim: c... Euora, |i a 22. de Março, de 1598.
||

Theotonio Arcebispo d'Euora.'); na frente e em parte do verso da 11. Ill, a duas
cols., a <TABOADA.>

; na restante parle do verso da mesma H. III, a toda a lar-

gura cia pagina : .OS DIAS FERIADOS QVE SE OVAR- 11 dão nefta Relação de

Euora, & audilorio Ecclefiafli- II co delia, afora os da Conflituição,
|| faõ os fegutn-

tcs." ; na frente da II. IV a «ERRATA.» ; e no verso da mesma ti. IV uma estampa

quadrangular (gravura em madeira) reproduzindo o Crucifixo e na parte superior a

imagem do Padre Eterno.

O volume é constituído por cadernos de impressão de duas, quatro e oito folhas, rubri-

cados -.A, A 2 A Z, Z 2; e Aa, Aa 2 a Xx.

Na impressão, nítida e embelezada de vinhetas ornamentais e de grandes letras iniciais

de desenho de fantasia (gravura em madeira), aplicaram se caracteres redondos e

itálicos : os primeiros no texto compacto do Regimento, e os segundos nas epigrafes

dos vários Títulos em que o mesmo Regimento é dividido.

O volume tem parte de pags., e mesmo algumas ff. em branco, que, sem se saber bem
porque, são contadas na numeração geral das ff. A este respeito traz o presente

exemplar, em uma das guardas da frente, a seguinte curiosa observação do Conde

de Azevedo

:

«Ha neste livro uma cousa notável, que é a de se verem nelle as folhas 56, 82, 88,

98, 106, 112, 114, 124, 136, 140, 148, 152 e 156, todas em branco e sem paginação nu-

merada, a qual comtudo se leva em conta na pagina seguinte. Esta mesma singula-

ridade encontrei em dous exemplares, que examinei, sendo um delles o que existe na

Bibliotheca Publica Portuense.—Visconde de Azevedo.»

A nós, porém, quer-nos parecer que esta circunstancia se deve sem duvida a, já depois

da composição do texto se achar executada e destribuida por paginas, ter-se supri-

mido, por qualquer motivo que hoje se desconhece, o texto correspondente aos claros

que o volume apresenta.

Livro, no seu género, interessante e de muito apreço. Edição primitiva, e única que

isoladamente o Regimento teve, pois que nas seguintes saiu acompanhado das Cons-

tituições synodaes do mesmo Arcebispado de Évora. Os exemplares são RARISSI-

IVIOS, sobretudo quando no belíssimo estado de conservação em 4ue o nosso se en-

contra. O nosso exemplar tem ainda uma' cousa interessante a recomenda-lo: per-

tenceu ao Auditório Eclesiástico de Beja, como o indica a seguinte nota de caligrafia

quinhentista, escrita á pena na margem inferior do frontispicio: -/'ara o Auditório

Eclesiástico da Cidade\\de Be/a. -Catálogo Palha, n.o 363.

2644— Regimento do Santo Officio da Inqvisiçam dos Reynos de Portugal.

Recopilado por mandado do Illiístrissimo, ^ Reuerendissimo Senhor.

Don Pedro de Castilho Bispo, Inquisidor Geral, ^ Visorey dos Reynos

1 cA /'} C-)
cie Portugal. (Emblema da Comp* de Jesus tendo ao centro as iniciais:

/ 6 P I H S
;
gravura em madeira) Impreso (sic) na Inquisição de Lisboa por Pedro

Cratbeeck. Anuo dn Encarnação do Senlior de i613. In-fol. de 11 (T. inums. e

48 nums. na frente; a que se seguem mais 19 inums. de «REPERTÓRIO
DO RE-

II
CIMENTO DO SANTO OF- 1| FIGIO, E DE SVAS ADDIC,ÕES,

jj E

DECLARAÇÕES.». E.

As duas folhas prels. inums. compreendem o titulo, encimado por uma vinheta, e a pro-

visão do Bifpo ínquifidor Apoftolico Geral Dom Pedro de Caftilho, rubricada á

pena pelo próprio t O Bispo Inquisidor geral.

As 48 ff. nums. inserem: de ti. 1 a 43 o texto do REGIMENTO propriamente dito, que

se divide em XVII TÍTULOS, fechando com o usual-FIM: na frente (verso em

branco) da fl. 44 (inumerada), a duas cols., a ^TABOADA DOS CAPITVLOS.- ; e

de H. 45 a 43 (frente; verso em branco): .ADDigÕES E DECLA-
1|
RAC,ÕES DO

REGIMENTO...
Segundo Barbosa Machado, este primeiro Regimento da Inquisição que se imprimiu em

Portugal foi coordenado pelo cónego dr. António Dias Cardoso.
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Primeira edição, RARÍSSIMA Exemplar sem frontispício; apesar disso precioso e de

muito apreço, porque pertenceu ao próprio Santo Otlicio, como se vê das seguintes

declarações, em letra manuscrita da época (século XVll), escritas na face da guarda

da frente do exemplar, e que constituem um documenta autentico

:

Pertence ao. sJ" off" da Inquisição

de Lisboa.

Aos doas dias do mes de Dezembro de mil seiscentos e treze
\\
annas em Lisboa nos

Estaos do despacho da S.^'^ Inquisição \\
estando alty os Snrs InquisidoreSj per B"'^"

frz secretario do || Conselho geral foi dado este Regimento a elles Snrs., dizendo
\\

que o III.""' Snór Bispo Inquisidor Geral mandaaa q de oje í po: diante se guardasse

este Regimento aísi e da maieyra
\\
que nelle se conthem ; de que os ditos Snrs.

mandarão fazer \' este termo que assinarão, fr.'^" de butges notário de S.'" || Officlo

o escreui, |' Saluador de Mcsq.^"

J." Alz Brandão.

No verso da fl. 4S esfoutra declaração

:

Aos seis dias do mes de Março de mil seiscentos H e quinze anos pello Secretario do

conselho geral
;
Bartholomcu frz. forão entregues na mesa da In- ', quisição de Lis-

boa estando ahl em mesa o Snor Inqu."'' ; João Aluarez Brandão em audi." de polia

manhaã \\ estas adições e declarações do Regimento do Santo Inquisidor [\flz este termo

Simão Lopez o escrevi.

O segundo Regimento da Inquisição em Portugal imprimiuse em 1640. Os dizeres do

frontispício, dentro de uma elegante e aparatosa portada (gravura primorosamente

aberta a buril em chapa de metal por Agostinho Suarez Floriano), rezam textual-

mente assim :

«Regimento do Santo Officlo da Inquisição dos Reynos de Portvgal. Ordenado Por

mandado do Illustrissimo ijf Reuerendissimo Snor Bispo Dom Francisco de Castro

Inquisidor (Jeral, do Conselho d'Estado de S. Mag.'^S-Na base da mesma por-

tada :-&n Lisboa, nos Estaos. Por Manoel de Sylua M. DC.XL.-la-iol. de IV ff.

(prels.) inums. e 243 pags.

No terceiro quartel do século imediato apareceu o terceiro Regimento, atribuído a José

Basilio da Qama

:

«Regimento da Inquisição... Ordenado com o real beneplácito, e régio auxilio pelo

Em.mo e Rev.mo Sr. Cardeal da Cunha, &c. Inquisidor geral nestes reinos, e em
todos os seus domínios. Impresso em Lisboa. Na Oífic. de Miguel Manescal da

Costa. Anno MDCCLXXIV. In-fol. peq. de VIII-158 pags.

Foi reimpresso em Coimbra, em 1821. Desta reimpress.ão possue a Livraria Azevedo um
exemplar, que descrevemos a seguir

:

26'tõ— Regimento dn proscripta Inquisição de Portugal, ordenado pelo inqui-

sidor geral o Cardeal da Cunha, e ptjblicado por Josr^ Maria de Andrade.

(Escudo de armas reais portuguesas; gravura em madeira). Coimbra. Na
imprensa ãi Universidade. Anno I. da Constituição (IS'21). Com Licença

da Commiòsão de Censura. In 8 ° peq. de XXWI 155 pags. E.

Livrinho, no seu género, curioso e estimado. Pouco frequente no mercado.

2646 -IJcgtmíU II

í' ri lu-íiciin-
1|
çõcs 6n fn- 1!

|ntíin. - Jirbott, 151G.

(Do fronlisj.icio damos, em folha aparte., a, exacta reprodução foto-zincográfica).

In-fol. de Vllt ff. (prels.) inums. (no exemplar falta a ultima, decerto toda

braaca) e CXVil (aliás CXVI, pois que não ha fl. com a rubrica GV, sal-

tando a numeração de CIV pira GVI; nums. na frente. E.

Na frente da primeira das VIII ff. prels. o titulo e ornatos acima reproduzidos em «fac-

-simile ; no verso da mesma fl I o Alvará de privilegio de D. Manuel, e, em duas

^X-d O^
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CE ® rrnimciito ise urniorfa ôa fnjcníin rmii

nos capitólios fcsiiintc!;.

e nas ff. II a VIII a

SToitonlio ScfU giuro.

A estas peças de prels. segue-se o texto do |{CílÍmíntO /^ orlienttíâtS bn fUjettlll)

propriamente dito, que começa, na frente da fiOl 'd 1, na disposição que mostra 1

reprodução fotozincográiica, reduzida, que da mesma frente da referida H. I damoi

a seguir:

@O0 veaootceoa fJ5en0d. follpa

U3i I c foí cm 9 niant ^1*3 em qu< «Ice fcroirgin

cue ofifto^ ; ae rouía<* í qo< fam obíigua-

ooe pjoacr ? fcue poocrce.

^apírítUo píímfvío ©aepcIToa^ qfcrani vcoojcí

oaf33cnojTC3tioaDÉequÉOtucmur7coiiiolljífcr3pa

oooiuiamrnfo.

S wooiee oa fa5enD3 Dcuc fer fpoinée l;on

rraooef otbooõy raãõ côcKndae 7 pzancoB na
orocmtMfiaHoíecoufaeqbafcueofinospcrté/
(^cm 1 bomcfl qtic tenbà grãoe ^Cuioaoo oc olbar

pof toDolascoa fae q pertcccm a nolTo (eru IÇO pn
cipalmétcna8coula60cnoflafa5cnDaícõ tooa

oilisenc13 pjoucrtm tooalae coufae q fe requrre

pjouifá pcra bem oeU i nó oeucm oeifcr bomés
in)?ngu3i:i'poMallque amfnguoanomoecoftransua alcurarcmocfa

5erboquepo:rrc5amoí1'cuôofíríooíainob2igua9«'poífofojrfr aluas
iieLCirj-oaDcs.íetãtoqucbowaôoíOafajcoatcwpzoofooootaUíjfKio

atitcqiie comece feruirou fajeralgiía-coufaqueao Cito <Jficio prrtcca

IbcfcraoaDoiuramcmoperbocbanfardlmoiícgunDornuTeg/info

to emeíla maneara feguintr.

\l3foàoveoo2 oa fa5cnoa juro aos fanros aaangclboo

cm queponboas maãoei peomctoq fc^unoc meu cn/

téocr^ T^oaDCfroiui^o f)rrna bemiTí^oaocframctctllc

oficioocqucmcojadívc)? noiroíeiioífcímcrcei guar/

Saa jnrintfiramfffho rrígvmcto 00 Oito oficio a fciuiçonc

Ofos-zDfíilãaltejanomcmcarrcguâDO íi/acócícçu nem aminí^a maa
anfcridmctecommuji-taodígêciafacaofreytoiuiiliçaj^s.tujll.afpar

tf50«rqt)aJqucrp:cmj'nccíaío:r?ellaD07conDiçaqucit.-)amfcmoDio

ámc>roaoeyrapreoaw nem outra afcr" oucireiçam ócatjfaf 011 pcf

foaAaiíríuroiDonmínbafec^odíx-iramentcDcocrfganarbcoito

fcrio-afr noqufamcn oficio pertcncfr como nas oiitrae ocurrcnpas

t ncaoriosqoe » (ea (eniico tocarem oy^tnoo Ibcfempie meu parecer

(O original mede 223x140'»'»)
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O lícnilltínto, que compreende Ctrliiif. CnpifoIOS, decorre até meio da frente

dafiilljn er^yS^ (aliás CXVI) onde fecha como clássico-^] ítjlll., seguin-
do-se depois o registo do logar, nome do impressor e data da impressão, registo

que se reproduz fotozincográficamente :

CScabouftcftc HoroDoc í^eginicntoôí o?Dena
çõee DafiJ3enDaDcl1^<V noíTofenl^ojper auío:i

DaDCT p:euikgioDcfuaaItí33per arniáooc cá^

pooBõbarDcçroDo DYWfnoíé lí^iboaoe.xvij.

Dyoome6Dotoub:ooojnooonaçimcnroo€no«
flb fenipo: |l?efa Cl^nrto oe í^ill z q«íní?cnto»

{ij oriíjinol mede éSxlOS'"'")

No verso da ultima folha do volume vê-se a mesma cercadura que ornamenta o frontis-

picio, e que serve agora como que de moldura a uma esfera armilar (marca do im-

pressor ?- gravura em madeira), que preenche o espaço central. Nota-se porém que
as duas vinhetas laterais se encontram agora mudadas, isto é, a que no frontispício

se vè no lado esquerdo vê-se agora no lado direito, e vice-versa.

O volume compreende dezasseis cadernos de impressão: o primeiro, de oito ff., está rubri-

cado, no pé da frente das quatro primeiras, respectivamente : ^ tf (a primeira fl. deste

primeiro caderno, por ser o rosto do livro, não tem a rubrica ^), ^ tij, ^ ittí ;

03 catorze cadernos imediatos, também de oito ff. cada um, estão rubricados, no pé
da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: n, fl ij,

n iij, n iiij a o, í ij, o iij, o iiij ; e o dezasseis e ultimo, de quatro ff. somente, no

pé das três primeiras, respectivamente: p, )J ij, P iij. Na rubricação não se em-
pregou a letra §.

A composição tipográfica, executada com caracteres GÓTICOS de dois corpos (o menor
no texto propriamente dito, e o maior nas epigrafes dos diversos capítulos), acha-se

repleta de lindas leiras iniciais (gravura um pouco tosca em madeira).

No texto notam-se muitas abreviaturas, mas todas de facil compreensão ; e na pontua-

ção, bastante primitiva, vè-se apenas pontos finais.

Livro, no seu género, muito curioso e estimado. Primeira edição, registada por Ino-

cêncio, mas, ao que parece, desconhecida a Pinto de Matos. Os exemplares, muito

preciosos, são de EXTREMA RARIDADE. N.ão nos consta que algum tenha apare-

cido no mercado de ha muitos anos a esta parte. Inocêncio apenas cita dois: o que

faz parte do expicndido recheio da Biblioteca Nacional de Lisboa e o que existe na

Biblioteca Publica Eborense. O nosso exemplar, muito bem conservado e enrique-

cido, nas margens, de abundantes e valiosas notas manuscritas (caligrafia do século

XVJ) apenas tem falta da oitava H. prel. (^^nUíUlbflj J o frontispício um pouco apa-

rado e reforçado.

A segunda ediç.io, impressa também com caracteres góticos, consta de um foi. de VIII

ff. (prels.) inums., CXVI nums., e mais II ínums. para a subscrição e erratas. O ti-

tulo no frontispício, encimado pelas armas de Portugal e emoldurado por quatro vi-

nhetas, reza assim: ílcgilllctíi '1' (OrilClinçÕCS 6fl ^njcilíia. — E a subscrição

final : f£ ^i\ni fe nrfllin Ijn liura íci rrgímtiito ia fnjcn6a 6fl rrij noffii

ftrnlior. íotj imprcrfa pír nuturiíinSe f priuilcgia br fuu ^111:511 cfta ff
gubn urj : nn a ciòaòt is Jtrlmn cm tnrn bc (Sínitiin gnlljarbc nos .rm.

iins bo mes òt íi;ucríijro òe mil /í' qniiiliíiitus iv qunríta /t oijto nnnns.
Os cvempLires, ainda que inferiores na raridade e preciosidade aos da edição pri-

mitiva, são também de muito apreço e valor.

No ultimo quartel do século XVII fez-se nova reimpressão, ou seja terceira edição da

qual a Livraria Azevedo Samodães possue também um óptimo exemplar. Os dizeres

do seu frontispício são textualmente os seguintes:
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^^/
O

l

2H47-REGIMENTO ||
E

||
ORDENAC.OENS 1| DA || FAZENDA || 1|

EM
IJSlln \. !1 f.ofit (IS- licençtia iici'effa> ics

i;
Na (iHiciíia de António Dines-

beeck de Mullo linprcflor do Sua Alteza
||
Anno 1081 -In-tul. de XIV

pags. íprols.) iriurns., 14'.) niiins. o iiuiis imin inuni., final.

As XIV pags. prels. contêem o seguinte : titulo acima transcrito (encimado pelo escudo

de armas reais portuguesas, ladeado por dois anjos empunhando cada um seu pen-

dão da Ordem de Cristo; gravura em madeira) (pag. I ; a II em brancoí; "PRO-

LOUO. (Começa pela formula: -DOM MANUEL POR ORAC.A DF. DEUS REY il

De Portugal...>-e termina: •... porque afri o havemos por nolfo ferviço, & bem

das II
partes.

II
/?«í//ní«<o dos Veedores da faze ida cm que ha os Capitulas feguin-

íes") (pas;. III); e, em caracteres itálicos e a duas cols., a «TAVOA ll
DESTE LIVRO

DO REGIMENTO PA FAZENDA.., que fecha com o usual-. LAVS DEO..-Nas

149 pags. nums. decorre, a duas cols., o texto do Regimento e Ordenações da Fa

zenda propriamente dito; e na pag. inum. final as cLICENC.AS.» permitindo a im-

pressão do livro.

No alto da primeira das 149 pags. nums., encimando o texto do Regimento, vem um ca-

beção decorativo de desenho de fantasia (gravura em madeira).

Terceira edição, MUITO RARA, do Regimento e Ordenações da Fazenda. Magnifico

exemplar, com óptima encadernação (inteira) de carneira, ornamentada : a oiro na

lombada, e a frio nas pastas. Apensas no fim, em continuação da parte impressa,

vêem dez ff. que conteem, em letra manuscrita :-Re/»er/OTÍo do regimento da Fa-

zenda.

2648-REGIMENTO,
||
QUE SE HA DE ORSF.RVAH ||

NO THIBUNAL DA

BUI.LA
II
UA

II
SANTA CI(UZADA,||E DnS MAIS MINlSTlíOS, E OKFI-

CIAES II liihordinados a eli. II Novamente reimprejfo cotn todas as !<uUas

Pontificias pertencentes à Crusa-
11
dn., e hum appeiãice d 's matir as, em

que fe acha alterado o dito Regi-
\\
mento por ref^Juções di'. Sua Maçief-

tade, e Cathnlogo dos i'.oiiiifJa-\\ riof Geraes, e /'eput^dos, que tem ha-

vido até o prefente
\\
(Escudo d'arnias reais de Portiigaf, ladeado por

dois anjos enjpunhando cada iim seu pendido da Orlem de Ciisto
;
gra-

vura em madeira)
||
LISBOA, |; Na H(gi i Officina SYLVIANA, da Academia

Real, e do ||
Tiibiinal da Bulia da Santa Cruzada. || |1

M. DCC. Xl,ll.

II
Com todas as Licenças neceffarias. In-fol. de 260 pags. nums., além de

111, innms., e uma em branco, finais. E.

Livro curioso e estimado. Reimpressão nitidamente impressa. Já pouco vulgar no mer-

cado. Belo exemplar.

2649-REGLA
II
DE S. AGUSTIN N. P. OBIsrO

|| y Doctoi de la Iglesia.
||

CONSlITVi.lONES DE LA
||
Oíden de la

||
tlo.spil.d de S. Jiian de Dios || N.

^ r. Connrmad;<s por la Sanlidad de
||
Vrhano Papa Vlll. en 0. de Noviem-

ç ^ bre
II
de 1(340.

||
DEVA.IO DE LA PROTECt^Ii iN

||
siempre de sns Mag. Ca-

tliolicas
II
COiN LAS ADDP lONES HEC- 11

h:is en el Capitulo General de 9.

de Ftdiero (sic) de 17.S8. en que van inclusas las Actas^^Confir-
||
madas

por el Sr. Inocêncio XI.
|!
APRDBADAS

||
por la S ntidad dei Sr. Cle-

mente XII.
i! y por Nro. Santíssimo P. Benedicto F'apa

II
XIV. en 20 de Fe-

brero de 1741. S. ind de hig. de impr. {Madrid?}. Afio de 1744. In 4." de

elegante frontis|icio alegóiict) e XII 224-X.XII-:i2 pags. E.

. As XII pags. prels. (inums.) compreendem o seguinte: <NOS FR. ALONSO DE JESUS

\\y Ortega, General de la Religion de SanW Juan de Dios nueftro Padre en Rey-\\

nos de Efparia, índias, y Portugal, por Eteccton Canónica, y Confirmacion Apofto-

Uca, Çt-c. ; Breve de .BENEDICTO XIV. |] PARA MEMORIA PERPETUA.' ; e Li-
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cença permitindo a impressão. O frontispício alegórico, gravado a buril (Andradt

fcutp.jf apresenta dois escudos d'armas, as imagens de S. Rafael e S. Carlos; etc.

—Estimada e pouco frequente.

2650—REGLA, Y ESTABELEGlMRNTOS, || DE LA ORUEN Y CAVALLERIA,
DEL GLOHIÕSO

II
APOSTOL SANTIAGO, fATtíON DE

||
LAS ESPANAS,

CON LA HISTOÍUA DRL ORIGEN
|1
Y PRINCIPIO DELLA.

Estes dizeres acham-se na base de uma portada alegórica, que serve de rosto ao livro

> (gravura a buril, assinada ; P" de Villafranca sculptor Regias ft. \\ 1665.). No fron-

ft tispicio (folha correspondente ás pags. prels. XIX e XX) vê-se o seguinte titulo :

REGLA, Y ESTABELECIMIENTOS NUEVOS
li
DE LA ORDEN, Y CAVALLE-

m.\ II DHL GLORIOSO APOSTOL
i|
SANTIAGO,

||
CONFOllME LO ACOR-

DADO POR El,
II
Capitulo General, que íe celebro en afta Corte el ano de

II
iiiil y leifcientos y cinquenta y dos, y le foneciò

||
en el de f^•ifcienlos y

cinquenta jj y três.
||
CONFIRMADOS Pt)R|| IA MAGESTAD DEL CATÓ-

LICO REY DON
II
Felipe Quarto, el Grande, nneltro || Senor. ||

CO.MPUES-

TOS, Y ORDENADt)S |! DE SU REAL MANDADO, POR EL LICENCIADO
||

Don Francilco de Vergara Alava, Gavalltro de el
||
Orden de Santiago .

.

II
Y AORA NUEVAMENTE BUELTO || à reimprimir, en Madrid, en la Ini-

prenta Real, Calle
||
dei Cármen: Por Jofeph Rodrigiiez: Ano

i|
de 1702.

—

In-fol. de, afora a portada, XXIV pags. íprels.) inums.. 372 nunis. e mais

XXVII inuins. e uma em branco, finais E.

As XXIV pags. prels. compreendem o seguinte: «DE ORIGINE .€QUESTRIS || Ordinis

Sancti lacobi Hispânia
,

Palroni.» (impressa em caracteres itálicos; pags. 1 e II)
;

«ORIGEM
II
DE LA ÍNCLITA ORDEN DE

1|
SANTIAGO.» (XII oitavas; pags. Ill a

VI); Dedicatória: .IMMACUL.AT.í DEIfAR/E, ;; & femper Virgini
||
Mariae.. (em

caracteres itálicos; pags. Vil a IX; a X em branco); outra Dedicatória: •M.ARI.\

SANTÍSSIMA CONCE- ; bida Tin mancha de pecado
;i
original.,, (pags. XI a XIV)

;

em caracteres itálicos, uma poesia latina: «REOIN.-E VIRTUTES || FIQURIS SYM-
BOLYCISi ADVMBRATE..; oito quadras: «REALES VIRTUDES SIGNI- || ficadas

en figuras Simbólicas.- (pag. XVi) ; «TÍTULOS DE LOS ESTABLE-
,
cimientos de

la Orden, y Cavalleria |1 de Santiago.» (pag. XVU) ; «Con ias emieiídas figuientes

efiará e/te libro correcto, y', conforme à Ju original, por donde fe mando \\
impri-

mir.- (pag. XVllI); titulo do frontispício acima transcrito (pag. XiX; a XX em
branco) , e Alvará de -EL REY.. (pags. XXI a XXIV).

Nas XXVII pags. inums. finais decorre, em caracteres itálicos e a duas cols-, a «TABLA
DE LAS COSAS NOTABLES

|

QUE SE CONTIEMEN EN ESTE LIBRO...., que

fecha com o usual-«FIN DE LA TABL.^.., seguido de uma vinheta (tiorão de re-

mate) que tem no centro os seguintes dizeres -. — ^Soã Deo Honor et Gloria.-

Além do mencionado, o volume contem ainda duas gravuras a buril em chapa de me-

tal (impressas aparte) : a primeira reproduz a imagem de Nossa Senhora da Concei-

ção, e a segunda, ao centro, o busto de Felipe IV de Espanha. (Ambas apresentam,

na base, a rubrica do artista que as executou : ^Petrus a Villafranca, fcutptor Re-

gias, fculpsitjiiatrit, 1662.').

Livro estimado. Magnifica edição, de nitidissima impressão, embelezada de lindas letras

iniciais, um cabeção decorativo e vários florões de remate ornamentais, tudo habil-

mente aberto em madeira. -Rara. Óptimo exemplar.

;i,:,i_Regnard
i
JiaiiF.-.).- CEUVRES

||
COMPLETES

|| HE || REi.NAliD, ||
AVEC (^C^J' O Õ

DbS AVERTISSEMENSII ET DES REMARQUES SUR CRAQUE PIÉCE,
|| fò7^ ^

PAR M. GARNIER.
|| NdUVELLE ÉDITION.

||
Oriíée d.- gravnr.s ||10.ME

PREMIER.
II

"^ -|| DE LTMPRIMERIE DE CRAPELET.
||
A PARIS,

||

C.hez Lefévre, rue llaulefeiiille. n.° 13. || 1810.— ln-8.'', (5 tomos de IV-

xxxvii-III-406-I; lV-o56-I ; IV-514-I; 1V-4.S6-I ; IV-474 e IV-350 pags. E.

VOL. II ,5
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^jA

V

m

As xxxvij pags. prels. do tomo 1 inserem: «AV1S||SUR CETTE ÉDITION.» (pags. j e

ii); «NOTICIE SURI; LA VIE DE REONARD . (pags. iv a xxij) ; «CATALOGUE
I!
DES

II
COMÉDIES DE REONARD, Jouées au théâtre françois et au théâtres ita-

lien, suivant Torcire chronologique, avec les notes liríes
i|
des Anecdotes Dramati-

ques.» (pags. xxiij a xxxvij).

Obras muito apreciactas. iVlagnifica edição, ilustrada com o retrato de Regnard {Peint

par hP" Rigaud- Grave par P/^ Mav.^ Tardieii 17SS) e lindas gravuras de Marií-

lier e Moreau Ir, jeune, abertas a buril pur alguns dos melhores artistas da época

(século XVIII).- E.>íemplar da tiragem em papel fino, que i mais apreciada e valiosa;

dourado por follias. Nesta espécie, RARO.

•2tí52—Regnier {Ad.).—'Jiailé de la forriiution des nidts daiis hi langue grecque.

Avec de.s notidiis ooinparalives siii- la dérivation ot la ootnposition en

sanscrit, cn lalin tt dans les idionies geniianlques. Par... Paris: Ha-

chette tt CM... IHÕÕ. <Typ. de Ch. Lahiiie]. lii-8.° de IV-V111-49Í-I

pajís. K.

2653- Rego J). Selmstião (?o).— VIDA ||
1>0

j]
VKNKIíAVKL

||
PADHK ||

JOSKPIl

VAZ,
II
D \ CONURKGACAÕ DO OHATOlUO

1|
rff N. Filippe Neri da Ci-

dade do Goa, na índia
\\
Oriental ; Fundador dn laburiofa Miffaõ, que

||

os Congregados de/ta Cafa tem á fua conta
\\

iio Ilha de Ceylaõ.
||
COM-

POSTA I'1;L0 1'ADltKIISIiUASTiAÕ DO FiEGO,
||
da mesma Congregação.

II
(Lugar de viiilieta ite oní.. mento tipogiáfico)

|| LISBOA, \\ Na Regia Ofji-

cma SYLVUNA, e da Academia lieaL
\\

|| .1/. DCC. XLV.
\\
Com

todas as licenças )ieceffarias, ln-4.» de X XVIII (innnH.) 354 pags. E.

As XXVIII pags. prels. compreendem : ante-rosto e frontispício (pags. 1 a IV) ; Dedica-

tória <.\0 VENERÁVEL PADRE ||JOSEPH VAZ., (pags. V a IX; a X em branco);

«PROLOGO., (pags. XI a XIU ; a XIV em branco); «LICENÇAS.. (Da Gongrega-

ção.-Do S.iiito Otiicio.-Do Ordinário. -Do Desembargo.) (pags. XV a XXllI; a

XXIV em branco); e «ÍNDICE
||
DOS

|| CAPÍTULOS, ' QUL NA PRESENTE VIDA
se contém., (pags. XXV a XXVIII).

A obra é dividida em dois livros (LIVRO I e LIVRO II) : o primeiro contém XIV Ca-

pítulos, e o segundo, XVIII.

Obra estimada, e uiuito interessante e valiosa para a historia das missões portuguesas

na índia Oriental no ultimo quartel do século XVII e no primeiro quartel do
XVIII.

Belo exemplar. Muito rara.-Figaniére, Bibl. hisí. port., n." 1009.

26"'4— Regra (Compendio da, dos irmãos da venerável Ordem Teiceir.i de

Nossa SenhoiM do Carmo. Traduzido de lalini em PorUiguez Pelo muito

Reuerendo Padro Mestre Frey Pedro da (hvz Znzarle, Cai nielili. . . (>om

>-^ hum Tratado de algú-; Santos Varões insignes na virtude, que. tloreeeraô

O na dita Ordem Terceira. Acrescentado nesta terceira impressão, com as

indulgências, & gragas . . & outras cousas pertencentes à Ordem Ter-

ceira, collegidas de graves Autores, Pelo Pa Ire Fr. Manoel da Encarnaram

Religioso da mesma Ordem. OtTerecida ao Exoellentis.sinio Senhor D. Luís

de Menezes, Con le da Ericeira, &'3. TÁshaa. Na Offkina^de Mguel Ma-
nescal.. . Com todas as licenças necessárias, .-iniio de 1085. In-8 ° peq. de

XlV pags. (prels.) inums. e 206 iiums. E.

As XlV pags. conteem o seguinte: titulo acima transcrito; «DEDICATÓRIA :| AO EX"
CELLENTISSIMO SENHOR

II
D. Lvis m Me.vfzh.^*,

|| ...., subscrita por Fr. Manoe'

da Encarnação; «PROTESTO ||
DO AUTHOR.. ; e Aprovações e Licenças permi.

tindo a impressão.

Livro estimado. Edição adornada com uma gravura alegórica de ante-rosto. lá poucQ

vulgar no mercado. Bom exemplar.
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2t55- REGRA DO ||
GLORIOSO PATHI-

|1 ARCHA SAM BENTO. . .— Lisboa..

158t3.

{Do frontispício damos a seguinte exacta reprodução folo-zincográfica)

:

REGRA DO
GLORIOSO PATRr
ARCHA SAM BENTO,TIRADA DE
Latim em lingoajcPort'jguefa,por induíliudo

muito R.P. F.Placido Villaiobos Geral

nefla Congregarão de Portugal,

2^ Pois merecefbc nafcer

'ôc^

toy Imprcffa em Lisboa, cotn luencn do fupremo confe{f>0

dafancl.! lnquijlção,jjor Jntonio 7(iba)0,ácMlU

di Co !^rf^a^'io de Sa'n 'BaiCo. JjSó.

(O original mede iõTxiOO'"'")

In^." de IV ÍT. (|)rels.) inuins.. 49 nums. na fiente e mais uma inmn., fi-

nal. E.

Na frente da primeira das IV ff. prels. o rosto do livro, acima dado em <fac-simile»

;

em parle do verso da mesma H. 1 as Licenças permitindo a impressão da Regra (a

primeira é de fr. Bartolomeu Ferreira) ; na restante parte do verso da ti. um «SO-
NETO A REGRA; na h. II, em caracteres itálicos, a Dedicatória;

AO MVITO REVERENDO PARRE
Frey Plácido de Villaiobos Geral da Ordem de

Sam Bemto. Frey loão Pinto monje menor
da meTma ordem.

S.
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e nas ff. III e IV a

•1 T \ BOA DA nos CA IMTU LOS
que Te conthem ncfta Regra,

que fecha com o usual -"Fim da Taboada.» Como reuiate decorativo, unia hnha for-

mada de peqs. viuhetas de enfeite e de outra geralmente empregada como base de

alçado, lendo ao centro a data: 1586.

Na frente da primeira das 49 ff. numeradas

f%) C O M li O A A H l-.-

Q R A DO NOSSO O L O-

RIO S O PADRE
< SAM BENTO.

a qual compreende um 'PROLOGO.» (dividido em um preambulozinho e quatro li-

ções fLi(ão primeira a Lição quarta) (ff. 1 a 3) e LXXIII. Capítulos (De quatro

maneiras de manjes.
\\ Cap. 1 a Que nefia Regra não está toda a guarda da ujuf'

t'ça. Cap. LXXIII.), dos quais o ultimo fcclia com o clássíco-FINlS (ti. 4 a 49).

A iolha inumerada final tem : na parle superior da frente uma vinheta quadrangular re-

presentando a imagem de S. Hiacido, e na parte inferior a insígnia e divisa do im-

pressor, de que damos o •fac-simile»

:

Vendo-se no verso da dita folha o mesuio alçado ou pórtico que, em 1572, António
Cj.jnç.ilves empregou 'para embelezar o frontispício da primeira edição d'Os Lusia-

das de ("amões, servindo agora de moldura a duas vinhetas: .i<primeira, quadran-

gular, representa a tentação de Cristo? a segunda, de simples ornato e menores
dimensões, é igual á que remata" o texto no verso da ultima das quatro ff. prels. e

que citamos acima. Do verso deatafultima II. do volume, ou antes do grupo de vi-

nhetas que vimos de mencionar, damos, em folha aparte, uma reprodução foto-zin-

cogrãfica reduzida.

Na composição tipográfica, muito esmerada , empregarani-se formosos caracteres itálicos

e redondos. Como peças decorativas, a mesma composição apresenta diversas vinhe-

tas ornamentais e numerosas e lindas letras iniciais de desenhos de fantasia (algu-

mas com varias figurinhas bíblicas, guerreiros, etc), tudo gravado em madeira.



Orupo de vinhetas que ocupa todo o verso da ultima folha do livro descrito no

Catalogo sob o n.o 2055. O original mede lõõxIH'""'-

(Pag. 228)
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O volume é formado de sete cadernos de impressão : o primeiro, de quatro ff. (as

prels.), rubricado, no pé da frente da segunda : A 2 ; os cinco imediatos, de oito tt.

cada um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles,

respectivamente: b, b 2, b 3, ,b 4, a f, í 2, f 3, f 4 ; e o ultimo, de dez ff., rubri*

cado, no pé da frente das cinco primeiras : g, g 2, g 3, g 4, g 5.

Â cabeça das 49 ff nuuis., verso, os dizeres: «REGRA DE> ; e na frente: «SAM
BENTO..

A Licença ou Visto de fr. Bartolomeu Ferreira, inserta no veiso da primeira folha, diz

textualmente assim

:

«f^Or mandado de S. A. o ferenirrimo Príncipe Alberto Ar^he- 1| duque de Auftria,

Cardeal, legado a latere. Inquiridor geral " deftes Reinos, vi a Regra de fam Bento,

& nõ ha nella coufa cô- 11 tra a noffa fanta fe, & bõs coftumes.»

Esta versão da Regra de S. Bento, considerada cLíssica, foi feita pelo benediclino fr.

Joio Pinto, que a dedicou ao geral da Ordem fr. Plácido de Villalobos ; muito es-

timada. Primeira edição, a mais bela e a mais procurada. Os exemplares são actual-

mente raríssimos, sobretudo quando completos e perfeitos como o que e.xpónjos

á venda. -Sousa Viterbo, Fr. Bartholomcu Ferreira, O primeiro Censor dos Lusía-

das, pags. 72-73.

Da segunda edição, feita em Coimbra, em 1632, possue a Livraria Azevedo-Samodâes

igualmente um óptimo exemplar, que a seguir descrevemos:

2656-REGRA
||
DO (iLOlilO [; SO PATHI.AR- H CHA S. BEMf). |1

TIRADA BE
LAIIM EM língua

|i
(jem poitugugfa. ||

PDli INDVSTHIA DO I!K-
jl
ue-

lendiílirriO P. Fr. 'J hoiii;.s do
||
Socorro Geral nefia Coi;-

ii
gregação de

Portutíal,
II
fegunda ves

||
ini|ireíla.

||
(Vinheta ornamental)

||
Cc^m todas as

lictnças ncceffarias. ||
Iinprt (Ia em Coimbra em cala de Nicolau (^ar- H ua-

Iho Impreffor da Vniueifidade no
||
Anno de 1G32.

|i
A rufia da Congrega-

ção de S. Benlo In-4." peq. r!e IV ÍT. íprels.) inutiis. e 47 (aliAs 48j iiags.

nums. pela frente. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das quatro ff. pieis, o titulo acima reprodu-

zido, que se encontra circundado por dois lilétes paralelamente dispostos; na H. lia

«Licença do Santo Ofiicio da /nquifiçdo.- (e outras) permitindo a impressão da Re-

gra; e nas ff. III e IV a «TABOADA DOS CAPITVLOS,
||
que fe conthem nefta

Regra.», que fecha com os usuais dizeres— «fim da Taboada.", seguidos ainda por

um filete, uma vinheta ornamental (gravura em madeira) e duas linhas, paralela-

mente dispostas, formadas de peqs. vinhetas de ornamento.

A composição tipográfica, adornada de algumas letras iniciais de desenhos de fantasia

(gravura em madeira), foi executada com caracteres redondos e itálicos, de vários

corpos.

A frente do frontispício vem uma estampa alegórica (gravura a buril em chapa de me-

tal, assinada CCJ reproduzindo a imagem de S. Bento.

Livro clássico e muito estimado. Edição já BASTANTE RARA. Bom exemplar, salvo es-

tar um pouco manchado pela agua.

As demais reimpressões isoladas citadas pelos bibliógrafos são as seguintes: Lisboa,

1632, in-4.o; — Por Fr. Fradique Espínola. Lisboa, por Domingos Carneiro, 2698, in-

12.0; -Por Fr. João da Soledade. «... nesta quarta impressão accrescentadas as car-

tas e as praticas do mesmo sancto.» Lisboa, por António Pedrozo Galrão, 1713, in-

16.o;-e Lisboa, na Offic. Ferreiriana, 1728, in-12.o de XXXVI-170 pags. e índice

final.

Quanto ao original latino e a outras versões da Regra de S. Bento, veja-se no Catá-

logo os artigos: Regvla sanctissimi Benedicti...;— Regra e statatos da hordê dauis.

;

-e: Barreira (Fr. Isidoro da). -Regia...

REGRA DOS
11
IR.MÃOS PECVLARES DA

||
Saneia, e Venerauel Ordtni

Terceira ile
||
penitencia. .

.—Veja se : S'. Lms {Fr. Anlovio de).

Regra e Constituiçõos dis religiosas de S. Domingos...— Veja-se : S.

Paulo {Soror Margarida de).

O ^
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-,.l^^''

2657—^H rtgro ii afffiníoõís (sic) |1 ha. orbrm bo mcítmíio || bt nofío fíitlioi

jl); rjo. (Lisboa, por Valentim Feinarnifs, 1504?).

(Do frontupicio damos a exacta refjrodução joto-imcogràfica que stgue)

.

foi f.

Q

C^ regra ^Díffínçoões
Da 020cm 00 mcílraoo

{O original mede lõOxlOl""")

In-í." de 50 IT. nums. na frente (Jol. j. o iol. I.), ou sejam sete cndernos

lie impressfio.- os cinco primeiros, de oito li. cada um, rubricados, no pé



Insígnias e vinhetas ornamentais que vêem no verso da primeira folha do livro descrito

no Catálogo sob o n.o 2657. O original mede I92XIlln"n".

(Pag. 231)
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da frente das quatro primeiras IT. lie cada uni deles, res[)eclivatiiente

:

11 ij. (a primeira 11. deste primeiro caderno, \<ot constituir o msto do

livro, não aprt senta a usual rubrica a), n jij, a iiij a r, c ij, t iij, S iiij

;

e o saxto, de seis fT., rubricado, no [é das quatro primeiros, respectiva-

mente : f, f ij, f iij, f Iiij ; e o sétimo e ultimo, de quatro ff., ruliricado,

no pé da frente das duas primeiras: j, g ij. E.

Na frente da $ttl. j. o rosto do livro acima reproduzido em <fac-simiie>; no verso da

mesma fíl. j. a cruz da Ordem de Cristo, esfera armilar e vinlietas que as cir-

cundam, o que, em foltia aparte, reproduzimos foto-zincográlicamente ; e na frente

da foi. ij. principia o texto da llfflrn propriamente dito, na disposição que mos-

tra o <íic-simile> que em seguida damos :

foi ií;

iL^qui (c começa a iftegra oa
02Dcm DO meftraoo ocnoITo
fenboj^bcfmpo.

CI02ologo na refojmaçâ

oa fagraoa ojoem oa ca*

uaieria DC nofo reDépto:

jbefucbJifío.feita auto:i»

tareapoílolica.

(Bb^nnce Dei c

apoílolice kQiíí'

gratíaepifcopua

olimlsmacéfiôx

cer Ddggarue et

crecuro2autojtra
te aportolíca aD infra fcrípra ípcáulitcr Depura
tue.rníaerfis i finguliequo 6 infra fcríptú tan
git negodú vel tangere potenrquóoohbct ín
fumrú: faluté. íflouerírie ç^ nupcr fecuoa Díc ia

nuaríjannoDííimilefímo.cccc. x\ii].m ciuícate

^Urbonenlí in aula fcu palácio cjfceíicníliini i
nobílífiimi oni infãmiersnilBcnrki perpciui

a li

(O original mede 170x95'"'")
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Este texto, que consta de um ^ríloflr» fíol. tj a Í»I. ttlj) e Uu. OTopitOllOÍ

(Jol. V. a ídl. l.) é rematado, a meio da frente (rerso em branco) da ínl. 1.

(ultima), pelos seguintes textuais dizeres :

. 5nipliu< cftns ^c|iIIi

(õrs cm n imffn iiilln Sr tnimir n oijto ^ins íia

iiicj iic fltjfluM ^nttiuií fiinirini n frj niiuo

^t iioflo ftiilior Siffii vpn iic mill /^ iitiínliriitas /i

tVES.

o primeiro Capitulo da llfiirn, que conta sessenta, tem a seguinte epigrafe:

CE ("i npilolo viiiiiciru cumn lio

fomifiito íif tlinmiu" lif rnlir-

çn bc toírt n lUiiriit.

CE (TnpitiiUi". Ini. Jln imtn bns rnr-

tns pcrn ;)iir rllna fc Iniiçiucm os

nuitos.

Na composição tipográfica salientam-se diversas letras iniciais sem ornatos, com exce-

pção da que se vê na primeira pag. do texto da flCgril e de uma outra inserta na

pag. imediata (verso da £ol. V.), todas abertas em madeira; e na pontuação, bas-

tante primitiva, não se notam mais que pontos finais. O texto apresenta numerosas

abreviaturas, porém todas de fácil compreensão.

Edição original (única) da primeira rrilVrt rl> íliffilliçÕCS da Ordem de Cristo, estam-

pada sem indicação do lugar, do nome do impressor nem da época era que -«e efe-

ctuou. A impres.são, executada com formosos fiaracteres GÓTICOS, 'é de uma beleza

c nitidez admiráveis, atribuindo-se ao hábil e afamado impressor Valentim Fernan-

des. Parece que foi feita em Lisboa, em 1504. Os exemplares, considerados verda-

deiras JOlAS BIBLIOGRÁFICAS, são DA MAIS EXTREMA RARIDADE, pois que

os nossos bibliógrafos não citam mais que três: o existente na Biblioteca Nacional,

o que pertenceu a Lord Stuart de Rotsey e o que possuía o conselheiro Macedo. O
nosso exemplar, porventura um dos três mencionados, encontra-se no mais belo es-

tado de conservação, o que é caso muito excepcional, duplicando porísso o seu já

de si grande valor.

Inocêncio (Dic. bibl., tomo 3.o, pag. 39) e Figanière (Bibl. Iiist. port., n.» 1523) regis-

tam uma reimpressão da Kcflrn, publicada também sem indicação de lugar nem
data de impressão. O rosto apresenta titulo idêntico ao da edição primitiva, mas

sem abreviaturas : CE ^ rfgrn /j, íif|íiiiçoõrs &n orín;iii &0 mcftrn&o bc

lioffo fcnlior ^ICfUS (.'i-lirifíO. Constitue um 4.0 de 49 ff., sendo a composição ti-

pográfica igualmente executada com caracteres góticos. Os exemplares são também
muitíssimo raros.

Quanto a outras reimpressões da iíCiU'rt, já alteradas mais ou menos, veja-se, no pre-

sente Catálogo, os artigos : '•Dejim(dei e Esta/fios dos Cavalleiros e Freires da Or-

dem de N. S. lesu Cristo...» i-Neves (Fr. Damião das.). --Compendio da Regra e

Difiniçôes dos Cavalleiros da Ordem do nosso Senhor lesv Christo...»- Catálogo

Palha, n.o -2586.

Regra (l.ivro da) lin liispo & Doutor da Igreja Sancto Ago.slinho. . .—Ve-

ja-se : Natividade [Fr. Francinco da}.



Oravura que veai na segunda folha preliminar da JÍCflra C iStntUtOS bn Ijorílt

biniiS. o original mede 235Xnõmm.
(Pag. 233)
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Regra de nosso Padre Saneio A\%;vsUiiho Bispo. -Veja-se : Barros {Fr.

Brás tíe).— Livro das Consliluyções & costumes...; e Regula sancti do-

ctoris Angusíini .

.

.

íe:i8—Çcgra /i ftamus \\
iia l)íríiÊ ^nllj5.-e\lmci^•im, 1.'>1(;.

(I)(i fioiítiipitio, xilúgrafo, dnnios a s,\gui)ile exncta reiroihiçuo folu-z*iico-

ytiiyi'!!

/O^O/^Ô

(O original mede lOGx.lTS"'"']

In-fol. peq. fie V ff. fprels.) iniims., LXIlll (a ultima numerada errada-

mente ^0. LIll; minis, na frente e mais V inums,, finais. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VI ff. prels. o frontispício acima reprodu-

zido foto-zincográficamente ; a frente da ti. II em branco, tendo o verso todo ocu-

pado por uma estampa quadrangular representando a imagem de S. Bento circun-

dada por quatro vinhetas (gravura em madeira) (Véja-se o •fac-simile- que damos

em folha aparte); na fl. Ill (?-Se é que os e-xemplares devem têr esta li., falta ela

no nosso) ; da frente da ti. IV á frente da V o :

íJrolagn.

(lJ,l.loloflci íio nifcnrc ^om ^oriK filiiii òtl Krij

Sim gciijít 1)0 rrgmi&ii fcbxc nirrgra X' rtalicUi

íiíitiitos ^(l oracm /^ rnualliuin íiiuiijs.

e no verso da mesma fl. V e na frente (verso em branco) da II. VI :

Cfiullu Ui pn^in julio rrfluu6ii. nuc lio mrcftrí rom to

íiifijnSorrô '•um rmifrllio ôc Ittrnaoí pnffix fnji;r rfta ro

|)ilaçnin /v ircforiiinr.

que termina textuamente: *.•• íoio íl" iJoillrt lUcrni &C fnlll praro |lii

niio òa
II
íttfnrnrnin íio fritlior 6í iitil ri- quiuliítos /t iiojí- J^us. tou

||

tuliro no anuo. nmo. bo noffo (jonlificaiio.
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As peças prels. que ficam mencionadas segue-se o texto propriamente dito da Qnm-
jrn br fnm liíiito. ri, n rnimUnrtn in oríií Sniiijs, que, a duas colunas por

pagina, começa, na frente da íí. I, na disposição que mostra o <fac-simile», bas-

tante reduzido, que da frente da referida f 0. I damos a seguir:

l?jircgríiD£faml)cnto.TacoualariaDflo:DêDavi)e. f<K I

•fCOMioouuccom cç oba rrcgra do nortb pj
t>.'cSain beto. lí:alVvacau3lariaDao:Déí>4

vi)0 T cm c\ rcmpo fov funoaDo lf>o cóuento.

bcrmuj'/

to borra/

lej-roe i
bciiotos

'frmioe^
bo almifiíopaorc0jm bé/

to. foj» ix' nobjegcracam.tg
natiiraloa^uiiiaaoiTríur

fiaqbeiia^talia:iiomIõge
oe iioma . tSftanoo na oita

çioaoeftuDanDoasíartfgU/
bcracéõíOtfjroubo munoo
1 entrou fin rrdigia', í rrcce

bco bo abito mpnacaloa õ;
oéoefam J&afilíooamaáo
oomóge íam^omáo. íSo
ánoDo (íenbo;Dcqaatroçé/

toe nouéta 7 quatro. eSoèf/
ponípíiwoomu):' fantamen
tefc^fuarregra.í coifícou
bo mocikyro pe^Calinoi^
fccbama ot fam "joM bap/
tília, aqlrregracoiifirmou
bo papajgregoho p:ímriro
viufo bo rajito barão muy
fantamcici oai Tua alma 4
iSe

. "K-lo anno DO fenboftoc

wiuínbétaeiquaréta. 7Douâ

4oâv{nt£ t buõotafioemar
ço:q CTa pcfpcra oeparcoa.
!f5onióte <Caímo nooirto
mocfteyro;D«:fam 3obam
baptifla:fe5 noffo fenoí po:
dlc : aflyem fua píoa : como
Dcfpoía oe fua mojte ; muf/
t06mílagrco:como perram
Jííregono no fcgunoo liiiro

Doe fcuBDíalagoe? outros
qiic oelle fcriucra'o:mai0 làr

gamcnte recontem

cçcobafuaozDc
amoiarj^nofpáal
omonotcmpozal:

que bo papa^obanc vkéfi/

mo fegúoo acbou pclloê líu

roa DOS fummoe põtífirca

rcu0anteçefl'o:ce:atcreu té/

po.íDueneftaoiOéouucab/

baocê pançipacés: qutnjc

mil.^fetcnta.

B^fpoB.í aríebífp^.míl

quatroçentoetfctflicai

quatro,

aSft)eacc8.cctiío;o^'íé/

ta.itres,

(O original mede 202xl43""n)

Este texto decorre até final do verso da ÍO. LXIII. ^a frente (verso em branco) da

$C, LXIIll (ultima das fí. numeradas; numerada erradamente, como já se disse

acima-íí. LIIl) vem o SIGILLVM (Selo) da Orden de Avis, os nomes do prior e

de dois cavaleiros, e a designação do lugar, nome do impressor e data da impres-

são do livro, tudo na disposição que mostra a reprodução que a seguir damos

:
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50L UII

ÉiSiKcfírc

tr&cm prioivavvB^obiaea petrí .aorrúioe aorriquQ

ai^eotibura. -^eorooegoonca.

C£llJob2J foy cmpnmiDaem aimffim
p<r^crm.imí)t: cimpt-K" jlmuiíJombar

DcvroDcl"Rcv.no(Tofciil;oj.cnioannooc

niilquiiil,\iircV70i;aU've.£fcacJlxJuj

ficyoiaeoomcePJbJil.

(O original mede I92xli3""")

A» cinco ff. finais inums. inserem as seguintes peças : uma petição ao mestre da Ordem

ácêrca da interpretação da |3uUrt de privilégios, subscrita por ^IjriS ÒC §OUflJ.

go nlmirnnU.
||
ir. iiuiii' hiitint' \nm ||

ngn' iniítrflis
|1
pnnuel òa

gama.— frnncifrci tminrrs.
||
ôoutur. Wgopo injniííio. (verso da primeira

ti.; frente em branco); resposta de flO plílftrr. á mesma petição, seguida dos no-

mes : Cíiiys tíiríijrn lobn, glnfuis. |oam 6c fnria.
|| Jiçcnçinao bnr-

rninS. (frente da segunda fl. ; verso em branco); e, a duas cols., a ©nitOfliUl.,

precedida, no alto da primeira coluna, pela rubrica: CL ^lUonllll í)í(U liuro.,

e rematada, a meio da frente da quinta e ultima H., pelas palavras: CL 5'" SrflS.

(terceira, quarta e parte da frente da quinta li. ; a restante parte da frente e o

verso desta ul!ima fl. em branco).

Na composição tipográfica, além de numerosas letras iniciais de tipico desenho de fan-

tasia (gravura em madeira bastante primitiva), empregaram-se os denominados cara-

cteres GÓTICOS, de um só corpo ; abrangendo a mesma composição tipográfica toda

a largura das pags. nas peças prels. (ílrolOflO e Sullil de Júlio II), a petição ao

Mestre e a resposta deste (primeira e segunda das cinco fi. inums. finais) ; e sendo

a duas cols. por pagina o texto propriamente dito das Regras (ÍO. I a LXIII) e a

QiflUCirtílil (três ultimas das cinco ff. inums. finais).

A frente da fi. LIII (53) é toda ocupada pela bandeira da ordem, tendo ao centro a res-

pectiva cruz d'Avis (gravura em madeira).
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O volume é constituído por nove cadernos de impressSo: o primeiro, de seis ff. (ou só

mente cinco?), rubricado, no pé da frente das três ultimas, respectivamente ; nnOít,

nnnnn, nnnnnn
; os sete imediatos (2.0 a S.o), de oito tf. cada um, rubricados, no

pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: O, li tj

,

a iij, ti itij a fl, fl ij, jl iij, g iiij ; e o ultimo, de doze ff., rubricado, no pé da

frente das seis primeiras, respectivamente: li, li ÍÍ> li ''Í> 'l •'•}< li l', li ^l-

O frontispicio é xilógrafo, isto é, gravado em chapa de madeira.

As rubricas das três ultimas V ff. prels. parecem indicar que as mesmas ff. prels. deve-

riam ser seis ; porém em nenhum dos exemplares até hoje vindos ao mercado se

contou mais que as cinco que o nosso apresenta; e Inocêncio, Figaniére, Pinto de

Matos e António Moniz (este no Catalogue de la Bibliotheque Fernando Palha) não

registam, nos seus tratados bibliográficos, mais que as cinco referidas folhas.

Livro notável e de muitíssimo apreço a vários respeitos. A edição, impressa pelo im-

pressor lisbonense Hermam de Campos ou Kempis, alemão, oferece a curiosa paiti-

cularidade de representar talvez o único trabalho tipográfico dado á luz, naqueles

tempos, em Almeirim (1), a modesta e linda terra ribatejana. Os exemplares, verda-

deiramente preciosos, são DA MAIOR RARIDADE; nem se conhecem mais que três

ou quatro. O nosso exemplar, que está bem conservado, tem o frontispicio e a ul-

tima II. da Tauoada hábil e perfeitissimamente reproduzidos i pena. - Figaniére,

Blbt. lUst. port., n.o 1525; Catálogo Fernando Palha, n.o 2589.

Desta Resra e Estatutos da Ordem Davis fez-se depois, era 1550, uma nova edição, que

pôde também classificar-se de verdadeiramente preciosa e é ainda mais rara que a

primitiva, pois que não a conheceram, parece que nem por simples informes, todos

os nossos bibliógrafos. O único exemplar-uma autentica jóia bibliográfica-de que

actualmente ha noticia está na posse de meu irmão Manuel dos Santos, que o tem

á venda na sua sempre bem recheada livraria (2). Os dizeres do respectivo frontis-

pício -encimados por uma pequena estampa com a imagem de S. Bento (gravura em

madeira) e emmoldurado por um alçado quasi idêntico (uma das quatro peças- a da

parte superior- que o constituem é a mesma) ao que o impressor António Gonçal-

ves empregou depois, em 1572, no rosto da edição original á'Os Lusíadas de Luii

de Camões -rezam textualmente assim :

CEltfnrn 1 trtnJu= || toa 6n oríÉ 6t fnm
ll
tlcnlo ím uijg.-No fim do retro

da H. xlv., por baixo do escudo ou SIQILLVM da ordem e das assignaturas de-

CEÇ"'" prior íin utj5. goliiincs pEtri. ^iirriínit ||
nitn iniifj. ^ijrís òt

^tnifil. yt^r(l 6c lUnilIcn.— a subscrição:

CEtf-rtn nbni fotj cnuirtiiiiíin rm Jirbõu Íi Cifnmio |1
finllinríie. (fmpre-

mi6iir 6fl l\í\) luiffo rriilior ;
aiiitn 6c mil (luinljcntís n., thirucntn.

||
(!B

fr lunlmu aos uiutcnouc Sins
||
6c §niicijro.

Constituem um 4.o de IV ff. (prels.), fUlj nums. na frente, e mais IV inums., finais,

ou sejam sete cadernos de impressão : o primeiro, de quatro ff. (as prels.), rubri-

cado, no pé da frente da segunda II. : >5 ; os cinco imediatos, de oito ff. cada um,

rubricados, no pé da frenei das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectiva-

mente : n, a ij, n iij, n iiij a C, C ij, C iij, C iiij ; e o ultimo, de dez ff.

(1) Só 64 anos depois, em 15S0, é que em Almeirim se exerceu outra vez, os-

tensivaments, a maravilhosa arte de Outemberg. Foi quando, como da primeira vez,

a convite da corte, ali estiveram dois outros impressores lisbonenses, Francisco Cor-

rêa e António Ribeiro, a imprimir de parceria as famosas AUegações de direito...

lia causa da suaessão destes Reinos por parte da Senhora Dona Catlieriaa..., atri-

buídas ao dr. Afonso de Lucena. (Veja-se, na primeira parte do presente Catálogo,

o n.o 1855).

(2) Descreve-o na sua .Bibliografia geral», Catálogo n.o 6 (1921), sob o n.o 8169.
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J^é!

rubricado, no pé da frente das quatro primeiras, respectivamente: f, f tj, f iij,

f iiij.—Ma frente da primeira das IV ff. prels. o frontispicio ; no verso desta pri-

mtira (1., e na II. 11 e na frente da 111 o ÍJl"l)UuUl.
jl C[ ílrologo So Hlfflrr

ínm
i
Jiuiu' fillio íii'l iííij íiõ ^onm lin rcflúiiíi . . ., de fo. {. a dn. a

Eriírn ri cflnlUtiiS propriamente dita e o registo final; na fí.rllij. e nas duas

primeiras das quatro ff. inums. finais a CE ''"«"'"lôil SfftC lilirO. J e, finalmente,

nas duas ultimas das referidas quatro ff. finais a .Peti';ão> e a respectiva resposta.

.Ma composição tipográfica, esmaltada de letras iniciais de desenho de fantasia (gra-

vura em madeira), empregaram-£e belos caracteres góticos.

2t;ii;i- Regra da cavallaria
:
k ordem miutak w, h s. Bent>) dk .avis.

i
V.in Lifhon jKir yanje floijz, ono. l'iol.

fiste titulo e registo, abertos a buril, acham-se na base de uma elegante portada alegó-

rica, também gravada a buril em chapa de metal : .Ma parte superior da portada as

imagens de S. Bento, da Virgem da Conceição e de S. Bernardo ; e no centro o es-

cudo das armas reais portuguesas. No fim do texto da Regra a seguinte subscrição

:

Cox LKíxc,A !!
Em Lisboa, por lorge liodiiz, .Armo Itíil. |1 L.WS DKO.» —

In-fol. dl-, afora a porlada, VIU IV. (prels.) iiiuiiis. e 1S7-I-26 niims.. além

de mai.s II inums., finais. E.

Na frente e em parte do verso da primeira das VIII ff. prels. as 'LICENÇAS' permi-

tindo a impressão da obra; em parte do verso da mesma ti. I as «ERR.'kT.\S.» ; na

H. U o .PROLOGO.. ; de H. Ill a V, em caracteres itálicos: «BVLLA|| DO PAPA
LEÃO|;X. CONCEDIDA AS

|1 ORDENS DE SAMTIAUO,l|E SAM BENTO DE
AVIS, PARA EM CAPITVLO |' Geral poderem reforfuar, & fazer ftatutos, em forma

de regra: & para outras muitas immunidade?:, & preroga- 1' tinas nella contendas.»;

e de ti. VI a VII, a duas cols. por pag., o «INDEX '; DOS TITVLOS, CAPITVLOS
;

DIFFINI-
;

çoês, & Regimentos defta Regra..

As 1S7 primeiras íí. nums. inserem ; De 11. i a 153 o texto da Rugra propriamente dito,

que, dividido cm VI Titulos, fecha com os dizeres-«ElM DESTA H REGRA > ; e de

H. 154 a 1S7, em caracteres itálicos e a duas cols. por pag., o <'1MDEX |1 DAS COV-
SAS CONTEVDAS NES-

,
TA REORA.>, que remata coui o usual — «LAVS DEO..

Na frente da folha imediata (inumerada) vem novo titulo Ifronti^pício), cujos dizeres,

circundados por tarja, rezam te.\tualmente assim:

líEGHA
II
DO GLOI IO-||S.) P.VTtilARi;ll \ [j.Sv.M HE.NTO.

||
THADV-

'/.IDA BE I.ATIM
\\
-m /'(uViíç/iies.

||
(Vinheta qriadi-aiiijiilai-. com a image n

de S. Renl' ? (grivuia em madeira), tendo eri volta a legenda: «BKKEUI-
CTVS-GltAriA—h:T-yoyiI.\E.'>\

\\
em L1SB1_)A. n H Com tvd^is as

li-efriis veciffartas. || Inijueíla por loi(4e lio Ir igu.-z. .\nuo 1631.

No verso da mesma fi., em caracteres itálicos, o «PROLOGO ; e nas 26 ff. nums. ime-

diatas o texto da Regra de S. Bento propriamente dito, que, contendo nm Prologo e

L.X.XIU Capítulos, termina {na frente da H. 26; verso em branco) pelos dizeres-

«.\men.», a que se segue, como que a rematar, a mesma vinheta quadrangular que

vem no frontispicio.

As duas ff. finai:» inums. inserem, em caracteres itálicos e a duas cols. por pag., a «TA-

BOADA
II
DOS CAPITVLOS

|i
QVE SE CONTEM II

NESTA REGRA... que fecha com

a subscrição final, que acima transcrevemos.

A composição tipográfica, embelezada de alguns cabeções decorativos, de Horões de re-

mate ornamentais e de numerosas letras iniciais' de desenhos de fantasia (gravura

em madeira), foi executada com caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Regrai clássicas e muito estimadas. Edição bastante rara (a primeira reunindo as

duas obras). Bom exeDiplar, apenas levemente manchado pela agua. -^ //)

2ti60- REGRA || ESTATUTOS
Ij
DIFFINIC.OENS

|1
F. REKOHMAC.AM l).\

ORLIEM,
II
á Cavallaria.

|1 DE íSANll.^bU
i|
UA

||
ESPADA.

||
(Escudo de ar- ,

<Z? O

ú^^
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(d

mas reais portuguesas ; vinheta em oval, aberta em madeira)
||
EM LIS-

BOA.
II
(Linha de ornamento, formada de peqs. vinhetas tipográficas si-

metricamente dispostas)
II
Na Officina de MIGUEL MANESCAL, Impreflor

do
II
Santo Cilicio, & (ie Sua lllullriílinía, ||

Anno MDC XGIV.—In-fol. de

VIII p:igs. (pieis.) inums. c 219 (aliiis 218) nums., alrm lie uma inum. e

uma em hrancn, finais. K.

As VII primeiras pags. prels. (a VIII em branco) inserem; titulo acima reproduzido

(pag. I: a II em branco); em caracteres itálicos, .PROLOGO || DO || MESTRE.,

(pags. Ill e IV); , LICENC.AS DO SANTO OFFICIO.» ; «LICENC.A DO PAC,0..
j

e .REPOSTA DO PROCURADOR || da Coroa.» (pags. V a VU).

As 219 (aliás, como já se disse, 218) pags. nums. compreendem: De pag. 1 a lOfl o

texto da Regra propriamente dito; de pag. 111 a 192 o texto das Deffiniçoens, que í

precedido de titulo próprio (pag. 107 ; a 108 em branco), que reza textualmente

assim: «DErFlNIÇOEf^S, ' E
||
REFORMAÇAM || DA li ORDEM j

DE l|
SANTIAGO

||

DE ESPADA
; II
FEYTAS EM CAPITULO GERAL, II por El Rey Philippe 111 :

|i
NO

ANNO DE 1627..; de pag. 194 a 197 o .SUMMARIO
i:
DAS || D1SPENSAC,ÕES.-.

;

e de pag. 198 a 219, em caracteres itálicos, o .INDEX
i|
GERAL DAS

|i
COUSAS

QUE CONTHEM A RE- !| gra, Eftatutos, & Diíliniçôes da Ordem de !l Santiago.»,

o qual fecha com o usual -.LAVS DEO.», seguido de uma vinheta em oval que tem

no centro uma palmeira, e em volta os dizeres :-OiMW/l OMNIBVS.^-Ní pag.

inum. final vem as -ERRATAS»
Reimpressão estimada e já pouco comum no mercado. Impres5,ão nitida, esmaltada com

letras iniciais, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais, tudo aberto em
madeira. - Bom exemplar.

A ediç.ão primitiva, preciosa e da maior raridade, foi estampada em Setúbal, por Her-

mam de Campos ou Kempis. Os dizeres do seu frontispício são:

Sí^llÇr^DSKSffl.— No fim, em seguida ao texto, a declaração ou termo:

(Srin ntirn fiir niipvrmiíin cm ôctuiinl : vtv mi fjfrmiim ir fiemiiis nlt-

mnm : (G iicl nuim pil c quiiilirtus iv muic, (ÍB \t nmiio a trr?c ^fl

mrs íif tlfjfmbrii.

Consta de um foi. de CXV ff., e a impressão, a duas cols. por pagina, foi executada

com caracteres góticos.

Depois desta ediç<ão original vieram a lume varias outras. A que imediatamente se se-

guiu, publicada sob o mesmo título, traz no fim o seguinte colofón. :-$£'tJ tlll-

prrffn cftn rtH'ilnfnm por (irrmiin ©nllinvio írniirtj. J)n muij nolirc rv

ffinvur IfiU fiinif ôi; Jirtuin : irns uiiitc n., iiiintro Sins io nus 6e §e-

tcmluo. -Amui ir itl. Ç. iXi. A. í\aai fnij uifta ri cmfônSn ytlía bn-

rlinvrl Vrí"'' ItlniMiníia rnunllfijríi &n or6i- ic Snuliiino : í promotor irn

iiirtiçn íin ^iln orôf : A ([wi o oito rnrríflo foi ciifoinmííiaíio. in-4.0 de?

Frontispício tarjado e varias estampas (gravura era madeira) no corpo da obra, em-

preg.indo-se na composição tipográfica, como na edição primitiva os caracteres deno-

minados góticos.

As reimpressões seguintes são datadas: Lisboa, 1542 e 154S, ambas em formato de 4.",

com caracteres góticos, e executadas pelo mesmo impressor Germão Galhardo.

Regra militar oliere^.ida ao serciiissinio prinoipe tiom Theodosio. .

—

VV'j;i-se: lincha Freire íMimoel dt).

um- REGUL/E CANCEULA.-EXTRAVAGANTIÍS. || RKGVL.E CANCELLA...

I!
("uiD ;dij^ ipianiphirimis Decrctis, à

||
Sanctifí. Futre Pio V. Ponlifice

||

.,0
^ ,Max. pofl í.ic;rol;uiclíí Tri-

||
dpnlinuin ConciliO pro

||
mulgatis : &. íimul

||

hic editis
|] (Juap continentur leques p;igella

||
indicalát. |i (Peq. viiihela

com a imagem de Ghristo e do iim santo, abcTta em madeira)
||
CONIM-
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BRICM.
II
Kxcvdfhiit loannes Bcirrerius.

|]
Ciitn fncxdtale hqvifiloTiu ^ Ordi-

narij.
|| Anno. M.D.LXVIII. Iii.8.° pecj. de 76 IT. iniinis. E.

Na frente da primeira folha o titulo; no verso da mesma o: •Caíalogus contentorum

\\ Regula; Ordinationis, & Conftit. Cãcellariae.» ; e nas 3 e 4 uma Dedicatória (?):

• 1 Longe Illurtri, & humanifr. D. Cieor-
11 gio a Taide. SebaTtian. Stochamerus í[ Oer-

manus. S.»

Volumesinho interessante e excessivamente raro. O frontispício apresenta um ligeiro de-

feito na margem; no mais bom exemplar.

2662— IJcflUla fnnrti ínufo 1| ris ^uguftini.. — S^m ind. de lui/., nem de data da

impve^aão—primeiro qiHirlel do seeulo X VI. íX^í^ O C^

{Do frtinliijiiciú damos a seguinte exacta repmdiição (oto-zincogràficd)

:

IReguIaf^nctíDocto

ríe^uaullínípcrbu-

rcDcdarata*
In-8 " peq. de 44 (T. inuins. a ultima em branco), ou sejam seis cadernos

de impressão : os cinco primeiros de oito ff. cada um, rubricados, no pé

da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respt ctivamente : a

tf (a primeira fl. deste primeiro caderno, por ser a d. de rosto não .-'pre-

senia a cotiipelerite rubrica n), o iij, n iiij a t, r ij, c ttj, c itij ; e o ime-

diato e ullimo, de quatro ff. somente, no pó da frente das duas primei-

ras: f, f ij. E.

A flrgitin propriamente dita, é precedida da epigrafe :

CE lU-fliiln fniirti ôortoris ^ugiiftiiii \\tx lio- 1' luutrm ^r fnrtn uirtprr

íiírliuntrt.

e dividida em oito capitules (C CTlipitUlu 1'rilllíl a CE ^'^'H''*!''!"" írtniium.),

decorre de H. 2 a 3S, fechando com o usual -^illiS. ', da frente da H. 39 a parte da

frente da 40 vem: CE Coiltriliplntíil &C lllurtC riirporiS. ; da restante parte da

frente da ti. 40 a parte da frente da 42 : CE ?l' fFlrrilUi illiino ôci. ; da parte

inferior da frente da mesma B. 42 á frente da 43 : CE Wriltiu aruntiffinin n6 |1

brntlim Allflurtimim. ; e no verso da mesma 11. 43 (ultima do textu) : CE ?f-

iima» urullrnai iii ícrlcfin tícriiiirSii!;
||

fu^irr ranticn rcrmíuic. fliiij.,

que fecha com o clássico

íinis.

seguido destes dizeres

:

CE §11111 iHHunbntr t roufiriiintc rrfluli' iftc prr aftiii ^i
Aironrum Sc mf-

tilln ^. prr ftciitos in cníie; fnniltnlc ||
rõiiti|Ttoiic rcflum liifpniiinrum.

A composição tipográfica, muito perfeita, foi executada com pequenos caracteres GÓTI-
COS (um pouco maiores nas epigrafes dos capítulos e das demais peças insertas no

volume.

Regra muito estimada. Edição desconhecida a Brunet e a seus continuadores ; talvez a

primeira que veio a lume. RARÍSSIMA. Magnifico exemplar.
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1^0

':663- REGVLA S. AVGVSTINI
||
ET

1|
CONSTITVTIONES

||
FH. ORDIMS

PIlAEDICATiMiUM
11
A"h)ic recenler reimpresso;

||
lussu lieuerendiss. I';i-

tris AN'J()N1NI CLOt.HE.
||

( iusciem OrJinis Mahistri Ceneralis.
||
(Retrato

de S. Ago~linho; gravura a buril em chapa de colre) || HOM.E, M.DC.XC.

(16TO)
II II

Typis Nicolai Angeli Tiiiassij. íSn^eiirum iieri/ih^u. In-

4°^^^. lio XX 3íiXXIl-a-l'20-XVlII pags. E.

2G64-REGVLA SAX
||
CTISSIMI BENE-

||
DlCTl . .

. - Olyssippone . . . Ifi86.

[Do fr(i)ilis/.'irin damos a sfíitiinle exacta revrodvção foto-zincngrápca) :

REGVLA SAN
CTISSIMI BENE*
DICTI MONACHORVM

OMNIVM PATRIS
A LM 1 FI Cl.

Oratta 'Bcneénui íjrnomine.

WA^aOiSM WAINWO
^Cum faciiUatc fupremi Senatus faníU 6i gene*

ralis Inquifidonis, &:Ordinatij.

Exotdebdt Jn.totÚM Tl^hmui Olyfipponc.ísi'^'!^! Con*.

fi-e^ationi-sSanSliVaCiu 'BcncdiUt
^

i§86.

o origiiKtl mede, lõí) x luO"""

í

In--}."^ do \ ! tT. (ireis ) inúmera ias e (jH numeradas na frente. E.

. As VI ff. prels. compreendem o seguinte: frontispicio ou titulo acima reproduzido em

foto-zincogravura (frente da II. I): três peças de Licenças permitindo a impressão

(a primeira í de Fr. Bartolomeu Ferreira) e, em caracteres itálicos, uma poesia la.
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tina : «•] Exhortatio Tanclx Reguls ad Lectorem.» (verso da mesma H. 1); em cara-

cteres itálicos, a Dedicatória ao .REVERENDÍSSIMO AC RELI-
11
giofirsimo patri

Fratri Plácido Abbati Oenerali, i| ac Reformatori Congregationis Sancti
||
BenedictI

Tibianenfis de obferuantia ]i Regni Portugaliie, fubditus mini- || mus eiufdem ordinis

IS.. (H. II); «f(^ INDEX ALPHABETICVS
:
eorum omiiium qua in hac Diui

Beaedicti
\\
Reguta continentur.^

,
que fecha com o usuaI-«Finis Indici3> ; depois um

agrupamento de pequenas vinhetas ornamentais, algumas representando assuntos

sacros (ff. III a VI).

As 6S ff. nums. inserem : de ti. 1 a 45 o texto da Regula propriamente dito, que é pre-

cedido, no alto da frente da referida H. 1, pelos dizeres ou titulo:

•REGVLA SANCTIS- j SIMI PATRIS BENEDICTI.
1| {!^) |[ IN NOMINEDOMINI

NOSTRl . lefu Cltrifti. Incipit prologas Regulce Sanctifsimi Pa- \\ tris noftrl Be-

nedicti Abbatis, eximij confefforís, \\
patris monachorum.t.

de fl. 46 a 50 a «FORMA PROFES.-, encimada pela respectiva epigrafe:
^

•DEVOTÍSSIMA
il PROFITENDI SVB EADEM || Beatirsimi Patris Benedicti Regula,

iuxta opti-
II
mam confuetudinem congregationis Cafi- 1| nenfis, aliás Sanefas luftinje

de
I: Pádua.», que remata com o clássico — FINIS., seguido de duas vinhetasorna-

mentais (gravura em madeira) ; e da frente da ti. 51 á frente de 5S (ultima) o

«CATALOGVS ' MAXIMORVM " PONTIFICVM ORDINIS SAN
;
ctirsimi Patris Be-

nedicti, Imperatorumq ;, Re ||
gum, principum, Ducam, Comitum, Docto-

||
rum, alio-

rumque illurtrium virorum qui primi vérbi Dei prEconio multas prouincias da

Chrirti
II
fidem traduxerunt, decerptus ex grauifs. autho- 1| ribus Petro Damiano Car-

dinali, chro-
II
nica antiqua...».

E no verso da referida ultima H. a vinheta quadrangular reproduzindo a imagem de

S. PL.\CIDVS e a marca e divisa do impressor António Ribeiro, que vêem na

edição primitiva da versão portuguesa da mesma Regra de S. Bento, acima descrita.

Na composição tipogràíica do texto aplicaram-se caracteres itálicos e redondos e peças

decorativas iguais aos empregados na referida edição primitiva do texto português

da mesma Regra, edição dada á estampa no mesmo ano, e pelo mesmo impressor

António Ribeiro,

O volume é constituído por onze cadernos de impressão: o primeiro, de seis ff., está

rubricado, no pé da frente da segunda e terceira, respectivamente : A 2, A 3 ; e os

restantes, de quatro ff. cada um, rubricados, no pé da frente das duas primeiras ff.

de cada um deles, respectivamente : B, B 2 a L, L 2.

Edição primitiva, RARÍSSIMA, e parece que a única que se fez do texto latino da Regra

de S. Bento. Impressão nítida sobre magnifico papel de linho.— Belo exemplar.—

Sousa Viterbo, fr. Bartholomea Ferreira. O primeiro Censor dos Lusíadas, pags.

73 e 74.

2665- Reguls seu Consiiluliones ("Dnimnnes Congreg.-itionis Missionls. Lis- /^ ^ O
honne M.DCCXLIII. ln-4.° de poit:HÍa e LXXV-Ill-151 patís. K. /
O titulo acima reproduzido, aberto a buril, acha-se no centro de linda portada alegórica,

também aberta a buril {G. F. L. Debrie deliniator et sculptor Regis f.j.

Além do já m.ncionado, o volume contêm também uma gravura a buril (O. F. L. De-

brie dei. et sculp. 1743) reproduzindo o retr. de S, Vicente de Paula.

26613— Reis (António Manuel cios).—O Bispo de Olinda D. Frei Vital Maria

Gonçalves de Oliveira perante a Historia. Noticia biográfica e compilação

de todas as peças do seu processo, consultas do Conselho de Estado, dis-

cursos de defeza, notas diplomáticas, escriptos do illustre Confessor da , ^/ i

Fé, e unia relaçSo circumstanciada das publicações pro e contra a quês- / .J\ ^ CP c>

tão religiosa desde a sua origem até a data da anmistia concedida aos

Bispos, governadores e sacerdotes que n'ella se involveri^m, etc, etc.

Por... Rio de Janeiro: Typ. da (iazeta de Noticia.-t . . . 1878. In 8. o gr. de

IV-IV-822-II-III-VIII pags. e retr. de D. Vital, bispo de Olinda. E.
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//•

2e67-Rel« (P. Gaspar ííos).-R ELAÇAM, |1 DO SOLENNE
||
RECEBIMRTD

(síc).,.—EM COIMBRA... Anno, 1596.

{Do frontisjjtcío damos a segitmte exacta reprodução folo-zinrográfica)

R E L A C A M,

DO SOLENNE
RECEBIMETO DAS

Santaj Reli<]UÍ2s , qucforioleoadas

dl Sce de Coimbra, ao Real

Moncyro de Santa Cruz.

HB C A \T a C 0^1 OS áy flj i S S
ífcnuto dá Fniutrfticit t hum *mii».

CER HVM SACfiRDOTs C A N O N I S T A.

EM COIMBRA.
EmCafadeAntoniodeMariz.ComlictnçadaSSí»

Inijuifição,& Ordinário. Anno, i yyá.

[O ortqhuit meãe'lí4'xS0''"n\

In-S." peq. cie VII fl'. (prels.) iniims., 182 (aliás 18:-í, pois que com aquele

numero aparecem nums. as duas ultimas ti.) nums. na frente, e mais II

inums., finais, de «TABOADA DOS
||
Paragraphios que neíla Carla |1 fe con-

tem.» E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VII ff. prels. o frontispício, cujo «fic-

-siniile» se vê acima; na fl. II as «LICENÇAS.» permitindo a íi^ressão do livro

(três, todas datadas de Lisboa, 15Q6); na frente da fl. III: *Vafco Moafinlio de

Cabedo, ao Autor, Sobre a emprcza da Cruz, c=' encobrir feu nome. \\
SONETO.' ;

no verso da mesma H. Ill : 'Manoel Couceyro, ao Autor \]
SONETO.» ; na trente da

H. IV: 'Manoel do Couto Tellez ao Autor. \\SONETO.j ; no verso da referida ti.

IV : .De lium amigo do Autor. \\ SONETO.t ; na fl. V e frente da VI a Dedicatória :

Ao Reuerendifsimo Padre Dom Clirlftouaõ de\\ Chrifto, Doutor na Santa Tlieo-

logla, &
Ij
Priot Geral no Mofteyro de Santa || Cruz de Coimbra.' ; e no verso da

mesma ã. VI e frente (verso em branco) da Vil, em caracteres itálicas, o Prologo

«AO LEVTOR.».
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As 182 ff. nums. inserem : de fl. 1 a 104

:

•CARTA I! Que Te efcreueo da Vniuerfidade de
j
Coimbra a hfl amigo, em que cu-

rió-
II
faniente Te eTcreue o Tolêne recebimento que o Mofteyro de Sancta

I

Cruz fez,

ás Santas Relíquias,
||
aos vinte & noue de

|
Outubro, de 1595.».

O verso da mesma H. 104 é ocupado por uma cercadura, espécie de pórtico, repro-

duzindo, além de outros ornatos, a imagem da Virgem e de vários santos, a qual

serve como que de moldura a uma peq. vinheta, em forma de medalhão, represen-

tando uma Cruz levantada á entrada de qualquer povoação ; tudo gravado em ma-

deira. De ti. 105 até á frente da 182 :

"SEaVEMSE AS POESIAS;, que da Vnlverfidade de Coimbra fe offerecerão \\ no

Real Mofteiro de Santa Cruz, em \ louuor das Santas Relíquias.».

Esta parte compreende poesias em latim e em português (Epigramas, Odes, Sonetos,

etc), dos seguintes autores: Tomé Rodrigues de Sousa, Lourenço Vaz de Quinta-

nilha, João Teixeira, Manoel Couceiro (quatro Sonetos e um Mote e respectiva Volta),

Marcos Teixeira (sete Sonetos), João Gomes Marras (Soneto), Francisco Cabral (três

Sonetosi, Miguel Fcrn:tndes da Silveira (Soneto), Francisco de Moraes (Soneto), Fer-

não de Mello (Soneto), Jorge Coelho da Silva (dois Sonetos), Manoel Gomes Godi-

nho (Soneto), Gaspar Gomes Pontino (Soneto), Francisco de Matos (quatro Sonetos

em português e uma Ode em latim) e Vasco Mousinho de Quebedo (quatro Sonetos).

Das numerosas poesias que o volume contém de autores anónimos, destacaremos as se-

guintes:*... aos Maríyres de Marrochos. SONETO.^ ,—'Hum Peccador a Ckrifto

na Cruz. \\ ELEGIA. ;- "Do mefmo Autor a Noffa Senhora. \\ ELEOIA. ;- 'Aos

Martyres das Santas Reliqu:as.\\ ELEGIA.' ;-e «DISCVRSO : ENTRE
|i
dous paf-

tores : que o mefmo Autor || fazia, em louuor das Santas || Relíquias.» (ff. 172 a 182).

No verso da ultima das folhas numeradas (a segunda das que apresentam o n.o 182)

vem a: (Conclusam da Carta.» (datada no fim: •.., oje em IO de No- 1| uembro de

de 1595.»), rematada por uma vinheta quadrangular (gravura em madeira), que tem

no centro um pequeno escudéte encimado por viseira e ladeado pela divisa: — «SPES
MEA DEVS COGITA MORI...

Na impressão, muito perfeita, empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários

corpos.

O volume é constituído por vinte e cinco cadernos de impressão: o primeiro, de sete ff.,

rubricado, no pé da frente das segunda a quarta :
-íí- 3, -ir 4, -íí- 5 ; os vinte e trcs

imediatos (2.o a 24.o), de oito ff. cada um, acham-se rubricados, no pé da frente

das cinco primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4, A S

í Z, Z 2, Z 3, Z i, Z 5; e o ultimo (25.o), de duas ff. apenas, rubricado, no pé da

frente das duas mesmas ff., respectivamente: Aa, Aa 2. Nas rubricas não se vêem,

como quasi sempre, as letras ] z U.

Livrinho clássico muito apreciado. Interessantíssimo não só pela minuciosa descrição das

ceremonias religiosas e mais actos solenes e festivos realizados por ocasião da tras-

ladação das Santas Relíquias da Sé de Coimbra para o Mosteiro de Santa Cruz da

mesma cidade, mas também pela excelência e variedade das numerosas composições

poéticas que contém, e que formam, por assim dizer, um interessantíssimo cancio-

neiro.

Os exemplares são, presentemente, MUITO RAROS. O nosso, belamente conservado, e

por isso de muito apreço e valor, não tem (como igualmente a não tinham os exem-

plares que<nuito de longe e longe tèem aparecido no mercado) a segunda das VIII

ff. prels. Parece que, devido a qualquer circunstancia hoje desconhecida, fora supri-

mida essa folha antes dos exemplares virem a publico.

Nos dizeres do frontispício do livro dá-se também um caso digno de nota : ha exem-

plares que não trazem o nome do autor e colector da obra, emquanto outros o

apresentam, da seguinte forma: -Per Gaspar dos Reis de Leiria, bacharel canonlsta.

O exemplar que expomos á venda pertence ao numero dos primeiros.

2t368-Rois (P. Antnw) dos).—CORPUS
||
ILLUSTRIFM 1'0K,TAHUM H LUSITA-

NíiRUM, liy»! iaíiíip /m/>/en<jiMlNUNC PBIMUM IN LUCEM EDITVM
II

AB ANTÓNIO DOS REYS,
1|
Congregationis Oratori S. Philippi Nerii Lilbo-

^3^'/-í> d
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>^

nenfís Presbytero, Régio || Hiltorico-Latino Porlugalliae Academiae Cen-

lore.
II
JOANNI V. || LUSITANORUM REGI

||
CONSECRATUM, || MONNUL-

LISQUE fOETARUM VITIS AUCTUM
ij
AR EMANUELE MONTEIRO,

|i

Ejuldem Congregationis Preíbytero, Regiae que Academiae Sócio. || TOM.
I.

II
(Linda vinheta alegórica ; gravura a buril em chapa de metal, assi-

nada : Debrie sculp. Í745.) || LISBONN.E, || Typis Regalibus SYLVIANIS,

Regiaeque Academiae.
|1 |1

M.DCC.XLV.-DCG.XLVIIl. jj
Cum facuttate

Superionim. Jn-4.», 8 vols. de XXVIII-40.5 ; VI-482 ; 588 ; 52(2 ; 492 ; XXVIII-

440 ; XII-455, e IV-448 pags. E.

As XXVIII pags. prels. (inums.) do tomo primeiro compreendem o seguinte: titulo do

ante-rosto (-CORPUS [1 ILLUSTRIUM POETARUM ||
LUSITANORUM..) (pag. I ; a

II em branco) ; titulo do rosto, impresso, em linhas alternadas, a preto e vermelho

(pag. III ; a IV em branco) ; «INDEX || Operum, quae in hoc volumi- 1| ne continen-

tur.» (pag. V): «ADMONITIO.- (pag. VI); em caracteres itálicos, precedida por um
cabeção alegórico com as armas reais portuguesas ao centro e iniciada por uma linda

letra de fantasia, a Dedicatória a: .JOANNI V. ;;
POTENTÍSSIMO LUSITANORUM

REGI,
II
Algarbico, Africo, Oceânico, /Ethiopico, ||

Perfico, Arábico, Indico, &c», da-

tada e sub&crita no fim: «... Ufyfflpporiee Congregationc Oratoríi, Idibus\\Junii,

Anno Dài M.DCC.XUV.\\Emmanuet Monteiro.^ (pags. VII a XII) ; Prologo ao

«LECTORl.. (pags. XIII a XIX; a XX em branco) ; e, em caracteres itálicos : «VITA

II
PETRl SANCU n Ulyfripponenris... (pags. XXI a XXVIII).

Compilação interessante e valiosissima de produções em latim dos nossas melhores poe-

tas antigos. Muito estimada, tanto em Portugal como no estrangeiro, onde os exem-

plares se têem vendido por avultadas quantias.

O tomo V insere, de pag. 5 a 378, a apreciada versão em latim d' Os Lusíadas de

Luis de Camões feita por Tomé de Faria, e a biografia deste sábio prelado, seguida

do catálogo das suas obras.

Magnifica edição; o texto é adornado com lindas letras iniciai.-, e formosos cabeções

decorativos de desenho alegórico, devidos a alguns dos melhores artistas (desenha-

dores e gravadores) do género, tais como Debrie, Rocheíort, Perotti, Rossi, etc. ; e

a impressão, nitidissima, assenta sobre óptimo papel de linho muito claro.

Belo exemplar, da tiragem especial em papel de superior qualidade, bastante encorpado

e de grande formato (com excepção dos vols. 3.0 e 8.o) Nesta espécie, EXTREMA-
MENTE RARO.

2669 JOANNI V,
||
EPIGRAMMATUM || LIBRI QUINQUE |1 AUTHORE, jj

P. ANTÓNIO DOS REYES |! LUSITANO, CONGREGATIONIS ORATORÍI
||

Q II
Ulyfliponenlis, Régio Hiítorico-Latino Portu-

||
galliae, & Regiae Acade-

miae Sócio.
|| TOMUS PRIOR.

||
(Vinheta alegórica

;
gravura em cobre, assi-

nada : A. Quillard fecit.) \\
ULYSSIPONE OGCIDEXTALI,

jj
Ex Praelo JOSE-

PHI ANTONII A' SYLVA,
II
Academiae Regiae Typographi.

|| ||M.

DOC. XXVIII. Cum facidtate Surieriorum. In-i." de XCVIII pags. (prels.)

inums. e 324 nums. E.

As XCVIII pags. prels. inserem o seguinte: titulo do ante-rosto (pag. I ; a II em bran-

co) ; titulo do rosto (pag. Ill ; a IV em branco) ; -JOANNI QUINTO || POTENTÍS-
SIMO LUSITANORUM...

II /'/-o Eplftola Nimcupatoria.\\ ENTHVilASMVS POE-
TICUS.. (pags. V a LXXV; a LXXVI em branco); a duas cols., -INDEX

|| POE-
TARUM, DE QUIBUS MENTIO FIT |1 in hoc Entliufiarmo.. (pags. LXXVII a

LXXXI ; a LXXXII em branco) ; Prologo -AD LECTOREM.. (pags. LX.XXIII e

LXXXIV) ; e . FACULTAS. » (Licenças) permitindo a impressão do livro (pags.

LXXXV aXCVUI).
Na composição tipográfica, embelezada de lindas letras iniciais, cabeções decorativos e

fiorões de remate alegóricos (gravuras a buril em chapa de metal, assinadas: Quil-

lard fecit), empregaram-se caracteres redondos e itálicos de varias corpos ; sendo a

impressão, bastante nítida, sobre magnifico papel de linho.
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Livro interessante e muito estimado, sobretudo por inserir, nos Enthastasmus poettnu
— «que consta de 1483 Versos Heróicos Latinos compostos com elegante furor e su-

blime estylo»— diz Barbosa Machado—, (pags. prels. V a LXXV), uma lista ou nota

das obras poéticas, em português ou latim, de autores portugueses, escritas e publi-

cadas desde o século XVI até parte do século XVIII. Exemplar verdadeiramente

precioso, por ter a enriquecê-lo, nas margens de algumas paginas, interessantíssimas

notas escritas pelo punho do grande romancista Camillo Caslello Branco, a quem o

mesmo exemplar havia em tempos pertencido.-Rara.

Os Epigrammas do P. António dos Reis foram vertidos para português pelo dr. João

de Sousa Caria, publicando-se a versão sob o seguinte titulo :- «Imagens conceituo-

sas dos Epigrammas do R. P. M. António dos Reys, reduzidos do metro latino ao

metro lusitano. Reflexões sobre algumas das suas argucias, que em dous tomos offe-

rece ao Ex.mo Senhor Don Jayme, Terceiro Duque do Cadaval, 8ic. João de Sousa

Caria. (Vinheta ornamental). Lisboa OJicina da Musica. 1731-33.^ ln-4.o, 2 tomoi,

com vinhetas ornamentais por Quillard.

Do original latino dos Epigrammas, 6zeram-se varias reimpressões: a primeira foi es-

tampada em Ulyssipone ita mesma officina em que se imprimira a edição primitiva,

1730, in-S.o; e a ultima: «Editio quarta. Lisce Typis Silvianis, 1733..., in-8.o peq. de.

LXXXIV-I04 pags.

2670—RELACAM II CERTA DA VITOIÍIA QVE
||
tiueraõ as Armas Portugue- /// -) ^

zas, gouernadas
||
na Prouincia da Beiía no parlido de Riba-

||
Goa, por //r? '^ ^

loão de Mello contra ||
os Caftellianos. (S. inã. de lug. nem de data da

imp.—164. .

.

—In-4.° de 4 pag. inunjs. B.

O opúsculo não tem frontispício propriamente dito. O titulo transcrito acima vem no

alto da primeira pag. a preceder o texto da Relação, texto que é iniciado por uma
letra ornamental (F) de desenho de fantasia, e rematado por um florão decorativo

(gravura em madeira).—Multo raro.

2671-RELAÇAM
||
CURIOSA || DA VARANDA, EM QUE SE CELEBROU

1|
A ^^,

ACCLAMAÇAM, || E EXALTAC.AM AO TRONO |1
DO SEMPRE INCLYTO, E 9^ O O

AUGUSTO MONARCA ||
D. JOSEPH I. ||

NOSSO SENHOR,
|| E de tudo, o que ^

le admirou neíte feíli-
1|
vo, e plauzivel acto.

|!
(Escudo das armas reais

portuguesas
;
gravura em madeira)

ti
LISBOA : ||

Na Officina de PEDRO
FERREIRA, Impreflor da H Auguítiflima Rainha Noda SenJiora Anno

M.DCC.L.
II II

Com todas as licenças neceffarias. 10-4.° de 22 pags.

nums., além de uma inum. de LICENÇAS e uma em branco, finais. B.

Folheto interessante e RARO. Exemplar manchado pela agua.

2G72-RELAÇAM
II
CURIOZA

II
DO .S/rVO

||
DO GRAÕ PARA

||
TERRAS DE

ll

M.\TO-GROSSO
II
bondade do clima, e fertili- ||

dade daquellas terras.
\\

ESCRITA POR HUM CURIOZO EXPE- 1| riente daquelle Paiz
||
Primeira //^^ ^ Ô

parle. Com licenças. (S. ind. de lug., n. de data da imp.—m.eiado do sé-

culo XVIII]. In-4.° de 8 pags. B.

Na primeira pag. o titulo acima transcrito ; a pag. 2 em branco ; e de pag. 3 a 8 o texto

da relação. - Folheto MUITO RARO. Bom exemplar.

2tJ73-RELAC,AM jfDA ENTRADA
1|
QVE FIZERAM EM GALLIZZA OS GO-

il

uernadores das armas da Prouincia de entre Douro, & Mi-
||
nho o Meltre

de Campo Violi de Athis, que por carta de fua Mageílade exercita o cargo

de Meltre de Campo Ge- 1| nerai, & Manoel Telles de Menezes Gouernador

do Cal-
II
tello de Vianna, & Frey Diogo de Mello Pereira Cõ 1| mendador

de Moura Morta, & Veade da Religião de iam loão de Malta, Capitam
||

mor de Barcellos. (S. ind. de log. de impr., n. de data—164. . ,). In-l.",

8 pags. inums. B.

/S-fo^
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A

O opúsculo não tem frontispício propriamente dito ; os dizeres acima transcritos vêem

no alto da primeira pag., a preceder o texto da Relação, que, iniciado por uma letra

ornamental (B) de desenho de fantasia (gravura em madeira), fecha com o usual

-

.LAVS PEO...

Relação interessante e muito rara. -Figanière, Bibl, hlst. port, n.°

p O 2671—RELAÇAM || DA ENTHADA QVE
||
FRANCISCO DE MELLO,

||
Senhor de

Ficalho, ^t Governador da
|| Prafa de Moura, fez no

||
rxiNDAUO DE NIE-

BLA,
II
Aonde Inqueou, & queimou a Villa de Al-

1{
queria por outro riome_

Puebla de Giifman, que he huma das melhores de
||
todo aquelle Condado.

II
(Escudo das armas reais portuguesas

; gravura em madeira)
||
LISBOA,

II II
VALENTIM DA COSTA DKSLANDES,

||
Impreílor de Suas Ma-

geítades, o fez imprimir. Anno 1704.— In-4.° de 8 pags. nums. B.

Na primeira (a 2 em branco) pag. o titulo acima transcrito ; e de pag. 3 a 8 o texto da

Relaçam, que abre por uma letra inicial (O) de desenho da fantasia (gravura em ma-

deira).

Relação interessante e MUITO RARA. Exemplar um pouco aparado.—Xavier da Cunha,

Impressões Deslaiidesianaí, Vol. II, pag. 820; Brito Aranha, Dlc. bibl., tomo XVIII,

pag. 231.

267,5—RELAÇAM
|| DA EXPUGNAÇAM DA PliAÇA

i|
DE BAIiCELONA,

||
E mais

iO progreííos das armas dos Al- 1| tos Aliados no Principado de
||
Catalunha.

O
II
Publicada em li de Dezembro de I70õ.

|1
(Escudo de armas leais portu-

guesas
;
gravura em madeir.i)

|| LISBOA, ||
Na Officina de ANTÓNIO PE-

DliOZO GALRAM II Anno M.DVCV. In-4.'' de 11 pags., além de uma em
iiranco, final, ou seja um caderno de impressão, de seis IT., rubricado no

pé da frente da segunda e terceira: A 2, A 3. B

Na primeira pag. o titulo acima reproduzido; a pag, 2 em branco; de pag. 3 a8 o texto

da Relação propriamente dito; e de pag. 9 a II : .LISTA
||
DA GENTE DE GUER-

RA,
II

81 guarnição da praça de Barcelo- 1| na quando foy rendida,' (CABOS MAYO-
RES.—INFANTARIA. - CA VALLARIA).

O texto fecha com a declaração : - O numero dos Soldados da dita guarnição em || todos

os Regimtntos chegaria a \. cinco mil hoinês., seguida do usual — FIM. ; a rematar, um
florão decorativo (gravura em madeira).

Relação interessante e MUITO RARA. No exemplar notam-se leves manchas de agua.

2676-RELAÇAIVI || DA EXPUGNAÇAM DA PRAÇA | DE VALENÇA DE AL-

^ CANTARA, 1 {ianhada por aílalto pelo Exercito da Província
||
do Alen-

p '-^ Tejo, & de como foy deftruida a
|| Villa da Sar^a pelo da Beyra. || PUBLI-

CADA EVI 14. DE MAYO.
1|
Com Privilegio Real concedido aos Offieiaes da

Secre-
1|
laria de Eftado, para que fe nau poffa imprimir

\\
nem e/te, fiem

otttra algíía Relação fem faculdade fna.
\\
(Escudo das armas reais portu-

guesas
;
gravura hui madeira)

||
LISBOA,

||
(Linha de peqs. vinhetas orna-

mentais)
II
Na Officina de VALENTIM DA COSTA DESLANDES,

||
Impreílor

de Sua M.igeflade Anno de 170,õ.
||
Na rua da Figtte>jra. In-4.° de 7 pags.,

afora uma em branco, final. E.

Na primetra pag. o frontispício; a pag. 2 em branco; e de pag. 3 a 7^ texto da Rela-

ção, que é iniciado por uma letra (N) de desenho de fantasia, e rematado por um
peq. Horão ornamental (gravuras em madeira).

O opúsculo, curioso e RARO, é formado por um caderno de impressão de quatro ff.,

rubricado, no pé da frente da segunda : ^ i/'.- Xavier da Cunha, //np/-íssõíí í)«s-

landesiaitas, vol. U, pags. 837-838.

l^i
2H77—RELAÇAM

||
DA GLORIOSA,

||
E FELICÍSSIMA VITORIA, QUE O DU-

0) fj^
^' QUE

11
Dí;

II
MAHLBOROUGH,

|1
E OS ALlADQb ALCaNG,AKAM DOS

||
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Francezes, & do Rleytor Duque de Baviera em 13. de || Agolto de 1704

como conlla por carta de Sua || Excellenoia elciita ao Secretario de Ef-

tado
II
Harley no dia leguidte depois da Bata-

||
Ília, íi por outras mais

noticias.
||
(Pequeno florão ornamental; gravura em madeira)

||
LISBOA.

||

(Linha de enfeite: peqs. viniietas ornamentais simétricaniente dispostas)

II
VALENTIM DA COSTA DESLANDES,

|| Impreflor de S. Mageítade, o fez

imprimir.
||
.^nno 1704. ||

Ka rua da Figueyra. In-4.» de H pags. nums.,

afora uma em branco, fiucil, ou seja um caderno de impressão de seis

fT., rubricado, no pé da frente da segunda e terceira IT., respectivamente:

§ 2, § 3.

Na pag. 1 o titulo acima transcrito; a pag. 2 eni branco-, de pag. 3 a parte da 9 o

texto da Relaçam propriamente dito, que é iniciado por uma letra (D) de desenho

de fantasia (gravura em madeira) ; da restante parte da mesma pag. 9 a parte da 11

:

«Lifta dos principacs Cabos, & Officiaes, que liça-
:
rão pritioneiros na Batalha q

ouve em Bleinheim !' alcançada aos 13. de Agofto de 704.» ; e na restante parte da

referida pag. 11 (ultima): «Lifta de gente Franceza prifioneira à mercê || na Praça

de Bleinheim aos 13. de
;i
Agofto.»

Opúsculo curioso e MUITO RARO.- Xavier da Cunha, Impressões Deslandtsianat,

Vol. II, pag. 820.

'2678—RELAÇAM II DA GLORIOSA VITORIA, QUE H alcangàraõ em Flandes /—J^
as Armas das

||
POTENCIAS ALIADAS || GOVERNADAS PELO DUQUE DE S"^^ ^

II
Malborough, & Vel Marichal Ovverquerk oon- 1| tra o exercito de França

mandado pelo Duque
||
de Baviera, & o Marichal de Villa Roy, de

||
que

relultou ficar á obdiencia delRey || Catholico a mayor parte do Paiz
||
bayxo

Heípanhol. 1| Publicada em 3. de Julho de 1706.
||
(Escudo das armas reais

portuguesas)
||
LISBOA. 1|

Na Offlcina de ANTÓNIO PEDROZO GALRAM.
||

Com todas as licenças neceffarias || ||
Vendeíe em caía de Manoel

Diniz livreiro as portas de || Santa Catharina.— In-4.° de 15 pags., afora

uma em branco, final, ou seja um caderno de seis ti., rubricado, no pé da

segunda, terceira e quarta, respectivamente : A 2, A 3, A 4. B.

A pag. 8 vem: «Carta do Duque de Malborough, & dos Deputados |! dos Eftados Oe-

raes, para os Eftados de Barbante.> ; e na pag. 9 : «Carta do Marquez de Deinfe

para o Duque deli Malberough.», e «Carta dos Três Eftados de Barbante para o
||

Duque de Malberough, & Deputados || dos Eftados Qeraes.»

Folheto interessante e MUITO RARO. Exemplar com mancha d'agua

2679- RELAC.AM DA
||
GRANDE VICTORIA QVE O | Marichal de Ia Motta ^

Houdancourt, alcan-
||
çou dos Caftelhanos em Catalunha.

||
cõ o rol dos < ^JK' O '^

mortos, & prezos.

Estes dizeres ou titulo acham-se no alto da primeira pagina a encimar o texto da Rela-

ção, No fim, como que a fechar o mesmo texto, o registo

:

Com Iodas as licenças neceffarias. \\
Em Lisboa, por António Aluarez Im-

preflor dei ReyN. S. 1| Anno de 1642.— ln-4.* de 8 pags. inums. B.

A relação remata com o «Ro/ dos prifloneiros que fe tomarão em os combata, fue II

ganhou o Marichal de la Motta Houdancourt.^

Opúsculo interessante, valioso e MUITO RARO.

2680—RELAC.AIVl ||
DA INSIGNE VITO- ||

ria, que o General Fernaõ Telles
|1 q f^J^n £>

de Menezes alcançou dos Ca- 1| ítelhanos em de Agolto || de 1642, conforme ,/ vT ^
o

II
anilo (fie) que veyo

||
a S. Magefta

||
de.

Estes dizeres ou titulo vêem no alto da primeira pagina a preceder o texto da Rela-

ção. No fim desta, como que a rematar, a subscrição final e declaração de Taxa:
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Com licença. Por Manoel de Syliia, anno 1642.
||
Taixão efta Relação em

4. reis. Lisboa e I. de
||
Setembro de 642.

|i
Menezes. Coelho.— In-i." de 6

pag.s. iniim.s. B.

Opúsculo interessante, estimado e muito raro. -Catálogo Fernando Pallia, n.o 3121.

2681—RELAC.AM
||
DA LNSIGNE

||
VITORIA QVK DO CASTELHANO

|I
Alcan-

çou em hrardillena o Capitão niòr, & ||
fiiperintendente das armas de

_ 'p Miranda
||
Pedro de Mello, em companhia do H Fronteiro mor liuy de Fi-

gnei-
II
redo aos 25. de Outubro.

||
(Escudo das armas reais portuguesas;

gravura em madeira)
||
Com iodas ou licenças neceffarins. \\

KM LISBOA. iVn

Of/icina de Lourenço de || Anuerts. Anno de 1C4L
|| A culta de Domingos

Aluarez Liureiro.— In-4.» de uma fl. inum. e ^ nnms. na frente, ou seja

um caderno de impressão de cpialro fl'.. rululcado, no pé da frente da

terceira : .1 3 B.

Na frente da fi. inum. o frontispício, e no verso as "LICENC.AS» permitindo a impres-

são; e nas três ff. nums. o texto da Relação propriamente dito, que, iniciado por

uma letra decorativa (fi) de f.infasia, fecha com o usual- FlIVl.

Peça interessante pelas valiosas noticias que oferece. RARÍSSIMA.

2682-RELAÇAIVl (PtUMEVliA
|| ) 1|

DA MARCHA. E PROGRESSOS
||
do noílo

Exercito ale o Campo da l'ra-
||
ça de Alcântara, governado pelo

||
MAR-

^ t? QUEZ DAS MINAS, || Dos Conselhos de Eltádo, & Guer- 11 ra ; & da diverí,.õ

^ intentada pelo || inimigo na Praça de Elvas.
||
PMicada em 24. de Abril de

1706.
II
^Escudo das Armas reais portuguesas; gravura em madeira)

||

LISBOA,
II
Na Officina de ANTÓNIO PEDROZO GALRAM, 1|

Com todas ns

licenças necef/arias. || Vendt-le em cafa de Manoel Diniz às portas de S.

Calharina.—ln-4." de 11 pags., alt^m de uma em branco, final. B.

O texto da Relaçam, encimado por um cabeção decorativo (gravura em madeira), que

tem no centro o escudo das armas reais portuguezas, abre por uma letra inicial (O),

de desenho de fantasia, e fecha por uma vinheta reproduzindo um.peq. vaso com
uma planta Horida (gravura em madeira).

Relação curiosa e muito rara.—Catálogo Palha, n.» 3176.

2683-RELAÇAM
j]
DA VIAGEM

||
De ElRey Catholico

1|
D. CARLOS III. || Na

Armada de Inglaterra, & Olanda, &
||
íeus glorioíos lucceflos no Princi-

pado
||
de Catalniilia.

II
Pííli/ícado em 10. de OtÍMÒro.

||
(Escudo das armas

reais portuguesas; gravura em madeira)
|| LISBOA, ||

Na Officina de VA-

LENTIM DA COSTA DESLANDES, ||
Impreflor de Sua Mageílade. Anno

M.DCCV. 1(1-4.° de 15 pags., afora uma em branco, final, ou seja um
cadeino de 6 ÍT., rubricado, no pé da frente da terceira com um aste-

ristico («). B.

Na pag. 1 o titulo acima reproduzido ; a pag. 2 em branco; de pag. 3 a 11 o texto da

Relação propriamente dito, que, encimado por uui cabeção ornamental, iniciado por

uma letra (R) floreada e rematado por uma peq. vinheta decorativa, é precedido

desta espécie de epigr^íe :- Barceíona 20. de Scpíewbro de 1705. ; na pag. 12: «LIS-

TA DOS PRISIONEIROS) que fe fizerao no Caftello de MonjuícHem 17. de Se-

tembro de 1705.. ; e de p.ng. 13 a 15, a duas cols. : -LISTA |;
DAS CIDADES, VIE-

LAS, 1| & Lugares, que haõ dado a devida obe- 1! dicncia a Sua Mageftado. Fecha

com a seguinte daclaração : 'Depois de eflar feita efta Lifta tem vindo muitos ou-

tros l| Lugares, d" viUas a dar obdleiícia, que naõ vaõ || nella, por fe naõ poder,

haver a memoria deites.*, seguida do usual - FIM.
• Relação de bastante merecimento para o conhecimento e história dos sucessos que relata.

MUITO HAI<A. Exemplar levemente manchada pela agua.— Xavier da Cunha, /m-

pressões Dcslandesianas, vol. 11, pag. 815.

D
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2684-RELAC,AIVI
||
DA VITORIA, QVE AL

||
CANÇOV O MESTRE DE

||
Campo ^ //

Dom Sancho Manoel na || villa de Freixeneda. ^ y^T?^^ ^
O opúsculo não tem frontispício propriamente dito. Os dizeres acima transcritos vêem

no alto da primeira pagina, a encimar o texto. No fim o registo e declaração de

Taxa :

Com lice'n(;a. Por Manoel da Sylua anno 1642.
||
Taixão elta Rela(;ão em 4.

reis a 25 de Agolto 642.
||
Menezes Corlho.—ln-i.° de 6 pags. inums. B.

Folheto interessante e de muito merecimento para a historia dos sucessos que descreve. _ ' /-

raríssimo. JS \ f' o C)

2685-RELAC,AM
||
DA VICTORlA

||
QVE O CAIMTAM DE

|1
cauallos loão de

S:ildanha da Gania alcançou dos
||
Caltelhanos entre Capo Mayor, & Al-

bru-
II
querqiie, em doze de lunho de 643.

||
(Grande escndo das armas

reais portuguesas, ladeado por dois anjos'empunhando pendões da Ordem
de Cristo; gravura em madeira)

|| EM I.ISHOA. || || Cum iodos os

licenças neceffárias. \\
IinpreíTa por Paulo Craesbeck. Anno Iti4B.— 10-4." de

8 pags. inums. B.

Na primeira pagina o titulo acima transcrito; de pag. 2 a parte da S o texto da Rela-

• ção propriamente dito, que é iniciado por uma letra inicial (F) de desenho de fan-

tasia (gravura em madeira), e que fecha com o clássico- «LAVS DEO.» ; e na res-

tante parte da referida pagina 8 as Licenças permitindo a impressão.

Relação valiosa e MUITÍSSIMO RARA.

2686-RELAC,AM || DA VICTORlA
||
QVE O GENERAL DA CAVALLARIA

||

Franciíco de Mello Mõteiro mòr do Reyno teue |] dos Caftellianos, nos ^ //V^
campos de Badajoz, jj dia do glorioío íanctiago do pre- 1| fente anno de ,-3 / ^ ^ C^

1642.

Estes dizeres vêem na frente da primeira folha do opúsculo a encimar o texto da Re-

lação. No fim desta o registo e Taxa

:

Cum licença. Na Officina de Domingos Lopes Rofa. || Taxão efta Relaçam

em 4. reis em papel. Lisboa 13. de
||
Agoílo de 1642 Menezes. Flibeiro.—

ln-4.0 de 4 IT. inums. B.

O texto da Relação é iniciado por uma letra ornamental (/) de desenho de fantasia

(gravura em madeira).

Relação curiosa e de bastante valor para o conhecimento e história dos sucessos mili-

tares nela referidos. Publicada sem o nome do autor, que é Ruy d- Figueiredo e

Alarcão. Muito rara.

2687-RELAC,AM
II
D.AS PROEZAS, E VITORi\S. QUE |1 NA ÍNDIA ORIEN-

TAL
||
tem confeguido o inexplicável valor || DO ILLUSTRIS., K EXCEL-

LENTISS. SENHOR!! D. FRANCISCO DE ASSIS || DE TÁVORA,
1|
Marqwx

Tavnni, Conde de Alvor, \\ VICE-REY, E CAPITAM GENERAL
|I
dos Estados

da índia.
{{
SotiAa, que das Náos da Índia, que /e achnõ na Bahin, che- \\.qou

a>i kí" j^
a efta Corte em o'dia 14. do mes de Mayo em o Na-

||
rio Pernambuco, parti- _/ O ]f

cipada por cnria do Rci^eren-
\\ difsimo P. Fr. ,looõ de Caftro, que foij na

conipanhi i
\\ de Sua Excellencia. 'S. t)id. de log., n. de data da impr— século

XVlII). In-4.° de 8 pag., ou seja um caderno de impressão de quatro fl".,

rubricado, no pé da frente das duas primeiras, respeclivamente: A,

A ii. B.

O folheto não tem frontispício propriamente dito. O titulo acima transcrito vem no alto

da primeira pag. a preceder o texto da Relação. - Interessante. Muito raro.
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^, 2688-RELAÇAM || DAS VICTORIAS,
|| ALCANÇADAS NA INDlA |1 contra o

/- U/^ ininiigo
II
iU^R/ITi |1 Sendo Vice-Rey daquelle Eítado || O ILUSTRÍSSIMO,

ir\^ E excelentíssimo
li
D. LUIZ CARLOS || IGNACIO XAVIER DE MENE-

ZES,
II
V. Conde da Ericeira, e I. Marquez do

||
Louriçal.

||
Com huma. breve

noticia da fua niorle.
\\
(Grupo (em triangulo) de peqs. vinhetas lip. de cr-

namenlo)
||
LISBOA:

||
N;í Officinade LUIZ JOZE' CORRÊA LEMOS ||

||

ANNO M.DCG.XLIII. || Com as licenças neceffarias, e Privilegio Real. In-4.°

de 16 pags., além de unia em branco, final.

Na primeira (a 2 em branco) pag. e frontispício; e de pag. 3 a 15, precedido por um
cabeção decorativo e iniciado por uma letra (S) de desenho de fantasia, o texto da

Relação.

Opúsculo interessante e de bastante merecimento para a liistória dos sucessos nele rela-

tados. Muito paro.

2t)89—RELAC.AM DE (JOMO O ||
Cardeal Efpinola General do Reyno

||
de Gal-

liza, comeltío ao Conde de Ca-
|i
ftelnielhor, General das armas deen-

|i
tre

Q Douro & Minho, na praça de Sal-
!|
uaterra, onde foy rebatido valeroía-

1|

yf. I -fl
^ mente, & de como (aliarão os Galle-

||
gos e Rio Minho, & acometerão

^ I I Vil-
II
lanoua de Cerueira, & os noílos alcãçaraõ delle victoria em '23, atè

28, de
II
Setembro, do anno de 1643.

Não ha frontispício propriamente dito. Os dizeres acima transcritos vêem-se no alto da

primeira pag. a preceder o texto da Relação. No lim desta, como que a fechar, o

registo tipográfico e a declaração da Taxa :

Com todaá as licenças neceffarias.
\\
Na Officina de Domingos Lopes Roía.

Anno 1643.
||
Taxa eíta Relação em quatro reis. Lisboa 9. de Ou- !| tubro

de I<i4.B
II
Coelho. Pinheiro.— Iri-4.» de 8 pags. inums. B.

O texto da Relação abre por uma letra ornamental (Q) de desenho de fantasia (gravura

em madeira).

Relação muito interessante e EXTREMAMENTE RARA.

2690-RELAC,AM
II
DE HVA CARTA |1 DO DOVTOR IGNASIO f Ferreira, do

Dezembargo delfíey Noffo Senhor
\\ ^ ovira de hum Relicjiofo do Mofteirn de

.^.
I!
Bom a, em q fe rc/ercni ahjuas entrada f,

\\ q fe fiierão no fteijno de Galiza.

I\
O O opúsculo não tem frontispício propriamente dito. Os dizeres ou titulo acima trans-

"^ critos vêem no alto da primeira pag. a preceder o texto da Relação. No Sm deste o

registo e declaração de Taxa:

Cont tudas as licenças neceffarias. \\ EM LISBOA.
||
Por lorge Rodrigues

Anno 1641.
||
Acuíta de Lourenço de Queirós liureiro

||
do Eltado de Bra-

gança.
II
Taixão ef!a Relação (sic) em íeis reis, em || Papel. Lisboa. 24. de

Oclubre de I64I. || loão Sanches de Baena. Ficalho. In-4.° de 12 pags. inums.,

ou seja um caderno de impressão de seis ÍT., rubricado no pé da frente

das quatro primeiras 11'., respectivamente: A, A 2, A 3, A 4. B.

O texto ê iniciado por uma letra decorativa de desenho de fantasia (gravura em ma-

deira). ,.

Opúsculo curioso e bastante raro.

'iG9l-RELAC,AM 1| DE ||
NOTICIAS ||

DO NORTE. E DE ITÁLIA
||
publicada

em 22. ite lunho de 1775.
||
(Escudo das armas reais portuguesas

;
gravura

em madeira)
||
LISBOA || ||

Na Officina de BERNARDO DA COSTA.

.In-4.° de 8 pags. B.

Na primeira das oito pags. do opúsculo e frontispício ou titulo acima transcrito j a pag.

2 em branco ; e de pag 3 a 8 o texto da Relação propriamente dito, o qual é ini-

%

,iy|L

O
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1

ciado por uma letra (,A) de desenho de fantasia; a encimar o texto um cabeção
decorativo formado de pequenas vinhetas simetricamente dispostas, e a remata-lo,
depois do clássico FINIS, um jarrão com Hores (gravura em madeira). Por ultimo
vem a declaração :-.Mandado imprimir pela Secretariando Eftado...

As noticias insertas neste curioso e RARO folheto são datadas, respectivamente: ^Paris
17. de Abril, o^ II. de Mayo..-<Haya 12. cT- 19. do Mayo.>-. Londres 26. de Mayo.y ^ / /? 1

2692-RELAÇAM
1|
DIAHIa

||
DA INSIGNE VlCTOiUA QUE

||
as Tropas Cesa- '^ / ti ^ O

re:is. & iiinis Aliados alcança-
||
raõ em 4. de Julho de 1704. do Duque de

II
Baviera, & Franoezes no Campo Im-

1|
perial de Schellemberg.

||
MAN-

DADAS VELO
II
DUQUE DE iMAI.VA,

|| Como também da tomada da Praça
de Do-

II
nawerl.

||
(Vinheta reproduzindo nm vaso com flores; gravura em

maieira-
II
LISBOA, ||

1| VALENTIM DA COSTA DESLANDES,
||
Ini-

preflor de S. Mageflade, o ft z imprimir Anno 1704.-In-4.'' de 14 pags. B.

Opúsculo muito raro.—Xavier da Cunha, Impressões Deslandesianas. Vol. II, pag. S20.

'2693-RELAÇAM
i|
1)0 COMBATE QUE TEVE HUMA Nao || de Biso;,ya, da In- / /.

vocação de Nueflra Senora
||
de la

|| CONS0LACli>N, || COM QUATliO CHA- /^^ ^ <í>
VÊCOi' AliGELlXOS,

II
na altura do Cabo de S. Vicente. {S. ind. de log., /

n. de data da impr.— século XVIll}. In-í." de 7 pags. iiums. e uma em
branco, final, ou seja um caderno de imprtssão de 4 íT., rubricado, no pé
da. frente das duas primeiras : A, A ij. B.

O opúsculo não tem frontispício propriamente dito. O titulo acima reproduzido acha-se,
no alto da primeira pag., por sobre uma tosca gravura em madeira representando
dois navios no momento da abordagem, seguindo-se depois o texto da Relação. No
fim deste a declaração: Com as licenfas neceffarias, e logo após o usual -FIM.,
fechando com uma vinheta de remate repiesentando um açafate com flores e frutos.
-RARO. Bom e-templar

2694-RELAC,AM
||
DO ENCONTRO, QVE O MESTRE DE CAMPO

|| Dom Nuno
Ma carenhas Iene cõ o inimigo

|| em Montaluaõ, & do «ntrada
||
que fez em i>&U^ ^

Ferreyra
|!
a 15. de Agoíto

|| 1641. D jr' ^ CJ .

Estes dizeres, servindo de titulo, vêem no alto da primeira pag. a preceder o texto da
Relação, que fecha com a data: .Castello de Vi || de 18. de A-

|| gosto || 641.., se-
guindo-se, como que a rematar, o registo e declaração de Taxa de preço dos exem-
plares :

Com as licenças neceffarias.
\\
lor Manoel da Sylua. Anno 1641.

|| A culta
de Lourenço Queirós liureiro do

|| eíiado de Bragança. Taixão efla Relação
em reis. Lisboa 25. de Setem

||
bro de 641.

||
Meneses Pinto.— In-i." de 7

pags. de texto (inums.) e uma ein branco, final. B.

A iniciar o texto da Relação vê-se uma letra (E) ornamental de desenho de fantasia,
aberta em madeira.

Relação curiosa e de bastante apreço. Maito rara.

269õ-RELAC,AM
||
DO FELICE SvCESSO||E MILAGBOSA VITORIA,

||
Que /O / ^ flouue o Capiíão Luis Mendes

||
de Vasconcellos, contra o ini-

||
migo Gaste- //^ ^

Uano, no ler-
||
mo da cidade de El-

||
uas em 30. de I] luiho I64I.

'

Estes dizeres ou titulo vêem no alto da primeira pagina a encimar o texto da Relação.
No fim deste, em seguida ao usual «FINIS LAVS DEO.., a subscripção e declaração
de Taxa

:

Com todas as licenças necessárias.
\\
Por Manoel da Sylua. Anno 1641.

[\

A' custa de Lourenço de Queirós liureiro do U estado de Bragança.
|| Tai-
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qh

xão esta Relação em reis. Lisboa 17. de Setem ||
bro de 641. || Meneees.

Pinto. In-4.° de 7 pags. iniims., afora uma em branco, fin;il.

O texto da Relação é iniciada por uma letra (S) ornamental de desenho de fantasia

(gravura em madeira).

_
Opúsculo de bastante merecimento para o conhecimento histórico dos feitos bélicos que

descreve. Muito raro.

2696- RELAC.AM
II
í)0 SITIO, QVE O || EXERCITO DE SV.\ Mg.de POZ

||
a

r ) Villa nona de frelno, & tudo o que nel
||
le paíloii até fer rendida, & capi-

tu-
II
laçoens com que fe entregou.

o opúsculo não tem frontispicio propriamente dito. Os dizeres que ficam reproduzidos

vêem no alto da primeira pagina a encimar o texto. No fim deste a subscripção e

declaração de Ta.xa que a seguir se transcrevem

:

LISBOA.
II
Com as licenças neceffarias. \\

Na Officina de Domingos Lopes

Rola.
II
Anno de 1643.

||
Taxaõ e/ia fíelaçaõ em 4. íeis. Lisboa \\ 19. rfe

Dezembro de 1643.
||
PINHEIRO. Coelho.— ln-4.o de 4 ÍT. inums. B.

Do verso da II. Ill era diante decorre : .CAPITVLAC.OENS FEITAS ENTRE O SE-
1|

nhor Mathias de Albuquerque dos Confelhos de Eftado, || & guerra delRey Dom
loAM o tv. norfo Senhor, & || Gouernador das armas da Prouincia do Alentejo com
II o fenhor Meftre de Campo Dom Francifco Gel- 11 dres Gouernador da Villa, a
Cartello de Vil || la noua dei írefne..

O texto da Relaçam, impresso com caracteres redondos e algum itálico, abre por uma
letra inicial (D) de desenho de fantasia (gravura em madeira).

Relaçam do solenne recebimeto (sic) das santas relíquias. .
.—Veja-se :

Heis [P. Gaspar dos).

2697-RELAC,AM
||
DO SVCCESO, {sic]

||
QVE

||
ALCANÇARAM

||
OITO

|1
TRO-

^ PAS DE CAVALLERIA
1| DE 0L1VENC,A ||

Contra fele Companhias do ini-

^h O ^' migo Caítelha-
||
no, em 12. de Setembro

||
de 1649. || ||

EM LISBOA.

^ W /
II
^'"^ todas as licenças neceílaria. (bic)

||
Na officina de Paulo Craesbeeck.

<—)
II
Anno de I649'—In-4.o de 8 pags. (a ultinja toda em branco). B.

Na pagina I o titulo acima reproduzido ; a pag. 2 em branco ; e de pag. 3 a 7 o texto

da Relação, que é iniciado por uma letra (A) de desenho de fantasia (gravura em
madeira), e que fecha pelo usual- «FIM.»

Relação de muito merecimento e RARÍSSIMA.

'2698-RELAC,AM
||
DO SVCESSO QVE

||
RVY DE FIGVEIREDO FRON- 1|

tciro

d'Arraya de tralos montes leue
||
na entrada que fez no

||
Reino de Galiza.

Não tem frontispicio propriamente dito. Os dizeres acima reproduzidos vêem no alto d«

."

)

primeira pag. a preceder o texto da Relação. No fim, a rematar, o registo e decla-

ÍQ
^ rações que se lhe seguem:

Com iodas as [itewaí necef/arias. ||
Por Manoel da Sylua, anno 2641. fsicj

||

A culta de Louienço de Queirós liureiro || do ellado de Bargança.
||
Tai.\aB

efta Relação em reis. Lisboa, 7. de Selem- ||
bro de ^641.

||
Menezes.

1'into.- In-4.° de 7 pags. de texto (inums.) e uma em branco, final.

O texto, iniciado por uma letra (E) floreada (gravura em madeira), vem datado e subs-

crito no fim : ... Chaues 3. de Agofto 641. |1 Filho de V. M. Ruy de Figueiredo.*

SEGVNDA
II
RELAÇAM ||

VERDADEIRA
|| DE ALGVXS SVCCES-

SOS
II
Venturoíos q leue Ruy de Figueiredo Fron

||
teiro niòr da Villa de

Chaues, na entrada
||
que fez, & ordenou em algiis lugares do

1|
Reyno de
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Galiza, nos vltimos dias de
||
Agoílo até le recolher á dita vil |1 la : co-

piada de hCia carta que
||
o ilito Frõleiro enuiou

||
a S. Mageflade.

Estes dizeres, servindo de titulo, vêem-se, no alto da primeira pagina, a preceder o texto
da Relação. No fim, a rematar, a subscrição e declarações que se lhe seguem:

Com Iodas as licenças neceffarias. ||
Por Manoel da Syliia. Anno 1641.

|| A
ciifta de Lourenço de Queirós liureiro do

|| eftado de Bragança.
|| Taixaõ

efta Relação em reis. Lisboa 28. de Setem
||
bro de 64L

||
MeMeees.

Pinto.—In-4."' de 8 pags. inums.

A composição tipográfica do texto é iniciada por uma letra (E) de desenho de fantasia,
aberta em madeira.

-TERCEIRA
II
RELAC.AM

|i
DO SVCESSO, QVE

|| TEVE RVI DE FI-

GVEUEDO
ij
de Alarcão nas Fronteiras de Chaves, Montalegre

|| ^ Mon-
forte, fegviida feira, noue do mes de \] Setembro de 641. de qtie he Gene-
ral, ^ II

Fronti-iro Mor, tirada da carta,
\\
que efcreueo a Sua Magef-

tade.\\{ ?.)

Estes dizeres, servindo de titulo, vêem no alto da primeira pagina a preceder o texto
da Relação. No fim, a rematar, o registo

:

Com todas as Vcenças neceffarias.
\\
Taixão eíla Relação (sic) em reis

Lis-
11
boa I.Õ. de Outubro de I64L || João Sanches de Baena. Cefar.

||

EM LISBOA. Iflor lor^-e Rodrigues Anno I64L
|i
Acufta de Lourenço de

Queirós liureiro
||
do Eílado de Bragança.— ln-4.° de 8 pags. inums.— .-Is

três relações. B.

A relação propriamente dita, vai até parte da pag. 6; na restante parle da mesma pag.
6 e na pag. 7, em caracteres itálicos e a duas cols., decorre: «Lugares que arderão
no Condado de Monterey i pela Veiga de Chauei.y ; e na pag. S o registo de logar,
de nome do impressor e da data da impressão e a declaração de Taxa de preço dos
exemplares. -O te.^cto é iniciado por uma letra ornamental de desenho de fantasia
(gravura em madeira).

As três Relações descritas acima não indicam em parte alguma o nome do autor, que é
o próprio Ruy de Figueiredo e Alarcão. -Colecção valiosa e muito rara.

2699-RELAC,A!VI | DO SVCESSO QVE || TEVE FERNAM TELLES DE
|| Mene-

ses, General da Prouincia da Beira, na to-
||
mada da Fortaleza de Elges, ^<iL 5^^

(

com fua Vílla, & a
||
Villa de Valuerde, no reino de Caltella, con-

||
forme / /^

ao auifo que veio a Sua Mageftade,
|j & Cartas que daquellas partes

|| íe el-

creueram.
||
Anno (Escudo das armas reais portuguesas ; gravura em ma-

deira) de 1642.
II
Impreffa em Lisboj, por mandado de Sua M.i

[j
gelta-Je,

por António Aluarez, íeu
||
Impreílor.— In-t.» de, além da fl. do rosto. 5

pags. nuras- e uma em branco, final. B.

Na frente (verso em branco) da fl. do rosto, circundado por tarja formada de peqs. vi-

nhetas tipográficas de ornamento, simetricamente dispostas, o titulo acima trans-
crito

;
e nas cinco pags. nums. o texto da Relaçam propriamente dito, que fecha

com a seguinte Licença e subscrição final :-Mjnda el Rey aoffo Senhor, qut\\
Agostinho de Faria, feu Liureyro, fa-

;
ça imprimir efta Relação, ^ que nenhúa

oa-\\tra peffoa a poffa Imprimir, nem vender, fim\\ fua Ucença. Em Lisboa a
24. de Abril de

\\ 1642.
ij Francifco de Lucena.

||
Por mandado de Sua Mageftade.

||

Em Lisboa, por António Aluarez Imprerfor dei íi Rey norfo Senhor. Anno 1642.».

A Relação, de muito merecimento e RARÍSSIMA, não declara em parte alguma o nome
do autor, que é Garcia Soares de Souto Maior. -Catálogo Fernando Palha, n.o3l23.
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/'

/ O OO- RELAC.AM
|| DOS ASSALTOS,

||
QVE DEV O GENERAL |1 Fernan Telles

fie Menezes n;i
||
villa de Puerites, &, em

\\
Freixineda.

O opúsculo não tem frontispício propriamente dito. Os dizeres acima reproduzidos

acham-se no alto da primeira pagina a encimar o texto da Hclaçam, que abre cum

uma letra inicial fD) de desentio de fantasia (gravura em madeira). No fim do

texto (ultima pag.) as «L1CENC,AS e o registo:

Na Officina de Doiiiing(>s I^opcs Hofa.— In-4.° de 7 pags. inuiiis. e unna em
branco, final. B.

Helação valiosíssima pata o conhecimento e história dos sucessos militares que des-

creve. EXTREMAMENTE RARA.

2701—RELAC.AM DUS || COMBATES, QVE A AHMADA DELREY
||
Chiiílianil-

,_ fimo, de que he General o Marquez de Brefé,
||
teue com a Armada de

tj Q L/ Caít^lla gouernadu per o
II
Piique de Ciudade Real, nos meles de l'i- H nlio,

O /:^f
& Iiilho paflado.

||
COyFOlíMK A COPIA IMPUESSA

\\ em Parif.

<_y Estes dizeres, constituindo o título, vêem-se no alto da primeira pagina a preceder o

texto propriamente dito da Relaçam. Depois,' a rematar o mesmo texto, a subscrição

final e a declaração de Taxa

:

Com todas as hcetiriif iierrffmias.
\\
E com Priuilegio. || Em Lisboa na Officina

de Domingos
||
Lopes Rofa Anno l(i4'2.

||
Taxão efta Relação em 4 reis. Lis-

boa 25 de Septembio 1642.
||
Menezes. Coelho.— In-4.o de 8 pags. iniims.,

ou .seja um caderno de impressão, de quatro IT., rubricado, no pé da

frente das trrs primeiras, respectivamente: A, .\ 2, A 3. B.

Relação importante para o conhecimento histórico dos sucessos que descreve. RARÍS-
SIMA.

Í702-RELAÇAM
II
1)()S||(;L0R10S0S SVCCESSOS

||
Que con.seguiraõ as Ar-

mas da grande ||
Aliança eiii

||
Huntiria,

||
GOVERNADAS PELO MARISCAL

II
de r.ampo Conde de Heilter

||
em 13. de Junho.

||
E DA 1NSI(;NE VICTO-

RIA ALCANÇADA || contra as Armas do Eleytor de Baviera, d'elRpy
||
d3

França junio do Danúbio pelas Tropas
||
Ctfareas, governadas pelo

||
DV-

QVE DE MAHLBOROVGH
||
em :i. de Julho de I70i.

||
(Pequena vinheta or-

namental : gravura em madeira)
||
LISBOA, || ||

VALENTIM DA
COSTA DESLANDES.

||
ImptelTor de S. Mageftade, o fez imprimir. ANNO

M.nCClV.— In-4.° de 8 pags. nums. B.

A Relação, interessante e RARA, fecha com uma lista dos mortos e ferido». -Não é ci-

tada por Xavier da Cunha nas suas Impressões Destaitdesiana.

2703-RELAÇAM |1 DOS SUCCESSOS ||
DA ÍNDIA, || NO VJC.E-REYNADO DO

ILLUSTRISSIMO,
||
e Excenenti.ssimo Senhor

||
MARQUEZ DE TÁVORA, íl

T) II. PARTE,
li
Cum a verdadeira noUcia do successoque tuve a S'áo

|| de Via(/em,

que nnchorou «o jorto dii Bidii", em
{| o dia 24. do mez de Fevereiro de 17.S3.

Tudo CO-
II
pindo de hunia Corto, que pela Náo de Ikeri-

\\
ça enviou a estn Corte.

{S. ind. de log., nem de data do im}y.— :-ixulo XVIII). In-4.'' de 7 pags. de

texto e uma em branco, final, ou seja um caderno de impressão de qua-

tro fT.. Tubiicado, no pé da frente das duas primeiras: A, A ij. B.

O opúsculo não tem frontispício propriamente dito. O titulo acima reproduzido vem, no

alto da primeira pagina, a preceder o texto da Relação. No fim do mesmo texto a

declaração :- Co/n as licenças necessárias., e, a fechar, o usual-FlM.

Opúsculo interessante e multo raro. Bom exemplar.

gl
O

fl^'
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2704-RELAC,AM
||
DOS SVCESSOS, Q\E || O CONDE DE CASTELMILHOR

|| ^ -sj ^ ^^
Governador das armas de entre Dou- 1| ro, & Minho, teve em 16, 18. & 22.

de
II
Fevereiro paílado de 1644.

Esles dizeres, constituindo o titulo, vêem-se no alto da primeira pagina a anteceder o

texto da Relação. No fim a declaração, registo e Taxa de preço de cada exemplar

:

Por mandado de Su Mageflad \\ Luis de Montafio.
|1
A grandioía vitoria, que

agora de novo teve o Conde da
||
tomada da villa de B.Trca, ficaíTe impri-

mindo, com ou-
II
tros mais fuceílos. || Cotn todas as licenças neceffarias.

||

Na Officina de Domingos Lopes Rola anno de 1644. || Taxão eíta Relação

em 6. reis. Lisboa 12. de Março 644
||
C'oe//io.— In-4.<> de 12 pags. inums. B.

De pag. I a 8, em caracteres redondos, o te.xto da Relação propriamente dito, que é

iniciado por uma letra inicial (V), tloreada e aberta em madeira; e de pag. 9 a 12,

em caracteres itálicos: .COPIA DAS ORDENS, E INSTRVC- (Jes, que entre outros

papeis forão achadas ao Ca
\
pitão Dom Luis de Vide, c- Andrada, Cafte-\\ lhano

prifioneiro, em a praça de Salvaterra
\\ peílo Conde de Caftelmi- \\ Ihor, ^c. |1

EL
CO.NDE DE ALBA MAR- „ quês de Tabara Oentilhombre de Ia Ca- || mara de Pu

Mageftad, Governador,
|| y capitan general dei Reyno de li Galiza &c.> (Vem no fim

datada e subscrita: «... Dada em " Orento a veinte fietf de Henero de 1644. || El

Conde de Alba II Marques de Távora.».

Relação de elevado merecimento para o conhecimento histórico dos sucessos militares

que relata. RARÍSSIMA.

2705-RELAC,AM E LISTA
li
VERDADEIRA DAS PESSOAS

|1
que lairão no -,/ /,

Auto da Fè que íe celebrou na praça || da Cidade de Coimbra em Domin- ^A'^^ õ
go 4.

II
de Maio de 1625. annos. /"

Não tem frontispicio propriamente dito: os dizeres acima transcritos acham-se no alto

da segunda H., precedendo o texto da Lista das Pessoas que sairam no Auto da Fé.

No alto do verso da ultima fl. o registo tipográfico

:

EM COIMBRA,
jl
Com licença da SanUi Inqiiifirãú, ^ de Ordinário.

\\ ||

Na Impreflam de Diogo Gomez de Lonreyro |1 Impreílor da Vniuerfidade.
||

Anno do Senhor de
||
Ii525.—In-á." de X tf. inums. B.

Na primeira folha o : «PROLOGO ' DO IMPRESSOR H AO CATHOLICO
||
LEYTOR..

(datado de: «Coimbra 27. de Maio de 1625..) ; de H. II a IX o texto da -Relaçam e

Lista....; na frente da tí. X outra lista: «PESSOAS QVE SAÍRAM NO AVTO H

da Sala a 23. do dito mes de Mayo \\ de 1625. annos », e no verso o registo acima

transcrito, que remata com uma vinheta ornamental.

Opúsculo interessante e muito apreciado pelos Dibliófilos, pois é um dos primeiros que,

neste género, se publicaram em Portugal.- RARÍSSIMO.
Com respeito ao Auto da Fé a que a Lista se refere, veja-se, no presente Catálogo, o

artigo : Fagundes (P. Manuel).

2706—RELAC.AM
II
GERAL DE TVDO

|| O SVCCEDIDO NAS FRONTEIRAS
||

de Portugal o mes de lulho, & Agoflo, || com a loiíiurla da Godioeira, & 'O /""j^
da Põ-

II
te de Saô""Felizes na Beira. H do Minho. O xj jf ^ (^

O opúsculo não tem frontispicio propriamente dito. Os dizeres que ficam reproduzidos

véem-se no alto da primeira pjgina a preceder o texto. No fim deste a subscrição e

declaração de taxa de preço de cada exemplar

:

Com íoriíis «5 iícfíiwis neceffarias \\ E.M LISBOA.
||
Na Officina de Domingos

Lopes Roía Anno 1645. || Taxão efta Relação em reis. Coelho Ribeiro.

—10-4." de 12 pags. inums. B.

A composição tipográfica do texto abre por uma letra ornamental (/V) de desenho de

fantasia (gravura cm madeira).

Relato Taliosz e muito rara. i
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2707-RE:LAÇAM
II
DOS rnOGRESSOS

II
DO

II EXERCITO DOS ALTOS
||
aliados

depois de ganhada a gran-
II
de Batalha de Hoeflet athc || aos 4. de Se-

tembro
II
de 1704.

II
(Pequeno lloifio ornamental; gravnra em madeira)

||

LISBOA.
II
(Linha de enfeite formada de peqs. vinhetas ornamentais, si-

metricamente dispostas)
II
Na OPRcina de MIGUEL MANKSCAL,

||
Impref-

lor do Santo Officio, & da Sereniflima
|| Cafa de Bragança.

||
6. de Outubro

de 1704.— In-4.0 de 7 pags., além de uma em branco, final. B.

O texto da Relação, encimado por um cabeção de peqs. vinhetas ornamentais e iniciado

por uma letra (Ai de desenho de fantasia (gravura em madeira), fecha com um pe-

queno Horão de remate (grupo de pequenas vinhetas tipográficas simetricamente dis-

postas).

A pagina 5 começa: -LISTA DOS OFFICIAIS INGLESES QVE\\ morrerão na batalha

de Bleinhelm, ^ dos que morrerão de- f pois das feridas que receberão cm efía

façaõ.*

Opúsculo interessante e muito raro.

2708-RELAC,AIVI
II
VEUDADEIRA DA ||

ENTRADA, QVE O EXERCITO CAS-

TE-
II
IhaiKi fez nos ciimpus, & olinaes da Cidade d'Eluas,

||
& de como o

p ^ General Marlim Aflonfo de
||
Mello o fez retirar, & os nof- 1| los faquearafi

a Villar
li
de Rey.

Estes dizeres, constituindo o titulo, vêem no alto da primeira pagina a preceder o texto

da Relação. No fim, como que a rematar, o registo e declarações que se lhe seguem :

Com todas as licenoin nere/farias \\
Em Lisboa. Na Olflcina de Domingos

||

Lopez líofa. Anno do 1644.
||
A cufia de Lourenço de Queròs Liuveiro do

II
Eítado de Br;igarica.

||
Taxaõ eíta Relação em 4. reis em papel. Lisboa.

29. de
I!
Março de I642. Menezes 0'fnr.— ln-i.° de 8 pags. inums. B.

O texto é iniciado por uma letra floreada (M), aberta em chapa de madeira.

Folheto na verdade interessante e valioso para o conhecimento histórico dos sucessos

que descreve. Muito raro.

2709-RELAÇAM
|| VERDADEIRA ||

DOS FELIGES SUCESSOS || PA ÍNDIA, ||
E

VICTURIaS IlUE ALCANSARAM AS
||
Armas Porliiguezas n.aquelle Eltado;

Em o onrto de nò%. cuja no-
||
licia fe divulgou pela Ef- \\

quadra Holondezn,

gue II
daquelas fíeijioens che-

\\
gou a Amflerdnm em

\\
o prezenie anno de

\\
1753.

Primeira parte.
||
Com licenças. (.<?. ind. da dita da impressão— xeculo XVIII).

In-4.'' de 8 pags. nums. B.

Na primeira pag. o titulo acima reproduzido ; a 2 em branco ; e de pag. 3 a 8 o texto

da Relação, que fecha com a declaração :- -a fegunda brevemente falrá.«

Folheto interessante e muito raro. Bom exemplar.

2710-RELAC,AM
||
VELDADEIRA

||
E DIÁRIA DE TODO O PRINCIPIO E SV-

. y. ^ CESSO
II
& resoluçam que ouue em Nápoles atí' a morte de || Thomas

/^ Aniello. [Sem ind. de logar. nem dédalo da impressão; século XVII). In-t.°

de IO pags. inimis. B.
''

Relação importante e muito curiosa. Multo rara. Exemplar um pouco cortado á

cabeça.

'-'7II-RELAÇAM
||
VERDADEIRA, ||

EM QUE SE DAM A LER AS VICTORIAS

II
dos l'ortngiiezes contra os Gentios, e levantados, ||

alcançadas por ^

., í? GOMES FiíEIUE
||
DE ANDRADE

|1
Nas terras viíinhas

||
DA NOVA COLO-

/k ^
NIA, E ESTADOS

|1
das índias de Heípanha. (Linda vinheta ornamental

de desenho dp fantasia; gravura em madeira) 1|
LISBOA. ||

Na OfBc. de
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^/^'<^

DOMINGOS RODRIGUES.
|1
Anno 1757.

|1
Com Iodas os licenças neceffarias.

\n-í.° de 8 pags. B.

Na primeira pagina (a 2 em branco ; estas duas primeiras pags. não apresentam a com-

petente numera;.ío, que só começa a aparecer da pag. 3 em diante) o titulo acima

transcrito ; e de pag. 3 em diante o texto da Relaçam propriamente dito, que fecha

com o usual -«FIM».
Rêiafam interessante para a história dos bélicos sucessos que relata, ocorridos em terras

do Brasil. Os exemplares, de bastante apreço e valor, são RARÍSSIMOS.

2712—RELAÇAM
1|
VERDADEIRA,

|1 & nolicia novamente chega- || da do com-
bate, & tomada da |1 Cidade de Gibraltar pelas po- 1| derofas Armadas de

Inglater-
||
ra, & Olanda em 3. de Agofto

|1
Deite prefente anno.

Estes dizeres vêem no alto da primeira pag., a encimar o texto da Relação. No fim

desta a subscrição:

LISBOA,
il VALENTIM DA GOSTA DESLANDES,

||
Impreílor de Sua Ma-

geltade, o fez imprimir.
|1
Anno de 1704.

||
Na ma da figueyra.—In-i." de 8

page., além de uma em branco, final. B.

Opúsculo curioso e MUITO RARO. -Não mencionado por Xavier da Cunha nu Impr$s-

Deilandeslanas.

2713-RELAÇAM |1 VERÍDICA
||
DOS SUCCESSOS || DA ||

ÍNDIA ||
ZJEPO/S

QIE A ELLA CHEGOU
\\ O ILLUSTRI"". E ESG»°. SENHOR

1|
D. LUÍS DE ^ íT-J^a

II
MENEZES,

II
Conde da Ericeira, Marijves do LouriçnL . .

|| CÕ O TRATADO cZ)0/^ ^ ò
DA PAZ,

II
QUE O MESMO ILLUSTRISSIMO, E EXCEL. SENHOR ||

conce-

deo aos grandiofos, Zairámo Sauntii Bounfolô, e Ramachandra ||
Sauntu

Bounsoió, SardaHal da Pragana Guddale, < demais Provin- ||
cias, con-

cluído em II. de Outubro de I74I.
||
(Pequena vinheta ornamental; gra-

vura em madeira)
|! LISBOA, ||

Na Offlcina PINHEIRENSE da Musica, e da

Sagrada Religião de
||
Malta, na calçada do CoUegio da Companhia de Je-

fus, defronte do
||
Templo de S. Domingos. || || Anno de 1742. Cont

todas as licenças neceffarias.
\\
Vende-fe na mefma OfHcin:i.— 10-4." de 12

pags. E.

Na primeira pagina o frontispício; de pag. 2 a 4, encimado por um cabeção decorativo

e iniciado por uma letra (N) de desenho de fantasia (gravura em madeira), o texto

da Relação, que é precedido da seguinte epigrafe; «DA RESTAURAC,AM DAS
TERRAS DE BARDEZ, ;, PELO ILLUSTRlSSmo. E EXCELmo. Sor. i\

CONDE DA
ERICEIRA

II ....; de pag. 5 a parte da 12 o: 'TRATADO DA PAZ, E AMIZA-
DE...»; e na restante parte da mesma pag. 12 (ultima): «RENEPOTENCIA. ||

Dom
Luís de Menezes Conde da Ericeira...'

Relação interessante e RARA. Bom exemplar,

2714—RELAÇÃO
|| ABREVIADA || Da Itepublico, que os fíeiigiofos JefuHat das

II Provindas de Portugal, e Hefpanha, eftabe- 1| leceraõ nos Dominios Ultrama-

rinos das duas
\\ monarchius, e da Guerra, qm nellef tem mo-

|1
rido, e fuf-

tentado contra oj Exércitos Ilef-
1|
panhoes, e Portiigurees : \\

Formada pelos

regiftos das Secretarias dos dous
||
refpectivos Principaes Gommiflarios,

e Pie-
II
nipotentiarios ; e por outros Documentos ||

authenticos. (Seguem-se

os mesinos dizeres ou titulo em francês).— S. ind. de log., »i. de data da

impr.—n56?— ln-i'i.° de 68 pags , a duas i-oi-;. (uma para o texto portu-

guês, outra para o francês). E.

Relação muito curiosa e estimada. Muito rara.

Encadernados juntamente encontramse os seguintes escritos relativos ao mesmo assunto

:

tMEMOIRE 11 Ptfur JervirZd'addition & d'éclair-\,clSJement ú la Relation abrígée

II
8ic. qa'on vlent de dgnner au \\ Public, fur PabomlnabU conduli

||
des JefulUl

Jfoi^'^
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dons Us payt &
\\
domainis d'outromer dependans || dcs Royaumes d'Efpagne & de

'f,
Portugal.' (S. ind. de log., n. de data da impr. -1756 ?).-la-lX'> de 30 pags.,

altm de i em branco, finais.

.RECUEIL||/)£ PIECES, WPOVR fervir d'addit!on & de||preuve à la Retation

abregie
|1 concernant la Republique éta- 1| bile par les Jéfuttes dans les Do-

1| matnes

d'otttre-mer des Róis H d'Efpagne & de Portugal,
\\
la guerre gu'lls y foutíenneat J

contre les armées de ces deux
i|
Monarques. |l"^~^~ || M.DCC.LVlII..-ln-12,o de

XV pags. (prels.) para o titulo e 'AVERTlSSEMENTWliM TRADUCTEUR.. e 90

de texto do Recuell propriamente dito, em italiano e em francês (o primeiro nas

pags. pares e o segundo nas impares).

«MÉMOIRESIITOUCHANTilL-ÉTABLISSEMENT
ii
DES JÉSUITES 1| DANS LES

INDES D'ESPAONE, 1| Envoyès ã Monfelgneur de Pont-Char- \\ traia Minlftre

d'£<a/.
II
(Agrupamento de peqs. vinhetas ornamentais) ||S^^!^

]| Aj O CCÍ.V7//..

—In-12.0 de IV pags. prels. (para o titulo e 'AVERTISSEMENT») inums. e 72

nums.

mLETTRE 11
DE MONSEIONEUR H L'ARCHEVESQUE\\D'VTW.Qm,\\k Notré

Très-Saint Pere le Pape
II
BENOIT XIV.^ (S. ind. de log., n. de data de impr.-

175S?). In 12.0 de 77 pags. além de uma em branco, final. (Texto em francês e latim).

'LETTRES \\ZH FORME DE BREF, L D£ N. S. P. ££ P/1P£|| BENOIST XIV,
II

Par lefquelles, de foa propre mouve- H ment, it établit & con/titue TEmi-Unen-

TI9SIME ET RCVHRENOISSIME ]] FrANÇOIS DE SaLDANHA, I CARDE
|l
NAL DlACRB DE LA

Saint-Eglise
II
RoMAiN...

II
A LISBONNE. M. DCC. LVIII.H De Tlmprimerie de Mi-

chel Rodrigues,
II
Imprimeur de Son Eminence M. Ie|| Cardinal Patriarche.»-In-12.o

de 24 pags.

«MÉMOIRE
II
Pour fervir á P/tiftoire de M. le\\ Cardinal de Tencln, jufqu'à\\

1'anne'e 1743.' (S. ind. de log., n. de data da tmpr.). Inl2.o de 35 pags.

Colecção importante e muito valiosa para a historia dos jesuítas em vários paizes da Ame-

rica meridional. RARÍSSIMA. Óptimo exemplar.

2715-RELAÇAÓ
|1
ABREVIADA, || EMQLE SE MOSTRA A ANTIGUIDADE

\\

DA SENHORA || DA |1
ARRÁBIDA:

|1
Quem a mandou efculpir ; e que foi a

primeira que appareceu || no Reino de Inglaterra : que íendo trazida para

^-. elle de Por-
||
tngal pelo mercador Haildebrant, de quem era, defapare-

^/ Q fi,
^ ceu

II
do navio : e que íignal precedeu, para que elle, e os mais

|1
nave-

e^^ Rantes a hufcaílem, e achassem na montanha da serra da Arrábida fobre

hum penedo. Moftra-íe mais qual foi o
|1
principio do Cirio que vulgar-

mente chainaõ dos Saloios: Ij quanta he fua antiguidade em festejar todos

os annos aquel- 1| la foberana Imagem : que razaõ houve para quando
||

fellejaõ levem varias offertas, e donativos á Senhora: em
||
que tempo, e

de que modo as enlregaõ : que qualidades
||
de otTertas faõ; e como con-

cluem todos os mais actos pios
||
daqiiella lua annual funçaõ

||
ESCRITA

POR HVM DEVOTO
||
da mefma Senhora em feu louvor.

||
(Peq. vinheta or-

namental)
II
LISBOA II NA OFF. DE ANTÓNIO GOMES. || ANNO M. DCC.XCI.

II
Com licença da Real Meza da Commiffaõ Geral

\\
fobre o Exame, e Cenfura

dos Livros. ln-4.° de 16 pags. B. *'

Na pag. I o titulo acima transcrito ; nas pags. II e III a «DEDICATÓRIA
|| AOS FES-

TEIROS |] DA || SENHORA DA ARRAÈIDA... ; nas pags. IV e V o .PROLOGO
|i

EXHORTATORIO AO LEITOR.» ; e de pag. 6 a 16 o texto da Relação propria-

mente dito. Relação interessante e estimada. Muito rara. Bom exemplar.

2716

—

Relação (Nova) da disputa que teve o celebrado, e individuo. Joze

(p Piegas Mestre de Bhetorica equivoca... sobre o porque de todas as

Ò coulas. Com António Jorge Tatibitate. Graduado em Arte Poética por por-

/
/c,í



AZEVEDO • SANOOÃES 259

pençaõ natural... Catalwnna: En la ímprenta de Francitco Guevarz. {iievi

data). ín-4.° de 16 pags. B.

Opúsculo bastaate humorístico. Curioso e RARO. Bom exemplar.

2717—RELAÇÃO || DA PROCISSÃO, E PASSO,
||
Que so faz na sempre

||
Au- y

gusla. Nobre, muito Antiga, e Leal Cidade de Braga |1 Evi o dia 24. de Ju- /fW^ ú cj
nho de 1753.

||
Sendo Juiz defte applauzo, que dediea ao Sacramento Au- '^ '

. guRo II O M. R.
II
VERÍSSIMO FERREYRA ||

.MARQUES \\ Arcediago de ver-

moim na íanta Basílica Primaz Bracharenfe. ..
||
(Peq. vinheta ornamen-

tal
; gravura em madeira) || H COiMBR.\ ; || No Real Collegio da

Companhia de JESU do anno de 1753.
||
Com iodas as licenças neceffarias.

In-4.° de 15 pags., além de uma em branco, final. B.

Muito interessante e RARA. Nesta Relaç.ío vem uma curiosa noticia referente a uma im-

ponente procissão, descrevendo-se detalhadamente os seus andores e mais carros ale-

góricos que se encorporaram no religioso cortejo.

2718-RELAC,ÂO
||
DA VITORIA

|| O^^K 1| O CONDE DE YILLA FLOR
||

D. o ^^ ^

SANCHO
II
MANOEL 1| E \\

lOÀO DE MELLO
||
GOVERNADOR DAS ARMAS Jz ^"^ ^ '^

II
DA PROVÍNCIA

II
D^

II
BEIRA, 1| GANHARÃO AOS CASTELHANOS.

||

Sabbado 29. de Outubro de I66I. ||

•
|| LISBOA, |1

Com todas as licevças

neceffárias, jj
NA OFFICINA DE ANTÓNIO CfíAESBEECk. Anno 1661.—

In-4.0 de 12 pags.'inums. B.

O texto da Relação, que decorre da pag. 2 a 12, é iniciado por uma letra (C) de dese-

nho de fantasia, e rematado por um florão ornamental reproduzindo um artístico

jarro com flores (gravuras em madeira).

Opúsculo bastante valioso para a história dos sucessos que relata. Muito raro.

2719—RELAÇÃO (NOVA, E CURIOSA
|| ) ||

DAS BATALHAS QUE OS
|| POR-

TUGUEZES
II
DERAM N-A ÍNDIA,

|] E das grandes Victorias que alcançarão //n^ C ^
contra o

II
Bonfuló.

|]
(Escudo de armas reais portuguesas; gravura em

madeira)
||
LISBOA

|| Na OÍHcina de Jozé da Silva Nazareth.
||
Anno de

1785
II
Com licença da Real Mcfa Cenforia. In-4.'' de 15 pags. nums. e uma

em branco, final. B.

Na primeira pag. o titulo acima transcrito; a pag. 2 em branco (estas duas primeiras

pags. não apresentam a competente numeração, que só começa a aparecer da 3 em
diante); e de pag. 3 a 15 o texto da Relafão propriamente dito, que fecha com o

usual -FIM.
Opúsculo interessante e de bastante valor para a historia dos successos que descreve.

Raro.

2720-RELAÇÁO || DAS EXEQVIAS || D'EL REY DOM FILIPPE
||
nosso lenhor,

primeiro defte
||
nome dos Reys de

l|
Portugal.

||
Com algíTs fermões que

nefle Reyno
\\ fe fizerão.

||
(Vinheta ornamental) || Com licença ria S. Inquifi-

ção.
II
Em Lisboa. Impreílo por Pedro

||
Crasbeeck. M.DG. (1600).— In-4.° de

II ff. inums., 84 nums. na frente e mais XI inums., além de uma em bran-

co, finais. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das duas pags. prels. o titulo acima trans-

crito ; e na frente (verso em branco) da segunda as licenças (2: a primeira subs-

cripta por Fr. Manoel Coelho) permitindo a impressão do livro.

As 84 ff. nums. inserem : De fl. 1 a 24 o texto propriamente dito da Relação das exe-

qvias, encimado pela epigrafe:

RELAC.AÕ DAS
II
EXEQVIAS D'EL REY DOM || Philippe noffo lenhor, primeiro

d'erte II
nome, que Deus tem, celebradas ||

no morteiro de Bellem a 22.
|; de Dezem-

bro 1599.

/^r^ £- .?



260 catílogo da livraria

de ti. 25 a 46 (frente ; verso em branco)

:

^%-^ SERMÃO DAS S^^ || EXEQVIAS, QVE SE FIZE-
1| rão na igreja de Tanta

Cruz de Lisboa, H na mortí do Catliolico Rey Dom |] Philippe noffo fenhor. || Cm prt-

Jenfa do fenltor Conde dt Portalegrt, Ca-
\\
pitão general, ^T" hum dos Qouerna-

\\

dores do Reyno. || O qual pregou o D. Francifco Fernandez Gal- 1| uão, da See de ||

Coimbra.

Kas XI ff. inums. finais, em caracteres itálicos, decorre, finalmente

:

Ç^ FVNEBRIS f^ II
ORATIO IN SACRIS FVNERI- 1| bus Pliilippl Secundi Re-

gis Catholici, Conim- {| bricae babita in Régio Academiae Czno- 1[ bio quinta die No-

uembris. II
M.D.XCVIil. (Subscrita no fim peio «Doctor Balibafar de Azeredo>).

A composição tipográfica, executada com caracteres redondos e itálicos de vários corpos,

apresenta-se embelezada por diversas letras iniciais de desenhos de fantasia, abertas

em madeira.

Livro interesunte e muito estimado; bela e nitidamente impresso. MUITO RARO. Ma-
gnifico exemplar.

2721—RELAÇÃO
II
DAS FESTAS, |] COM QUE A CIDADE DE BRAGA CELE-

BROU
II
os FauftifTimos despozorios || DA SERENÍSSIMA SENHORA

||
PRIN-

GEZA DO BRAZIL,
||
COM O SERENÍSSIMO SENHOR

|| INFANTE D. PE-

Ji^ ^ ^ DRO,
II
NO ANNO DE 1760.—No fim do texto da Relação (pag. 14) :— LIS-

(P
I BOA :

II
Na Offlcina de FRANCISCO BORGES DE SOUSA,

jl
Anno de I76I.

||

Com loàas. a» licenças neceffarias. In-4.° de 14 pags. nums. e duas inums.,

finais, ou seja um caderno de impressão de 8 ff., rubricado, no pé da

frente das quatro primeiras : a, a ii, a iii, a iv. B.

As duas pags. inums. finais contéem as «LICENÇAS. > (Do Santo OfBcio. -Do Ordinário.

— Do Paço.) permitindo a impressão. -Opúsculo curioso e RARO.

Relação de tvdo qve se passov.. .—Veja-se: Maia de Azevedo (P. Nicolau).

2722— RELAÇAÕ (Nova) do encontro que tiveram os argelinos com hum na-

vio francês mercante; e noticia, que dalii resultou. Dada a luz do prelo

Por Manoel Ribeiro.— S. ind.de log., n. de data da impr.—século XVIII).

ln-4.° de 8 pags. B.

Opúsculo RARO. Exemplar com peq. defeito nas quatro ultimas pags., com prejuízo de

algumas palavras.

27'23-RELAÇAÕ
II
DO FORMIDÁVEL, E LASTIMOSO

||
TERREMOTO |1 SUC-

CEDIDO NO REINO
||
DE VALENÇA || No dia 23 de Março deste presente

anno de 1748 pe- 1| las 6, horas, e três quartos da manhã,
||
E DOS HOIt-

ROROSOS ESTR.AGOS,
\\ e lamentáveis rttinas, que tem padecido a Cidade de

Va-
II
levça, Capital daqutlle Reino, e mais Lugares cif-

||
cumvisinhos, conforme

as noticias communicadas \\
até o dia 27 do mesmo mez ao Capitão General

||
Ar-

cebispo, e Intendente, e as que succesaiva-
1|
mente vau chegando á Corte de Ma-

drid,
II
de onde se conumtiiicuraõ a esta de

||
Lisboa.

\\
(Vinheta quadrangular;

gravura em medeira)
||
LISBOA.

|| (5) |1
Na Officina de FRANCISCO LUIZ

AMENO
II

...
II II

Anno M.DGG XLVIII. Com as licenças necessárias.

ln-4.° de 12 pags. B.

Opúsculo curioso e muito raro. Exemplar com leve mancha d'a2ua.

2724— Relação (No\a) do funesto, e lamentável fim, que tiveraõ os dous falsos

Profetas, Que no anno de 1762. foraõ castigados na cidade de Cambray.

(Vinheta ornamental; gravura em madeira). Lisboa: MDCCLXIII. Na

of

q^
'D

^i r
'-
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Offic. de Ignacio Nogueira Xislo. Com todas as licenças necessárias. In-4.o de

15pags. nunis., além de uma em bninco, final. B.

O texto da Rela(ão, precedido de um cabeção ornamental, iniciado por uma letra (A)

de desenho de fantasia e rematado por um florão decorativo (gravuras em madeira),

decorre de pag. 3 a 15. -Opúsculo pouco (requente no mercado. Bom exemplar.

Relação do naufrágio da nao Santa Maria da Barca...—Veja- se : Gomes

de Brito (Bernardo).

2725-RELAÇÂO || DO RECEBIMENTO, 11 E FESTAS QVE SE FIZERÃO, NA
|| ^ ,

Augusta Cidade de Braga, á entrada do Illuf-
1|
triíTimo, & ReuerendiíTimo ///í'9» /O C)

Senhor Dom
jl
Rodrigo da Cunha, Arcebifpo, & Senhor

jj
delia, Primas das y' ^-^

'

Hefpanhas. ||
Dedicado a Diogo Lopez de Soufa, Conde de Miranda, Oouerna-

dor da Cafa do Porto, ^ fu deftricto, do Con-
||
felho de fua Mageftade.

Comendador de Villa-
\\
noua d'Alvito, da ordem de Chrifto.

||
{Vinheta orna-

mental
;
gravura em madeira)

||
ImpreíTa, com todas as licenças neceíla-

rias, em
II
Braga; por Fructuolo Lourenço de Bafio.

|I
Anno de M.DC.

XX.VII. 11 Taixado, na m/a (sic) do Paço, a reis em papel. In-4.o de III

IT. (prels.) inums. e 77 nums. na frente (á excepção da ultima que não

apresenta a competente numeração). E.

Na (rente da primeira das III fi. prels. o titula acima reproduzido; no verso da mesma
fl. I e na (rente da II, em caracteres itálicas, a •Dedicatória do Impressor» (e cole-

ctor da presente relação) «A DIOGO LOPEZ ![ DE SOVSA, CONDE DE MIRAN-||

da, Qouernador da cafa do Porto, & Teu Der- 11 tricto:...> (datada e subscrita no

fim : «... Bra- \\ga, ^ Agofto 20. de 1627. || Frucíuofo Lourenço de Bafto.>) ; no

verso da mesma H. II e na frente da III a <Adaertencla ao Leitor.» ; e no verso da

reíerida fl. Ill: <IN ILLVSTRISSIMI !! D. D. RODERICI da Cunha Archiepifcopi
il

Primatis fertas acciamationet Bracharz || Augutls datas, & nuperrime in lu-
ll
cem

editas. || EPIGRAMA. >.

A Relaçam propriamente dita, que compreende XIII Capítulos e que decorre nas 77 ff.

nums., i em prosa, enttemeiada, aquf e alf, de algumas composições poéticas.

A impressão, bastante nítida, foi executada com caracteres redondos e itálicas. O texto

acha-se, em todas as pags. (incluindo a do rosto), circundado por filetes.

Curiosa e muito apreciada. Baatanta para. Bom exemplar.

2726-RELAC,ÃO |1 DO SVCESSO QVE O EMBAIXADOR
Jl
DE PORTVGAL -^

TEVE EM
II
Roma com o Embaixador

||
de Caítella.

1|
Conforme a copia que j;^ / 7y ^ Cji

veyo de Frãça.

Estes dizerea vêem no alto da primeira pag. a preceder o texto da Relação. No fim,

como que a rematar o mesmo texto, este registo e declaração de Taxa

:

EM LISBOA.
11
Co7n todas as licenças ncceffaria». \\

E Priuilegio Real || Na

Officina de Lourenço de Anueres. Anno 1642. - Taixão elta Relação em
quatro reis. Lisboa 5.

||
de Dezembro de I64I. ||

Cejar. Pinheiro.— In-i." de

4 ff. inums. '(o verso da ultima em branco). B.

Opúsculo interessante, apreciado e malto raro.

Rollaçáo do successo que teve a Armada de Veneza. . .—Veja-se : 5oií«a
^

Castetlo Branco (Pedro). C:)'^"^,0^
2727—RELAC,AÕ

i|
DOS SVCCESSOS,

|1
(?!'£ O MONTEIRO MOR FIIANCISCO

DE MELLO 11 General da Caualleria teve com os inimigos Cajlelhanos em
\\

as Villas de Chelles, ^ Valuerde, Campos de Badajos, \\ com o memorarei feito



^/

^/«

òl
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de hum António Fernandes
|| Çt* " f«''"<'d" 9«« 7*^ por Caftella dentro

\\ ^ a

Villa de Figueiró de Var-
\\
gas a doze pêra treze do

||
corrente.

O opúsculo não tem frontispício propriamente dito. O titulo acima reproduzido vem no
alto da primeira pagina, a encimar o texto da Relação. No fim do mesmo texto,

como que a rematar, o registo e declaração de Taxa :

Com de Creio de fim Mugcstade. E as mais lirençaê neceffanas. \\ EM LISBOA
Na officina de Lourenço de Anueres

||
Anno de 1642. [] Taxão efla Relação

om quatro reis. Lisboa 24. de lulho. || de 1642. Pinheiro. Menefes.—In-4.0

de 7 pags. inums., alem de uma em branco, final. B.

A composição tipográãca, executada com caracteres redondos, abre com uma letra ini-

cial (DJ de desenha de fantasia (gravura em madeira).

Relação interessante e de bastante merecimento para o conhecimento histórico dos su-

cessos que descreve. Muitíssimo rara.

2728—RELAÇÃO || DOS USUS, E COSTUMES, UA NOVA,
||
e diffórme gente,

que em terra || DE ||
NOVO DESCUBEHTA,

|1
Na altura de cincoenta gráos

^ /^> do Sul achou hum navio da compairhia de Dinamarca, que vindo da índia

Oriental, ao paf- 1| far o Cabo da Boa Esperança, encontrou hum vento
||

Noroéfte tao rijo, que o obrigou a correr tnui- 1| tos dias a poupa em ar-

vore ftcca. ||£'SC/?/7'.4|| POR HUM DOS DA COMITIVA || da dita náo, e

traduzida da lingun Franceza na Por- 1|
tngueza por hnm curinfo Lisbonenfe.

(S. ind. de /., ii. de d. da impr.—ll4 . ). In-4.° de 16 pags. B.

Esta primeira parte da Relação vai att pag. 7, fechando com o usual—FIM ; depois se-

guem os dizeres :-'<Vende-re efta Relação na loja de Bento Soares no Adro
|| de São

Domingos.» A pag. 8 em branco; e na 9, encimada por uma estampa quadrangular

representando uma nau sobre o mar revolto (tosca gravura em madeira), começa a

:

SEQUNDA RELAÇÃO
II
DOS

II
USOS, E COSTUMES 1| DA NOVA E DISFORME

QENTE...»

cujo texto vai at« quasi final da pag. 16, a que também põe remate c^dássico-

FIM, seguindo-se a declaração :-.4í/iar-/«-/!a efta Relafaõ no Livreiro do Adro\\

de S. Domingos, e nos Papelisias do Terreiro do \\ Paço, ír^c.»

Na composição tipográfica do texto das duas Relações empregaram-se caracteres redon-

dos, sendo de corpo um pouco menor os da composição da segunda relação.

Opúsculos interessantes, estimados e MUITO RAROS.

'27-29—Relação exacta, e verdadeira Da Conjuração, que Mostafa' Baxa de

Rhodes intentou fazer na Ilha de Malta, com os escravos mahomelanos,

para se fazerem senhores delia, em 29 de Junho de 1749. E das circuns-

tancias com que foy descuberla, e castigos, que tiveraõ os cúmplices

delia. Escrita por Hum Cavalleiro Mallez, Besidente naquella Ilha, e re-

metida a esta Corte ao Excellentissimo, e Reverenãissimo Senhor Princi-

pal Almeida Portugal. (Vinheta reproduzindo a cruz da Ordem de Cristo;

gravura em madeira). I.ishoa. Na OfBcina de Francisco Luiz Ameno ..

M.DCC.L. Com todas as licenças necessárias. In-4.° de IV pags. (prels.)

inums. e 28 nums. B.

As pags. prels. Ill a IV conteem uma espécie de preambulo -cA QUEM LER.»

Opúsculo interessante e RARO. Bom exemplar.

2730—RELAÇÃO
II
UISTOUICA

II
DAS

||
GRANDES FESTAS, || COM QUE NA

HESPANHA FOY
II
recebido íeu Catholico Monarcha,

||
O SENHOR

\\
D.

CARLOS III.
II
REY DE CASTELLA, DE NÁPOLES,

||
De Leam ... || PRI-

MEIRA PARTE, (única publicada?) Contem as demonftrações de alegria,

O
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e entrada,
||
com que os Catalaens receberão ao mesmo

\\ Senhor na Cidade

de Barcelona.
||
(Pequena vinheta de ornamento)

|| LISBOA :
||
Na OfiBcina

de Francifco Borges de Sonla. || Anno de 1759. j] || Com todas as li-

cenças neceffarias. In-4.'' de 10 pags. nums. e duas inunis., finais, de

«LICENÇAS.» permitindo a impressão. B.

Hclação interessante e multo para. Bom exenipUr, salvo um pequeno corte de traçi

na margem inferior das pags.

2731-RELAC,AÕ
|1
QUE TRATA DE COMO E.M CINCoENTA

1|
e oito gráos do

Sul foy
II
DESCUBERTA HUMA ILHA

||
por huma Nao Franceza, a qual ^^ <i .>^

obrigada de íium || temporal, que lhe sobreveyo, no Cabo da
|1
Boa Efpe- O'

rança, foy a parar na dita Ilha.
||
Tradttzida da lingoa Franceza

|| POR ||

BARTHt)LOMEO DA SILVA
||
E LIMA. H SEGUNDA PARTE.

\\
(Vinheta re-

presentando uma náo com seus tripulantes no momento de se avistar a

Ilha que se descobria)
||
LISBOA,

|1
Com as licenças neceffarias. {S. ind.

de log., n. de d. da impr.—século XVllI). In-4.° de 8 pags., ou seja

um caderno de quatro IT., rubricado, no pó da frente da segunda fl.:

A 2. B.

Opúsculo curioso e MUITO RARO.

2732-RELAC,ÃO SVt\/IARIA
||
DA ENTRADA, QVE O EXERCITO

|1 de S. Ma- A^y^^Õ
geítade fez em Caftella, pelas frõ-

||
telras de Alentejo, & dos lugares que /O /^

to-
II
mou, & abrazou até hoje féis de Ou-

{|
tubro, & do que paíTou nofitio,

II
& entrega do Caltello de Alconchel.

Estes dizeres, constituindo o titulo, vêem-se no alto da primeira pagina a encimar o

texto da Relação. No fim desta, como qu« a rematar, o registo e declaração de

Taxa:

LISBOA.
II
Com, todas as licenças neceffarias. \\ Na Officina de Domingos

Lopes Rola. Anno 1643.
1| Taxam elta Relaçam em féis reis. Lisboa 17. de

II
Outubro de 16Í3 ||

Coelho. Pinheiro.— \n-!k.° de 12 pags. inums. B.

O texto da Relafão, iniciado por uma letra {A) de fantasia (gravura em madeira), vem
datado no fim: <... Do Campo de Alconchel a 6. de Ou- 1| tubro de 1643.»

Relação curiosa e muito rai>a.

2733-RELAÇAÕ
|1
SUMMARIA |1 DA PSIZAM, TURMENTOS, \ e gloriofo Mar- ^

lyfio
II
DOS VENERÁVEIS PADRES

||
ANTÓNIO JOSEPH

1|
PORTUGUEZ,

|| ^ F)A-'^ <C)
E

II
TRISTAM DE ATTIMIS

i|
ITALIANO, ||

Ambos da Companhia de JESUS- ^"^ '

II
DA V. província DA CHINA.

||
(Vinheta tendo no centro as conheci-

das iniciais simbólicas da Comp* de Jesus : 1 H S ; gravura em madeira)
||

LISBOA:
II
Na Officina de FRANCISCO DA SILVA,

||
Anno de MDCCLI.

II II
Com todas as licinças neceffarias. Xn-i." de 38 pags. B.

O texto da ReUção, iniciada por uma letra de desenho de fantasia e encimado por um
cabeção decorativo, fecha pelo usual-FIM. Segue depois a declaração :-< Ken<fe-/«

na me/ma Offlctna atrax <U San- 1{ to António da Sé, e nos papeUftas do ter- {| relro

do Paço e nos cegos peias ruas.»; a que põe remate um florão ornamental (gravura

em madeira).

Opúsculo interessante e de certo merecimento para a historia das missões na China du-

rante o terceiro quartel do século XVIII. -Estimado e RARO.

2734—Relação summaria das Festas, que em a canonização dos gloriosos san-

tos Luiz Gonzaga, e Stanlslao Kostka, celebrarão os Padres da Companhia

de Jesus do Collegio de Santarém, supposto o decreto da canonizac,aõ de

/r/
í>^
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//í?

Santo Stanislau Kostka, passado pela Santidade de Clemente XI, e tam-

bém o applauso, que por antaõ se lhe consagrou. Lisboa Occidental, Na

Ofíiciíw de Joseph António da Sylra. M.DCC.XXVIll. ||
Com as licenças neces-

sárias. In-4.» de 1V-136-XVI-4B pags. E.

Compreende a Relação das festas e dois Sermões : um de Fr. João da Cruz e outro de

. ^ Fr. António de S. Ambrósio. - Pouco frequente. Bom exemplar.

2735-RELAÇAÓ H VEHUADEIRA ||
Da Jornada, que doíde Lisboa fez á Corte

de Vienna !| de Aiilliia 1| O CONDE DE VILLAR MAIOR,
||
Como Embaixa-

dor do Senhor liei D. Joaõ V. a pe-
|| rfir ao Imperador Jofeph I. feu Irmaõ, e

_ á Im-
II
peralriz Viuva, fiw Mãi,

||
A SENHORA I). MARIANNA DE AUS-

^ TRIA
II
Para Rainha de F'ortugal.

||
Conducção da meíma Senhora pelo

Conde Einbaixa- || dor ; primeiro a HoUanda, depois a Inglaterra,
\\
e dalli

felizmente a Portugal.
1|
Com huma breve defcripção das terras por onde tran-

fi- II
tau ;

para inftrucção dos curiofos. || Tudo eícrito por um Ecclefiaítico

douto, que o Gon- 1| de levava por Confeísor, e reduzido a compên- 1| dio

para utilidade dos Leitores. i| Impreffa primeira vez em Viena, ano de 1717.

II
(Grupo de pequenas vinhetas tipográficas de ornamento)

||
LISBOA ||

Na

Offic. Patriarcal de FRANCISCO LUIZ AMENO. ||
M. DGC. LXXXVIl. |1

Com

licença da Real Mefa da Comiffão Geral fobre \\ o Exame, e Cenfura dos Li-

vros. In-4.° de 28 pags. B.

Relasão interessante e muito apreciada. RARA. Exemplar perfeito ; apenas um pouco

manchado pela agua.

á736-RELAÇAO
||
DAS ACÇÕES,

||
COM QUE 1| NO REAL MOSTEIRO ||

DE
||

ALCOB.\ÇA||SE RENDERAM A DEOS AS GRAÇAS |1 PELOS FELISSICI-

MOS ANNOS
II
D'ELREY DOM JOSÉ PRIMEIRO

|| NOSSO SENHOR, ||
CELE-

^^ ,-5 BRANDO-SE A INAUíJURAÇÃO
|i
DA ESTATUA EQUESTRE,

||
COLLOCADA

) II
EM O DIA 6 DE JUNHO DO ANNO DE 175Õ

II
NA REAL PRAÇA DO COM-

MERCIO. II
(Loyar de peq. escudo d'armas do reino)

\\
LISBOA \\ NA REGIA

OFFICINA TYPOGHAFICAW ANNO MDCCLXXV.\\ Com Licença da Beal

Meza Ceiíforia. In-fol. peq de frontispício e 150 pags. E.

Compreende colaboração em prosa e verso (da autoria de vários escritores) nos idiomas

português e latino. Umas composições são consagradas a D. José I, outras ao Mar-

quez de Pombal, e ainda outras ao acto da inauguração da estatua equestre.

2737-RELACION || DE ALGVNAS PERDI-
|1
DAS. QVE TVVO FILIPPEIV

\]
Rey

de Caflilla, para liempre já |1 más. Amen.

O opúsculo não tem frontispício propriamente dito. Os dizeres ou titulo que ficam re-/produzidos vêem no alto da primeira pagina a encimar o texto da Relação. No fim

/-- ^? deste o registo e declaração de Taxa :

Com todas as licenças neceffariís. \\
Ern Lisboa. Na Officina de Domingos Lo-

II
pez Rosa. Anuo de I64'2,

||
Taxaõ elta Relação em 4. reis em papel. Lis-

boa. 2. de Abril
||
de 1642. Menezes. Cf/ar,—Ia-4.° de 7 pags. inums. e

uma em branco, final. B.

. Entre as perdas de terras sufridas por Felipe IV em vários paizes do Mundo, cltam-se

ni Relação as da índia, Brasil, Portugal, e Ilhas adjacentes; etc, etc.

Relação interessante e muito valiosa. RARÍSSIMA.

//'
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^ ó> ^
2738-RELACION DE LA. SOLEMNI-

|I
dad con que en Roma fe hlzo la Ca-

1|

nonizacion de S. Pedro de Alcan- 1| tara, y S. Maria Magdalena de
||
Pazzi,

en 28. de Abril 1| de 1669.

O opúsculo não tem frontispício propriamente dito. Os dizeres ou titulo acima repro-

duzidos vêem-se no alto da primeira pagina a preceder o texto da Reiacloii. Mo fim

deste, como que a rematar, o registo da impressão :

EM LISBOA
II
Com ai licenças neceffarias. \\

iNa Officina de DOMINGOS CAR-
NEIRO. Anno de 1660.— In-4.° de 8 pags. nums. B.

Folheto curioso e MUITO RARO. Bom exemplar.

2739— flELACÍO.V D£ LAS FIES- \\ tas, que la Compania de lESV haze en la
\\

Ciudad de Lisboa a la Cancnizacion de S.
\\
Inácio de Lcyola fu fundador, i/

de S.
II
Francisco Xavier AposioU dei

||
Oriente. Coiningale en 30. de lulio, y ^/vAi '-^ '^

acabar-le
|| en 8. de Agoíto. f

Estes dizeres, representando, por assim dizer, o frontispicio, vêem-se no alto da pri-

meira pag. do opúsculo, a preceder o texto da Relacion, que finda no verso da pe-

núltima fl.; e na frente (verso em branco) da'ultima li., por baixo duma vinheta

quadrangular que tem no centro as conhecidas letras simbólicas da Comp» de Jesus

I H S, vem o registo do logar, do nome do impressor e da data da impressão, e a

declararão de Taxa :

EM LISBOA.
II
Com licença do santo Officio, Ordinário, &

\\
Paço. Impreflo

por Geraldo da Vinha. ||
Anno de 1622. ||

||
Taixaõ efla Relação a lo.

reis cada húa, a 28 de
|| lULHO de 16'22.

|| Moniz. Gania. In-4.o de 8 ff.

inums., ou seja um caderno de impressão, rubricado, no pé da frente das

quatro primeiras ft'., respectivamente: A, A 2, A 3, A 4. B.

Espécie bibliográfica muito apreciável. Compreende um «PROLOGO.', outra peça de

introdução, um 'PRELVDÍO.- e oito «Aplaufos particulares> («APLAVSO PRIME-
RO> a .OCTAVO V VLTIMO Aplaufo.)- Nesta interessante Relação vêem descritas

as brilhantes festividades religiosas e mais actos solenes efectuados em Lisboa por

ocasião da canonização de Santo Ignacio de Loyola e de S. Francisco Xavier. RA-
RÍSSIMA. Bom exemplar.

2740-Relando (Hadriano). — ANTIQUITATES
||
SACR^ || VETERUM

|| HE-

ííRAEORUM
II
BREVITER DELINEATAE || AB ||

HADRIANO RELANDO.
||

EDITIO TERTIA.
||
(Linda vinheta alegórica, aberta a buril)

||
TBAJECTI

BATAVORUM. \\ E.t Libraria GUILIELME BRODELET,
\\
Biblio^jolae. m d

cc XVII. In-8.° peq. de VI-548 XLIl pogs. E. iperg.).

^/^O

Livrinho interessante e muito estimado ; registado por Brunct. Linda edição, adornada

com um ante-rosto alegórico, gravado a buril em chapa de metal. O frontispicio é

impresso a preto e vermelho.—Raro. Belo exemplar.

2741-RELATION II
DES MISSIONS

||
DES EVESQVES

||
FRANÇOIS

||
AVX c/-^^ ^

ROYAYMES DE SIAM,
||
de la Cochinchine, de Camboye, & du Tonkin, &c. -^ Q^T^ O^

II
DIVISE' EN QUATRE PARTIES.

\\
(Vinheta com o monograma do im-

pressor ou livreiro Charles Angot? gravura em madeira)
II
A PARIS, II

PIERRE LE PETIT, Imprimeur

du Roy, à la Croix d'or.

Chez^EDME COUTEROT, au bon > rue íaiiit

Pasteur, & \ Jacques.

CHARLES ANGOT, au Lion d'or.
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M. DC. LXXIV. \\AVEC PRIVILEGE DV ROY. In-4.« ile XVI

^,2^

pags. (prels.) inums. e 367 niims., afora mais uma inum., final. E.

Na primeira (a II em branco) da» XVI pags. prels. o frontispício ou titulo acima repro-

duzido; de pag. 111 a VIII, em caracteres itálicos, a Dedicatória: .A|iSONj!AL-

TESSE
II
MONSEIONEUR ||

CARDENAL || DE BOUILLON,
jj
ORAND AUMOSNIER

lide France.. ; de pag. IX a XIV o .PREFACE... ; e nas pags. XV e XVI a «TA-

BLE||DES CHAPITRES
II
contenus en ce Livre.»- A pag. inum. final insere o Ex-

tralct da PrlvUege du Roy., mais duas peças de licenças permitindo a impressão da

obra, e o seguinte registo:— «Achevé d'imprimer pour la premiere fois
|| le huititme

Mars 1674.»

Relação curiosa e de muito merecimento para a historia das missões francesas nos rei-

nos de Sião, Conchinchina, Cambodge e Tonkin durante o terceiro quartel do sé-

culo XVII. -Estimada e RARA. Não registada por Brunet.

2742-RELATION || DE LA COUR ||
DE PORTUGAL

ll
SOUS

I|
D. PEDRE IL

||
A'

/; f^ d^ PRESENT REGNAT. ||
Avec des Remarques sur les Intérêls do celte

||

fl
^ Couronne par rapport aux autres Souverains

; || & rHistoire des plus con-

siderables Traitez,
1|
qu'elle ait faits avec eux. ||

Tradiiile de VAnylou. (par

Colbalch)
II
TOME PREMIER.

||
(Vinheta ornamental—espécie de mono-

grama
;
gravura em madeira)

||
A AMSTERDAM,

||
Chez Thomas Lom-

BRAiL marchand
||
Libraire, dans le Bours-straat.

jl |1 M.D.ÍXII.—In-

12."", 2 tomos de XVIII pags. (prels.) inums. e 542 nums., em um vol. E,

As XVIII pags. prels. compreendem: titulo de rosto, impresso, em linhas alternadas, a

preto e vermelho; «AVERTISSEMENT ||SUR CETTEUTRADUCTION.. (pags. Ill

e IV; e, em caracteres itálicos: .PREFACE ||
DE || L'AUTEUR.. (pags. V a XVI);

e .TABLE jj DES ||
CHAPITRES |1 Contenus dans cette Rélation de (| la Cour de Por-

tugal., (pags. XVII e XVIU).

O texto propriamente dito da Rélation corre da pag. num. I a 520; as restantes pags.

são preenchidas por diversas Bulas de Clemente XIV, em latim com a versão fran-

cesa.

Obra curiosa e de bastante valia para o estudo e história do agitado reinado de D. Pe-

dro II. A versão é estimada. Edição adornada com uma gravura a buril reprodu-

zindo o busto de D. Pedro Íleo escudo das armas reais portuguesas.

Barbier (Dtc. des ouvr. anonymes, tomo 4,o, col. 215), referindo-se a esta obra, informa

que o original inglês foi, como a versão francesa, publicado anónimo, e que se im-

primiu em Londres, chez Bennet, 1700.

'2743—RÉLATION ||
DES MISSIONS

||
ET DES VOYAGES

||
DES EVESQUE

1|

VICAIRES APOSTOLIQUES,
II
ET DE LEURS EGGLESIASTIQUES

||
és

II ^j C^ Années 167-2. 1673. 1674. Sc. 1675.
||
(Vii/liela com o monograma do impres

AlO^ir sor? gravura em madeira)
|i
A PARIS, Chez GHARLES ANGOT, rue l:dnt

Jacques,
||
au Lyon d'or 1| || M. DG. LXXX. (1680) || Avec Apprubation

^ Priviiege du lioy. In 4. o de XVI pags. (prels.) inums. e 389 numa.,

além de mais uma inum., final. E.

Al XVI pags. prels Inums. inserem o seguinte: frontispício (pag. I ; a II em branco);

Dedicatória: «A MONSEIONEUR 1| MESSIRE || FRANÇOIS DE HARLAY, || AR-
CHEVESQUE DE PARIS,

||
DUC ET PAIR DE FRANCE, Commendeur des Ordrej

du Roy,||PROVISEUR DE SORBONE.» (pags. III a Vil); .PREFACE.^ (pags.

VIII a X); .TABLE
11
DES CHAPITRES

|| Contenus en ce Livre., (pags XI a XV);

e: 'APPROBATION.' permitindo a impressão (datada e subscrita: «... En Sorbone

le septiéme No-
11 vembre 1679. || P1R0T.»).-A H. inum. final contém as- faates de

Pimprejflon á corrigir.' \

Livro interessante e de bastante valor para o conhecimento e história das Missões fran-

cesas na Conchinchina em parte do século XVII. Estimado. MUITO RARO. Bom
exemplar. -Su/t>;;&/nen/ ao Manueí du Libraire et de 1'amateur de livres de Charles

Brunet, tomo II, col. 448.



AZEVEDO -SAMODA ES 267

RELATIONE (Breve) delia gloriosa morte... Roma, l6'43— Veja-se : Mar-

ques {Pfdro).

Relatione delia morte c'hanno palita per la Fede di Christo Damiano

Cieco, e Melchior Begendono Giapponesi . . . — Veja-se: Lettere annva

deli índia. .

.

2744— Relatório fiel das atrocidades commeltidas pela farçaõ spolladora de

17 de Maio do 1828 contra fieis portuguezes. Porto, 1828 : Na lyp. de Viuva

Alvarez Ribeiro é Filhos. Co'r, Licença. In-4.° de 22 pags., além de uma fl.

em branco, final. B.

Opúsculo curioio e raro.

2745—Remédios (Fr. António dos). —Dissertac,am iiistorico-critlca principal-

mente sobre a cliamada fabula do glorioso Triunfo, que Escoto conseguio

em Pariz, defendendo a Immaculada Conceição da Mãy de Deos ; e sobre

o mais, que a este fim disseraõ Natul Alexandre, e o Claríssimo Orador,

exornada de muitas reflexoens, a que se iiaõ de subseguir outras, que
comprehenderaõ as cousas mais notáveis, que em a Dedicatória, Prologo,

e Serraaõ deo á luz o M. R. P. M. Fr. Jozé Malaquias, por seguir em huma
tal noticia a Natal .Alexandre, e por dizer aos Principe.s, seriaõ inúteis as

suas diligencias ao Vaticano sobre a definição deste Mysterio. . . Composta

por... I.istoa, A'a Oflic. de Domingos Gonsahes. MDCCLV. Cow todas as li-

cenças necessárias. In-4.'' de XXVIII pags. (pieis.) inums. e -30 nunis. E.

Antor omitido por Barbosa. - Obra bem impressa. Bom exemplar; ene. ornamentada, a

ouro, na lombada e nas pastas.

2746— Renan (Brnesí).—L'Anleclirist, par. . . Membre de llnstitut. Paris: Mt-

chel Levy Fières, Edittvrs. . . 1873 (No pé do verso da fi. do ante-rosto : J.

Cloye, Imprimeur), In-S." de lV-Ll-f)72 pags. E.

As LI pags. prels. compreendem a: «INTRODUCTIONH CRITIQUE DES PRINCI-
PAUX DOCUMENTS ORIOINAUX |1 EMPLOYÉS DANS CE LIVRE..

2747 Les Apotres. par... Paris: Michel Lévy Ftères... 1866 (No pé do
verso da fl. do ante-rosto : J. Claye, Imprimeur.). In-S." de IV-LXlV-368

pags. E.

Nat LXIV pags. preli.: .INTRODUCTION
I|
CRITIQUE DES DOCUMENTS ORI-

OINAUX..

2748 Salnt Panl, par. . . Avec une carte des voyages de Saint Paul

par M. Kiepert,... Paris: Michel Lévy Frères, Édiíeurs... 4869. {J. Claye,

Impr.). In-8.0 de lVLXXVlI-572 p;igs. e uma « Carte > impressa aparte. E.

Nas duas primeiras das LXXVlI pags. prels. a Dedicatória «A CORNÉLIE SCHCr-
FER.. ; e nas resUntes a «INTRODUCTION..

^Vie de Jesus—Veja-se: Guettée {Abbé).

2749-Ren8udol (£».'.).-LlTURGIARUM
|| OBIENTALIUM ||

COLLECTIO,
|| ^iV

QVA COyTINENTUR... Opera ^ studio Eusebii Renaudotii ParUini...

(Marca do impressor
;
gravura em madeira)

|| PARISIIS, ||
Apud Joannkm

Baptistam Coignard, Regis Arcliitypographum... || || MDCCXXVI.

,^/^- -P

//S-o

^CJ

^oA^

^CJ
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II
CVM PRIVILEGIO REGIS. In-i.» gr., 2 vois. de XXXVI-cxxxiij-545 Vil

e VI-xxiv-648-IV pngs. E.

Livro, no teu género, curioso e estimado. Edição primitiva, RARA, Belo exemplar.-

Brunel, Man. da llbralré, tomo 4.», col. 1229.

2750—RenzI (Pedro Amí/o).—RELAC.AM || SVMMAHIA ||
DA VIDA, SANGTI-|1

DADE, E MILAGRES DE
||
Saneia Franciíoa liomana, ou de

|| roncianis, &
das acções de

||
fua Canonização. DIRIGIDA A EXGELESTIS-

1|
fima Se.

nhora Donna Anna de Oria Da-\\qiicza de Torres jVoMrts.
||
TIRADA FIEL-

ó' MENTE DOS
||
proceílos autênticos dfifta cauía, por Mon-

||
fenhor Fran-

ciloo Penia Audi-
||
tor da nota. H AGUItA THADVZIDA FlELMEN-

\\
te de

Italiano em Portwiuez, por Pedro Paulo
\\
Remi Romano.

|| || Com todas

as licenças neceffarias. H EM LISBOA. ll
Por Pedro Craesbeeok. Anno I6I8.

— In-8.0 peq. de Vlll ff. (prels.) inums. e 56 nums. na frente. E.

Ni frente da primeira das VIU ff prclt. vê-se uma gravura quadrangular, aberta em ma-

deira, reproduzindo a imagem de Santa Francisca Romana, tendo em cima em duas

linhas, o nome da mesma Santa («S. FRANCISCA
||
ROMANA..), e em baixo os di-

zeres: <Viueo erta Santa 56 annos morreo na era de 1440.
{{
Foi Canonizada polia

Santidade de N. S. P. Pau- 11 lo V, em 29. de IVlayo do anno de 1608. Sua fefta fe
||

ce
I!
lebra em 9. de Março.» : no verso da mesma primeira fl. vem uma outra gra-

vura em madeira, reproduzindo a imagem de S. Carlos Borromeo, tendo também

em cima o nome-.S. CARLOS BORROMEO.., e em baixo os dizeres: .Viueo 45.

annos morreu na era de 1584. Foi Canoni- 1| zado pola Tantidade de N. S. P. Paulo V.

o primeiro
II de Nouembro do anno 1610. Sua fefta fe celebra em !| 4. de Nouembro."

;

na frente da fl. il o titulo acima transcrito; no verso da mesma II. U e na frente

da Hl as "Licenças.' permitindo a impressão (cinco: a primeira datada e subscrita:

'...Em S. Domingos || 29. de laneiro de 618. |! Fr. Diogo Ferreira.') ; do verso da re-

ferida II. III ao verso da VII, em caracteres itálicos, a Dedicatória: >A EXCELEN-
IjTISSIMA SENHORA [1

DONA ANNA DORIA || Duquefa de Torres nouas.» (datada

e subscrita no fim: 'Em Lisboa 9. lU Março ilo anno Í618.\\ De 'V. Excellencia
||

Humilirfiuio Teruo. \\ Pedro Paulo Renzi.») ; e do verso da mesma H. VII ao verso da

VIU o Prologo- -O TRADVC-IITOR AO PIADOSO
|| Lector..

As 56 ff. nums. compreendem : De 11. I a 44 o texto propriamente dito da Relação da

vida de S. Fraiulsca; de fl. 45 a 52, em caracteres itálicos: «METROS DA
|1
RECV-

PILACAM DEIIALGVMAS COVSAS |j mais notaueis da vida de || Santa Francifca
||

Romana.» ; da frente da H. 53 á frente da 56 (ultima), também em caracteres itáli-

cos : "METROS DA|| RECOPILAC.AM II
dalgílas coufas mais notaueis da || vida de

São Carlos Borromeo.», que remata com o usual -«LAVS DEO.» ; e no verso da

mesma H. 56, a meio, uma vinheta quadrangular (gravura em madeira) representando

a Santa (ou a Virgem Nossa Senhora) acompanhada de seis anjos, dois dos quais

seguram uma coroa que pende sobre a cabeça da mesma Santa.

Na composição tipográfica, embelezada de cinco pequenas letras iniciais de desenho de

fantasia (gravura em madeira), enipregaram-se caracteres redondos e itálicos de vá-

rios corpos.

O volume é constituído por oito cadernos de impressão de oito ff. cada um, rubricados

:

o primeiro (as oito ff. prels.), no pé da frente da quarta fl. : *| 4 ; e os sete imedia-

tos, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um dèffes, respectivamente

:

A, A 2, A 3, A 4, a O, G 2, O 3, G 4.

Livrinho, no seu género, muito interessante e de bastante apreço ; não registada por

Inocêncio. Única edição conhecida. Os exemplares são MUITO RAROS. O nosso,

belamente espelhado, está em óptimo estado de conservação.

2751—REPRESENTACIO
||
CONTRA

||
EL PRiiTENDIDO

||
VOTO SE SAN-

Q ' TIAGO,
II
QUE HACE

||
AL REY NUESTRO SENOR

\\
D. CARLOS III.

Ij
EL

DUQUE DE ARCOS.
||
(Florão ornamental

;
gravura em madeira)

|| MADRID.
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MDCCLXXI.

S. M. II

i5Sii||Poi' D. JoACHiN Ibarra. Impressor de Câmara de

CON SLPERIOR PERMISO. In-fo). de IV-171 pags.

APÊNDICE
II
DE LOS 1|

DOCUMENTOS.
||

(Florão decorativo, di-

verso do que vem fionlispicio precedente; gravura em madeira)
|| /6».,

pelo mesmo impiessur e data. In-fol. de IM54 p;igs. E.

Livro interessante e estimado. Bela edi;*o ; de nitida impressio em ma£nifico ptpel de

linho. Óptimo exemplar.

2752-Re»endO {André de).— . .. ad 1|
epiílolam, D. AMBRO-

||
Sli MORALIS.

.

—EBOR^... M.D.LXX.

{Do frontispicio damos a seguinte exacta reprodução loto-zincogrdfica)

:

^^^T^^ào í^

L.ANDR.
RESENDÍI LuGtam.ad
eptrtoIam.D.AMBRO-
SII MORALiS víri

doíflííTimi^íncIyíarafa

drmísE Complocen
íis Rhetoris.ac

Rfgnfii/loríograplil

Rerponfio.

(O onyinal mede leo-xílinm)

li

mã

ln.4.'' de 20 ff. inums., ou sejam cinco cadernos do impressão de quatro

ff. cada um : rubricados, no pé da frente das três primeiras fT. de cada
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um deles, respectivamente : a ij (a primeira fl. deste primeiro caderno,

por ser o fiontispicio, não apresenta a competente rubrica a), a iij a e,

e ij, e iij. E.

A$ peças inserias neste valioso opúsculo são, além do que diz o fronlispicio, as seguintes

:

(^AMBROSIVS MOEALES COR
dubefi. Andreae Refendio. S. P. D.

Datada de: «Coniplut. xxx. lanuarij. M.D.LXX.» (folhas 2 a 4):

L. ANDRE^ RESENDIl, LVSITANI.
ad epiriolam D AMBROSII MORALIS
viri doctirfimi, Inclytae academiae Coniplutenfis

Rhetoris, ac Regij hiftoriographi Rerponfio.

D. AMBRÓSIO MORALI, VIRO
eruditirrimo, L. Andreas Refendius. S.

Datada c subscrita no fim: «... Eborae .XIIII. Calendas Aprilis. 1|
M.D.LXX.

||
L.

Andreas Resendius, Lusitanas. |1 ex animo tuus.> (ff. S a 17)

;

^AT> SEBASTIANVM, LVSITA-(^
NI/E REGEM SER E N ISSIM V M.

ob regni adceptum regimen.

Em verso ; e vem da frente da fl. 18 á frente da 20. Segue por ultimo a subscrição

final, que reproduzimos em foto-zincografia

:

PcrmiíTu Sf auítorítatc LjiiM^norumínquíGtorunij

Andreas Burgíus Typographus Screníííimi

princípis Cardinaiis , ímprelfit

EBOR>€ McnfeMaío
M.D.LXX.

(O ortyinal mede 26x113'"'"]

Na composição tipográfica, em que sobresae uma letra ornamental de desenh '"••

tasia (gravura em madeira), empregaram-se caracteres redondos (de maior . jrpo na

primeira linha do titulo do froutispicio).

Na frente da ti. 17 acha-se reproduzida uma inscrição antiquíssima, por cima da

vê, decorativamente, um baixo relevo.

Opúsculo interessante e de muito apreço. Edição primitiva ; e também a única que se deu

a lume reunindo todas as peças acima mencionadas. RARÍSSIMA. Óptimo exemplar.

- Braamcamp Freire, Bibllograjia Reseiidiana, n.o XX.

27r,3 CAR
II
MEN ENDECASYLLA y hon,... OLISIPONE... M. D

LXVII. (1567).

(Do frontispício damos, em fulba aparte, a exacta reiirodução ^otozincográfica].

Ji /) ^^ ln-4.° de 45 IT. nums. pela frente, a ultima das quais está erradamente

'P^fl numerada 54. E.

O recheio deste precioso folheto compõe-se do seguinte: titulo (frente da ti. I
;
verso

em branco^ ; em caracteres redondos, a Dedicatória :

f^SEBASTIANO EXCEL-
SO LVSITANI/E lihGl,

L. André, Refendius.



RESENDIiCAR
MBN ENDECASYLLA

bon,ííà Sebaílianum T^epcm

SercríiJsimunLj.

o L í S I P o N E.

ApUfíFrancilcum Garcioncm inofficína loiíls

Bíircrx.TypographiRcgij, Aano.

M D LXVU.
Rosto do livro descrito no Catálogo sob o n.o 2753.

O original mede I57X98mm.

(Pag. 270)
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€ Permiflii tt inotoriíate fD»?ni(ici D. Ceorgíj Aímcidir pro
(ctcniirimoprincipcHenricoS.R. E.Cirdmale Olriiponcn-

fiifchiepilcopo, orilinjríipoccftjcc fungenól, (íRcucreo»

dipami. F. Frincifci Forcrij oi Jinís fratrum Prxiii-

cunrum in pomigalia prouinciilis pra fcfti,

ImptclTithjrc L-Andf. R.cfcndijopa

fcuU Ffincifcus Gatão
OliUpone.

^0

M. a LXVIL

(O original mede áQXlOõ""")

O opúsculo é constituído por 10 cadernos de impressão: o primeiro, rtc oito ff., acha-se

rubricado, no pé da frente da terceira, quarta e quinta, respectivamente: A 3, A 4,

A 5 ; os oitos imediatos, de quatro ff. cada um, rubricados, no pé da frente das

três primeiras tf. de cada um deles, respectivamente : B, D 2, B 3 i I, l 2, I 3 ; to

imediato c ultimo, de seis ff., no pé da frente das quatro primeiras, respectiva-

mente : K, K 2, K 3, K 4.^i rubrica não se vê a letra /
Como peças decorativas, a composição tipográfica apresenta somente, além da vinheta

que vem no frontispício, quatro letras ornamentais de desenho de fantasia (gravura

em madeira) e cinco vinhetinhas em forma de corações : quatro a anteceder as epí-

grafes de igual numero de peças compiladas no opúsculo, uma a fechar uma das

mesmas epigrafes, e duas a rematar a impressão de duas das mesmas peças.

Na Epistola Ad Bartliolomwum kehedium vcem-se reproduzidas alguaias inscrições de

remota antiguidade (gravuras em chapa de madeira).

A imagem que se observa na vinheta que embeleza o frontispício é a do mártir S. Vi-

cente.

Opúsculo interessantíssimo e apreciável a vários respeitos, e por isso muito estimado.

Edição primitiva (a única citada pelos biblíógrafos), de esmerada execução típo-

gráRca. Os exemplares, muito preciosos e procurados, são EXTREMAMENTE RA-

ROS no mercado: de ha muitíssimos anos a esta parte, que nos conste, só apareceu

o que, em 1915, le vendeu no leilão de livros (parte) que. pertenceram ao Mosteiro

de Palme (N.o 801 do respectivo Catálogo). O nosso exemplar acha-se em perfeito

estado de conservação, e esta circunstancia decerto o valorísa, e muito. - Barbosa

.Machado, Bibl. Lus., tomo I, pag. 165;-Nic. António, Bib. hísp. nora, tomo 1,

pag. 84 ;-BraanKamp Freire, Bibliograjia Resendiana, Parle I, n.o XVIII.

27,54 De nerborfl rouiu-
\\
yatUme commen-

||
tanus.

||
OLISIPONE, .

.

M. D. XL. {1540).

^ IDu frontispicio damos:, em (olha áparle, a exacta reprodução foto-zine.ográfica).

^yíff)
^ Xn-lk." de 60 IT. inunis.-, ou sejam -15 cadernos de impressão de quatro IT.

^ ' cada um, rubricados, no pé da frente dns três primeiras fT. do cada um
deles, respectivamente: Aij {a primeira fl. deste primeiro caderno, por

ser o rosto do livro, não .ipresenta, como é usual, a comjíetente rubrica

já), A iij a P, P ij, P iij. Devendo notar-se que não ha caderno com a ru-

brica J. K.

Ni frente (verso em branco) da primeira H. o titulo e vinhetas de ornatos acima repro-

duzidas em «fac-simile> foto-zincográfíco ; na H. 2 a Dedicatória

:

L. RESENDIVS PAVLO
ANTÓNIO SVO

S. D.



Fronlispicio da obra descrita no Catálogo sob o n.o 275-1.

O original mede ITlXHôm™.
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(datada no fim: '...OUflpone idibus tuni]s.\\ W M. D. XL.y); de fi. 3 a 59

(frente) o texto da gramática latino-portuguesa propriamente dito, que fecha com o

usual -^-^ Finis. ; no verso da referida tt. 59, em caracteres itálicos, vem uma poe-

sia latina, encimada pela epigrafe

:

< ^-^^ Diodocus Siephanus ad leciorem. >

seguida da data: <Af. D. XL.> ; e na frente (verso em branco) da fl. 60 (ulti-

ma), em pequenos caracteres redondos, a •Erratula.», e depois, a rematar, a marca

do impressor Luis Rodrigues, a qual aqui se reprodui em foto zincografia

:

A composição tipográfica, que denota bastante perícia da parte dos artistas que a execu-

taram e que se mostra embelezada com diversas letras iniciais de desenho de fanta-

sia (gravura em madeira), foi executada com caracteres redondos e itálicos, empre-

gando-se os primeiros no texto português e na 'Erratulíf e os segundos no texto

latino.

É de bastante merecimento e apreço este curioso espécime filológico do erudito arqueó'

logo eborense, não só pela sua grande raridade, mas também por que representa um
dos primeiros trabalhos que, no seu género, vieram á luz entre nós. Barbosa Ma-

chado regÍ3ta-o na sua Bibl. Lus. (tomo I, pag. 167) : «He uma Arte de Orammatica

para D. Leonor de Noronha, e feu irmaõ o Conde de Alcontim filhos de D. Fer-

nando de Menezes II. Marquez de Vilia Real.>

>L. II tt
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Os exemplares, verdadeiras preciosidades bibliográficas, são, repetimos, DE EXTREMA
RARIDADE; nem mesmo nos consti que, de lia deienas de anos a esta parte, tenha

vindo ao mercado outro exemplar além do que, em 1Q18, foi arrematado no Leilão

da Livraria Bertrand (descrito a pags. 377-379 do respectivo Catálogo), por 250SOO

escudos. Pacece-nos que de todas as Bibliotecas Publicas do paiz, apenas a de Lis-

boa possue um exemplar (falho da ultima H., ou seja a que insere a <Erratnla.> e a

marca do Impressor da obra), e isto evidencia bem a sua raridade. - Nicolau Antó-

nio, Blbl. hlsp. nova, tomo I, pag. 85; -Braamcamp Freire, Bibliografia Risendlana,

Parte l, n.o VIII (Arquivo Histórico, Vol IX (I9I4), pags. 289-290).

A Qramática reimprimiu-se em Colónia Agrtpplnct, 1610. Os exemplares desta reim-

pressão, são lambem de extrema raridade.

2755 EPISTOLA DE VI-
||
TA AVLI

||
CA.— BononiaR (Bolonha), WSi.

{Do froittisj^ieio damos a seguinte exacta reproãtição foto-xincográfica)

<7) ^,7^ A
.O ^2/?n2Ãí^t2i2?tííf^2^^íf^?f/:>J(lf3>

iii JW <vu j\v m .\J VIU w« tw .tvtf fffí

[O original mede laUxlOS""")

ln-4.'' de 8 fl'.^iniims , ou sejam"dois cadernos dp impressão de quatro IT.

cada um, rubricados, no pé da frente das duas primeiras ÍT., respectiva-
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mente : A ii (a primeira 11. desto primeiro caderno, por constituir o rosto

do opúsculo, não apresenta a competente rubrica ,\) a B, B ii. li.

Na frente da fl. 1 o titulo e cercadura acima reproduzidos em <fac-simile' ;
no verso da

mesma U. 1 a Dedicatória, em verso, encimada pela epigrafe :

L. Refendius Lufitanus.

Petreio Aphani fuo.

da frente da ti. 2 a frente da 8 o texto da «Epistola- (em verso) propriamente dito,

precedido da respectiva epigrafe :

L. And. Resendii Lufitani, Epiftola de uita

Aulica. Ad Speratum MartianS

Ferrarias Lu fi-

ta n u m.

(Fecha com is dizeres e data: «Vale. Bruxellis Calendis Nouembrib.
|
M. D. XXXI.»);

e no verso da mesma ti. 8 (ultima) duas poesias latinas : a primeira precedida da ru-

brica ou epigrafe

:

L. Refendius, eidem Sperato Martiano

Ferraria, ad bellQ Tureicil uenienti.

e a segunda

:

Eidem, a Caefare facramentis militarib, obftricto.

Seguindo-se ainda, como que a rematar, a subscrição final, que damos em reprodu-

ção foto-zincográfica :

loatmes Bapcída Phaellus Bononícnrís Bono/

n\x Impredic Anno Dommí. M. D.

XXXIlI.MenfcUnuario.

(O original mede 26x96'"'")

Na impressão, bastante nitida e esmaltada com duas letras iniciais de desenho de fanta-

sia (gravura em madeira), empregaram-se caracteres redondos de dois corpos (meno-

res nas duas poesias insertas no verso da ultima folha, e maiores no restante texto).

Edição primitiva, e a única isoladamente publicada citada pelos bibliógrafos. RARÍS-

SIMA. .Magnifico exemplar. -Barbosa Machado, B/W. Lus., tomo I, pag. 158;—Nico-

lau António, Bibl. Iiesp. nova, tomo I, pag. 84 ;— Braamcamp Freire, Bibliografia

Resendiaaa, Parte I, n.o VI {Arquivo Histórico, Vol. IX (1914), pag. 289).

As reimpressões, acompanhando outros escritos de Resende ou também de outros auto-

res, citadas pelos srs. Leitão Ferreira (1) e Braamcamp Freire (2) são as seguintes:

Colónia Agrippince, 1600 (3) ; /*/, 1602 (4) ;-e Coloiúiv, 1613 (5).

(1) Noticia da vida de André de Rtsende (Arquivo Histórico), tomo Vlll, pag.

36Õ e seguintes, e tomo IX, pp. 175-285), notas 13 e 153.

(2) Bibliografia Resendiana, Parte 11, n.o 40.

(3) Opera Resendiana. -Coloni» Agrippinae, In Oflicina Birckmannica, sumpti.

bus Arnoldi Milij. Anno salutis cii iic. Cum gratia & priuil. Sacra: Casar. Maiest

In-8.0, 2 voli (BibL Res. do sr. Braamcamp Freire, nums. XXV e XXVI).

(4) Db Rebvs
II
HispAxicií

II
LvsiTAMcis

,
Indicis & /Cthi- || opicis... CoLO^I.E

Agrippin.í,
II In OfBcina Birckmannica, fumptibus

||
Arnoldi Mylij. Anno mdcii

|| Cum
gratia ^T* priuileg. S. Ctefar Magefta. In-8.o peq. de XXIV-443 (aliás 444) pags.

(Nas pags. prels. XIX a XXIV. -Veja-se na primeira parte do presente Catálogo o

n.o 1035).

(5) L. ANDRE;E ' RESENDII EBORENSIS, ;; POEMATA, |l EPfSTOLy€ His-

tórica:, ORATIONES.W QVlBVa PR.-ETER EX- 1;
qívisitvm verborvm dble-

II
ctvm

Et Osnatvm Et Hi-
|| ftoris admodum memora- 1| biles continen- 1| tur. || COLONI,t.

Apud Gerhardum Oreuenbruch. || Anno M. DC. XIU.-In-8.o. (É o n.o XXIV da

Bibl. Res. do sr. Braamcamp Freire).
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/2756 EPISTOLA II
três carmine. . .—Olisipone.. . M. D. LXl. (1561).

C ^ (Do frontispício damos a exacta reprodução foto-zincográfica que segue):

<«L.ANDR.RESENDII.5*>
t rSITANIjEPIS TOL/e

trcs carmine.

&

Du2 ad LupumScintilUmlum
conliiltum pcrií

tifsimiim.

Vnâ zd Pctrcium Sandium poecam.

Item Epif^ola pro/ã orarione pro colonU

^aceiífi,adhannem Vafkum

Vimm JeFliJiímum.

*t PermiíTu & authoritatc Rcucrcndi ^
patris fratris Franciíci Forcrij,

Olifipone,in ofificina loan-

ms Blauij Colonicnfis,

Typographi

M. D. LXf.

(O original mede 158x10Imm)

In-4.'' de 23 ff, iniims., ou sejam seis cadernos de impressSo : os cinco

primeiros, de quatro ff. cada um, estão rubricados, no pé da frente das

mesmas quatro ff., respectivamente : A 2 {a primeira fl. deste primeiro

caderno, por constituir o rosto, não apresenta a competente rubrica A)

A 4 (esta rubrica vem na 4." folha) a E, E 8, E 3, E 4 ; e o sexto e ulti-

mo, no pé da frente da primeira : F. E.

Na frente (verso em branco) da primeira ft. o titulo ou frontispício acima reproduzido

em folo-zincogra6a ; da frente da ÍJ. 2 á frente da 4:

(|%^L. ANDR. EESENDIVS.f»?
LVPO SGINTILL/E

luris confulto.



Portada do livro descrito no Catálogo sob o n.o 2757. O original mede 178xl28>»
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do verso da mesma fi. 4 á frente da 6

:

(^L. ANDR. EESENDIVS. 5^
LVPO scintill.í;

luris confulto.

do verso da mesma li. 6 até á frente da 10 :

(^ L. ANDR. RESENDIVSfW
PETREIO SANCTIO.

(vem no fim datada de : .Ebora, nonis Maij. || M. D. XLU. || ^^ .) ; do verso da re-

ferida fl. 10 a o verso da 21 :

(j%^L. ANDR. RESENDII.f^
PRO COLÓNIA PACENSI.

Ad loannes Vafceum virum

doctifsimum. Epistola.

(vem também no fim datada de : «Ebora, quarto nonas Febrarij. ,|
M. D. LIIl..) ; e

na frente (verso em branco) da ft. 22 (ultima): na parte superior a «Erratula.», se-

guida do clássico- -LAVS DEO.» ; e na parte inferior (pé da pagina), o registo do

logar, do nome do impressor e da data da impressão, o qual se reproduz foto-zin-

cográficamente

:

Oiinponc,apud loannem Blauiura,

Typographum Regiura.

>1 . D . L X 1.

Aj três primeiras das quatro cartas que o opúsculo insere são em verso heróico, e a

quarta em prosa. A composição tipográfica dos versos está em itálicos ; a da prosa

em redondos (de corpo sensivelmente maior em diversas inscrições insertas na frente

da H. 13) ; vendo-se algumas linhas e palavras entremeiadas em itálico, e ainda ou-

tras palavras em grego. A embelezar tem a mesma composição quatro letras iniciais

(cada uma no começo do texto das quatro cartas).

Folheto de muito apreço. RARÍSSIMO. Óptimo exemplar. -Barbosa Machado, BiW. ius.,

tomo I, pag. 166;-Nic. António, Bibl. Hlsp. nova, tomo 1, pag. 84 ; — Braamcamp

Treire, Bibliografia Resendiana, Parte 1, n." XVI.

Ha reimpressão, citada por Barbosa : Colónia Agrlpplna, Ex Officlna Birckmannlca,

1600.

GenethUacon Pnncipis
1|
Lulilani . .—Bonoime Jíolonha) í5i3.

(Do frontispicio damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincográfica).

In-i." de 24 foltjas inumeradas (a ultima em branco?). E.

Na frente da primeira fl. o frontispicio ou pórtico cujo <fac-simile> acima se di; no

verso da mesma primeira fl. uma poesia latina, sob a epigrafe : «Michaeli Siluio

pontifici ii
L, Refendius.»; na fl. 2 e em parte da frente da 3 a Dedicatória: cDIVI

Emanuelis pii, felicis, inuícti filio,
;i
DIVO loanni pio, felici, inuicto, Lufita H norum

regi fortiffimo, Africo, Atlanti- 1| co, Aethiopico, Arábico, Perfico, ';
Indico, Tapro-

banico,
II
Triumphatori max.

!t
L. Refendius i; S. D.., datada no fim: «Bononis, Ca-

lendis lanuariis, |1 M. D. XXXII1.>; da restante parte da frente da referida fl. 3

a parte da frente da 20 o texto poético do Oenethliacon propriamente dito; da

restante parte da frente da mesma H. 20 a parte da frente da 22

:

L. And. Refendii LafiUiii Epicedion || rapto Dadns Principi. \\ Ad Cxrareio.

//M'ús>
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da restante parle da frente a parte do verso da mesma fl. 22

:

•Ode de eodem.»

na frente da ti. 23 a declaração das erratas; vindo no verso desta M., a melo, o

registo do lugar, do nome do impressor e da data impressão, que damos em repro-

dução foto-zincográfica

:

lOANNES BAPTISTA PHAEL
lus Bononienfis Bononía:

I m p r e fl 1 1

Anno Incarnationis Dominicíe

M D. XXX 1 I I.Meníe

lanuano.

+

(O original mede 39X95'"'")

A composição tipográfica, embelezada com diversas letras iniciais de desenho de fanta-

sia (gravura em madeira), foi executada com caracteres redondos de dois corpos,

empregando-se os de corpo menor na poesia inserta no verso da primeira K. e nas

notas marginais que por vezes o texto apresenta, e os de corpo maior no restante

texto do opúsculo, -vendo-se também alguns caracteres gregos (uma linha- frente da

H. 3-, três palavras— verso da H. 7, frente da 11 e verso da 14-, e uma nota ao

texto -verso da H. II). •

O opúsculo compreende seis cadernos do impressão, de quatro ff. cada um, rubricados,

no pé da frente das duas primeiras tf. de cada ufh deles, respectivamente : A il (ã

primeira H. deste primeiro caderno, por constituir a H. de rosto, não apresenta a

competente rubrica A) a F, f U.

Nesta sua interessante produção literária cita André de Resende, com merecido elogio,

os escritores seus contempor,ineos- Damião de Góes e Gil Vicente.

Única edição que sem acompanhamento de outra peça se fez (citada por Barbosa Ma-
chado, Bibt. Lus., tomo I, pag. 16), de execução tipográfica muito perfeita, e de im-

pressão nitidissima sobre magnifico papel de linho. Os exemplares são muito raros,

não tendo nenhum aparecido no mercado, que nos conste, de ha longos anos a esta

parte. - Braamcamp Freire, Bibliografia Resendiana, Parte I, n.o V (Arquivo histó-

rico, Vol. IX (1914), pag. 288).

2758 HISTORIA, DA
||
ANTIGVIDADE

|1
DA CIIDADE

||
ÉVORA...—

Euora... M.D LllI. (1533).

2^ {Do fronlifpieio damos, ev foUia ápnrle, n exacta reprodução foto-zincográfica).

\_y
'-'

In-S." peq. de 5t) ff. inums., além de uma em branco, final, ou sejam sete

cadernos de oito IT. cada nm (com excepção do terceiro, que contem nove

;

rubricado no pé da frente das cinco prinjeiras : c, c _;, c y, c tij, c íiif), ni-

tiricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, res-

pectivamenle : a ij, (a primeira fl. deste primeiro caderno nTio apresenta

o competente rubrica: a), a iij, a iij, a iiij a g. g ij, g iij) g iiij. E.

Na frente da primeira H. o titulo e tarja ornamental acima reproduzidos em <fac-simi-

le» ; no verso da mesma li. I, li. 2 e frente da 3 a Dedicatória "A ho Príncipe

norfo
II
fenhor.» (D. João, filho de D. João III ?); do verso da mesma H. 3 a parte

do verso da 5 outra Dedicatória ou Prologo : «ijA hos vereidores, procurador, ||
8t

^_^oA



ÍHISTORIA, DA^
^ ANTIGVIDADE Ç
? DA CíiDADE f
^ ÉVORA. £

^
"^ f

^ Feda per Meeftre Ç
^ AndrcedeRee f|^

ò fendi

I

^ i

Rosto do livro descrito no Calálogo sob o n.o 2758.

( l'ag. 278)
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fcriuão da camará da muito noble & fempre leal cijdadeU Euora, meeltre Andret

de Reefende. •.•...» ; da parte inferior do verso da referida H. 5 ao verso da 47 o

texto da Historia propriamente dito ; nas ff. 48 e 49 :

^J-^ Fala que meeftre Andree ^J-J
de Reefende fez aa Princepfa

domna loanna noffa fenho

ra, quando logo veo a

eftes regnos, na en-

trada da cijdade

Euora.

que fecha com o clássico

de fl. 50 a 55 a

f^ LAVS DE O. ^%-^

TABVLA
•i Tabula de algilas coufas mais

notauees que en efta hiftoria

fe contêen.

que remata com o usual- FINIS. ; e, finalmente, na frente (verso em branco) da H.

56 (aliás 54 ?) a subscrição em que se indica o logar, nome do impressor e data da

impressão, que damos em reprodução foto-zincográlica de tamanho exacto

:

^Foí ímpreíTa cila híftona da

antiguidade da muito no-*"

ble&rfempic leal cí/da-

de Euora.en ha mecf
macijdade.Pcr Aa
dree de Burgos,

ímpreíTordo

Cardeal/

^ Infante

ahos.xxvj.diasdc Odubro.
M^D.LIIÍ. •

o texto da Historia propriamente dito compreende dezassete capítulos : o primeiro com
a epigrafe e numeração: >Do vero nome defta cijdade. Ca. ij.» (slc); e o ultimo:

«Conclufam do tractado. Cap. xvij.»

Na composição tipográfica, esmaltada de varias letras iniciais de desenho de fantasia

(gravura em madeira), empregaram-se caracteres redondos de um só corpo. A im-

pressão, esmerada e nitida, foi executada sobre magnifico papel de linho.

Nas primeiras 47 folhas cada uma das pags. tem á cabeça a rubrica : nas pags. pares-

HISTORIA; nas impares - DE ÉVORA.
A «Historia das antiguidades de Évora- de André de Resende é, no seu género, um li-

vrinho interessantíssimo e de elevado merecimento, e por isso muito considerado e

estimado. Edição primitiva, verdadeiramente preciosa, e a MAIS RARA das três

que a obra hoje conta. Desta primeira edição não se conhecem presentemente mais

que dois ou três exemplares, incluindo o nosso, que, salvo ter as ff. 14 a 17, 24 a

26 e 31 em reprodução executada no século passado, na tipografia particular do Conde

de Azevedo, está belamente conservado.— Barbosa Machado, Blbt. Lus., tomo 1/ pag.
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165 ; - Figanière, Blbl. hlst. port., n.o 721; -Inocêncio, Dlc. blbl., tomo I, pags.

66-67 : - Pinto de Matos, Man. bibl. port., pag. 485 ; - Braamcamp Freire, Biblíogr.

Resendlafia, n.o XIII;— etc.

A segunda edição, também muito rara, foi igualmente impressa em Évora pelo mesmo
impressor André de Burgos. Consta de um 8.o peq., em caracteres góticos. Os di-

zeres de seu frontispício, circundados por tarja formada de seis vinhetas de ornato

(tosca gravura em madeira), rezam textualmente assim :

f iCtorin òa \\ niittguiba&í Sn ffii- 11 òait 6c (Suo- 1| rn.
|| C istXa \m

mrtrirí :| ^ii&rct òt Jícr ii fciiíic.
j|
(C ngoni iicfta ffSU" II bn impitffnm

E-
II
mcnbnSn peio || llicrm» nutor.

1| 1576. -No fim: ^ Foy Imprerra efta hif-

toria da anti-
1;
guidade da muito noble & fê

|1
pre leal cidade de Euora ||

em ha

mefma cida B de. Per André || de Burgos,
|| imprefíor ]| & Ca || uaileiro da cafa do

Cardeal Infante. 11 ao primeiro dia de Feue-
|I reiro de. iV1.D.LXXVl.-ln-8.o peq. de

66 ff. inums., a ultima das quais em branco.

No verso da H. do rosto a Aprouaçam (datada : "26 de Ouctubro de 1575.0, e a

licença da inquisição para poder correr (datada e subscrita : <Em euora .a.4. de

Nouembro, Manuel Antunes secretario do Conselho geral, o fez de .1575. Lião An-

riquez Manoel de Coadros »- Braamcamp Freire, Bibl. Res., n.o XXII.

Da terceira edição possue a livraria Azevedo-Samodães um perfeito exemplar, que pas-

samos a descrever

:

2759 Hlítorla da anti-
jj
guidade da Cidade

|1 de Euora.
||
fecta per meef-

tre An- II
dree de Reefeiide.

||
Terceira Ediçam fielmen- ||

le copiada da fe-

cunda, I! que /e/e: em Euora em
\\ 1576, a qual foy ain-

\\
da emendada pelo

||

^ mefmo autor.
\\ LISBOA || Na Of. de Simão Thaddeo Ferreira. ||

Anno 1783.

O
II
Com licença da Real Meza Cenforia. ln-8.° peq. de HOpags. inums., além

de uma em branco, final. E.

Na primeira pag. o titulo acima transcrito, o qual se encontra emoldurado por cercadura

formada de peqs. vinhetas tipográficas de ornamento, simetricamente dispostas; na

pag. 2 a «Aprouaçam defte liuro.» (duas: a primeira datada e subscrita: «-.. 26. de

Ouctubro. de. i; 1575. , Pêro luis.- ; e a segunda: «... Em euora. a. 4. 1| de Nouem-

bro. Manoel Antunez ;: fecretario do Confelho geral, o '] fez. de. 1575.
I|
Lião Anri-

quez.
II
Manoel de Coadros.») ; de pag. 3 a 4 a Dedicatória «A ho príncipe noffo fe-

nhor> ; de pag. 5 a parte da II a outra Dedicatória: «A hos vereadores, procurado-

res, & I' efcrivão da camará da muito no- '1 ble & lempre leãl cijdade
i|
Euora, meftre

Andree
|i
de Refende >

; da restante parte da referida pag. 11 a 99 o texto da «His-

toria» propriamente dito ; e de pag. 100 a 108 a «TABVLA» («Tabula de algumas

coufas mais
II
notaueis que nefta hiftoria || fe contéen.»), que fecha com o usual

—

•<F1N1S.>, seguido por a subscrição final da segunda edição da obra:-Foy imprelfa

efta hiftoria da an-
jl
tíguidade da mui noble & |; fempre leal cidade de Euora ||en

ha mefma cidade. Per An- 1; dre de Burgos, impreffor, & || Caualleiro do Cardeal In-

fante,
i
ao primeiro dia de Feuereiro

: de. M.D.LXXVI».

É reimpressão estimada, e os exemplares não s.ão já comuns no mercado. -Juntamente,

na mesma encadernação, encontra-se um exemplar da não menos apreciada

:

COLLECÇAM 1| DAS AíNTIGVIDADES |1 DE ÉVORA || ESCRITAS POR

II
ANDRÉ DE REZENDE.

\]
DIOGO MENDES DE VASCONJ\ CELLOS.

||

GASP.AR EtíTAÇO
\\
Fr. BEHNAHDO DE BlilTO,

|| E MANOEL SEVE-

tUM DE FA-
II
RIA.

||
FEITA || POR BENTO JOZE' DE SOUZA FARINHA

1|

P;-of<-ffor Reyio de Filofofin, e Sócio
II
da Academia das Sciencias de Lisboa.

||

(Grupo de peqs. vinhetas tipográficas de enfeite— asteristicos)
||
LISB. Na

Ofticina de Filipe da Silva e Azev.
||
Anno M. DCG. LXXXV.

||
Com licença

da Real Meza Cen/oria. In-S ° peq. de ISO pags.

—

Âs duas obras em um

vol. B.



L. A N D R ?: A.
%_ES ENT) II IH
OBITVM D. lOAN-
KIS. III. LVSITA'
NIAt RHOIS.CON-

tiy t s T IO.

PERMISSV ET AV-
íloritate Reueremlifíimo

rum patiuin Inqui-

(ícorum.

OLlSIfOKE,
Apud íoanné Blauium

Typographum

RcgiLim.

Portada da obra descrita, no Catálogo sob a ii." 2760., O origi.i.il mede l-'0 - 125im.i

(('tf- 2S1);





Libri Quaruci
DE ANTiaVITATIBVS LVSITANIA

iLu'.io Andrça Refcndioolim íncho2ti,ôí

á lacobo Mencetio Vafconcello

recognici.st^ abíotuti.

jla^ííi lihtr ^utntus ii anúquScte municipij Bíorenfs, ak cedem

'/áfioncfllo conferi^luj, tjM numi>ut(íre,feíunius

tomus ^inpe jiics liíroi cantaieni,cito,

ieo aft. max.fautntty

in Uctmproâibit.

PtrmiUenie regia maicftarc,& fuprímo facrc faneis;

jr.qHifítionisffnatu>cum prÍL'i!fgio

addtccjiniuni.

ExtuJtiat iíurtiimí 'Bvjginfu neadmU typcíraflins.

Ebors anno

Rosto do livro descrito no Catalogo sob o n.o 2701. O original

mede 210X140niin.

(Pag. 2SI)
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1

Na prioieira pag. o frontispício; na pag. 2 uma peq transcrição da Eccles. e outra do

Machab.; de pag. 3 a 9 a Dedicatória: «AO MVITO ILLUSTRE ' SENADO
||
DA

MVY NOBRE E SEMPRE LEAL CIDADE DE ÉVORA
i

BENTO lOZE' DE
SOVZA FARINHA.. ; na pag. 10 (estas primeiras dez pags. não apresentam a com-

petente numerai;.?o ; esta sõ começa a aparecer da pag. 11 em diante) a «TABOADA
DAS OBRAS

,

QUE VAN NESTA COLLECÇAM.- ; de pag. II a 25: -VIDA
||
DO

LICENCIADO ANDRÉ DE REZENDE H ESCRITA POR |l DIOGO MENDES DE
VASCONCELLOS

;j Tirada do Latim em Lingoagem. 1| Da ediçam de Martinho de

Burgos
\\ Évora aiino de 1593.»; de pag. 26 a 36 a •Hiftoria da antiguidade da Cl-

Wdade de Évora De Rezende.' ; de pag. 37 a 111 : -LIVRO V. [! DO MVNICIPIO
EBORENSE

II
AVTHOR

II
DIOUO MENDES DE VASCONCELLOS || Cónego e Inqui-

ridor em Évora. ' Tirado do Latim em Lingoagem da .! Ediçam de Martim de Bur-

gos Évora 1593.»; de pag. 112 a 155: ..DE G.\SPAR ESTACO || VARI.\S ANTIGVI-
DADES DE PORTVGAL !; Impreífas cm Lisboa em 1625.. ; de pag. 156 a 176: .DE
Fr. BERNARDO DE BRITO !1 CHRONICA DE CISTER || LIVRO V. |! CAP. XII. (e

XIII); e de pag. 177 a 180: -ELOGIO DE ÉVORA il DE MANOEL SEVERIM II DE
FARIA..

Relativamente a André de Resende, veja-se também o interessante e valioso estudo do

Sr. Braamcamp Freire-«As sepulturas do Espinheiro Lisboa, Imp. Nacional, 1901,

in-S.o gr. de VIII-103 pags., além de uma em branco, uma de índice das estampas e

outra em branco finais, e seis magnificas fototipias.

2760 IN
II
OBITVM D. lOA- II

iSIS III . . —OLISIPONE. .. 1557.

(Co frondspicio damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincográfiea].

In-4.'' de 8 pags. inunis., ou seja um caderno de impressão, de quatro ff., ^ () ^ m G c>
sem nenhuma rubrica. E.

O texto deste RARÍSSIMO opúsculo compreende um pequeno poema que, sem titulo,

começa logo no alto do verso da primeira folha e vai até á frente (verso em branco)

da quarta, não tendo qualquer indicio de terminação, nem mesmo o usual Finis.

A impressão, esmaltada com uma letra inicial {P) de desenho de fantasia (gravura em
madeira), foi executada com elegantes caracteres itálicos sobre magnifico papel de

linho.

Registam esta produção literária de André de Resende, além de outros : Barbosa Ma-
chado, Bibl. Las., tomo I, pag. 165; -Nicolau António, BibL hisp. nova, tomo I,

pag. 84;-e o Sr. Braamcamp Freire, BibUograJia Resendlana, Parte I, n.o XIV.

Os mesmos bibliógrafos mencionam também as reimpressões de ColonltB AgrlpplncE, Ex
Officlna Birckmannica, 1600 ;-e Colonlce, 1613.

Í7H1 Librl Qnatnor
||
DE ANTIQVITATIBVS LVSITANI^. . . Ehora anuo

I!
1593.

(Do frontisijicio damo/, ein folha aparte, a exacta reprodução fotu-zmcográfica).

In-fol. peq. de XXXV pags. (prels.) inums. (a ultima em branco) e 259-1

(esta em branco e inum.)-45 (a ultima erradamente num. 46) nums., além

de uma de a H^ ERRATA SIC CORRIGENDA SVNT.», duas em branco,

XVII com o «EORVMQV/E MAGIS DIGNA VISA
|i
SVNT VT SiGILLATIM

ANNOTARENTVR IN QVIN-
||
que libris de Antiquilatibus Luíitaniae

|| IN-

DEX.», e três em branco, finais. K.

At XXXV pags. prels. compreendem o seguinte : frontispício, acima reproduzido em
<fac-simile. (pags. 1 e II ; esta em branco) , a declaração de Visto de Christovão

Freire, e : Vlfta a Informação podenfe imprimir ejtes liuros, em Llxboa a 24. de

Dezembro ", de I59I.
|1 António de Mendonça. Diogo de Sou/a.- (frente da pag. III) ;

Alvará de privilegio régio concedido a Diogo Mendez de Vasconcelos («... Pêro

de Seixas o fez em Lixboa aos féis de Feuereiro [1 de 1592.
|| REV.-como as licenças

precedentemente mencionadas, é escrito cm português) (verso da mesma pag. IV)
;

(^^ ^ ^f'^C
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índice;- H^C SVNT. QV.C HOC VOLVMINE ||continentur,»-e : «SEQVVNTVR
DEINDE QVATVOR II libri AndreK Refendij hoc ordine.» (pags. V e VI) ; Infor-

mação perniintindo a impressão da obra, datada e subscrita: «.., Eborse, ipfis Ka-

lendis Febriiar. Anno 15iJ4.
||
Ludouicus Syluius de Brito.-, e Licença de D. Tlieoto-

nio (de Bragança), arcebispo de Évora, permitindo a impressão, datada: «Ebors

decimo quinto Kalendas iVlartij. M.D.XCIIII.» (pag. VII) ; em caracteres itálicos,

um Epigrama latino de Luis da Silva: ./ID D. D. lACOBVM MENOETIVM VAS-

II
concellum, in iaudem libii de AiUlqultatibus || EHQRAMMA. \\ AVTHORE LVDO-

VICO SYLVIO DE BRITO SCAI- 1| labitano.. (pag. VIII); em caracteres itilicos,

Epistola-Dedicatoria de Diogo Mendes de Vasconcellos a D. Felipe II (tPOTEN-
TISSIMO, ET INVICTISSIMO HISPANI-

1| arum Regi Philippe huius nominis fe-

cundo lacobus Mencetius
II
Vasconcellus perpetuam fa-licitatatem exoptat.>), datada

e subscrita no fim : ^Eborw Kal. Decembtis. Anno falutus. 1592.' (pags. IX e X) ;

<V1TA L. ANDREAE RESENDII [j Aulore lacobo Menoetio
i|
Vafcmcello.» (pags.

XI a XX); .«lALFONSO S. R. E. CARDINALI || EMANVELIS REDIS FILIO
|| L.

ANDR. RESENDIVS
[I
S. P. D.> (carta datada e subscrita no fim: «Eborae calendis

Octobribus. M. D. XXXIII. || Finis.» (pags. XXI e XXII) ; .SAPIENTISSIMO ET
PIÍSSIMO LV- [| SITANIAE REGI HENRICO HV-||IVS NOMINIS PRIMO lACO-

II
BVS MENOETIVS VASCON- || CELLVS PERPETVAM FOE-

|i
LICITATEM

EXO-
II
PTAT., (datada no fim : .Ebors 15. die lanuarij. I5S0.. (pags. XXIII)

;

«51 CARMINA.
II
lacobi Menoetij Vafconcelli ||

In Laudeui. i; Lucij AnJi-eae Refendij.
||

Lufilania Refendium alloquilur.» (poesia em latim; pags. XXIX e XXX); em cara-

cteres itálicos; •! EPIQRAMMATA.
II

In Iaudem lacobi Mencetij Vafcõcelli, || &
Refendij || authore. || Emmanuele Cabedio Vafconcello.lj ipfius ex forore nepoteequite

II
Melitenfi.. (três poesias em latim; pags. XXXI e XXXII) ; e: tBARTHOLOMAEO

FRIAE ALBERNO-IITIO IVRISPERITO DOCTISSIMO
1|
L. ANDREAS RESEN-

DIVS
II
S. P. D.. (Epistola de André de Resende, em latim) (pags. XXXIII e XXXIV;

a XXXV em branco).

Nas 259 pags. nums. (nums. .Foi. I>, «Foi. 2.», etc.) decorre o texto dos quatro livros

das Antiguidades da Lusitânia; e nas 45 pags. imediatas: de pag. 1 a 9: «VITA||

lACOBI MOENETII
|1
VASCONCELLI, AB IPSO || CONSCRIPTA.. ; e da pag. 10 a

45 (esta num. erradamente 46) : «Liber Quintus.
||
(Vinheta ornamental)

f,
AVTHORE

lACOBO MOE-ll NETIO VASCONCELLO. ||
DE|i EBORENSI

1
MVNICIPIO."..

O volume contém vinte e três cadernos de impressão : o primeiro de quatro ff. acha-sc

rubricado, no pé da írente da segunda e terceira, respectivamente: ^J 2 (á primeira

ti. deste primeiro caderno competia a rubrica vj, porém não a apresenta), ^^ 3; 03

dezassete imediatos, de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente das quatro

primeiras ff. de cada um deles, respectivamente : A, A 2, A 3, A 4, 3 R, R 2, R 3,

R4; o dezanove, também de oito ff., rubricado no pé da frente da l.a, 3. a, 5.a e 7.",

respectivamente : I^, í* ^&, )í< *í& >í^, ti* >íi >í í* ; os vinte a vinte e dois, também de

oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um
deles, respectivamente : A, A 2, A 3, A 4, a C, C 2, C 3, C 4; e o vinte e três, de

dez ff., rubricado no pé da frente das cinco primeiras: (^ ^, (^ J 2, ^^-J 3,^ ^. (^ 5.

É a primeira, e RARÍSSIMA, edição desta notável obra, decerto a que oferece mais

luz e interesse para o estudo das antiguidades lusiianicas. A composição tipográfica

que apresenta, de cuidadosa execução, acha-se embelezada com lindas letras iniciais

de desenho de fantasia e de vários cabeções decorativos e vinhetas de ornamento,

tudo aberto em chapa de madeira. O texto está enriquecido de num^osas inscrições

antigas.

André de Resende, que nasceu em Évora, (a Llberalitas Júlia dos romanos), é justa-

mente considerado como o mais sábio arqueólogo português do século XVI.

A segunda edição, também raríssima e igualmente bem impressa, saiu em Roma em
1597. O respectivo titulo reza textualmente :

DE|i ANTIQVITATIBVS ||
LVSITAMIÍ !! LIBRI QVATTVORW A L. André Refendio

inchoati, a lacobo Men- 1| dez de Vafcoiicellos abfoluti : & quintus || liber de Municipij

Eborenfis antiqui- 1| tate ab eodem confcriptus.
|| Cum alijs opufcuUs, verfibus, &

Joiuta oratioae ab eodem lacobo Mendez de Vafconcelios, Michaele
||
Cabedio, 27*



L.ANDR.RESENDI
Orano habitaConimbrica

In Gymnafio Régio, anniuerfario

íledicacionis eius

die.

Quarto Calendas hUfí

M, D. L t.

fronlispicio da obra descrita no Catalogo sob o n.o 2763.

O originil mede 144x116°"".

(Pag. 283)
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-/./"O

António Cabedlo elaboratis.
\\
Qiix omnia collegit, eniendauit, ac Typis Tunima in-

du-
II
rtria coramifsit Docfor Gundifaluus Mendez de ' Vafconcellos, & Cabedo Lu-

ntanus. ' (Escudo d'armas do Card. Petro Aldobrandino, quem a edição é dedi-

cada; gravura em madeira, impressa a preto e vermelho)
|| ROM/E I'

Apud Bernar-

dum Bafam. m. d. xcvii.
I| || SVPERIORVM PERMISSV. Constitue um 8.0

peq. de VIII pags. (prels.) inums. e 575 nums., além de mais VIII inums. finais, de

.INDEXIIRERVM ET VERBORVM.
:

QV.í IN HIS OPVSCVLIS
ij
CONTINEN-

TVR..
A reimpressão que fica descrita, executada na Itália, seguiram-se, com intervalo de pou-

cos anos, estas outras, estampadas na Alemanha e registadas por Barbosa :- Co/o«ííí

Agrippina, ex OJJicina Birckmanica, 1600, in-S.o ;- Colonial, apud Gerardum Ore-

vembitrch, 1613, in-8.o;-e na «Hispana Ilustrata», Francfurt, apud Claudium Mari-
nium, 1603, in-fol., 3 tomos, a pag. S92 e seguintes do tomo 2.o.

Em fins do século XVIII fez-se, juntamente com outros trabalhos literários do autor já

anteriormente dados á estampa em edições próprias, uma nova reimpressão, de que

a Livraria Azevedo-Samodães possue também um exemplar

:

2762 L. ANDR. RESENDII ,| EBOHENSIS |1
DE ASTIQLITATIBUS LUSI-

TAMyE,
II
CÍÍTERAQUE HISTÓRICA.

|1
QV.-E EXTANT,

|| OPERA. \\ CONIM-
BRICENSIS ACADEM1.'E j] JUSSU EDITA

|1
TOMOS I.

||
(Escudo de armas

reais portuguesas; gravura em madeira)
||
CONIMBRIC/E : || Ex Ijpogra-

phia Academico-Regia. j] || ANNO M.DCC.XC.
II
Cum facultale RegJcB

Curicv Commissionis OeneraHs
\\
Pro Examine, ^ Cemura Librorum.

||
—

||

Taxalum hujus voluminis prelium est. . 'JOO R.— Iii-S." peq., 2 tomos de

IV-XEVI (mais duas em branco:-412 e IV-328 pags. E.

O Tomo I compreende, além de varias peças pte\s.:-<DE ANTÍQUITATIBUS LUSI-
TANl^.' ; e o Tomo II :-EPISTOLA 1 HISTÓRICA |l DE yCRA HISPANORUM^
(pags. 1 a 7); 'PRO COLÓNIA PACEMSI.- (pags. 7 a 33) ; .PRO SANCTIS
CHRISTl MARTY-WRIBUS VINCENTIO OLISIPONEN-

\l SI PATRONO, VIN-
CENTIO, SABI- NA, ET CHRISTHETIDE, EBO-, RENSIBUS CIVIBUS, ET
AD QU^-\DAM ALIA RESPONSIO.. (pags. 33 a 117); -Df TRAJANI PONTI
INSCRIP-

II
TÍONE ALIISQUE., (pags. 118 a 126); MO EPISTOLAM D. AMBRO-

SII MO- 'RALIS VIRI DOCTISSIMI INCLITy^W ACADEMIA COMPLUTENSIS
WRHETORIS, AC REOII HISTORIOQRAPHIWRESPONSIO.^ (pags. 127 a 161);

'VINCENTIUS LEVITA, ET MARTVR.' (pags. 162 a 283) ; e .NARATIO :; RERUM
QESTARVM IN INDIANA LUSITANIS ANNO M.D.XXX. [ Juxta exemplam Epifto-
la, quam Nonius Cu- : nia, Dux índia max. de/lgnatus, ad Regem ;i miflt ex Cana-

norio Illt. Idas Octo-\\ bris anni ejufdem.' (pags, 2S5 a 313).

27(i3- Oratio liabita. . .—CONIMBRIC.-E. M. D. LI.

{Vo frontispicio damos, em. folha aparte, a exacta reprodução foto-zincográfica).

In-4.° de 14 ff. inums., ou sejam três cadernos de impressão : os dois pri- ^ ^ r\Jt ^ ^
meiros, de quatro fT. cada iim, estão rubricados: A ij, A iij (pé da frente ^-^ '

das (T. 2 e 3 ; a primeira fl. deste primeiro caderno nSo apresenta a com-

petente rubrica A) e B, B ij ; e o terceiro, de seis fT., no pé da frente das

três primeiras, respectivamente : C, C ij, C iij. E.

Na frente da primeira fl. o rosto do opúsculo acima reproduzido em •fac-simile> ; no

verso da mesma ti., em caracteres itálicos, a Dedicatória á Infanta D. Maria, filha

de D. João III:

D . E m m a n u e 1 i s P . F .

Inuicti. filia. D. lOANNIS III.

P. F. iuuicti. Sorori. Mariae

principi eruditirrima;,

L. Andr. Re-

Tendius.
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'íò^ofz

da frente da II. 2 a o verso da 10 o texto propriamente dito da •ORATIO>, que fe-

cha por umas palavras (duas linhas) em grego e pelo usual— «Dixi.» ; da frente da

H. II a meio do verso da 13, em caracteres itálicos, a EPÍSTOLA (em verso) á In-

fanta D. Maria:

D . E M M A N V E L I S . P . F . I N V

I

G T I

FILIAR D. lOANiMS. Hl.
P. F.-InuUti Sorori, Mariar, principi

erudiã/sima

No fim do verso da mesma fl. 13 a seguinte indicagão da errata : <A. iiij. fa, 1.

verfu. I. promptiori. lege promptior.» ; e na frente (verso em branco) da ti. 14, tam-

bém em caracteres itálicos, uma poesia em latim :

>Ad Chriftum opt. max. crucifixum.»

e, por ultimo, como que a rematar, a subscrição final, que reproduzimos em foto-zin-

cogravura :

CONIMBRICAE
Apud loanncm Barrcrium , & loannctn

Aluarum.focios, Typographos

Rcgios.Mcnfe lulio.

M. D. LI.

(O original mede 29x81'"'')

Na composição tipográfica, embelezada de quatro lindas letras iniciais de desenho de

fantasia (gravura em madeira), empregarara-se caracteres redondos, itálicos e gre-

gos : os primeiros no titulo, nas epigrafes das varias peças insertas no opijsculo, no

texto da Oratio propriamente dito, na declaração da errata e no registo final ; os se-

gundos em três linhas da epigrafe da Epistola á Infanta D. Maria, no texto da

mesma Epistola e na poesia latina inserta na frente da ultima folha do opúsculo

;

e 03 gregos em vários termos próprios insertos na Oração, em duas linhas com que

a mesma oração remata e em umas palavras que fecham a epistola.

Edição original desta apreciada Oração, nitidamente impressa. Os exemplares são MUITO
RAROS. O nosso está perfeitamente conservado.- Barbosa Machado, B/W. Lut.,

tomo I, pag. 166; — Nicolau António, Bibl. A<5/;. nwa, tomo I, pag. 84 ;- Braam-

camp Freire, Bibliografia Resendiana, Parte 1, pags. 291-292.

Ha reimpressões feitas em: Colonice Agrlpplnw, Ex Officina Blrckmannica, 1600; e

Catonla, 1613.

27(34 C. CDrntlo pro rofíris . . .— Olisipone, M.D.XXXIlll. (1534).

{Do frontispicio damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincográfica).

/?
^

111-4." de XIII folhas inumeradas, ;ilém de uma em branco, -final. E.

Na frente da primeira ti. o titulo e ornatos de que, era fl. aparte, damos o «fac-simile»'
;

no verso da mesma fi. 1 a Dedicatória ;

DlVl EMANVELIS. P. F. INVICTI. P.

DIVO lOANNI, LVSITANO
RVM REOI. P. t. INVICTO,

L. ANDR. RESENDIVS,



Frontispício do livro descrito no Catálogo sob o n.o 2764. U on^inil

mede lôSXlH'""'-

(Pag 284)
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de ti. a a XIII o texto propriamente dito da Oratío, que feclia :-«DIXl.», seguindo-se

a Errata, e depois a subscrição final, que se reproduz em foto-zlncografia :

OLTSTPONE,3lnoftidn$
GermaníJ&Hiardi <^allú

M.D.XXXiiir»
o opúsculo é formado por dois cadernos de impressão : o primeiro, de oito ff., está ru-

bricado, no pé da frente da terceira e da quarta, respectivamente: fl tij, fl itti ; e o

segundo, de seis ff. somente, no pé da frente das três primeiras : b, 1) t}, b tt}.

Na composição tipográfica, embelezada com duas letras iniciais de desenho de fantasia (gra-

vura em madeira), empregaram-se belos e salientes caracteres GÓTICOS de um só

corpo.

Este Discurso académico de André de Resende pode bem considerar-se notável a varies res-

peitos, mas sobretudo por ter sido nele que, pela primeira vez (I), se usou, para desl-

(1) Sobre este assunto são deveras interessantes os estudos do dr. Jnsé Maria Ro-

drigues e de D. Carolina Michaelis de Vasconcelos, publicados no Instituto de Coim-

bra, subordinados, respectivamente, aos títulos: — «Fontes dos Lusíadas. > e — LUCIUS
ANDREAS RESENDIUS |1

Inventor da palavra Lusíadas.» Destes eruditos e pacientes

trabalhos vamos transcrever, como o melhor complemento que poderíamos dar ao pre-

cedente artigo, as seguintes elucidativas passagens

:

€, ..Foi André de Resende um dos innovadores da palavra Lusladae (muito usada

também pelos nossos latinistas da renascença sob a forma Lysiadae), empregando-a pela

primeira vez, em obra impressa pelo menos, na seguinte passagem do Vincentias :*

(Segue a transcrição dos versos-II-191-196 do poema citado).

«Fontes dos Lusíadas» por ]. M. Rodrigues, {insti-

tuto, vol. LI (1904), pag. 755).

«A conjectura de que a palavra Lusíadas, embora inventada por André de Re-

sende, teria sido empregada pela primeira vez, em obra impressa, por Jorge Coelho,

em 1536, cai pela base perante o íacto de que a passagem do Vinceutíus em que se

lê a referida palavra havia sido traoscripta pelo insigne humanista eborense na Ora-

tío pro rosiris, proferida na abertura da Universidade de Lisboa no ano de 1534 e

no mesmo ano publicada.

«Â ilustre professora, sr.a D. Carolina Michaelis, agradeço ter chamado a minha

atenção para este ponto, no interessante artigo publicado no Instituto, vol. LU,

pags. 241-250.

«O ser raríssimo aquele opúsculo de Resende - de que não vi ainda nenhum

exemplar-^ o estar errada na Bíbliotheca Lusitana a data da sua impressão (1554

em vez de 1534) motivaram a minha infundada hipótese.»

«Fontes dos Lusíadas- por J. M. Rodrigues. (Idem,

vol. LIX (1912), pag. 660).
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gnar os portugnezes ou lusitanos, do termo Lusíadas em livro impresso, que mais tarde

Luís de Camões empregou no titulo do seu imortal poema,

A edição, de primoroso lavor e admirável nitidez, é ainda a única que, isoladamente, veio

a lume até hoje. Os exemplares, verdadeiras preciosidades bibliográficas, são da mais

EXTREMA RARIDADE ; nem sequer encontramos a mais leve referencia a algum que

tivesse aparecido iio mercado de ha muitíssimos anos a esta parte. O nosso encontra-se

pcrfeitameute conservado, o que o torna ainda de mais subido valor.—Barbosa Ma-

chado, Bíòl. tus., tomo 1, pag. 166; Nicolau António, Bíbl. hisp, nova, tomo I, pag.

¥5 ; Braamcamp hreire, Biàiiog. Resendiana, Parte I, n.o Vil.

A ©ratio }fXO rostrts acha-se presentemente reimpressa no Arquivo Histórico, Vol. IX

(Lisboa, 1913), pags. 265-275.

- Á fatleta vida, ^ reliyiofn connerfação de frey Pedro porteiro du 7iws-

leiro de fam Domingos de Euora. Efciita pelo doctor meftre Andree de Refende. —
Veja-se: /{o.<nrio (Fr. Diogo do).— Histoiia das vidas e feitos heróicos, e obras

insignes dos sanclos...

"Em vista do facto que Mestre André, ao dar conta em 1545 de que êle Ifira

criador doa vocábulos Tágides, taganos e transtaganos, indicou por miúdo as obras

em que os havia valorisado, parece lógica a já mencionada hipótese que também te-

ria procedido assim com respeita a Lusíadas, se realmente a palavra houvesse sido

impressa em obras suas, anteriores.

«A realidade não confirma todavia essa conjectura. Abstraindo do Eruomion,

talvez impresso e talvez não, Resende poderia ter alegado e não alegou um seu

discurso que deve ter levantado brado : a Oração de Sapiência, a favor dos estudos

helénicos, por ele pronunciada na própria capital perante um publico de lentes e

estudantes da Universidade, a 1 de Outubro de 1534, e impresso, com dedicatória a

D. João III, antes do mez findar

:

L. Andr. Resendii Lusitani Oratio pro rostris proaunciata in

Olisiponensi academia, calédi. Octobrl MDXXXIII. Olisipoiu,

III officina Oermani Oalliardi Ualti, Mciise Octobri MDXXXIII.

No fim dessa bela peça oratória, a sua estreia em Portugal, o autor disserta sobre

os nomes e as origens de Lisboa, expondo então as opiniões que a este respeito ha-

via enunciado no poema de S. Vicente, e recita textualmente os versos 150-202 do

Livro Segundo, incluindo o W5 que diz

:

...ea poterat, securas vivtre Ulysses

Inter Lusíadas, nisi amor revocasset amatae

Coníugís et patríce gnatique et cura pareatís . .

.

para em seguida arrematar o discurso com novos incitamentos : •

(Segue a transcrição do Jinal da Oração).

• Lucius Andreas Resendius- Inventor da palavra Lusíadas»

por Carolina Michaêlis de Vasconcellos. (Idem, vol. LU

(1905), pag. 247).

(As datas - MDXXXIII, acima reproduzidas, estão erradamente copiadas. Devem

emendar-se para-M.D.XXXllIL, que são as que, em verdade, o opúsculo apre-

senta).
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2765-

(loiô).

-VINCENTIVS LEVITA. li
ETMAHTYR. |!

OLI^IPONK, . . M.D.XLV,

[Do rosto e pórtico que o embeleza dnmos a seguinte exacta reprudnçno f'>lo-ii<i-

cográfica) ;

^m^r 'v^-^

(O original mcrle 177x120'"'")

In-4.° de XLV pags. (prels.) inums., 64 (aliás 65, pois aparecem duas pags.

com a rubrica 28) nums. e mais VI inums., finais. E.

Na primeira das XLV pags. prels. inums. o titulo e pórtico acima reproduzidos foto-zin-

cográficamente ; a pag. II em branco; nas pags. III e IV a Dedicatória:

yyj<^^oò
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f^ L. ANDREAS. ^-J
RESENDIVS. SPERATO
MARTINO FERRARI-
AE EQVESTRISOR-
DINISNOBILIET-
ERVDITO VI-

RO. S. D.

(datada no fim : . Vate. Olisipone
\\ VI. cal. Decembrls.

|| ^-^ M.D.XLVf^ \\ ^-^»);
de pag. V a XXXVl

:

f^ L. ANDREAE ^%^
RESENDIl. VINCEN-
TIVS LEVITA ET

MARTYR.

(é dividida em «LÍBER PRIOR., (pag. V a XXIV) e «f^ LÍBER POSTERIOR ^-5»
(pags. XXIV), e remata com a indicação : . f^ FINIS HISTORIAE ^^ » ||

f.^ VINCENTll. í*-illf^^^); e de pag. XLI a XLV uma Epistola:

f^ L. ANDR. RESEND1I(^
AD VERNANDVM RHOTORIOIVM

ALMADICv'M, RMOTORIOII
VERNANDl ALMADICl FI-

LIVM.OPTIMAE SPEI

PVERVM.

que fecha com o usual «^-J FlNlS. ^^'^

As 64 (aliás, como já dissemos acima, 65) pags. nums. compreendem : de pag. 1 a 32

:

f^ IN. L. ANDREAE ^^
RESENDIl VINCENTIVM LEVITAM
ET MARTYREM, EIVSDEM LO-

CORVM OBSCVRIORVM
ADNOTATIONES.

AD STVDIOSOS ADOLESCENTES.

e de pag. 32 a 54

:

IN LIBRVM POSTERIOREM

f^ ADNOTATIONES. ^-^
Nas IV primeiras das VI pags. inums. finais, a duas colunas, decorre o:

ilNDEX RERVM OBSERVATIONE DIO-
narum, qua;, in his adnotationibus continentur.

Prior numeras paginam fignat, alter adnotationem

na pag. V, também a duas cols., a — «ERRATA, SIC CORRIOE.», e a seguir, como

que a rematar, o registo, que reproduzimos em toto-zincografia

:

IMpRESSyMOLISÍTOf^B

poff-apbi ac bibliopoLe rt^^

(O original mede 35x88'"'")



AZEVEDO - SAMODÃES 289

e, finalmente, na pag. VI (ultima) a insígnia e divisa do impressor Luís Rodrigues

de que demos a exacta reprodução foto-zincográfica em os números 2119 (pag. 661

da primeira parte), 2638 (pag. 217) e 2754 (pag. 273 da segunda parte) do Catálogo.

Ni composição tipográfica, esmaltada com varias letras iniciais de desenho de fantasia

(gravura em madeira), aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de dois corpos:

os primeiros no titulo, em algumas das epigrafes das diversas peças que formam a

obra, em duas inscrições insertas, respectivamente, a pags. 21 e 39, e no «lndex>

(estes os de corpo menor) ; os segundos nas epigrafes das outras peças, no texto da

obra propriamente dito, e no registo final do logar, do nome do impressor e da

data da impressão do livro.

O volume í formado por onze cadernos de impressão: os três primeiros, de oito pags.

cada um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles,

respectivamente : A iij (as duas primeiras ff. deste primeiro caderno não apresentam

as competentes rubricas A, A ij), A iiij, B, B ij, B Iij, B iiij, C, C ij, C iij, Ciiij

!

os sete imediatos, de quatro ff. somente, rubricados, no pé da frente das três pri-

meiras ff. de cada um deles, respectivamente : D, D ij, D iij a K, K ij, K iij ! e o

ultimo, de seis ff., rubricado, no pé da frente da primeira e da terceira, respectiva-

mente: i, L iij. Deve notar-se que não fia caderno com a rubrica J.

Poema de elevado merecimento e por isso muito estimado. Foi composto em I53I,

quando da trasladação do patrono de Lisboa, S. Vicente, cujo martírio celebra e

enaltece. Com este poema dá-se uma circunstancia que o torna ainda mais interes-

sante. Como se sabe, foi neste poema que o autor usou, pela primeira vez, para de-

signar os portugueses ou lusitanos, do termo Lusiadas, que depois (como já disse-

mos, ao descrever outra produção literária de Resende - Orario pro roitris) o grande

Luís de Camões escolheu para epigrafar o seu glorioso poema. O motivo do termo

Lusíadas aparecer impresso primeiramente na Oratio pro rostris, e não no Vicentius

Levita em que Resende o usara originalmente, foi o poema, embora de composição

anterior, só ter sido impresso onze anos depois da Oração, isto é, em 1545.

Os exemplares desta edição primitiva são considerados MUITO RAROS. O nosso acha-se

em perfeito estado de conservação, circunstancia esta que ainda mais o recomenda e

valotisa.- Barbosa Machado, Bibl. Lus., tomo I, pag. 166;-Nic. António, Bibi. hisp.

nova, tomo 1, pag. 84 [-Braamcamp Freire, Bibliogr. Resendiar.a, Parte I, n.o IX.

As reimpressões citadas pelos mesmos bibliógrafos, são Colónia Aggrippina, Ex Officina

Birckmannica, 1600, in-i.' ;- Colónia;, 1013 ;-e Conimbríccc: Ex Typ. Académico-

Regia, 1790, in-S.o, 2 tomos.

TtítJ-^Resonde {DmrU df).—TRATADOS
!| DA |1

AMIZADE, PAR ADO.XOS
|1
E

1|

SONHO DE Sl.lPIÀO
II
COMPOSTOS

|1 POR M. T. OICEHO
||
e Traduzidos

DK Latim em Li.nguagem Pobtugueza
||
PoR

||
DUARTE DE RESENDE || No .

ANNu DE 1531.
II
SEGUNDA EDÍÇ.VO.

||
(E.scudo das armas reais portuguesas) ^. ^^ (9~^>

II
LISBOA

II
Na Regia Officina Typographica 11 Anno m. dcc. xg.

||
Com

licença da Heal Meza da Comihifsão Geral
||
fobre o Exame, e Ccnjwa dos

Livros, In-8.° puq. de X.X.I-139 pags. nums., além de uma iiium., final, de

«ADVERTENCI.\
II
DO

II
EDITOR.... E.

As XXI pags. prels. inserem o seguinte : titulo acima reproduzido (pag. I
: a II em

branco); titulo da edição primitiva (<Marco Tuiio Cicerom de Ami-H cicia. Parado-

xas, e Sonho de || Scipião, tirado em lingoagè 1| Portuguefa per Duarte de Re- 1| fende,

Cavaleyro Pidalguo dayCafa dei Rey noffo Senhor.>) (pag. 111; a IV em branco);

em caracteres itálicos : .CARTA SUA ;, A i;
GARCIA DE RESENDE ||

Fidalgo da Cafa

dei Rey noffo Senhor, eHEfcrivão de fua Fazenda, &c. a quem |; manda efta obra

endereçada. >, datada e subscrita no fim: «... Fei-i' ta em Coimbra aos xxx. dias de

II
Agofto, era de m. d. xxx. j. anitos. \\ Servidor de V. M. li

Duarte de Refende.»

(pags. V a IX; a X em branco); «COMEÇA A VIDA [| DE |1 MARCO TÚLIO.,
(pags. XI a XXI).

Tradução clássica e muito estimada. Reimpressão belamente executada, apresentando

uma nítida impressão em magnifico papel de linho, muito alvo. Os exemplares já

mui raramente aparecem no mercado. O nosso encontra-se optimamente conservado.

VOL II ,0
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^10 /

A tdição original, rarissima e de impressão mnito bela com formosos caracteres gótico:

e esmaltada de lindas letras iniciais (gravura em madeira), constitue um volume de

42 folhas inumeradas, em formato a que geralmente se chama in-4.o. Os dizeres que

apresenta o frontispicio deste precioso paliotipo, encimado pelo escudo d'armas de

Garcia de Resende (gravura em madeira), a quem a obra foi «endereçada» (dedicada),

são textualmente os seguintes :

CE parca tulio cictroii òt glmitirin
||
^nrníiornsí nj funljí íí gtipifto,

tira
il

iií cm liiiflungf ^lírtiinucfn p §unr 1| t£ íir |lcfÊíic cminlciro fiiinl-

guo iin
II
tnffn btl ríij iinrfo frulinr. — e a subscrição finai:- Cl ^mbourc

iií Emprimir a prrrcntr olirn íir
||
^miricin ri fnniio ^c§pil'io /tilnrnbo-

rns
II
rm n imitj nobrí /t fcmp Irnl ci6rt^c ír (í oim |1 brn i)

©criiin 03n=

ll)nri)E. 9:irn6a cm lingon
|| n? p fliinrtc ^c rcfcníic niunlcijro fiíialflo bn

rofit 81rcij norfa fôr nos. rrr. íins s^goftn ||
>c iioffi) fôr gcfu rpo bc

.m.b.rrr.J.

2767-Resende {Garcia de).- CANCIONRIHO GERAL. || |1
ALTPORTU-

^ GIESISCHE LIEDERSAMMLUNG ||
DES EDELN

||
GARCIA DE RESENDE.

II II
Neu lierasgegjjeben |]

von
II

Dl-. E. H. v. Kausler,
||

. . . 1|
Sí««-

garí || fíedruakt atif Costen des liltcreiischen Vereitis. \\
1846'. (1848 e 1862).—

No verso d.is tT. dos fronlispicios : — Dnick von .1. Krevzer in Stullgart.—
In-8.«, .S vols. de XXXXII-507-1 ; II-,599-I, e VIII-674-I pags. E.

O volume primeiro contem um «fac simile» do brasão das antigas armas reais portugue-

sas que vem na edição primitiva do Cancioneiro («áHmCljrim 1) JlSUÍÍt. ficr

Ijcrmã bc ffiiipos alcmft bõlmvbcijro bel rcij iioffo fciilior |icsu cristo

òt mil rii f|Ul)llljCllt05 rli nij. nilims., In-fol. gótico de lV-227 folhas nums. e

uma inum., com a subscrição final, além do escudo das armas de Portugal, em II.

própria) ; e o terceiro apresenta lambem o «fac-simile» de outro brasão (o do autor)

no qual vêem duas cabras ou bodes; e ainda o «fac-simile» da 1.» ti. do volume da

primitiva edição.

Esta famosa compilação, devida ao notável cronista Garcia de Resende, é considerada um
verdadeiro monumento literário, e constitue um dos livros mais preciosos que nos

legou o século XVI. Reiuipressão mui cuidada e fiel, e por isso muito apreciada.

Óptimo exemplar, com magnifica encadernaç.ão (inteira) de carneira fina, e tendo as

pastas lindamente ornamentadas a frio, sendo nestas condições, mnito raro de apa-

recer. Constitue os tomos XV, XVI e XVII da cBibliotheck des Litterarischen Vereins

in Stuttgart>.

O exemplar é também acompanhado desfoutra compilação ou seguimento do Cancio-

neiro de Resende:

-CANCIONEIRO GERAL
\\
CONTINUAÇÃO

||
AO DE

||
GARCIA DE

I

RESENDE
II
COMPILADO POR ||

António Francisco Barata 1|
E avaliado

pelo Doutor
||
THEOPHILO BRAGA

|1
(Vinheta de ornamento tippgráfico)

||

ÉVORA \\
Empreza Typographica Eborense \\ Rua du Paço, 43 e 4õ\\19(r2.

In-8.» gr. de XXV-27Í-VI pags. B.

Ai XXV pags. prels. compreendem: anterosto; rosto; Dedicatória «/Io ///«s//-tós/mo e

Exceítentissimo Sen/ior \\ Consellieiro \\ José Carlos de Gouvêay, subscrita: António

Francisco Barata^ ; «PREFACÇÃO DO COMPILADOR.», datada no fim: cEvora

outubro de 1902 .. (pags. Vil a XIV) ; e a Avaliação (noticia) de «ESTE CANCIO-

NEIRO», assinada por Theopuilo Braga.»



AZEVEDO -SAMODA ES 291

'2768^ ítiuro íns obms ^f . . .— gisboa, tm rasn òt Juis gobriflUf s, 1545.

[Po frontispiciu damcs a exacta reprodução folo-zincogràfíca que tegue)
//^. ffâojfoõ

quctracaoamdaT
grãdiíTímae oirtu*

àcelz bódadce: magnânimo
cffoiçoxiicel^cce coftumce x
manbje % muf craros feicoe

DO cbaaianinimo:tnuíto ai*

(of aiQytofsoderofopzindpe difí.cYX>õ'S^ioofci

tjundoOfítcnomc cooeílcTeofJ^oitugílocrr*

50» oc gloriofa mancn.iíomííadooeífuiucunê

to : todãl"uavidaatcioa0c-luamo:u;:cóoufri8

%
(U original mede j34x1j4''>'")

In-fol. ik' VIII ff. (prels.) inums. e rtr (aliís 164) nnnierodas na frente. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VIII tf. prels. o frontispício, ou portada,

acima reproduzido em «fac-similei ; na frente (verso em branco) da II. II o Alvará de
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privilegio régio passado a favor de Garcia de Resende, o qual fecha com os seguin-

tes dizeres:-... pniuicl iiT (i*tiftn O fij riii ff-uo
||
rn rt. rruj. íiins ao

iitís íc gniteiro &c mil /[/ quiuljciitos /v tiiutn rv fj ||
ijs miiios», ; da

frente da fl. III á frente da IV o

5-%í JJrolOflo ò t (Snrrin ^c liífruíic
iiiiigibo n £l iJcij itoffo fíitljor

prologo que começa peia formula

:

CE P u O t O n 1 t o III 11 ij t (i E r r c 1 r t c /f mui
to pnôcrcifo lUij /í> ffitlior.

tendo por remate uma gravura quadrangular reproduzindo as antigas armas reais

portuguesas : escudo encimado por viseira, coroa ducal e cabeça de dragão alado, e

ladeado por folhagem (gravura em madeira) ; do verso da mesma ti. IV até a frente

da VIII, a duas cols. por pagina:

gtxjções: u i r t u-

íics/ rofluiiits it mniilin0 íitl

rcij 6(1111 gonm í rcfluii&o

que faiicín gloiin njn.

vcndose no fim do texto o clássico

E ocupando só a parte superior da referida fi. VIII estes textuais dizeres, em forma

de titulo:

C $ t " r <• í" " » i Ii n 1' g r n & i f
) i 111 n s u i r

tll^c6 rv limi&nSc6/ iiingiiniiiiiia cffnrçn/ crrrltiilrsj rurtuiiira ri, mn-

iiliiis/ rí; imiij narof. fcitcs bn rlirifliniiiffimo/ imiijtn nlto /íjimiitci

nobcnifo priíuipc cl |ícij 60111 gono l|o frguiiíio Sfftr iioiiií/ iv ôos

|?cijs 6c íJortugiU o Ircjciio 6c gloriofn iiiciiunin: roiiirfn6o 6c fcii

imiimcuto /i- toíii fun ut6n a Ice n orn 6c fiin morte. COríicimSo ii cfrii

;ilo 110 niiiio 6c uofro fcnljor Icfti ffilirirto 6e mil /p (luiitljeiítos a triíi

tn /ií três ^icr (S.acia 6c |5cfcn6c ti6nlgo 6n cnrn 6cl reij iioffc fciiljor

(Sue iiiuijlns 6ns foufas uio ri foij prcrcittc n ellns : por fcr 6c meiíiiio

rnfl6o bo 6ilp fci; lor cm fun rniiiiu'ii 1 ni:cito n cllc : i' o ícxiúa cm lou

fns 6c iimytn )ician6c ntcc a orn 6c fun morte n que crn prcrciitc /j/ íor

min cm fun rnmnrn. © o guc jicr fi unm tiio oníj rom grnirte 1icl6n6c

r^ uuiijto uei-6n6cijrnmculc cfcripto/ 6c que fnm bonr. tcflcumu^ins

uuujtoii iiolircs /^ pcffons 6c muijtn nutori6n6c rv rrr6i!o í\ufm \n-(

fcntc fnm niuns. J)irigi6o no iiuiijto nlto/ muijto ericlcuJe/ /p muij

to po6crofo yrinripc cl rcij 6om gono o tenciro uoffo fcnljor.

As ílr (aliás 164) folhas nums. pela frente compreendem, além da yi6n bc 6om ^OnO

SCgUUSo, varias outras peças, de que a seguir damos a precisa descrição : De $0,

j. a crriiij. decorre o texto propriamente dito da ^tôn /t fcitOS 6cl rcij

fom âloíio fcgun6o., o quai, dividido em crro. Olapitulos (Ctnpitulo pri-
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metro, a CnpttUlCi rrru.) e um» espécie de Epilogo (comia rubrica: Pi iinrilil

íit xc
II
riiiôí íiii i]ut &ij rnuiii ri rrij falf |1

ccuíio fcu fotj fun morlf

muij
II fttiòa: /^ roíiio imffci fiiin- fè ||

prc &nn fcus gnlnríiõcs ||
auifnr-

mrs nos fcnti || ÇHS q lljr (ÍJírnm.), começa na ftente da referida ÍO. j., na

disposição que mostra a seguinte reprodução, bastante reduzida

:

^õm 3oão fegondo. ^o4

noíTo knboi i rcdcmptoj Jcio

cb:ifto recomeça «vida ooc^c
ícnciíT-niopjinapcdiRq? com
Soão boíegik^o De glonoía me

©eícupaf -xfua
miy ? reuaadincncoXJpttulo

pzutmro.

muytoaUo
TmuTtopode-
rofo pnncipe d
reyoomaffcn
fobcqutmoDc

Jfjloriora memo
ruifoycjfjdocom baíerfnííli»

ma t muyio ewílente pancdJ

bsrayiiba conajfabd (ua mo
Ibcr/ífuj pjiinJcomfjmaáfto

Iba 00 inuyto cícdtnirc infante

oom "^edrofeu tio.e cftando

el rcy em aimetrim vindo bum
ct3Dacaça:foyairi oecaminbo

aa cafa oaraynba? teuccô cila

aiuntaincto.ft?a raynba rtnba

embum anel báa efmeralda oc

multo p:€^oq multo cftimaua

:

a qual per efqclmcntonà nroo

ooDcdo ífelbf qbiou em pola

^03 .e quãdo alTi a viopefando

Ibc mtT-tocineacIrey-Senboj

a tninb a efmeralda cô q cato foi

gaua be qucb^ado/zclie ibcret

pondco. sniboza toinayocm

inuytoboacftrea/qucpMjcraa

anoffbfaibojque agojaconce-

bereiaobum ftlbo que cftiinare

fSmaieqrodaUas cfíiicraMaâ

00 mundúnoitopoiclrqf na>

<)uclla bo2acmp2enbou oo p:m
«IpeDom^oamícu ttlboquefo^

Ckc coda 1130 roufae muytoelH»

maram.-o qual pano namuyta
oobietrépieleal ctdadcoe ítf
boa noe pa^ús aalca£fDa.na«

ceo aoerree otasoomrsoema

yo 00 áno oc nofTo fcnbo: 5efu

cbtiftoocrotl 'zquacrocentoe t

cincoenca TCtncoannosroeqot

elrey T 4 raynba rcctbaão grí

dllíimo conroitaincnro ; t ?oy

grandepza5arTn todoorcyno
i/t5cram lêmuycas feftaetalc

©ccomoopjin
dpefofbapctjado/ioad gran

desfellaequerefe3erain no oia

oobaudimo. capi(olo.i).

3oe oa5eolas

oooltomeeoe
^>ayo/ cm bú
Dommgofoyo.
pjlndpebaucv»

5Jdo na Sceoe

aufboacomgrandefolêntdjde.— a
{O original mede 22'ixi42'>

e fecha, um pouco além do meio do verso da mencionada í" O . ífrillj. (segunda

coluna da pagina), pelo usual

geo grnttos.
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A folha imediata (inumerada; a numeração prosegue nu II. seguiate) cuiiititue nu,

novo {rontitpicio, que reproduzimos foto-zincográScamente :

(O original mede 230x163'"'")

da (rente da ÍO. mu. até a frente (verso em branco) da fírut). corre o texto

de — ^ trofInbaçÕO, que, iniciado por uma letra (9t) de desenho de fantasia

(gravura em madeira), remata também, na segunda coluna da pagina, quaai a uieio

da (rente da folha

:

fto grattas.
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lia trente cta ti. CFíUti}. (jnumerada) dentro de um ura»io ioruiaoio por quatro vi-

nhetas (gravura em madeira) e na disposição que mostra a seguinte reprodução

foto-zincográíica

TT

A*noct noflb (t

nboiufouíomi
reynbaoona^b

_, .W noffj (tnbou
-^noe piopiioe 61

as 4 < rtcebfocm i3<)U(4 oaki
Cara f ft ás Todas celebisram/

Tc Anou cm Salaniâu opiintlpc

jDoro 9ciam Teu rzmáú /pot onde

eUa ficou trdcfia oe Cjftt'U«.C
acabjd08o]rco 01jeque em caí

tdio 01 Slide eniarram coni ba

mortroopiíclpe (iKubaca poi

fenampírderant nioftrjreofl

nioicossaftoequc osfcnboics

1 ftdalgoeoc ^otcugal nnbam
fryioepcriíbooico cafamenco.

l^arnrãOJblpcracidadc ocuo
ri ia cõ^ãdrcço.C oabi apou
fo rfpo eftido f airboa cIríTod
[tcmidotaratnba oona Ilubel

«treotTÍ a tlrcY nofTc fSoi t ara

fnbiíai ftlbo Tfflur ipcrcadf

meu Ibc ptdlrâ ^ tlee foflc logo

acadelt pcra Ia fere inradoe po2

piictpeeerdctroeor todos Teu*

reino» 7 rrio2lae.Sob:c efta fá»
tfnedrernonUffnbo! niLitoe t

frádrsrórelboe cõ todas as pef

foas q ptcfcntee cram/t outros

BiuytoBqncpollorfrnoptra if

fomandoD cbaniar: i tambcm

com boe piccuradoics t vllUs

no(3uereque((D£.l(bo« eram a '^

luntadoe pêra couce que abl eo

uinfa3ia.floe qúaceconfriboã

ouucinuycoe pareceres ocfuU'

dos búe 00* oucroe ' q abúdpa
rccia bê ele ni tSttJr fcua rtlitos

lum láyi fou Oflcs po2 coufa nt

nbiu/yílopo2caíoe que podii

fobwwr a rcT foJj ó ícos reines

t em reino alDco tm poder dou- r

cror(rcomoalSúa6vr5C9 aqce

rã . Outros auU rfto poi coiira|,

inurleucit IbcsparedaqcUeem^

otobiumsHClranãoeula tiltari

oir poiebu i umanba coulã co

mo era a (cr lurado poi piincípcj

M cadela 1 DC lamanbos reinos

t IcoboiíoMi mais tcndocomci

rrrtcomarafnbacam grande
|

Uatuatamanboparentcfcot (i\

*crdadeiraami)adc:t poibos
ocfcrroicsparaercs^ ouue oal

confclboe ouraram multoJ° ct^

hm tí rcf naíTo fcnbo) octami >
I

000 olr T (ITi o poe poi ob{a .Ç
oiiBconfencimenio x piàjtr oe

todos Datando tudo oídtnado

(omocumpiUa raul(09eDC06

T feu t a ban oe léus reinos t na

curacB . t&artlram cllet b«Uj
nba oa cidade cx S.ilboa no mes
ee Aarfo ooannoocmiltqua
eróticos z noocnia i oito âncS.

Êeirou agouemâ^acorctnoaa

raynba oona £ lano: íua yimaã

tcócllaflcouo Du4 oc bzagica

ftu fobjlnbo : t o tnarqs oe vllla

(O origtJial mede 246X110'"'")

^-^ H íiitruSn 6el
rrij bom mniicifl tm rnftflln.

cujo texto, iniciado por uma letra (C5) ornamental (gravura em madeira), remala
ainda, no fim da segunda coluna do verso da $0, (ííSO. :
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« tolha imediata (excluída da numeração) cm branco; lu Irente da ii. CrifUll.

(inumerada), na disposição que se vé no seguinte «fac-simile» bastante reduzidi'

nba Dona aijnoínuiijietibotartr^^^rpannooemlh
qiiiiibttcsíot

;3fciec(l.indoo

inui(ú3lto'Zinut

topodcrolortf

oõnianofinoí

ío fenboí « 8 fermillima lVnbij:a

ralnbjooria Aaris Tuj molljcr

íQOiuítojlro t multo excílctc

puncipe oomSoiíicUQÍíiojjí

oamuitocKcIcntcefnoieeiffin

KaUuo yimáoe na inuitonobic

f ftmpK leal cjiladc DcXiitboi.

Oillurtnfíinioitnulcociccdccc

oúin.CjrIoeou<iuc ocSaboyi
.«.perfcue cinbaytadúzes má
dou rcqrfr t cooieccr a Tu J altct

5} cifamctocom amulco(;jCcU

tr fíiiboja Tffinte oona *j{» --

tl3tofcguodífllbi .eequaes
tmbirfiáoitiíc cbamauíobô
uiotifeojocConfinbâo :t oou«
ti-o i^ero caca : andaram na co:

temuicoeolaedn (eurcqrlracn

to : t íoiã fe Tem toinarcconcru^

famaJeiia.

Ce-oablpoioUntenúcaoínot

Y)
Duq DClrou per ícui míffagei»

•/ ro9tcart,)9»jpercarífjljrno

j Cifo cafjmítito fomo bomem
^quíítn tftremooffciaua oe ft a<

r , «abar.

Cneftc tempo íjlfcfo a fcrínii'

fim» t mufwítrtuoft ltnbo:>

rayiibtDúna 4baría ^fãta glo-

rlaaiartocpoisoeftufakciro?

fo elrí7 noflb fnouarou cõ i fere

/?/;J ntfliiiuttitccllêtcpiincefagray

,1 <^-'.

yimjflDoempcudoJCiírlosrt)' /-,<,;

0CCJÍiíJla?©srJi!9mí Dcru-.<j!lífe

poIlcú/iDcí5;anjda/' te€c}lf)M
llJíBaujrra.íf. /ífi'-)

Cectlandofujealte5iStopji

cipc noITo Teno: t yffjntcjj fcue

f;tngioB natnuíco nobttiícpic

Icalcidadc Deiioja g âiio cc qui

nbtnco» t vincc .& feiíbo: ouíj '^' í,

ibe totnou a mandar po2 ciiibjj' Í^J
lado! monfco: oe ôiofi fcu ca

niarcyíopcffoa pjtiiflpal i muy
to aceito a cllc : t Cbatcl pot fc-

cruario com boa companbia
íoy recebido per oe muito ma
nifiçoecondesrocondcocCfii

tugal/tcctidcDo?3liniofocom

nilt« qufnbépe encaualg^du

rag .igeijirua cmbaiiada 1 ádou

nacoíte tancooDíae í apertou

tanto ippr tantas vc5t8 o nego

CO : aíTi per fi como per pclToae

pzmcipaes que nifTo metia :q ou

utoeircf noíTo fenboíboa pala

ura 7 com elln fe partio : cô inuy

locontentamcmopo: lttparc=

ccrqnctlnbajbtrtocjminbopc[V!,

rafe poder ífperjr o qoDuqftu :;:.•;:;::

riioi(úbi( tudo tanroccfeiaiia.

Ce tonando outra vf3 a cílsr

íuaaltcjjtaraynbatpilnclpf:

t oaynlTantco na cidade oe E.t>:

boa.e l^nbcu ouquelbc mãdou
outra cmbayrad,! no anno oe

vlnit í bum: em que vieram pot

ntibOyiadojeemQnfeoi oe Sal

fifain tre0 vcjtB bararo tJ^"J

(O original mede 2r)9xilU"»")

principia o texto da descrição da

fôn iin ifmttn íioim grrntrij. JJcra ^nliogn.

o qual decorre alé o verso da $.0. Cí[\\\,, onde, no fim da segunda coluna da pa

gina, remata pelo conhecido

§10 graríns.
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A meio da frente (verso em branco) da folha imediata (nào en.luida na numeraçac)

a marca e divisa do impressor Luis Rodrigues, de que adiante damos (sendo já :

terceira ou quarta vez no presente Catálogo) a reprodução íoto-zincográfica ; a

folha rrlitti. (inumerada) constitue novo frontispício, que reproduzimos em lolc-

zincogravura bastante reduzida

:

)i< ComeçalTc a
patEáooenoflbrcnboi^eru j:p(j

toda fnteira:rcgundooeiqujcrâ

euãgdiftas.-íirada (5 todoe dice
cmiinsoatípouuguceatútadj

t cõccrtada prr Êafcta ot rcfcn

de pct fcrol^o z touuot oeocoe.

(O original mede 220x134'""')

da frente da $0. Ifllf. até a frente (verso em branco) da fD. flj corre:

^ pagrõo íií noffo ffnljor, |(ífu ffiljrtfto.
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que tem o costumado remate

:

$eo grattas.

na trente da $0, Cliij. (inunierada) ha ainda iiui outiu iroiiiispicio, qiic rfprodu-

zimos também em fofo-zincografia bastante reduzida

:

(U oníjiiiat m

e do verso da mesma $0. Cflílt. até a frente da $0. Cluj. (numerada errada-

mente iO. rrlttij.) o texto de:

f%»> © fíimão í>cis tiís. gígs mngos.



Marca e divisa do impressor lisbonense Lui, Rodrigues, qne vem
''\P"f

'"'"">;

da frente da ultima tt. da Cró.lca Je D. João II, .d.çao pr.m.fva, de loio.

descrita no Catálogo sob o n.o 2768.

(Pag. 299)
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que, abrindo com uma letra inicial (P) de ornamento (gravura em madeira), co-

meça peli fórmula - Smljor., e fecha pelos dizeres:. « -•. grijo fmljor ns

mnos n
|| uofln mcrrcn.'J"tt. it janeiro íe ll

mil ri quinljcnlos iv trintn

/l/ rnjS.
II
niinaS.u, seguidos do clássico

Bro grntins.

fechando com a já mencionada insígnia ou marca do impressor Luís Rodrigues ; da

frente da $0. fluij. a parte da frente da $0. flf. (ultima), também a duas cols

por pagina :

â tnuoniio
na restante parte da frente da mesma í'iJ. rlf. a subscrição final, que damos em
reprodução foto-zincográfica, um pouco reduzida

:

fii louuoj De Dec6 T oa glorio
íâ v^ SOT) nofTa icnboia Ic actbou o liuro oa vida t ^qr >

toe od rfy com ?oao bofcgundo cc i^oitug»!

:

í a

trjfudaçãooffucojpo/taydaDcIref com Jba

C nodaCâftdia/^afdaDafr/lKconaâuatl} J|
a eabof a: z ae quatro payjcõce ou búa/t
6 fermâoct viniL) ouecrce i clb nugof
feito po: £arcia Of rrfcndc : 'Z vifto

t ejcjniinadopolo60fput:ido9

C Oaranaainquin^âo.fúyiia 3
p:c(rocm(araoc8.Dra

rodrigucjliurrirooci

tey noíToffnboj a»

oe-Kíi.oiaeoo

C iiieso<9u* Jl
nbot5inll

t(}nbê

C tosf 3
qaarcntat cinco annoff.

(O original mede 107x121""",

e, 6nalmente, a meio do verso da folha a já mencionada insígnia do impressor Luis

Rodrigues, de que, em folha aparte, se dá um <fic-simile> de tamanho exacta.

Na composição tipográfica, e&mallada de numerosas e lindas letras iniciais de desenho

de fantasia (gravuras quadrangulares em madeira) empregaram-se formosos caracte-

res OOTICOS, de dois corpos, sendo os de corpo maior nas oito primeiras linhas

do titulo do frontispício, na primeira linha da epigrafe das peças prels., nos Capí-

tulos da yiíin E frttns í»t g. Jono 55 propriamente dita, nas peças finais, na

Cnuoním, np registo do logar, nome do impressor e data da ímpressSo do livro e

nas rubricas que vêem no alto das paginas.

A composição do texto é a duas colunas por pagina, com excepção dos frontispícios

próprios de algumas peças que formam o conjunto da obra, do «Prologo» inserto

na segunda, terceira e frente da quarta folhas prels.; da espécie de titulo que vem
no verso da oitava das mesmas folhas prels. e do registo ou subscrição final. A
impressão, muito nítida e perfeita, é um verdadeiro primor tipográfico.

O volume é constituído por vinte e três cadernos de impressão: o primeiro, de oito ff.

(as prels.), rubricado, no pé da frente da segunda, terceira e quarta ff., respectiva-,

mente: H l), a (ij, O (ttj ; os quinze imediatos (2.o a 16.o), também de oito S.

cada um, rubricados, no pi da frente dis quatro primeiras S. de cada am dêlei,
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respectivamente: gl, ^ tj, ^ tij, ^ iitj a $1, ^ ij, (! iij, ^J iiij ; os doisl
imediatos (17.o e IS.o), de quatro ff. somente, rubricados, no pé da frente das treal

primeiras ff. de cada um deles, respectivamente; <Q, (5 ij, 0} iij e g, jR ij,l

^ iij
; e o 19.0, de áez ff., rubricado, no pé da frente da segunda, terceira, quarta e

\

quinta ff., respectivamente: K ij (sic), § iij, 5 iiij, § U ; os 20.o e 21.o, de oito
íf. cada um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff., respectivamente-
ff, er ij, (ir

ÍÍJ, ^ íííj « |l, il ij, |l ÍÍJ, ll íííj ; . os 22.0 e 23.0 (ummos), de
quatro ff. cada um, rubricados, no pé da frente das três primeiras ff. de cada um
deles, respectivamente

: ^ tj (a primeira ti. deste caderno não apresenta a compe-
tente rubrica^), J iij e ^ (sic), i] ij, ^ iij. Nas rubricas não foram empregadas
as letras J e y.

As folhas que constituem os cadernos ^ a (!J inserem o texto propriamente dito da
Siílft rV fnl05 íirl rcij Çom ioãa rcgUllilO ; as ff. que constituem o caderno

S, o texto de fv» =^ U-nfln6nçíio
|| ha nirjio òo . . . fltij M

||
|ioão ft-

llimilO . . . ; as que constituem o caderno §, o texto de !^ ^ flltrilíln ilíl

rílj Mm Pmiatl m CTartrlln. ; nas que constituem o caderno €, o texto da
descriç.io da Jílfl í(n iflllltfl ÔOlIn grtntij ÍJrrn gnbOljn. ; as que constituem

a caderno il, o texto de f^ ^ pijrn0 ílf lioífo ftlÚ)OV grfu fltljriflo. ;

as que constituem o caderno j^, o texto de ^^ (D fíllHi'"' 605 tlTS JJtlJS lltn-

flOS. ; e, finalmente, as que constituem o caderno |),
''^ tnUOnbtl.

Na numeração das folhas notam-se algumas incorrecções. Com a rubrica de $0. ruiti.

($0. ruiii. e $0. rtliij.) aparecem, seguidamente, duas folhas; e as folhas ílij

a rliiij estão numeradas, respectivamente: fO. rrlij., $i>. trliij., ^ít. rrlíiij.

Não ha folhas com as rubricas: $0. rIU. e $0. Cluj.

No alto do verso e da frente das folhas que inserem a «Vida de D. João II. lè-se, res-

pectivamente, a indicaç.?o: f^ Wii)n ri, fíitíS hei rílj.— JOoilI gotto fEiUm-
M.

; nas que conteem a .Trasladação do corpo, do mesmo monarca: ^-^ A trof-

iníinfn ÒO rorpo 6i:l rílj.-flõ goiio fíflUlIílí. ; nas que trazem "a descrição

da -Entrada dei rey dom Manoel em Castella» : ^-^ (Ewtraòa 5ci mj. f%-^
— §Õ

llimiOfl tm rnítrlln.
; nas que inserem a relação da .Ida da iífanta dona Beatriz

para Saboya» : Jín ín iffnílta íiann grcnti?.—íJíra ênbmjn. ; nas que com-
preendem a <Paixão de Christo. : ^-^ ^ ^mijriUI ÍC lUlffO fíllljor. ^%-^ — ^t\U
OTIirifíO, ; nas que conteem o «Sermão dos três Reys iVlagos» : ^-^ (D fínilão
&0S trcs. — |?EtJS llingus. ; e nas que trazem a .Tauoada. . ^ ^ tflUOn-

&!»• ^"5 — 3l ínuonôn.
No alto do verso da folha IV e da frente da V (prels.) vem também (decerto indevida-

mente), como nas folhas que inserem a descrição da «Trasladação do corpo de

D. João II., respectivamente a indicação: ^ Uaflaòtt^ io rorvo Òtl rílj.

—

§ã gono o fcgunSo.
Primeira edição, preciosíssima, desta notável e justamente considerada Crónica de D.

João II e demais obra» do famoso cronista Garcia de Resende que a acompanham,
edição desconhecida de Barbosa Machado e também, ao que parece, de todos os
nossos bibliógrafos antigos, incluindo o erudito Ribeiro dos Sanbs. O primeiro bi-

bliôgrafo e escritor que desta edição deu noticia supomos ter sido António Feliciano
de Castilho, que a descreve mui circunstanciadamente no seu magnifico e erudito es-

tudo sobre Garcia de Resende e suas obras inserto no ultimo dos três volumes ou
partes dos Excerptos respeitantes ao grande cronista (1), volume que faz parte da

(1) GARCIA DE RESENDE. (NOTICIA DA VIDA || E OBRAS || DE |i OARCIA
RESENDE)-PABJE III (Tomo X da colecção), de pag. 41 a 172.



f?

LIVRO DAS
oli.iídt Garcia de Rccfcndf, que tratara da \ ida Ík" grandiffi

mj '.irtudcsS' bõdaJcr: magnânimo efforfOj cxtehnH^
'oll:uiTifs5í manhas Sr' rauy craros feitos dochriíliani-

íTlitio muito alcoív' muito podcroíoprintipr cl rry

dom loam no fcgundo dcftc nome :& dos Rcys
dePortiipal '^'^' ir^^cnodcglonofa mcmona:
começado de fcu r.acimcto& toda fuavída

are ha ora de fiia mortcicõ outras obras

q adiante Ce feguc.Vay mais acrefcé'

ladonoujmentcacltcluiro 'ma

Mifccllaneactrouas domef-
moaiiáor&hiia vancda

de de hiftorias.cuftu-

mcs.cafosA' roo ias

que cm fcu têpo
accõiercirá.

Frontispício do livro descrito no Catálogo sob o n.o 2769. O original mede 227X'52"

(Pag. 301)
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76i1-

interessante colea^o :- «Livraria Clássica Portugueza. Excerptos de todos os princi-

pães auctores portuguezes de boa noia>, impressa em Lisboa, na Tipografia Lusi-

tana, 1845-47, e reimpressa em Paris, na tip. de Simon Raçon & C.a, 1805-67 (1) ; se-

guindo-se-lhe César de ^'iganière, a pags. 28-29 (n." 130) da sua valiosa «Bibliogra-

phia histórica portugueza> (Lisboa, na tip. do Panorama, 1850, in-8.o de VIII-Il-349-

IX pags.); e depois, bem pormenorizadamente, Inocêncio, a pags. 118-119 do tomo

terceiro do «Diccionario bibliographico» (Lisboa, na Imprensa Nacional, 1859).

Todo o lavor de impressão e composição é verdadeiramente primoroso, constituindo um
dos espécimes tipográficos mais perfeitos entre os mais formosos que saíram dos

' nossos prelos na época quinhentista, e que brilhantemente põe em destaque a perí-

cia e cuidado artísticos das artes gráficas portuguesas primitivas.

Os exemplares são considerados DE EXTREMA RARIDADE ; nem mesmo se conhecem

mais de três ou quatro, incluindo o nosso, que provavelmente será o mais bem con-

servado de todos eles, pois que se mostra tão belo e tão imaculado como se tivesse

saído hoje das mãos hábeis e cuidadosas dos impressores e não ha já 376 anos I Por

tudo isto-merecimento da obra, beleza e raridade da edição e notável perfeição do
e.\emplar-pode sem favor este ser considerado uma VERDADEIRA JÓIA BIBLIO-
GRÁFICA, de altíssimo apreço e valor, -talvez mesmo a primeira de tantas e tão

valiosas que a Livraria Azevedo-Samodães continha.

Passados nove anos, em 1554, fazia-se a segunda edição da obra, a qual edição por

longo tempo considerada a primeira, saía com os dizeres do frontispício um tanto

ou quanto alterados, e já sem as duas peças finais (3^ pnifflC bc lUiffO fiulior

arfa (ffliriftn e (O rcniUUt 906 trrs |lriJS llingns), mas, em compensação,

acrescentada agora com a famosa Miscellattea, espécie de narrativa dos factos e su-

cessos contemporâneos, em verso. Desta primeira e raríssima reimpressão possue

também a Livraria Azevedo-Samodães um bom exemplar, que descrevemos a seguir

:

LIVRO DAS
II
obras de. . .—Évora, por André de Buryus, lõ54

(Do jrontisptcií dnnios, em folha aparte, a exada rejirodnçàololo-zincugrájiia)

In-fol. peq. de VI IT. (prels.) inums. e c.\XNÍiij-x.\iij iiuiiis. pela frente

afora mais IV iniims., finais. E.

Na frente da primeira das VI ff. prels. vem o frontispício acima reprodusido foto-ziuco

graficamente, tendo no verso o Alvará régio de privilegio (o mesmo que insere ;

edição primitiva já descrita); na ti. II o «^-^ PROLOGO DE GARCIA DE RE
' SENDE DERIGI

!l
do a el Rey noffo Penhor.- ; de II. Ill a parte do verso da VI o

Preambulo ou Introducção : • ^-J VIRTVDES FEY- ^^-^ II
çõcs, cortiimes &

nhãs dei
|| Rey do loã ho fegundo q || fancta gloria aja.. ; ocupando a parte inferioi

da mesma II. VI: «^J-^ Soneto de Andree Falcão de Reefende. ^-^^>

As cxxxiij folhas que formam o primeiro grupo das folhas numeradas do volume

rem : de Fo. j. a frente da cxvj. o texto propriamente dito da «Vida e feitos dei

Rey Dom loahan fegundo>, que fecha com o clássico- «DEO ORATIAS.» ; do verso

da mesma Fo. cxvj. (ornada de uma larja semelhante á que se vê na frente da pri-

^, /^^/^'^

(1) Nest.T reimpressão, em que o titulo genérico da publicação saiu já um pouco

alterado (.LIVRARIA CLÁSSICA
||
EXCERPTOS DOS PRINCIPAES AUTORES DE

BOA nota;: PUBLICADA SOB OS AUSPÍCIOS DE S. M. F EL-RFI D. FER-
NANDO II OBRA COLABORADA

II
POR MUITOS DOS PRIMEIROS ESCRIPTO-

RES DA língua PORTUGUEZA || E DIRIGIDA POR || ANTÓNIO E JOSÉ FELI-

CIANO DE CASTILHO»), o estudo ou «Noticia da vida e obras de Garcia de Re-

sende > aparece bastante ampliado por, segundo se nos afigura, José Feliciano de

Castilho. Decorre de pag. 305 a 367 do tomo III da colecção, que apresenta frontis-

pício próprio, com os seguintes dizeres: ..GARCIA
|
DE REZENDE || EXCERPTOS

II
SEGUIDOS DE UMA NOTICIA SOBRE SUA VIDA E OBRAS || UM JUÍZO CRI-

TICO
||
APRECIAÇÕES DE BELLEZAS E DEFEITOS ;! E ESTUDOS DE LÍNGUA

II POR II
ANTÓNIO FELICIANO DE CASTILHO.»
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meira das xxiij ff. que conteem a Misceltanea, e que adiante se dá em -fac-simileO

a o verso da Fo. cxviij

:

</%^HA TRASLADA
II
çain do corpo do muy catoli || co & magnânimo & muy el-

II
forçado Rey dom loam, hollfegundo deftenome: da See || da cijdade de Silucs,

pêra ho |1 nioefteiro da batalha : por ho r muy ferenifrimo & erdareci 1|
do fenhor el

Rey dom Ma- 1| noel Teu roceffor & herdeiro || neftes reynos & fenhorios de ||
Portu-

gal. Foy virto & exami
i:
nado pollos deputados da|| fancla inquiriçam.»

que fecha também com o clássico-«DEO ORATIAS.> ; de Fo. cxix. (cuja frente í

também adornada com a referida tarja) a cxxvij.

:

. ^%^ HA ENTRADA || dei rey dô Manoel em Ca |; ftella..

que remata com o usual -«DEO ORATlAS.> ; de Fo. cxxviij. (cuja frente í também

adornada com igual tarja á que vem nas idênticas peças precedentes) a Fo. cxxxiiij

(ultima deste primeiro grupo de numeração de fl.)

:

< ^^ HIDA DA IFFAN || te dona beatriz a Saboya.>

que tem a fechar o costumado- «DEO ORATIAS.>

Nas xxiij folhas imediatas, ou sejam as que formam o segundo grupo de S. numeradas,

decorre o texto da

í%-5 MISCELLANEA DE GARCIA DE REE 1|
fende : & variedade de hiftorias,

coftumes, cafos & cou- ' tas que em feu tempo acconteceram.»

a qual, precedida de um «Prologo», principia, na frente da primeira da» referidas

xxiij folhas, na disposição que mostra o «fac-simile», que damos, bastante reduzido,

em folha aparte.

O «Prologo que precede a Miscetlanea propriamente dita abrange atí parte (cinco

linhas, ou versos) da segunda coluna do verso da primeira das xxiij folhas; loge

em seguida, pela epigrafe própria

« Começa ha obra. >

terminando por uma .Conclufam.», a que põe remate, como nas peças já descritas, c

conhecido- ••! Deo grafias.». A fechar a pagina, e em composição a uma so me-

dida, ainda o registo final e escudo que damos em «fac-simile- foto-zincogpífico

:

•5"Foy imprcíld cfia Mirce!í.ínea de Garcia de RccfcnJc

t;ri ha cndaàe Euora.tm cafa de Andrcc deBurgcs

imprflTordo Cardcai ifiantr&c.accaboufc a

ho fi ni de Mayo do sniio do nacimento

de noíTo Ifiior Icfu Chrifto de

I$j4

(O OTXgtnal mcdt 110x106'"'")



íl

'•ciMISCELr.ANEA DE GARCIA DE R.EE
fciidc;&van«Jadfdchí((oriiS,coíhimcs^osÔtcou«

(is que cm Teu tempo accomcTceram.

^Prologo.

Scnhof. tanto mil.tam poitco bcro

«nto fiuordfÕjuor
CHas perdas nojos (íompi tanto Vdlcr dcrualrr

« foriunas tem rf incdio tanto plazír.tantos nojo»

manque deixa pcidcr ctmpo tÃ pouco J.ir por virtu-lcj

nutica ho maispodf cobrar untos falfoi 5í mcntins
cu nsqucfic cm que me vi iam pouca fe à verdade

dcrtonirnif ôíotiofo nnios fobci bo5Í\' baivo»

Sc fora de ocupaçGcs tanto Ubcr fcui dar Iruão

nondcpdi\õi"s&í cuydados cintos (Tmplcsà errado*

me oçtupci cm cuydar tim poucos hos que acertara.

flC rccoliicraa memoria untosferuiiosem v5o
has muitas Sígrãdcícoufai tanto medrar ritnfirruir

quccmnolTosdiaspaíTãrim raniofoli.írf-í prcridci

5í IiasnoLiJsnoucdâdcí

^randcsaccontcfcinuniot

&dcfuairndasniuJ.-uiçaj

de vidas&f decofiiMV.n

tsntos íomrjos Sl' caboi

taniOÁndírdcfandar

tanto rohir6t'dcrccr

tantas voltas maas Si boas

j

tantofa^crderfazcr

. tanto dar^tanto tomar

I

(âcasmorics.t.ítasgucrras

1 poucas vidas iV pazes

I tanto tCcr.tanionon ter

I
tantos dcTconteniamcnio*

I

caQCa£& vãascrpcrançat

q.inos-XnioJot

tantos bõos Icm galardani

&.' iant03 -.n jos Tcni caftijjo

confelhosfeni caridade

inoratidam fcm razjo^

cobiças.pouco amor
Ã;amii:.7dc9fing,aii

tam pcif ^^uiibliaiorqa

dcchnfVíojMiJiSí] Jc mouros
tanto rribalhii por \ ida

tam pouio poi bem morrer
tantos auaros tiranos

tantos cu /dados do muncfo
tantos drfc uydos de deos
por couCis qiic baoi dacajur

S

':^^^>j^^^r;g-^^

Fac-siniile da primeira pag, da Miscettanea de Garcia de Resende, inserta (em edição

primitiva) na segunda edição da Crónica de D. João II do mesmo autor. O origi-

nal mede 235X159"n«i.
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As IV folhas Bnais inumeradas inserem- • ^-§ HA TAVOADA.», qae termina na parit

superior da frente (verso em branco) da ultima folha, tendo por remate o clássico

-

«LAVS DEO.», e ocupando o espaço restante da folha, também em composição tipo-

gráfica de uma sõ medida, a subscrição final, e depois o escudo (do impressor ?) que

reproduzimos folo-zincográficamente

;

^A LOVVOR DE DEOS E DA GLOR.IOSA VIR
gcm noíTa fenhora fe acabou ho Luro da vida & feitos delRev
dom loam ho fcgundo de Portugíl:6i; ha crjíladiçan) do fea
corpc-âí ha hida dei R cy dom Manoel a Caftelli: §: hs

hida da tfiinte dona Breatix a Saboya ; feito poi
Garoa de Rcfcndt:^ vidoòc tnmmadop»

lloi díputsdos da fín(íla mquiCfam.POf
twprdTo em EuoraenicafadeAt»»
drcede Burgos imprefTor doar

deal iffantf ao fim de M»«
ychdo anno de mtl&

quinhcios.liin.

(O nriíjiual mede IBlXlSõ""")

Na composição tipográfica, embelezada de letras iniciais de desenho de fantasia (peque-

nas gravuras em madeira), empregaram-se apenas caracteres redondos. Com exce-

pção do frontispício, do <Alvará rcgio>, do «Prologo de Garcia de Reesende», do

«Soneto de Andree Falcão de Resende» e dos dois registos binais, toda a restante

composiç.ío tipográfica é a duas colunas por pagina.

O volume é formado por vinte e dois cadernos de impressão : o primeiro, de seis ff. (as

prels.), rubricado, no pé da frente da segunda, terceira e quarta ff., respectivamente:

A ij (a rubrica A competia á primeira H. deste primeiro caderno, porém não a apre-

senta por a referida li. constituir o rosto do volume), A iij, A iiij ; os vinte cader-

nos imediatos (2." a 21. o), de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente das pri-

meiras quatro ff. de cada um dCles, respectivamente: A, A ij, A iij, A iiij a V, V ij,

V iij, V iiij ; e o ultimo (22.o), de quatro ff. somente (as finais inumeradas), rubri-

cado, no pé da frente das três primeiras, respectivamente: (^ J, ^-J ij, (^ \ iij-

Na rubrica dos cadernos não se empregaram as letras J t V.

Esta primeira reimpressão da Vida ou Crónica de D. João II por Garcia de Resende

pode também considerar-se preciosa, visto o grande apreço em que é tida, sobre-

tudo por inserir, em edição primitiva, a interessante Miscellanea com que o autor

a acrescentou. Os exemplares, muito valiosos, são hoje em dia RARÍSSIMOS.— Ca-

tálogo Fernando Palha, n.o 2S46.

Na reimpressão imediata (3.a edição), que não compreende a Miscellanea, o titulo apa-

rece já bastante alterado, atribuindo-se isso ao editor. Esse titulo (em linhas alter-

nadas, a preto e a vermelho), e que, salvo pequenas variantes, em quasi todas as

edições posteriores, reza textualmente assim

:
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«Chronica
II
que tracta da vida e ||

grandíssimas virtudes, e |1 bondades, magnânimo
esforço, excelentes costumes, 8r manhas, & claros feytos do Christianissimo || Dom
loão ho Segundo deste nome : || & dos Reys de Portugal lio decimo tercio ||

de glo-

riosa memoria. || Começado de seu nascimento, A toda a sua vida até hora
!l de sua

morte :
Ij
Com outras obras que adiante se seguem. || Feyta por Garcia de Resende.

II
Derigido ao Excellente Príncipe, Ei Sereníssimo Senhor Dom Aluaro D'al

||
lem

Castro, Dvqve, &'c.
||
(Escudo d'armas do mesmo titular ?) 1! Em Lisboa.

||
Impressa em

casa de Simão Lopez... Aimo do Senlwr 1596.» lu-fol. de VI ff. (prels.) inums., 111

nums., a duas cols., e mais IV inums., finais.

A esta reimpressão, cujos exemplares são muito raros, seguiu-se outra, que também não

insere a Miscellanea; ei-la:

«Chronica
II ^ J

qve trata da || vida... Em Lisboa\\ Impressa por lorge Rodrigues

imprimidor de Lliiros: com Ucença\\da Santa Inquisição. Anno do Senhor 1607.

•

In-fol. de VII ft. (prels.) inums., 140 nums. na frente, a duas cols. por pag., e mais

III inums., finais, de TABOADA. O frontispício t impresso a preto e a vermelho.

Esta edição, bastante rara também, traz uma Epistola-Dedicatoria, dirigida pelo

impressor Jorge Rodrigues ao Duque D. Álvaro de Lencastre. Nessa Dedicatória

erradamente se declara ser esta a terceira edição da obra, citando-se também como

a primeira publicada pelo autor a de 1554, e como segunda a de Simão Lopes, e

nada se dizendo ácêrca da autentica primeira, impressa por Luís Rodrigues, em
1545. Isto demonstra ser já a edição de 1545 quasi ou de todo desconhecida nesse

tempo : Tal a sua extrema raridade

!

As demais reimpressões que se fizeram, até nossos dias, são, por sua ordem cronológica,

as seguintes

:

«Chronica dos valerosos e insignes feitos dei Rey Dom João II. de gloriosa memo-

ria. Em que se refere, sua vida... Anno (Escudo das armas reais portuguejas; gra-

vura eui madeira) 7622. Em Lisboa. Com todas as licenças <l aprouações necessá-

rias. Por António Aluares impressor, it Mercador de Livros. E feyta a sua custa-.

-No verso da II. 150, por baixo dum grande escudo das armas reais de Portugal:

Com licença da S. Inquisição, Ordinário, Çj- Paço. Impressa em Lisboa... Anno 1621.

Acabou-se im Loauor de Deos, esta Chronica dei Rey dom João Segundo,'Rcy que

foy de Portugal.' In-fol. peq. de X ff. (prels) inums. e 174 nums., decorrendo de

11. 151 cm diante a Miscellanea. (É edição bem executada, e os exemplares pouco

frequentes no mercado) ;-«... Dedicada ao III.mo e Rev.mo Senhor Joam de Mello

Pereird de S. Payo, Do Conselho de S. Magestade, etc... (Vinheta ornamental),

Lisboa: Na OJiclna de Manoel da Silva, Anno M.D.CC.LIL In-fol. de X ff. (prels.)

inums. e 120 nums. pela frente, achando-se a Miscellanea de U. 103 em diante; —

Coimbra: Na Real OJiclna da Universidade. Anno de MDCCLXXXXVlIl. ln-4.o

de XXXII-382 pags., incluindo também a Miscellanea; - Lhboa - 1902. (Blbllotheca

de Clássicos Portuguezes-). In-8.o, 3 vols. de 160, 159 e 240-XIV pags., compreen

dendo igualmente a Miscellanea, que vem inserta de pag. 135 a 240 do 3.° volume.

Da Miscellanea fez-se também, ha poucos anos, isoladamente, a seguinte edição

:

«Miscellanea e variedades de historias, costumes, casos, e cousas que em seu tempo

aconteceram. Com prefácio e notas de Mendes dos Remédios. Coimbra : França

Amado- Editor- 1917. In-8.o de X.XVUI-165 pags., além de uma de Erratas, uma de

Índice e uma em branco, linal, e trcs .fac-similes», impressos aparte, reproduzindo:

o primeiro o rosto da segunda edição (1554) do Livro das obras'de Garcia de Re-

sende ; o segundo o rosto ou primeira pag. da Miscellanea, e o terceiro a ultima

pag. da mesma Miscellanea, isto é, a que insere o registo fla impressão e o escudo

que se lhe segue.

As XXVIII pags. prels. compreendem : ante-rosto, rosto e o <PREFACI0> ; e as

165 pags. imediatas: de pag. 1 a lOS o texto da «Miscellanea» propriamente dito;

de 109 a 157 as -Notas e esclarecimentos» ; e de 159 a 165: «Relação dos indivíduos

mencionados na Miscellanea.
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Resende {Marquez rfe).—Veja-se : S. Taiíz {D. Francisco de),—Obras de ..

2770— Resposta a Irreflexão do S.nf Silva Sanches... (Vinheta ornamenlal

;

gravura em madeira). Bruges, Ka Typographia de Felis de Pachters. .

.

1831. In-8." de 12 pags. B.

A Resposta vem no fim subscrita por A. B. da Costa Cabral, Juiz de Fora de Penella

pela Junta Provizoria. -Opúsculo interessante e pouco vulgar no mercado.

2771— Reposta apologética ao poema intitulado A URUGUAY composto por

José' Basílio da Gama, e dedicado a Francisco Xavier de Mendonça Fur-

tado, irmaõ de Sebastião José' de Carvalho, Conde de Oeyras, e Marquez

de Pombal. Lwç/ano, MDCCLXXXVI. Com licença dos Superiores. In-S."^

de SOO pags. E.

Livro estimada e pouco frequente no mercado. Saiu anónimo, ignorando-se ainda hoje

quem seja positivamente o autor. Mas o presente exemplar contém um testemunho

valioso a este respeito, pois na parte inferior do titulo vé-se a seguinte nota em
letra manuscrita :— O autor i P.' Francisco Romão, jesuíta portuguex.

2772-RESPOSTA ||
DE

i|
HUM

|1
MINISTRO

||
A |1

ELHEI
jl
FIIJPPE IV. || SO-

BRE O FAZER, OU NAÕ FAZER
|!
as pazes com Portugal

|1 Applicavel á ^/i(^ <^

prefente occafiaõ. (S. inã. de log., n. de data da impr.— século XVI 11). -^
In-4.° de 8 pags. B.

O opúsculo não tem frontispício propriamente dito: o titulo vem no alto da primeira

pag. a preceder e texto. -Interessante e multo raro.

277i^— REPVBLICA ROMANA. Honori Vrt is aeternae P. Scriverius restiUit. ///% '^ ^
LvGD. Bat. Ex officina Elzevirxuna cio loc xxxi. — Tn-24.° de 480-95

pags. E.

As Ç5 pags. finais contéem : . APPENDIX C /1D|| ROMA AETIQVAM
; || In qua DE

ROM/E STATVIl HODIERNO \\ Et |1 PONTIFICIS AVCTORITATE |1 Disseritur..

Os dizeres acima transcritos acham-se distribuídos por um lindo frontispicio alegórico,

prímorosaraenre aberto a buril em chapa de metal.

Livrinho interessante. Linda edição elzeviriana. Rara.

2774- Résumé de l'histoire de la Cl ine, par M. de S*«*. Seconde édition.

Paris. Lecointe et Durey, Libraires. . . 1825. (No verso do anle-rosto

:

Parts, Impr. de Cosson...). In-12.^ de IX-3tí6-JI pags. E.

As pags. prels. v a ix inserem a .TABLE
|!
CHRONOLOGIQUE..

Resurreição (Fr. António da).—Sermani... No Auto da Féo... de Coim-

bra. . . 1629.—Veja-se : Autos da Fé (Sermões de).

2775— Retrato dos Jesuítas feito ao natural pelos mais sábios, e mais illustres

Catholicos: Ou Juizo feito acerca dos Jesuítas pelos maiores, e mais es-

clarecidos homens da Igreja, e do Eslado: Desde o anno de 1540, em
que foi a sua Fundação, até ao anno de IGoO antes das dispiilns, que se -,

levantaram a'respeito do livro Jansenio. (Florão ornamental; gravura em ^^ /^/^ <P ^^
madeira). Lisboa, Na Ofpcina de Miguel Rodrignes... M. DCC. LXI. '^^

Com as licenças necessárias. In 4.° de XX pags. (prels.) inums. e 257

nums. E.

As XX pags. prels. compreendem: frontispicio (pag. I; a II fm branco); «AVISO AO
LEITOR. > (pags. III a VII; a VIII em branco); .LICENÇAS» permitindo a im-

pressão (pags. IX a XV; a XVI em branco); e .CATALOGO
||
DAS H TESTIMU-

NHAS CATHOLICAS, \] illustres e sabias. Que appareceram tm todo estt R$trato

contra |, os Jesuítas.' (pags. XVII a XX).

VOL. 11 10

"jP (Cf ^
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2776— Retratos, e Elogios de varões e donas que illustraram a nação Portu-

gueza em virtudes, letras, armas, e artes, assim nacionaes, como estra-

nhos. OÍTerecidos aos generosos portuguezes. Lisboa, Na Offic. de Simão

Thaddeo Ferreira, ^811-22. In-4.o, 2 lonios. E.

Publicação interessante e muito estimada. Exemplar contendo 73 retratos belamente

gravados a buril em chapa de metal ; em óptimo estado de conservação ;
porém falto

do frontispício, estampa alegórica e cinco retratos. Ainda assim mesmo, muito apre-

ciável e valioso.

2777_Révélations sur la Russie, ou TEmpereur Nicolas et son empire en

1844. Par Un Rósidenco anglais. Oiivrage traduit de Tanglais par M. No-

blet... Et annoté par M. Cy[irien Robert... Paris. Jtúes Labite... 18^5.

In-8.», 3 tomos de LX-331-1 ; lV-332, e lV-388 pags., em um vol. E.

As LX pags. prels. do tomo primeiro inserem : titulo do ante-rosto j
titulo do rosto ;

• AVERTISSEMENT. j e .PRÉFACE..

2778—Roveillé-Parise (J. 2f.).—Physiologie et hygiène des hommes livrées

aux travaux de Pesprit, ou recherches sur le physique et la moral, les

habitudes, les maladies et le regime des gens de lettres, artisles, sa-

vants, hommes d'etat, jurisconsultes, administrateurs, etc. Par. . . Qua-

trième édition; revue et corrgée. Bruxelles. Mary-MuUer et C'«... i840

{hnpr. ãe., .). In 8." gr. de 467 pags. E.

Obra curiosa e apreciada. Óptimo exemplar, bem encadernado.

2779- REVISTA CONTEMPORÂNEA U DE || PORTUGAL E BRAZIL 11
||

Primeiro anno 1| || I DE ABRIL DS 185!). 1| I H LISBOA—TYPOGRA-

PHIÂ DO FUTURO
||
HUA DA CRUZ DE PAU N." 15

||
1859 (a 64)- Tj/po-

graphia Franco-Portuguesa—Rua do Thesouro Velho n. 6.— In.4.° gr.,

o anos ou vols. de 586, 583, 660, 648 e 666 pags., além de mais uma de

ÍNDICE e uma em branco em cada um. E.

Esta apreciada revista, que teve por colaboradores os melhores escritores da época,

insere também os seguintes escritos de Camillo Castello Branco:-Vol. I-HISTO-

RIA D-UM CASAMENTO, que vai de pag. 67 a 77-OUTRO CASAMENTO, de

pag. 113 a 125-OUTRO CASAMENTO, de pag. 414 a 423-QUARTO CASAMENTO,
de pag. 450 a 46S-QUINTO CASAMENTO, de pag. 501 a 511-SEXTO CASA-

MENTO, de pag. 557 a 563. -Novelas que mais tarde fizeram parte do livro intitu-

lado Doze Casameatos feUzes.=Vo\. II:-AQUELLA MULHER DA AZINHAGA,

de pag. 262 a 269.---Vol. IV:-A CARTEIRA D'UM SUICIDA, de pag. 9 a 26-

POETAS E PROSADORES (CARTAS A ERNESTO BIESTER) ; I, de pag. 140 a

149; II, de pag. 216 a 221; 111, de pag. 309 a 314; IV, de pag. 411 a 416; V, de

pag. 460 a 466. As cartas a Ernesto Biester foram depois todas transcritas. nos Esbo-

ços de Apreciações Litterarias.-h MENSAGEIRA' DO CEU, poesia, a pags. 474 e

475. -Nesta Revista podem ainda os admiradores de Camillo encontrar os seguintes

escritos em que ha interessantes referencias ao grande romancista : Revista critica

e litteraria, por Andrade Ferreira, na qual são apreciados oe romances de Camillo

—Duas Horas de Leitura, O que Jazem AUUheres e Vingança. Vem no 1." vol. a

pag. 12-25 e 59-66.—E no vol. IV, de pags. 4S5 a 488, um artigo d^L. A. Rebello

da Silva, intitulado: CAMILLO CASTELLO BRANCO, artigo que acompanha o

retrato do genial escritor, aberto a buril e assinado: Souza- Est. da Acad. Real

R. A. Lx."

Todos os volumes desta excelente Revista são acompanhados dos retratos das persona-

lidades então mais em evidencia, quer na literatura, nas sciencias ou na politica, c

de muitas outras gravuras, reproduzindo quadros dos nossos melhores artistas e

• alguns desenhos originais do Rei-artista D. Fernando.-Apreciada e RARA. Magni-

fico exemplar, bem encadernado.
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2780—Revista critica de jurisprudência geral e legislação, por Visconde de /,

Seabra, José Silvestre Ribeiro, António Dias d'01iveira, José Dias Fer- S ^^ O
reira e António Augusto Ferreiía de Mello. Com a collaboraçTio cie distin-

ctos jurisconsultos e publicistas. Lisboa: Typographia Universal. .

.

1870-71. In-S.o, 4 vols, de 511, 488, 384-6 e 477 pngs. E.

O tomo 3.0 consta de: «Boletim da Revista critica de jurisprudência geral e legislação.

Tomo 1. Anno de 1870.» -e o Tomo 4.o, de: «Collecção da Legislação portugueza.

Tomo I. Anno de 1S70.»

Colecção completa ; estimada e pouco vulgar. Bom exemplar.

2781—Revista de theologia. Jornal religioso, scientifico, moral e lilterario,
,

publicado em Coimbra por alguns lentes da Faculdade de Theologia, com /^ d) Q
auctorisação do Ex.™° e riev.'"" Sr. Bispo Conde. I Anno 1877-1878. (Vi- /
nlieta de assunto sacro). Coimbra : Imprensa Litteraria, 1S78. In-8.o gr.

de IV-572 pags. E.

Publicação, no seu género, curiosa. Colecção completa. Pouco vulgar no mercado.

Bom exemplar.

2782-REVISTA||DO INSTITUTO HISTÓRICO li GEOGRAPHICO DO BRAZIL
_

II
FUNDADO NO RIO DE JANEIRO

|1
DEBAIXO DA IMEDIATA PROTE- ^ ^09^ £>a>

CÇÃO DE S. M. I
II
O SENHOR D. PEDRO 11. |1 . . |1 SEGUNDA EDIÇÃO

||

"^

TOMO 1
11
(Emblema do Instituto

;
gravura em madeira)

||
RIO DE JANEIRO

II
TYPOGRAPHIA UNIVERSAL DE LAEMMERT (e outras)

||
Rua dos Invá-

lidos, 61-B
II
1856 (aliás 1S42 a 1875).— In-8.o gr., 38 tomos. E.

Publicação interessantíssima a vários respeitos. Nela se encontram reproduzidos, origi-

nalmente, numerosos escritos, antigos e modernos, de elevado merecimento para a

história e geografia do Brasil.

Colecção importante e, presentemente, mui dificil de reunir. Óptimo exemplar. — Para

mais ampla noticia relativa a esta Revista, veja-se o Dic. bibl. de Inocêncio, tomo

Vil, pags. 157-133.

2783— Revista Estrangeira. Primeiro anno. Vohime \.°. Coimbra: Na Imprensa

da Universidade, 1837. In-8.o de II-COO-IV pags.

Segundo anno. Volume '2.°. Forto : Ty^). Comniercial Portuense. .

.

1838. In-8.° de IV-580 pags.—Os dois vols. E.

Publicação interessante e estimada; inserindo colaboração de bastante merecimento e

valor. Colecção completa, RARA.

2781— REVISTA || LITTERARIA. |1 PERIÓDICO ||
DE || LITTERATURA, PHILO-

SOPHIA ; VIAGENS, |1
SCIENCIAS, E BELLAS ARTES. ||

-^í^'&<s^
\\ TOMO

PRIMEIRO 111." Anno.
II

-^^5^5'^
II
PORTO : TYPOGRAPHIA COMMER-

CIAL PORTUENSE || LARGO DE S. JOÃO NOVO N." 12.
||

|| 1838. (até

ao 6.° vol. ; do 7." em diante : Porto : \\ Typorjraphia da Revista. || . . .
||

1841 a i843).. In 8.", 11 vols. E.

Publicação periódica de muito merecimento e valor, e que no seu género se pode con-

siderar uma das mais interessantes que téem vindo a lume entre nós. Abundante

manancial de subsídios históricos, biográficos, monográficos, arqueológicos, filosó-

ficos, etc, e também de curiosos artigos de crítica literária, de belas-artes e scien-

cias e sobre costumes portugueses. Nesta revista também se encontram reproduzidos

vários inéditos de alguns nossos escritores antigos ; mencionaremos os seguintes

:

'VIDA do Infante D. Duarte, pelo Mestre André de Resende- .-'INÉDITOS de

Alexandre de Gusmão-;-ANNUA DA MISSÃO do R!o dos Patos do anno ds 1624

e 1625: Mandada a Roma pelo padre António Vieira';— ELOGIO do III.'"" e Ex.'"o

Marquez de Pombal... por F. X. í Oliveira' ; etc; etc.

A-é-

j/yé^â
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Alguns dos volumes são enriquecidos de estampas (retratos, mapas, etc), tiradoty aparte.

Colecção muito estimada e, presentemente, já mui difícil de obter. Exemplar perfeito

e bem encadernado.

2785— Revista Peninsular. Primeiro (e Segundo) volume. Lisboa: Typ. do Pro-

gre/130. .. iSõô 56. In-S." gr., 2 vols. de 573-1 e 572-IV pags. e 5 ÍT. desdo-

bráveis., em um vol. E.

Periódico muito interessante por inserir colaboração de alguns dos principais escritores

da época. Adornado com os retrs. de Garrett, Q. de Avelaneda e Latino Coelho.-

A pags. 282-283 vem um peq. artigo de crítica a obras de Camillo Castello Branco.

-

Colecção completa, já pouco comum no mercado.

2786—Revista Universal Lisbonense. Jornal dos interesses physicos, moraes,

^y e lilterarios. Por uma Socitdade Estudiosa. Lisboa, Na Imprensa Nitcional,

^ o 1.° e o 2." ano ; Na Imp. da Oazeta dos Trihvnaes, os 5 anos imediatos

;

e Na Tijp. da Revista Universal Lisbonense, os restantes, 1842-53. In-4.'' gr.,

12 anos em igual numero de vols. E.

Publicação interessantíssima e de alto valor literário e scientifico; tem a colaboração dos

principais escritores da época, entre os quais se notam: A. Herculano, C. Castello

Branco, Varnhagen, Cunha Rivara, Almeida Garrett, Castilho, Benevides, Castro e

Sousa (Abade de Castro), João de Lemos, Palmeirim, Mendes Leal, Rebelo da Silva,

Celestino Soares, etc. -Muito estimada e RARA. MagniSco exemplar.

2787— Revue rétrospective ou Archives secrètes du dernier gouvernement.

' l\ (P C Recueil non périnditiue.. , Paris, Pavlin, Éditeur. , . Mars 1848. In-4.° de

/í IV-49oI pags. E.

2788—Reybaud (Charles). -Le Brésil, par... Parts; Gvillaumin et C'«, Édi-

teurs. . . I8ô6. (No verso da fl. do ante-roslo : Paris.— Typ. de líenri Plon.).

//vA- '^ ^ í"-^-" ^^ IV-244 pags. E.

Estudo interessante; impressão nitida. Pouco vulgar no mercado. Bom exemplar.

2789— Reybaud (Z,o»í.<).— Eludes sur les rctormaleurs ou socialistes modernes,

,. /p Saint-Simon,—Charles Fourier,—Robert Owen
;
par... Sixième édition...

/^ '
Paris, Guillaiwii)! et C'« . . 1840 (Impr. de Guslare Gratiel). In-8.o pgq _ g

/ tomos de IV-428 e IV-XV-38e-I-lV pags. em um vol. E.

2790 Jérome Patmot. A la recherche d'une position sociale, par. .

Nouvelle édilion, entièrement revue et corrigée. Poris : Mtchel Lévij Fri-

res... 1SG7. ln-8.» de IX-426 pags. E.

2791-Rhodes [P. Alexandre de).—DIVERS |[ VOIAGES ||
DV P. ALEXANDRE

|1

DE RHODES
]|
En la Chine, & autres Roiaumes

||
de TOrient,

||
Aueo son

relour en Europa por la Perse & TArmenie.
||
LE TOVT DIVISE' EX

O TBOIS P.4fir/£'S'.
II
SECONDE EDITION.

I!
(Linda marca do impressor;

gravura a buril em chapa de metal, primorosamente executada) || A F'A-

RIS,
II
Chez Sebastien Mabrb-Cramoise.

||
Imprimeur du Roy, rue S.

laques, aux Cicognes. || ||
M. DC. LXVl.

|1
AVEC PRl^ILEGE DE

SA MAIESTE. In-4.'' de VIII pags. (prels.) inums. e 342 nums., além de

uma inum. inserindo o ^EXTRAIT DV PRIVILEGE.» e uma em branco,

final. E.

As VIII pags. prels. inserem o titulo e a «TABLE
|| DES |1 CHAPITRES..

Obra muito interessante e estimada. Nela se encontra relatada uma viagem que o autor

fez a vários logares da nossa Índia Oriental. Edição magnificamente executada. Os
exemplares são raros no mercado. O nosso encontra-se belamente conservado. -Bru-
net, Man. du libraire, tomo 4.o, col. 1269.

/^
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Ribadeneira (P. Pedro de).—Veja-se : Rivadeneira.

2792— Riboiro [Dr. j4?ííomío).—Notas ao Plano do novo Código de direito pu- /^ 4~'C>
blico de Portugal do D.°^ Paschoal José de Mello, feitas e apresentadas /^
na Junla da Censura e Revisão pelo D." António Ribeiro em 1789. (Es-

cudo das armas reais portuguesas). Coimbra: Na Imprensa da Universi-

dade. 1844. In-8.» de 150-174-210-70-171 pags. E.

279â—Ribeiro (Bernardim).—MENINA E MOÇA ||
OU SAUDADES DE 1|

BER-

NARDIM
II
RIBEYRO.

II
DEDICADO

\\
A D. FRANCISCO || DE SA,

|| Conde C7) (^ij^é> O
de Pena Guiaõ, Camareiro niòr que foi d'ElRey

|!
Noílo Senhor do leu Con- '^

íelho de Guerra, Eftribeiro
||
mòr da Rainha Noifa Senhora ; Capitam mor,

8 Alcaide mor da Cidade do Porto, Governador de
|| S. Thiago de Cacem,

e Treze na Ordem
|1
de S. Thiago, &c.

|| ^pf^ 11
LISBOA, Na Oííic. de

DOMINGOS GONSALVES.
||
Anno MDCCLXXXV.

||
Com /.ice/ifa àa Real Meza

Cenforia. In-8.° peq. de VIU pags. (prels.) inums. e 358 nums. E.

Na primeira (a II em branco) das VIII pags. prels. o frontispício acima reproduzido ; na

pag. III, em caracteres itálicos e alguns redondos, a Dedicatória: «/4 DON FRAN-
CISCO DE SA ,1 Conde de Penaguião... \\

MANOEL DA SYSVA (slc) || Mafcarenhas

Fidalgo da Cafa de Sua || Mageftade, Gouernador da Forta-
II
leza de Outão.> (da-

tada no fim: ^Lisboa i5. de\\Ianeiro i645.>) ; de pag. IV a parte da VI o .PRO-

LOGO.» ; e na parte inferior da mesma pag. VI e em parte da pag. VII (a restante

parte desta pag. e pag. VIII em branco) um Soneto, precedido da seguinte epigrafe

:

«O Doutor Luiz Guadalupe Jurlfcoii- \\ sulto Olyflponenfe. \\ A Manoel da Silva

Mafcarenhas, por hauer\\ feito Imprimir eftas obras, que Jã eftauaõ\\ quafl efque-

cidas.t

As 353 pags. nums. compreendem: de pag. 1 a 267 o texto propriamente dito da «Me-

nina e moça» (Livro Primeiro e Livro Segundo : aquele com XXXI Capítulos, este

com LVIU), que fecha com o usual-FIM, seguindo-se o remate de um florão orna-

mental (gravura em madeira); de pag. 268 a 353 cinco Eglogas (.EGLOGA 1.
1|
W-

TERLOCUrORESW Perfto, ^T Fauno.»; «EGLOGA SEOUNDA
\l
/nlerlocutores

lano, ^ Franco.', a que se segue uma Cantiga; «EGLOGA TERCEYRA. ||
Interlo-

cutores Sylueftre, ^ Amador.» ; .EGLOGA QUARTA. ||
Chamada lano.» ; e

«EGLOGA QUINTA.
|| A qual dizem fer do mefmo Autor.

Jl
Interlocutores Ribtyro,

& Agreftes.x) ; e da restante parte"da referida pag. 353 a 353 um < ROMANCE »,

que principia

:

Ao longo de hfla Ribeyra,

Que vai pelo pé da ferra,

e termina

:

Nunca vi tam grande bem,

Porem inda mal por«m,

A composição ti_pográfica é embelezada por cinco pequenas letras iniciais de desenho de

fantasia, dois cabeções decorativos e dois florões de remate ornamentais (gravuras

em madeira); empregaram- se nela caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Quinta edição, estimada e já mui pouco comum no mercado. Bom exemplar.

A Menina e moça ou Saudades de Bernardim Ribeiro, -novela pastoral em prosa, en-

tremeiada de algumas composições em verso, — é considerada, não só por escritores

nacionais como também por estrangeiros, como uma das melhores produções literá-

rias portuguesas quinhentistas ; e foi a primeira que, no seu género, se compôs e

veio á luz entre nós. Simonde de Sismondi, na sua Litterature du mldl, exprime-se

desta forma referindo-se ás Saudades :- 'Ce roman est le premie ouvrage en prose

portngaise dans lequel en ait cherché a relever ce langage et à lui faire exprimer

des sentiments passionés.»
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2794 Obras de. , Lisboa. Escriplcrio da Bibliotheca Purlvçiiicza, Rua Axi-

gnsla N." líO. ISõS. (No pé do verso da fl. do rosto : Typngraphia de An-

drade é C."...)• In-8." poq. de 394 pags. E.

Compreende um Prologo do3 Editores ; a «Menina e moça- ; as «Eglogas» ; os "Roman-
ces» e mais Poesias de Bernardim Ribeiro, e ainda: "Observações sobre as differen-

ças encontradas nas edições de Bernardim Ribeiro.»

Das obras de Bernardim (ou Bcrnaldim) Ribeiro, compreendendo verso e prosa, ao que

parece dadas primitivamente a lume, em Ferrara, em 1554, registam-se hoje as se-

guintes edições, sendo as primeiras de extrema raridade :

1." (?)-Hystoria da IWenina e Moça, por Bernardim Ribeyro, agora de novo estam-

pada e con summa diligencia emendada, e assi algflas eglogas suas... En Fer-

rara, 1554. In-S.o peq.

2.-$Irimíirn ri fcgimín pmlc íio U»tn rljniiinftii fniianíiís 6c íJcriinv-

Siiti líilifiro, roíii loSns fuás obrns. (TinflnSnaci òt frii ^Jioptio

nviflilinl. PoiínmClItC iUiprtffO. 1557. (Estes dizeres, a preto e vermelho,

encontram- se dentro d'uma espécie de cipelinha, tosca gravura em madeira. No

fim do texto da obra a subscrição final :)-|)MIVrÍmÍO|r t|"tnS olirníi 6r tínr-

imiSiiii ííilirirn, Hn limito ri ftuijj leni ciSníic 6c (C-iuirn cm rnín 6c

^u6ic 6c fSurgns rnunlciro ri iniyrrfror 6n rnfn 6ii (í:nr6rnl iffnnlc

noffo fciior: uns trintn ôc Jnuciru 6c Jjtl.ç.lutij. in-s.o de cixxxj tf.

nums., incluindo as de prels., e cinco de Taòoa, em caracteres góticos. Esta edi-

ção, preciosa, de que ha um exemplar na Bibl. Publ. Eborense e outro no Mu-
seo Britânico, compreende as duas partes da Menina e Moça e cinco Eglogas.

3.'-Hystoria da Menina e Moca, (slc) por Bernaldim Ribeyro agora mesmo estam-

pada. Vendese a presente obra em Lixboa, em casa de Francisco Qrafeo, aca-

bou-se de imprimir a 20 de Março, de 1559. annos. (Colónia, por Arnold Bir-

ckman 1559?). In 8.0 peq. de clxxj ff. nums. Contém, além da Menina e Mo(a:
sextiitas e Cantigas de B. Ribeiro, a Egloga de Christouam Falcam cliajnada

C/trisJal, a Carta de Chris/al e umas Cantigas do mesmo, peças estas que vão

de tL cxxx a clxxj, e que Brunet dá como já incluídas na edição primitiva da

Menina e Moça de 1554.

4." -Primeira e segunda parte das Savdades de Bernardim Ribeiro. Hora nouamente

impressa. Por Manoel da Sylva Mascarenhas, Fidalgo da Casa de Sua Mages-

tade, Governador da Fortaleza de Santiago do Outão. Dedicado a Dom Fran-

cisco de Sa, Conde de Penaguião... Em Lisboa, com todas as licenças necessá-

rias. Por Paulo Craesbeecit Impressor das três Ordès Militares. E a sua custa.

Anno 1545. In-8.o peq. de IV ff. inums. e 171 uums. na frente.

5." — Menina e Moça ou Saudades de Bernardim Ribeyro... Lisboa, Na Officina de

Domingos Gonsatves Anno MDCCLXXXV. Com Licença da Real Meza Censó-

ria. ln.8.0 peq. de VlII-358 pags. (É a primeira das duas edições que descreve-

mos acima, e de que a Livraria Azevedo-Samodães possue um exemplar).

b.'- Obras de Bernardim Ribeiro. Lisboa, Na Typ. de Andrade 6 C», 1852. In-16.o

de 394 pags. (É a segunda das duas citadas edições, de que ha mn exemplar na

Livraria Azevedo-Samodães). ^'

7.' -Menina e Moça. Romance clássico de Bernardim Ribeiro. S. ind. de log. (Lis-

boa). Imprensa Commerclal, 1S60. In-4.o de 69 pags., a duas cols.

8.'- Versos li
de Bernardim Ribeiro

|| (Linda vinheta ornamental)
|] Lisboa || || Ty-

pographia Elzeviriana || lt
ria Idccc lvxxvi. — No fim a seguinte curiosa su-

bscrição final : Ha empremyffam defte prefentc Veltume, hõ- 1; de fachaõ col-

legidas lias trouas domuyto
\\
gualãte & affaz craro poeta Bernaldym \ rribeyro,

foy Jlecta ê ha muy nobre &
li ffépre Hall çijdade de Lixboõa per artes || datl-

fredo de Carualho mceftre de Ifõr- 1| ma & impremidor, q de faa maão & cõ||
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aluda de feos mocos apprêdifes cã- II ceriou & hordeitou todaltas covsas i] ptra

afsf poer eii obra ho dicto \\ livro, & acabcvffe jaa cosi noy- \\ te huã sabbado,

ij dias do
II
mes de laneyro da era de \\ noSfo Seilor thfi Xpo de l| Mill Dccc

LxxxvjWannos.W LAVS DEO.-\n-i.° gr. de duas ff. em branco, XV-150 pags. e

miis uma pag. em branco e outra com o registo acima transcrito, e ainda: 4

pags. (de papel diverso) de prospecto-reclame a uma projectada edição (análoga

á dos Versos de Bernardim Ribeiro) das Redondilhas de Camões. Edição revista

e prefaciada por Xavier da Cunha, e duas outras ff. em branco.

Edição luxuosa ; o trabalho tipográfico verdadeiramente primoroso. Todas as

pags. (incluindo o ante-rosto e o rosto) estão guarnecidas de lindas cercaduras,

impressas a cõr de castanha. O frontispício e as letras iniciais (de desenho de

fantasia) são impressas a preto e vermelho. Belo espécime das artes gráficas por-

tuguesas. A sua tiragem limitou-se a 111 exemplares, em óptimo papel cartolina

imperial assetiuado, todos numerados e rubricados pelo revisor e prefaciador da

edição e pelo editor e Impressor, respectivamente — Xavier da Cunha e Alfredo

de Carvalho. O Prefacio de Xavier da Cunha ocupa as pags. prels. VII a XV.

9."-«Menina e moça...» Edição dirigida e prefaciada por D. José Pessanha. (Mono-

grama da Livraria Editora). Porto : Livraria Internacional de Ernesto Char-

dron... IS91... (No verso do ante-rosto; Porto-Typ. de A. J. da Silva Tei-

xeira...'). In-8.0 de LXXlX-262 pags., vindo nas pags. prels.: de pag. VII a

IX uma <Advertencia> e de pag. XI a LXXIX o «Prefacio»; e nas 262 pags.

imediatas: de pag. 1 a 226 o texto da -Menina e Moça» propriamente dito; de

pag. 227 a 259 as «Notas> de D. José Pessanha ; e nas pags. 261 e 262 as

«Erratas.»

10.'— Saudades. Edição dirigida por Delfim Guimarães. Lisboa: Guimarães & C".

(Imprensa Libanlo da Silva?). In-8.o de IV-176 pags.

Na Biblioteca Nacional de Lisboa existe, encorporado em uma Miscellanea (reservado,

n.° 218-verraelho), um exemplar d'uma edição quinhentista de algumas das compo-

sições poéticas de Bernardim Ribeiro. Os dizeres do frontispício desta preciosa e ra-

ríssima espécie bibliográfica rezam textualmente assim:

CE Kroun© i)í ôouiS pnftorís f. Silucflrc ri glmniior. ííitns por gtr-

itnlStm líiliíiro. Hoiiniitíntí fmprcmiíins roíii outroiS Sous rmnnrts roíit

funs grcifns que &i|tm : ffi' bclfrme. (g juftn fuc mi pcriíicion. C- ;)nf-

fniràa ri mnr Jirniíirn. 1536. In-4.o de IV ff. Inums., ou seja um caderno de

impressão, rubricado, no pé da frente da segunda fl. : % tj.

Os dizeres acima transcritos acham-se dentro de um alçado formado por quatro

vinhetas ornamentais (gravura em madeira), em disposição combinada. A composição

tipográlica, a três cols. por pag., foi executada com caracteres góticos. No fim do

texto, a rematar, vem o usual -íillis IflUS 6íO.

As Eglogas de Egestio, Datlo e Laureno foram também impressas juntamente com as

Rimas de Estevão Rodrigues, estampadas em Florença, 1623, in-8.o.

Relativamente a Bernardim Ribeiro e suas obras, são muito interessantes e valiosas, pe-

los substanciais subsídios bio-bibliográficos que oferecem os seguintes trabalhos lile-

rirlos: Bibl. Lusit. de Barbosa Machado (tomo I, pags. ò\i-5\9);- Memorias para a

hlst. da Typ. port., por Ribeiro dos Santos (Mem. da Lit. Port., tomo VIII, pags.

93 e seguintes) ;- Os amores de Bernardim Ribeiro e a infanta D. Beatriz, por A.

Herculano (Panorama, vol. 3.o (1839), pags. 276-278) ;- £/»sa(í7 crltico-blographlco so-

bre os melhores poetas portuguezes, por Costa e Silva (tomo 1, pags. 102-120);-

Dic. bibl. port. de Inocêncio (tomo I, pags. 356-359 e tomo VIII, pags. 379);-Afan.

du Lib. et de l'Amateur de Livres, de Ch. Brunet (tomo IV, cols. I273-I274) ;-£«-

sayo de una Bibl. Esp. de libros raros y curiosos, de Bart. Oallardo (tomo IV, cols.

90-í,l-onde vem descrito um Ms. (foi. de 245 pags.) do século XVI com as obras de

B. Ribeiro, sob o titulo de: «U Tratado de Bernaldim S.\àe\ro.>);- Bernardim Ri-

beiro e os bocullstas, por Teófilo Braga ; — Poesias de Sá de Miranda, edição acom-
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panhada de um estudo e anotada por D. Carolina Michaelis de Vasconcellos ;
- Ker-

sos de Bernardim Ribeiro, Lisboa, 1886 (Prrjacio por Xavier án Cunha
;
pags. prels.

VII a XV) .-"Meuina e moça', Porto, Í8Q1 {Prefacio e Notas por D. José Pessa-

nha; pags. prels. XI a LXXXIX, e pags. 229-259) ;-e Bernardim Ribeiro (O Poeta

Crlsfal). Subsídios para a Historia da literatura portuguesa, por Delfim Guimarães.

^ 2795—Ribeiro {Hinfse).— Questões parlamentares de 1888. Lisboa: Imprensa-

O -Nacional, 1888. In-S.» de 380 pags. E.

2796- Ribeiro (JoãoL-HlsTOIRE H DE L'ISLE H Dlí
|1
CEYLAN, |1 Ecrile par le

('apitaine Jean
|!
Hibeyro, & preíentée au

||
Hoy de Portugal en 1685.

||

, Z-*^ ^ ^
Traduite du Porlvgais en fraiiçais.

\\
(Pequena vinheta ornainental)

|]
.4 Tre-

voHx, ^ fe vende.
|| A PAUIS, || Chez Jean Roudot, Libraire de 1| TAcode-

mie Hoyale des Sciences, ruo
||
S. Jacqiies au Soleil d'or. || ||

M.

nCCI. (1701) II
Avec Arprchation ^ Primlege. In-lS." de XXXVI pags. (prels.)

innms. e 3^'2 nunis. E.

As XXXVI pags. prels. compreendem o seguinte: titulo do ante-rosto («HISTOIREll DE
L'ISLE ![ DE CEYLAN.») (pag. I ; a II em branco) ; titulo do rosto, acima reproduzido

(pag. III
; a IV em branco) ; em caracteres itálicos, a Dedicatória: «A SON EXCEL-

LENCE
li
iWADAME

1|
LA COMTESSE DOUAIRIERL :\ D'ERICEVRA.., subscrita no

fim: *MADAME\\De voftre Excellence \\ Le tresltumble ^ tres-\\obelffant fervl-

teurj. L. a > (J. Legrand) (pags. V a XI) ; PREFACE || DE || L'AUTEUR.> (pags. XII

a XIV); .PREKACE||DU!ITRADUCTEUR... (pags. XV a XXIII) ; de pag. XIX a

XXIII : Des dljfereiíts noms de l'Ifle de\\ Ccylan. Abregé de ce que les\\anclens Au-

teurs, ^ ceux du
||
moyeu Age ont écrlt fur cette || Ifíe.-) ; tExpllcatlon des Noms

de
II

Dlgfiliez ^o (pag. XXIV) ; «TABLE [1 DES CHAPITRES.» (pags. XXV a

XXX); .EXTRAIT DU PRIVILEQEW de S. A. S. Monfelgneur Prlace] Souveraiu

de Dombes.t (parte da pag. XXXI) ; EXTRAIT DES REGISTRES
,

du Parlement.t

(da parte iníerior da mesma pag. XXXI a parte da XXXIV); .APPROBATION\\De
Monfleur PAbbe' Oallols de 1'Acade- \{ mie Royalle des Sciences..,', subscrita: cBos-

QuiLLON.» (parte inferior da referida pag. XXXIV) ; <PERMISSION.>, subscrita:

cCachrt de Mo.ntzan.» (pag. XXXV); e Fautes Jurvenues à PImprefSlon.' (pag.

XXXVl).

De pag. 1 a 352 decorre o texio da Htstolre propriamente dito, que é dividido em três

Livros : tendo o primeiro XXV Capítulos ; o segundo, precedido da epigrafe

:

LIVRE SECOND.
II
Contenant les Ouerres que les || Porfugais ont auês dans rifle

II
de Ceylan avec le Roy de Can- 1| dy, & avec les Holandois.»

XXIII Capítulos; e o terceiro, precedido também da epigrafe:

• LIVRE TROISIE'ME. || Fautes que nous avons commi-
|I
fes dans nos Conquêtes des

11
Indes.»

apresenta apenas II Capítulos.

A composição tipográfica, executada com caracteres redondos e algum itálico, í embe-

lezada com uma letra ornamental, sete cabeções decorativos e vários florões de re-

mate, tudo gravado em madeira.

O volume contém também uma grande «Carte
||
de l'Isle de

||
Ceylan

||
|| Par te

S.' nu l'Isle
II
Oeographe. ||

1700." (gravura a buril (grave par Bercy), impressa em

folha de grande formato, desdobrável); e mais seis estampas (gravara a buril, assi-

nada: Bercy fecit), impressas aparte, em folhas de formato maior que o do livro,

reproduzindo a primeira das sete estampas a planta da Cannelller; a segunda uma

Talagalja; a terceira a Planta de cColojibo (e suas fortalezas) !l tel qull étolí lors

qull appar- \\ tenoit aux Portugals.' ; a quarta uma vista ou planta da -Ponta de

Qale.», com a respectiva fortaleza; a quinta o plano da Bavi; de Triquinimai-»,
II
et

de CoTiARi.» ; a sexta a planta da iIsle
;;
de Manar.» ; e a sétima um -Plan

|| de la

VlUe et\\ du CItâteau ||
de Kandi

|| Capitule dt Pljle || de Ceylan.'

Esta «Histoire de Ceylan» do Capitão João Ribeiío é de muito merecimento e justamente

considerada, por ter sido o autor testemunha presencial dos sucessos que relata.
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Versão francesa muito estimada, feita por M. Legrand. Única edição ati hoje pu-

blicada, MUITO RARA. Belo exemplar.

O original português, compreendendo três Livros (o primeiro com XXIV Capítulos, o

segundo com XXVII, e o terceiro com X), saiu pela primeira vez, em 1836, no

tomo V da Collecção de Noticias para a Historia e Qeographia das Nações Ultra-

marinas (vejase, no presente Catálogo, o n.o 800), publicada pela Academia das

Sciencias de Lisboa. O respectivo titulo é textualmente^

«FATALIDADE HISTÓRICA
||
DA ILHA DE

jl
CEILÃO 11 DEDICADA A' MACES-

TADE DO SERENÍSSIMO
11
D. PEDRO 11. REI DE PORTUGAL 1| NOSSO SE-

NHOR .
Efcrita pelo CAPITÃO JOÃO RIBEIRO.»

É o N.o I do tomo V da referida Colecção, e consta de um 4.o de, além do

rosto, IX-274-IV pags. e um mapa, litografado, em fl. aparte, desdobrável. As IX ff.

prels. compreendem: lADVERTENClA.» (pags. I a V; a VI em branco); em cara-

cteres itálicos, a Dedicatória a D. Pedro II, datada e subscrita: Lisboa S de Janeiro

de 16S5. João Ribeiro (pag. VII ; a VIII em branco) ; e o «PROLOGO.* (pag. IX).

E as IV pags finais o <INDEXllDo5 Capita/os que contem este tratado.»

Fatalidade histórica de Ceilão...—Veja-se: Collecção de noticias...

2797— Ribeiro [João Pedro).— .Additamentos, e retoques á Synopse Chroiolo-

gica. Pelo conselheiro... l.ishoa: Na Typ. da Acndeti.ia. 1829. Com Li-

cevi-a de Sun Magestade. In-4.° de VIII-3á8-\'I pags. E.

2798 Dissertações chronologicns e criticas sobre a historia e jurispru- ^y
dencia ecclesiastica e civil de Portugal. Publicadas, por ordem da Acade- '^

(^ ^ £> <^

mia R. das Sciencias de Lisboa, pelo seu sócio... (.Marca-emblênna da

Academia' das Sciencias). Lhboa : Na Typ. da mesma Aeademii. Armo

1810-36. Com licença de S. Alteza Real. 111-4.", 5 vols. de VIII-404-I ; II-]V-

2921; II-234-IH; 1X-246-II-VIII e II-405-IX pags. E.

Obra importante e muito estimada. Edição primitivi, RARA. Belo exemplar.

2799 Memorias para a Historia das inquirições dos primeiros reinados

de Portugal, colligidas pelos discípulos da Aula Diplomática no anno de

1814 para 1815, debaixo da direcgão dos lentes proprietário, e substituto

da mesma aula. (Escudo das armas reais portuguesas). Lisboa.- Na Impres-

tão Regia. Anno ISlõ. Com Licença. In-4.° de 144-138-11 pags. E.

Publicadas anónimas. Estimadas e pouco vulgares. Bom exemplar.

2800 Observações históricas e criticas para servirem de memorias ao

systenia da Diplomacia portugueza . . Parte I. (única publicada). Lisboa:

Na Typ. da Academia. Anno M.DCC.XCVIII. Com licença de S. Mages- / ///O^ ,r\

tade. In-i.» de XII-152-IV pags. E. /í/jfwO
Apreciada e pouco vulgar. -Encadernadas juntamente no mesmo volume estão as seguin-

tes produções literárias do mesmo autor: -^

•DISSERTAÇÃO histórica, jurídica e económica sobre a reforma dos foraes no rei-

nado do Sçnhor D. Manoel. Pelo Desembargador João Pedro Ribeiro. Parte I. (única

que se publicou). (Escudo* das armas reais portuguesas). Lisboa: Na Impressão Re-

gia. Anno 1812. Com Licença.» In-4.o de 94-1 pags.

«MEMORIA para a historia das confirmações regias neste reino, com as respectivas

provas colligidas pellos discípulos da Aula de Diplomática no anno de 1815 para

1816 debaixo da direcção dos lentes proprietário, e substituto da mesma aula. (Es-

cudo de armas reais portuguesas).^iisíoa .• Na Imp. Regia. Anno 1S16. Com Licença.-

In-4.0 de I68II1 pags.

«ADDITAMENTOS e retoques ás Memorias para a Historia das Inquirições dos Pri-

meiros Reinados, impressas em 1315. (S. ind. de log., n. de d. da impr.) In-4.o de

24 pags.

folé^-^
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^'^ O O

9,40

2801 REFLEXÕES HISTÓRICAS
|| PELO CONSELHEIRO

|| João Pedro

Ribeiro
\\

-~-
|1 PARTE I. (e II) |1 ||

(Escuiio das armas reais por-

luguezas)
||
COIMBRA :

|| NA IMPRENSA DA UNIVElíSIDADE.
|1 -=5S=- ||

1835-36.—In-8.°, 2 [.artes de 11-141 e 11-198 pags., além dfi uma de «ER-

RATAS.», e (ima em hranco em cada uma das duas partes, finais., em
um vol. E.

Obra interessante, de merecimento e muito estimada. Rara. ,Belo exemplar.

2802— Ribeiro {Luis José).—Descripção histórica sobre a vida, reinado, e

acções de Paulo I. Imperador e autócrata de todas as Russias, &c. &c.

&c. Primeira e segunda parte, traduzida do italiano para portuguez. .

.

Por... Lisboa: Na Impressão Regia. Anno 181S. Com Licença. In-8.° de

XI-1'28 pags. E.

2803— Ribeiro (P. JUaí/ieMs).— Alivio de tristes, e consolp.çaõ de queixosos.

Seis Partes divididas em dous Volumes, nesta ultima Edicgaõ: Composto

'J^ ^ ^.^ Pelo... Parocho da Azoeira, Theologo Pregador deste Arcebispado, e na-

tural desta Cidade de Lisboa : Tomo L OíTerecido ao Excellentissimo Se-

nhor D. Francisco de Menezes, Nono Senhor da Casa do Louriçal, &c.

(Vinheta ornamental ; gravura em madeira). Lisboa Occidental, Na Ofíi-

cina Ferreiíiana. il. DCV. XXXIV-DCC. XXX VIL Com todas as licenças

necessárias, e Privilegio Real. In-i.", 2 tomos de XlI-444 e XII-133-136-

164 pags., em um vol. E.

As XII pags. prels. do tomo I inserem: titulo (impresso, alternadamente, a preto ea
vermelho); Dedicatória a D. Francisco de Menezes (subscrita pelo impressor IVliguel

Lopes Ferreira) ; «Prologo» ; e «Index dos Capítulos deste primeiro toDio.> -As XII

pags. prels. do tomo II compreendem : titulo (também, como o do tomo primeiro,

impresso a preto e a vermelho) ; Dedicatória a D. Constança de Menezes, subscrita

pelo impressor Miguel Lopes Ferreira) ; «Prologo ao Leytor.. ; e «Index dos Capítu-

los deste segundo Tomo.»

Livro clássico e estimado. Boa edição, já bastante rara.

As quatro primeiras partes da obra foram pela primeira vez impressas em Lisboa, por

João da^ Costa, 1672-74, in-8.o, 3 vols. (as duas ultimas partes em um só volume).

Anos depois aparecia a seguinte reimpressão, acompanhada da Quinta Parte : Lis-

boa. Na Officiria de Amiguei Deslaiides, 16S1, in-4.o, 2 tomos de VII 524 pags., o pri-

meiro (partes primeira a quarta) e VII-136-IV pags., o 2.o (parte Quinta). Das de-

mais reimpressões que se fizeram do livro, tivemos já exemplares das de Lisboa,

Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1732, in-4.o, 2 vols. ; e /*/., na OJjlclna

de Joséda Silva da Natividade... Aimo M. DCC. LIV... In-4.o, 2 tomos de XI-516-

IV pags.

Desta obra do P. Mateus Ribeiro existe uma versão castelhana, feita por Juan António

de Mora. No «Catálogo de libros impressos y manuscritos de los siglos XV ai XVIII,

De venta en la Libreria de los Bibliófilos Espanoles, Viuda de Rico» (Madrid, 1909),

vem anunciado, sob o n.o 2603, por 15 pesetas, um exemplar da seguinte edição: —
«Alivio de tristes y consuelo de quejosos, traducidas por Juan António Mora. Bar-

ctlona, Bezares, 1755? Consta de um vol. in-4.o de VI-438 pags., além>de outras de

índice, finais.

2804 Retiro de cuidados, e vida de Carlos, e Rozaura. 1. e IL (e III e

IV) Parte. Composta Pelo... Theologo, Pregador deste Arcebispado, e

natural de Lisboa. Dedicado a Diogo de Vasooncellos, Fidalgo da Casa de

Sua Magestade, &c. (Vinheta ornamental ; gravura em madeira). Lisboa :

MDCCLXIV. Na Offic. de Ignacio Nogueira Xisto. Com todas as licenças ne-

cessárias. In-i.", 2 tomos de VIII-391 e VI1I-4G4 pags., em um vol. E.
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Livro clássico e estimado. Edição já pouco vulgar. -A edição primitiva toi dada á es-

tampa em Lisboa, por Miguel Dtslaitdes, 1681-S5 (Partes primeira a terceira), e Ibi.,

por Manoel Lopes Ferreira, 16S9 (a parte quarta), in-8.o, 3 vols.

Além da reimpressão a que pertence o nosso exemplar, são conhecidas ainda estas duas

outras, anteriores, compreendendo todas as partes : Lisboa : Na OJjiclna de Domin-

gos Rodrigues. Anno de 1746. Com todas as licenças necessárias. ln-4.o, 2 vols. dt

Xn-3S2-X e XII-4a5 pags. ; e : Lisboa. Na Officina Ferreiriana. Anuo M.DCC.L.
In-4.0 de 630 pags.

'2805- RODA
|1 DA 1|

FORTUNA,
||
E VMa de

||
ALEXANDRE, E JACINTA,

II
PRIMEYRA PARTE,

II
Comjjosío pelo Parfce || MATTHEUS RIBEYRO,

||

Theologo, Pregador natural de Lisboa.
|| OFFERECIDA 11 AO SENHOR

ANTONU) DE ||
BASTO PEREYRA,

||
Do Conselho d'EIRey Nosso Senhor...

LISBOA ORIENTAL. || Na Officina de FELIPPE DE SOUSA || VILELLA.

il 11
Anno. de M.DCCXXIV.

|| Com todas as licenças necessárias. In-S."

peq. de XIV pags. (prels.í e 333 nnms., além de mais 111 inums. e duas

em branco, finais.

As XIV pags. prels. compreendem o seguinte : titulo ; Dedicatória «AO SENHOR || AN-
TÓNIO DE BASTO PEREYRA...» subscrita pelo impressor Felippe de Sousa Vi-

lella; «PROLOGOU AO LEYTOR» .LICENC,AS. (Do Santo Ollicio.-Do Ordinário.

-Do Paço) permitindo a impressão; e o «INDEX :; DOS CAPÍTULOS DESTA
1|

Primeyra Parte»— Nas três pags. inums. finais decorre o «INDEX-D/IS COUSAS
NOTÁVEIS

\\
que te contem neste livro.'

SEGUNDA Parte,
II

. . . M., peio mesmo impressor. \\ Anno de M.

DCCXXIV... In-8.° peq. de XIV pags. (prels.) inums., 304 nums. e mais

IV inums., finais.

As XIV pags. prels. inserem: titulo, acima transcrito: Dedicatória .AO SENHOR || AN-
TÓNIO DE BASTO PEREYRA || , . . . (diversa da que vem na parte primeira)

.

«PROLOGO.; «LICENC.AS > (Do Santo Officio.-Do Ordinario.-Do Paço.); e ó

.INDEX
11 DOS CAPÍTULOS DESTA H Segunda Parte.—Nas IV pags. inums. finais o

«INDEX
II
O/IS COUSASW notáveis, que se contem neste i livro.>

-Terceira, & ultima Parte,
|| Composta pelo Padre. . .

||
Dedicada à Ex-

celleniissima Senhora
\\
D. ANNA DE LORENA,

||
Filha do Excellétissimo

Senhor Duque do
||
Cadaval Dom Nuno Alvares Pereyra. || ||

LIS-

BOA,
II
Na Officina de MIGUEL DESLANDES, || Impressor de Sua Mages-

tade. Anno 1695.
|| Com todas as licenças necessárias. \\ A custa de António

Corrêa da Fonseca.—In-8.° peq. de XIV pags. (prels.) inums., 426 nums.

e mais I-IV inums., além de uma em branco, finais.

—

As ires partes em

dois vols. E.

As XIV pags. prels. conteem o seguinte : titulo, acima reproduzido ; Dedicatória a

«D. ANNA DE LORENA...», subscrita por António Corrêa da Fonseca; «PRO-

LOGO
jí Ao í-eytor. ; .LICENÇAS. (Do Santo Oilicio.-Do Ordinário. -Do Paço.)

permitindo a impressão; e o «INDEX |; Dos Capítulos de-
II
esta Terceira || Parte»

-

Nas IV pags. inums. finais decorre o «INDEX || das cousas mais notáveis, I!
que se

contém neste ;| livro», que remata com o usual -FIM., a que se segue ainda uma vi-

nheta (gravura em madeira) representando um vaso com Hõres.

A edição original, muito rara, das duas primeiras partes deste livro do P. Mateus Ri-

beiro, foi impressa em Lisboa, por Miguel Deslandes, 1692-93, in-8.o peq., 2 vols. de

3S3 pags., além das do rosto, Índice, licenças, etc, o I o; e 304 paga., o 2.o.

2806— Ribeiro {Thomás).—D. Jayme ou a dominação de Castella. Poema por...

Com uma conversação preambular pelo Senhor A. F. de Castilho, Lisboa:

tc^

Jl^/'^a> í3
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Typ. da Soe. T\jp. Franco-Portugueza . . . 1862. In-8.o de LX-285-III-XI

pags. E.

A Conversação preambular de Castilho decorre nas pags. prels. IX a LX, e vem no

fim datada : «Lisboa 11 de julho de 1862, ao [| meio dit, ao cantar a primeira || cigarra

d'Anacreonte na copa da
|| minha olais.»

Poema muito apreciada. Primeira edição, já pouco vulgar no mercado. Bom exemplar-

2807 Jornadas. Primeira pnrle— Do Tejo ao Mandovy. Coimbra: Livra-

ria Central de José Diogo Pires — Editor... Í87.3. (No fim: Imprensa da

Universidade — 1873). In-S." de 403 pags. E.

Apreciada e pouco vulgar- Falta a Segunda parte— £n/r« Palmeiras.

2808 Vésperas. Poesias dispersas... Livraria Internacioual, de Ernesto

Chardron, editor. Porto e Braga. ISSO (No pé do verso da fl. do ante-rosto:

^ ^ Tiip. da Comp.a Liiteraria.. . Porto). In-S.» de 303-I1I-I1I III pags. E.

Na pag. 5 a Dedicatória: <A0 EMI.\ENTE, AO SABIO ESCRIPTOR ||
Camillo Castello

Branco
[|
TESTEMUNHO DE SINCERA ADMIRAÇÃO 1|E CONSTANTE AMISADE

II
O. D. C.

Ij
O aucíort ; e nas pags. VII e VIII uma «Carta a Camillo Castello

Branco», datada e subscrita no fim: «Lisboa, 15 de setembro de 1879. || Thomai Rl-

belro.t

O frontispício é impresso a preto e a vermelho. -Edição primitiva, já pouco frequente.

2809-Riboiro Cabral (jJão).—EPITOME
i|
DA 1| VIDA, |1

E ACÇOENS DO CAR-
, / _ DEAL||JVLIO MAZZARINO,

11
Primeiro Miniftro da Coroa de Franca, ll

/l/[/fk Q ^ ESCRITA EM ITALIANO
i\
por hum Cavalleiro Romano, ||

Traduzida do

-J"
^ manufcrito em Portuguez

||
POH

Jl
JOAM RIBEYRO CABRAL, |1

Cavalleyro

da Ordem de Chriíto, &
\\
Oííicial da Secretaria d'Eltado

; ||
OFFERECIDO

AO SENHOR
II
DIOGO DE MENDONÇA || CORTE-REAL, H Do Cõfelho de S.

Mageftade, feu Secretario \\ d'Eftado, ^ Commendador da Commen- \\ da de

S. Maria de Tranco/o da
\\
Ordem de Chrifto.

||

~^^~
||
LISBOA,

||
NA Offi-

cina de VALENTIM DA COSTA DESLANDES, H Impreílor de Sua Magel-

tade, «I à fua cufta. || ||
M.DCCIX. (1709) H Com todas as licenças ne-

ceffárias. In-8.° peq. de VIII pags. (prels.) inums. e 150 nums. E.

Na primeira das VIU pags. prels. o titulo acima transcrito; a pag. II em branco; nas

pags. Ill e IV, em caracteres itálicos, a <DEDICATORIA> a Diogo de Mendonça Corte

Real, subscrita pelo impressor; «Criado de V. S. ]| Valentim da Cofta Defiandes»

;

nas.pags. V e VI o Prologo de João Ribeiro Cabral (o autor da obra, e não apenas

mero tradutor, como êle se inculca no frontispício do livro) «Ao Leitor» ; e nas

pags. VII e VIII as licenças permitindo a impressão.

As 150 pags. inums. inserem o texto da obra propriamente dito, que é dividido em três

Livros (LIVRO PRIMEIRO a LIVRO lU).

A composição tipográfica acha*se embelezada de varias letras iniciais ornadas, seis ca-

beções decorativos (alguns formados de pequenas vinhetas ornamentais simetrica-

mente dispostas) e um fiorão de remate, tudo de desenho de fantasia e gravido em

madeira.

Livrinho estimado e MUITO RARO. Belo exemplar. -Xavier da Cunha, ímprtssõts

Deslandeslanas, vol. II, pags. 887-889.
*"

2HI0 RELAÇAMIl POLITICA 1| DAS MAIS PARTICULARES ACÇOENS
||

II
DO

II
CONDE DUQUE ||

DE OLIVAHES,
|| E SUCCESSOS DA MONARQUIA

^ DE
II
Hefpanha no tempo do feu governo, que fez hum Emhayxa-

1|
dor de

Veneza ^ lua Republica, eftando em Madrid ; || Tirada do borrador manuf-

cripto, ^ traduzida no idioma Portuguez \\ por Joaõ Ribeyro Cabral, Qfficiai

da Secretaria de Eftado; ||
E OFFERECIDA AO SENHOR ||

BARTHOLÓMEO

2^^'
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DE SOVSA
II
MEXIA,

||
DO CONSELHO DE SUA MAGESTADE, E DO DE

||

fua Fazenda...
||
(Marca do impressor? gravura em madeira)

[|
LISBOA.

||

Na Onícina Real DESI.ANDESIANA. Armo 17II.
I|
Com iodas as licenças ne-

ceffarias In-i." de XVI pags. (prels.) inunis. e 264 nunis. E.

As XVI pags. prels. inserem o seguinte : titulo do ante-rosto («RELAÇAM POLITICA
||

DAS MAIS PARTICULARES ACÇOENS
;, DO ||

CONDE DUQUE DECLIVARES..)
(pag. I

; a II em branco) ; titulo do rosto, impresso, em linhas alternadas, a preto e

a vermelho (pag. III ; a IV em branco) ; em caracteres itálicos: DEDICATÓRIA;!
AO SENHOR

li
BARTHOLOMEO DE SOVSA :| MEXIA...., datada e subscrita no

fim: '...Lisboa 2$. de Agofto de lUl.WCriado de V. S.\\Jofeph de Sou/a Malta.'

(pags. V a VIII); «LICENÇAS» (Do Santo Oilicio.-Do Ordinário.—Do Paço) per-

mitindo a impressão (pags. IX a XII); e .ÍNDICE
i;
DAS MATÉRIAS QVE

II contem

efta Relação.» (pags. XIII a XVI).

Uma das duas Aprovações do Paço vem, no fim, datada e subscrita : €...em o primeyro

de Julho de 1707. || Luís do Couto Feliz.'

A composiç.io tipográfica, excelentemente trabalhada, acha-se embelezada de vários cabe-

ções decorativos e de varias letras iniciais de fantasia (gravura em madeira).

Relação muito interessante e estimada. Impressão nitida, em magnifico papel de linho.

Edição ainda hoje a única publicada. RARA. Belo exemplar. -Xavier da Cunha, Im-

pressões Deslandesianas, Vol. II, pag. 841 ;- Catálogo Fernando Palha, n.o 3931.

2811— Ribeiro Chiado (4)iío«io).—LETREYROS
||
MUYTO SENTENCIOSOS, OS

(JUAES SE ACHARAM
II
EM CERTAS

||
SEPULTURAS

[j
DE ESPANHA,

|| /^"T^ ^ í>

FEYTOS POR
II
ANTÓNIO CHI.í^DO, || EM TROVAS

II
As quaes Sepulturas

elle via. E híía Regra
\\
fpiritnal qne elle fez ao fíeral de S. Fran-\\ cifco, e

affi híía petiçam qve o meftno
\\
Chiado /es ao Commiffaijro, e a re-

|| pofta

do Geral, /íila por Af- \\foiiffo Aheres.
\\
Nova ediçam copiada fielmente de

outra mais \\ antiga de qne aquella de que dá noticia a
\\ noffa Bibliotheca.

II II
LISBOA

II
Na Offlcina de Simão Thaddeo Ferreira. || ANNO

M. DCC. LXXXIII.
II
Com Uceni;a da Real Meza Cenforia. ln-8.° peq. de 43

pags. além de três em branco, finais. B.

Na primeira pag. o frontispício; a pag. 2 em branco; de pag. 3 a 18 os Letreyros, que

fecham com o clássico—«FINIS.» ; de pag. 19 a 36 a Regra Spirltual; de pag. 37 a

39 a Petlçam que fez o Chiado ao feu Commlffayro; e de pag. 40 a 43 a Repojta

de Affonffo Alvares em nome do Commiffayro, seguindo-se, a rematar, o usual

-

• FIM.»

As peças mencionadas, tidas na conta de clássicas, são muito estimadas. A edição mais

antiga que se conhece, e que serviu de original á presente reimpressão, não indica

o logar nem a data em que veio á luz ; e a imediata é de Lisboa, Por António Al-

vares, 1602, in-8.0.
*

Relativamente aos demais escritos («Autos», etc.) de Ribeiro Chiado, cujas edições (do

século XVI e XVII) são extremamente raras, veja-se Inocêncio, Dic. bibl. portuguez,

tomo I, pags. 246-247.

Ribeiro Cirne (Dini/o).— Veja-se : Martins Sequeira (/.rts).—Informação. .

.

28I2^Ribeiro de Rgueiredo (Manuel) —Orações sagradas. Collecção dn ser-

mões escolhidos, pelo Dom Abbade d'Anta... Porto: Imprensa CiiiHsaçãn

—Santos (£• Lemos.. . 1882. In-8.° de XXV-3Í.3 IV pags. E.

Encadernada juntamente está a seguinte obra:- L'lMPOT, par Émile de Oirardin...

Sixième édition. Paris. A la Librairie Nouvelte... 1S52. In-8.o de IV-424-II pags.,

uma fl. desdobrável e o retr. de E. de Oirardin (magnifica gravura a buril, assi-

nada : E. Monain et Ferdinand se).

2813-Ribeiro de Macedo (Duaríe).— Obras do Doutor... Cavalltiro da Ordem ^^^^ <^^ -^ '

de Christo. . . OíTerecidas ao. . . Senhor D. Jozé Miguel Joam de Portugal,

O)
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/

<P ^

Conde de Vimioso... por Manoel da Conceiçam. Lisboa, Na Ofík. de Antó-

nio Isidoro da Fonseca. M. DCC. XLIIl. Com todas as licenças necessárias...

ln-4.», 2 tomos de XV1-320-I e XIV-367-1I pags. em um vol. lí.

Compilação estimada, reunindo as obras oratórias, Iiistóricas, politicas e poéticas. Pri-

meira edição, já bastante rara no mercado. Bom exemplar.

2813- A^ As mesmas obras :—í/is6oo, Na Ofjkina de António fíodtigues Ga-

^Iharclo. Aniw MDCCLXVII. Com todas as licenças necessarins . . . ln-4.°, 2

tomos de VII1-289-I e VIII-325 pags. E.

Reimpressão nitidamente impressa. Também já pouco vulgar. Belo exemplar.

2814 Obras inéditas de... Dedicadas ao... Senhor Dom João VI... pof

António Lourenço Caminha. . . (Escudo das armas reais portuguesas). Lis-

boa : Na Impressão liegia. Anno 1817. Com licença. In-8.° peq. de XX pags.

(prels.) inums. e 201 nums. E.

As pags. prels. III a XX inserem a Dedicatória de António Lourenço Caminha a

D. João VI.

Veja-se : Pinto liibeiro (Joõo).— Ohras varias...

Ribeiro de Sampaio {Francisco XanV»-).— Appendix ao Diário da viagem...

— Veja-se : Collecção de noticias. .

.

2815— Ribeiro dos Santos {António— Elpino Duriense)—Poesias de Elpino Du-

riense. . . Lisboa, Na Improsão Regia. 1812-17. Por Ordem Svperiur. In 4.°,^ /^^// rieiibe. . . L,isuoa, i\a imprefsuo neyiu. ic

^Jj^ O O 3 tomos de 385-1, 345-111 e 204 pags. E.

^4 i- o

Poesias muito apreciadas. Formosa edição, de impressão nítida cm magnifico papel ve-

Uno. Frontispícios gravados a buril em chapas de metal, e tendo no centro uma
pequena vinheta (D. J. Silva fez) com o escudo das armas reais portuguesas, seguro

por duas figuras de anjos.

Magnifico exemplar; muito bem encadernado em inteiras de carneira. Lombada e pastas

ornamentadas a oiro. — Nestas condições, raro.

16— Ribeiro dos Santos & Castilho Barreto {José—, José Feliciano de).—

Traité du consulat, par. . . et... llamhourg. De 1'Iniprimere de Lnnijlioff.

1839. In-S.o, 2 tomos de XXVlI-322 e de 323 a (349 pags., em um vol. E.

Tratado, no género, curioso. Estimado e pouco vulgar no mercado.

2817— Ribeiro Saraiva (António).— D. Miguel I. Obra a mais completa c con-

cludente que tem apparecido na Europa sobre a legitimidade e inauferí-

veis direitos do senhor D. Miguel I ao throno do Portugal. Traduzida do

^ ^ original fraucez... Lisboa: Na Imp. Regia. Anno 1828. Com Licença. In-4.''

do VIII- 140 pags. E.

As VIU pags. prels. compreendem: frontispício e uma «PREFAÇÃO-, datada e subs-

crita no fim : 'José Agostinho de Macedo. ,1 Lisboa 17 de No- 1]
vembro de 1828.»

Tradução publicada sem o nome do tradutor. Edição adornada com uma litografia repre-

sentando a aparição de Cristo a D. Afonso Henriques antes da fjptosa batalha de

Ourique.

Juntamente, na mesma encadernação, encontram-se as duas obras seguintes

:

•EXAME da Constituição de D. Pedro, e dos direitos de D. Miguel, dedicado aos

fieis portuguezes. Traducção do francez por J. P. C. B. F. (José Pinto Cardoso Beja).

Lisboa: Na Impressão Regia. 1S29. Com Licença.^ In 4.o de VUI-I66 pags. e uma

litografia (O. R. Litli. 1S29) com o retr. de D. Miguel I.

«REFUTAÇÃO do monstruoso, e revolucionário escripto impresso em Londres, inti-

tulado Quem /te o Legitimo Rei de Portugal? Questão portugueza submetida ao
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juito dos homens imparciaes. Londres. Impresso na OJiclna Portugueza 1S28. Por

José Agostinho de Macedo... Lisboa: Na Imp. Regia. IS28. Com Licença. In-4.o

de SO pags. ^ / 't~O
2818 Saraiva e Castilho, a propósito de Ovidio. Por. . . Londres: B. W. «-^

Gardiner <è Son... 1S62. In-S." de XII-329-I pags. E.

Ilustrado com duas belas litografias (Hanhart lith..) reproduzindo os retratos e autógra-

fos de A. F. de Castilho e Ribeiro Saraiva.

Ribeiro de Sotomaior (Luiz).— Poesias—Yeja-se: Soares de Passos. ,—y
2819— Ribera {Anamdo Pantaleon de).-OBRAS DE |1 ANASTASIO ||

PANTA- Z/^^? ^ ^
LEON

II
DE RIBERA

||
ILVSTBADAS CON LA PROTECCION Del Ilvstrif-

simo i Exceleiítifsimo Seiíor
\\
Don Rodrigo i Mendoça,

|1
Quarto Duque de

Paflrana, Princii.e de la \\ Cindode de Mehto.
||
Duque de Frãcauila... II

POR
II
D. lOSEPH PELLICER DE TOVAR 1| Seiwr de la Cafa Pelliccr.

\\
Cliro-

nifta de Caítilla i Leon
||
Po/t Fala, Fama

\\ ||
CON PRIVILEGIO.

||

En Madrid, por Francifco Martinez, Ano [| de M.DC.XXXIV. [1634). In-8.°

peq. de XVIII íV. (prels.) iniims. e 182 nums. na frente. E.

As XVIII ff. prels. inserem o seguinte: titulo (frente da fl. 1; verso em branco);

'Aprouacion,, .CENSVRA. e .PRIVILEGIO, (frente da H. II); «FE DE ERRA-
TAS, e oTASSA. (verso da mesma fi. II) ; Dedicatória (ff. UI e IV) ; e Prologo de

-DON lOSEPH
:í PELLICER DE TOVAR ||

A LOS CVRIOSOS.» (de tt. V a XVIII).

No verso da ultima das 182 ff. nums. vem: *EN LA MUERTE DE\\Anaftafio Panta-

leon de ;í Rlbera \\
De Don luan de VidarL 1| EPIGRAMA».

Livro de poesias muito apreciado. Edição primitiva, MUITO RARA. Salvá (n.o 902) não

conseguira nenhum exemplar completo desta edição ; ao que possuia faltava a ultima

folha. O nosso encontra-se bem conservado, salvo uma peq. e leve mancha de agua

nas ultim,-is ff.

Rlbera (P. Jimn).— Lettera annva. , . delia Filippine. . .— Vejase : Lcttere

annoa deli' índia. ..

2820—RIbert [Léonce). — Essai d'une pliilosophie nouvelle suggérée par la /^ O O
science, par. ., Paris: Félix Akan, Éditeur... 189S. (No fim: Besai^i^on.— /'
Imp. et Stéréot. de Paitl Jacquin.).— ln-8.o gr. de õtJ2 pags. E.

As pags. 5 a 15 inserem um «PRÉFACE || ESPRIT, SUBSTANCE, PLAN ET FORME
DU LIVRE..

Ricardo Fíneça Fascunh.— Veja-se: Cunha {Francisco da).

Ricci {P. Motíeu).—Annva delia Cina...— Veja-se: Leiterc onnva dclVIn-

dia . .

.

2821— Riccius {Barth.).—\nA
\\ U.N.IESV CHRISTI j] Ex uerbis Euangeliorum y

in ipsismel
|| concinnala ii

PER. R. P. || BARTHOLOM.E RICCIVM
i;
SOCIE- /^r' '^ ^

TATIS lESV
II
Ê Castrofjdardo

||
ROM/E ||

Apvd Barlhol. Znnctliim
\\
1607

||

^

PmISSV SVPERIO. In-4.° de VIII ÍT. (prels.) inums. e 160 nums. pela

frente. E.

Livro, no seu género, curioso; ilustrado com 160 gravuras de pag. inteira, abertas a

buril em chapa de metal. A portada ou frontispício, aberta a buril, é de desenho

alegórico.- Estimado e pouco vulgar. Bom exemplar; ene. moderna.

2822-Riohard (P. C/iar/es-ioiíis).—Analyse des Conciles généraiix et particu-
__

y

liers, Contenant leurs Canons sur !e Dogme, la Morale, & la Discipline u/^ <íP^
tanl ancienne que moderne, expliques par des Notes, conferes aveu le

Droit noiíveau, notamment avec le Droit particulier de la France, & pré-
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rédés d'un Traité des Conciles engendrai, pour servir d' introihiclion

:

Ouvrage «tile au Clergé séciilier& régulier, ainsi qu'aux Jurisconsiiltes;

Par le.. A Pais, Chtz Vincenl . . M DCC LXXllDCC LXXVII... ln-4.',

5 vols. de XlI-008, 872, YIII-87á, lV-842 e XVI-733-1I pags. (O nllimo vo-

lume compreende o Sj.jAemenl á obra). E.

Obra importante e muito estimada. Rara. Magnifico exemplar. -Biunet, Man. du li-

bralre, tomo 4.o, col. 1821.

2823— Rico y Amat [D. 7i(on).— Diccionario dos polilicos ou verdadeiro senf ido

das plirases e vozes mais usuaes entre os mesmos. Escripto para diverti-

mento dos que o lêem sido e instructão dos que ainda o queiram ser,

por... Traducção de A. Villas-Bors. Poiio: Ignacio Comia— Eriilcr...

ÍS75. (No verso da fl. do rosto : Porto- 1875— 7'yp. Comviercial). ln-8.° de

316 pags E.

As pags. III a VII[(assim nums.) inserem .Duas palavras sobre a publicação d'este Dic-

cionario.»

Encadernada juntamentelestá esta outra obra ;- NOVO SECRETARIO universal, commer-

ciai portuguez ou Methodo de escrever Ioda a espécie de Carias; seguido de um

Formulário de requerimentos mcmoriaes, cartas de commercio, facturas e contas cor-

rentes... Compilado por M. A. S. Lisboa: Bordallo, 1878. In-8.o de 315-V pags. e

uma estampa tirada aparte.

Risco (TlfaíiofO—Espana srigrada. . .—Veja-se: Flórez [Fr. Henrique).

2824— Rittor (Josp/íAo).—Yita, et viitntes Marise Annae Portugaliae, et Algarbiae

Regiriae, natae regiae principia Hungaria, et Boemise, archi-Diicis Austriae

&c. &C. Conscrita. . . Vienx Ansirix, TAlterie Joanis Thoihx Tratlner. . . Anno

MDCCLVI. {1756). In-8.» de Vlll (T. (prels.) inums. e 252 IV pags. E.

Adornada com o retr. de Maria Anua: F. L. Schmitiier fc. K/ínne, Í756.- Estimada e

rara, sobretudo"com o retr., que é tirado aparte, em fl. desdobrável.

A encadernação, de carneira fina, tem as pastas ornadas a oiro.

Esta^obra, que faz parte das nossas crónicas civis, foi traduzida para português pelo P.

José Ouerra, imprimindo se a tradução em Madrid, 1757, in-4.o.

2825-Rittershusius (AiV.).— GENEALOGI/E
||
IMPEliATOHUM, ||

liKGVM,
||

DVCVM,
II
;COi\IITVM,

||
IPR^EGIPUORUMQUE ALIORUM

||
PliOCRRUM

||

OlíRIS CHRISTlAiNI; |1 Deductae 1| Ah Anno CHRISTI MCCCC.
||
Continuatae

II
Ad Anniim M DC LXIV. |1 ix

\\
Nicoloo Ritlershusio. |1

EDITIO TERTIA.

II
Actior & eraendatior.

|1
(Marca do impressor; gravura em madeira)

||

TUBING.-E,
II
Impensis JOHANMS GEORGII COTT/E. |i

Typis JOHANNTS

HENRICÍ.REISII. || \\ Anno M DG LXIV.—In-fol., 2 vols. E.

O frontispício do vol. I é impresso, enriinhas alternadas, a prelo e a vermelho; e o do

II só a preto.

Obra genealógica importante e muito estimada. Multo rara. Bom exemplar.- Brunet,
"'

Man. du libraire, tomo .4.o,-cols. 1317-1318.

28í6-Rivadeneyra:(F. Perfio). —;FL0S
||
SAíNCTOHUM,

I|
HISTORIA DAS VI-

DAS, E OBRAS INSIGNES || DOS SANTOS.
||
PRIMEYRA (e Segunda)

rs PARTE. !|
PELO M.IjH. P. TEDRO DE RIBADENEYRA, |1

RELIGIOSO DA

O ^ COMPANHI.A DE JESUS, ||
E OUTROS AUTORES. ||

TRADUZIDA DA

língua CASTELHANA E\l'A NOSSA \\ Porltiguefa pelol LienciadoJoSo

Franco Barreto.
||
(Grande vinheta de assunto sacro, aberta em madeira)

II
LISBOA.

II
NaOlBcina de MANOEL LOPES FERREYRA, & à>a custa.

O o

V o
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li
M. IJCC. )V.

II
Com Iodas os licenças neceffarias. Iil-fol., 2 vols. ou Par-

les (lo XII pags. (prels.) inums. e 64.6 nums., o 1.°; e IV pags. (pieis.)

ir.iinis. e 481 nums. e uma em hrauco, fina!, O 2." K.

As XII pags. prels. do volume I compreendem; titulo (pag. I ; a II em branco); Dedi-

catória -A' sacratíssima virgem MARIA || VENERADA NA SUA ANOELICA
IMAGEM

II
DA MADRE DE DEOS, || A QUEM A PIEDADE CHRISTÃ SOLEN-

NIZA NO
II
feu Real Convento das Religiofas de Xabregas.», subscrita no fim por

Manoel Lopes Ferreira (pags. III e IV) ; ..INDEX || DAS VIDAS DOS SANTOS, E

FESTAS,
II
que celebra a Igreja Catholica nos primeyros || íeis meres do anuo...

>

(pags. V a X); e «LICENÇAS.» permitindo a impressão (pag. XI; a XII era branco).

-E as VI pags. prels. do volume II: titulo (pag. 1; a U em branco); «INDEX
1|

DAS VIDAS DOS SANTOS, E FESTAS,
||
que celebra a Igreja Catholica nos fcgun-

dos
I;
reis mefes do anno.... (pags. Ill a V) ; e «LICENÇAS.» permitindo a im-

pressão.

A composição tipográfica das peças insertas nas pags. prels. é a toda a largura das

mesmaa pags.; e a do texto da obra propriamente dito, a duas cols. por pagina.

Obra e versão mnito apreciadas. Boa edição, já bastante rara no mercado. Óptimo

e.Nemplar. ^ {-yií ^ O
'S27- FLOS

II
SANCTORUM, || DE LAS

||
VIDAS DE LOS SANTOS,

||
ES- -^ "

CRITO
II
TOR EL PADRE PEDIIO DE BlBADEyEYlU, \\

de la Compniiia

de Jesus, natural de Toledo. \\ AUMENTADO DE MUCHAS VIDAS
||
POR LOS

PP. JUÂN EUSÉBIO NIERENBERG, Y FliANClSCO GARCIA.
\\
de la

misma Compama de Jesus.
\\
AífADIDO NUEVAMENTEU LAS GORRES-

PONDIENTES PARA TODOS LOS DIAS DEL aNo, |!
vacantes à Ias antece-

dentes impressione.^,
|| POB EL MIV REVERENDO PADRE ANDRES

LOPEZ GUEBRERO,
||
de la Onlen de micstra Scfiora dei Cármen.. . \\

YEN
ESTA ULTIMA ADDICIONADO \\CON LAS VIDAS DE ALGUNOS SANTOS
ANTIGU0S, Y MODERNOS,

||
paia satistacer k las piadnsas ânsias, y vivos

deseos de tantos,
||
como las piden, y solicitan. ||

Dividido en três Tomos,

y cada uno deslos en quatro meses dei íj«o. || TOMO PRIMERO. ||
CONTIENE

LA VIDA DE CHRISTO, Y SU SANTÍSSIMA MADRE,
|| y de los Santos in-

cluídos en los meses de Enero, Febrero, Marzo, y Abril.
||

. .. II
COM LI-

CENCIA
II

\\ Barcelona: En la Imprenta de JUAN PIFERRER, afio

1734. .. In-fol. de XX pags. (prels.) inums. e 530-63 niims.

TOMO SEGUNDO,
ij
CONTIENE LAS VIDAS DE LOS SANTOS, IN-

CLUÍDOS EN LOS MESES H de Mayo, Junio, y Agosto.
||

. . . I Ibi., na mesma

imprensa... ano 17."4.— In-fol. de VIII pags. (prels.) inums. e 508-60 nums.

TOMO TERCERO. || CONTIENE LAS VIDAS DE LOS SANTOS, IN-

CLUÍDOS EN LOS MESES ||
de Setiembre, Octubre, Noviembre, y Deziem-

bre.
II

...
II
Ihi., ihí., ano 1734. In-fol. de VIII pags. (prels.) inums. e 5,32-

118 nums.— Oí^ três rolumes. K.

As XX pags. prels. do tomo I compreendem o seguinte: titulo do ante-rosto; encimado

por uma gravura quadrangular, aberta em madeira (Val/s. f) representando a Tra-

gedia do Calvário, a Dedicatória -A LA ||
MAGESTAD SOBERANA ||

DE CHRISTO

i:
REY, SENOR, Y REDEMPTOR 1!

NUESTRO..) subsctit.i : Vuestros humildes Es-

clavos,
i;
Jayme Batíle.

\\ Jaymc Suiià. || Juan Piferrer.f) ; Aprovações e Licençes per-

mitindo a impressão ; . TASSA.» ; 'FEE DE ERRA TAS.' ; a duas cols.
:
«TABLA

j

DE LAS VIDAS DE LOS SANTOS, |i INCLUÍDAS EN LOS MESES DE ENERO,

FEBRERO, il
Março, y Abril, deste primer Tomo.»; a três cols.: «TABLAjIDE LAS

VIDAS DE LOS SANTOS, || ... ||
por ordem

1
Alfabético.» ; Prologo «AL CHRIS-

TIANO LECTOR.. ; «DE LOS TORMENTOS ||
DE LOS MÁRTIRES.» ; e «INTRO-
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/á-

DUCCION
II
PARA LA VIDA DE CHRISTO || NUESTRO SENOR..-E as VIII

pags. prels. dos tomos II e III : titulo e "Tablas.»

Magnifica edição, uma das mais completas de quantas, desde o século XVI, se publica-

ram desta obra, no seu género, interessante e estimada. A impressão das pags.

nums. é a duas cols. por pagina. -RARA. Belo exemplar, com óptima eiicadfrnação

(inteira de carneira), da época (século XVIII), optimamente conservada.

28-28- HYSTORIA
||
KfXLESIASTICA H dei fcifnía dei lieyno de

||
Ingla-

terra.
II
Enia qvolfe trata lait cofas mas nolablcs qhan Jvcedido en aqufl

\\
fícyno

locãiís n miefira tmictu
||
Ilrliçwn, dffde qve comertço

|| hcfta la n verte de la

,^11 (^ O
\\
rieyna de Ef- ||

coeia.
\\
líecogida de diiierlns y granes Au

||
tores. por el

l'adre Pe.iio de líi- ||
hadcneyrn, de la Coiiipa-

||
nia de leliis

||
Iiingidn ai

Princijt de Efpciia I on
||
Felipe nuefiro .'cnor.

\\
EN LISBOA.

||
Impressa con

liceicia de la Sancta Inquiífciõ,
|| y Oídinario: En cafa de António Alua-

rez
II
Aíio de iEi88

|| A cofia de Dutningos Martwez M<rcod. de Lib. ln-8."

peq. de XII fí. (prels.) inim*., 249 minis. pela frente e tuais V iniins ,

finais. E

Na frente (verso em branco) da primeira d<as XII ff. prels. o frontispício com os dize-

res acima reproduzidos ; na frei:le da h.' II a declaração do visto de Fr. Bartolomeu

Ferieira e uma Licença, subscrita por Jorge Sarrão e António de Mendonça; no

verso da mesma ff. II, em caracteres itálicos, a Licença do Vice-provincial da Comj>.a

de Jesus Francisco de Poires (datada: «...£« Ma- ' drid. 28. de Abril, Al.D.

LXXXVIII.); na ti. III a ..APKOBACION . (datada e subscrita no fim: «...En Ma-

drid, a quatro de Mayo, de||mil y quinienlos y ochenta y ocho.\\ El Doctor Pedro

Lopez de Montoya.^) ; nas ff. IV e V e Innte da IV a Dedicatória: "AL PRÍNCIPE

II
DON FELIPE

II
NVESTRO Senor.f, subscrita: Pedro de Rlbadeneyra) ; e do verso

da referida fl. VI á frente (verso em branco) da XII: «EL AVTORljAL CHRIS-
TIANO

II
Y PIADOSO \\ Lector.>

No verso da ultima das 249 ff. nums. e nas V inums. finais decorre a «TABLA DE
||

LOS CAPITVL03
II
DfSr/l HYSTORIA. ..«

Livro importante para o conhecimento histórico dos sucessos que relata. Edição RA-
RÍSSIMA, desconhecida a Salva, que regista outras no Catálogo da sua opulenta bi-

bliotheca (n.o 3258), e descrita por Sousa Viterbo no seu Fr. Bartolomeu Ferreira,

o primeiro censor dos Lusíadas, por causa da Aprovação deste íauioso censor literá-

rio quinhentista, a qual reza assim

:

Vi ESTA Hljtorla Ecctefla-W ftlca, por mandado de S. A. ^ [[atem de não ter

coufa contra \\ noffa Santa Fe, he Hyjtorla de || edificação, ^ fera multo pro-
1|

ueltofa aos Lectores, ^ lie digna de fer fabi- 1| da de todos, por onde ftra muito

ftrulço de \\ Deos Imprimirfe.

Belo exemplar; a 4iltima folha está em copia manuscrita.

28211- TRATADO
|1
DE IA HFLIGION

||
Y VimVDES QYE DEVE

ll
lener

tíl Príncipe Cliriflia.' o, para
|]
gour inar v conleruar íus || Efiados.

||
Cordra

lo qve Nicoías ^Jach!^l1 elo. ij hs Poliicos\\defle íícmgo e!i/e^(i»!. 1| ESC.IilTO

Q VOn EL P. DEiíHO
|i
de Hih'deneyra de la Cf.mpaniii de || JESVS. ||

Uni-

yido ol P) incipr de Ffparha D. Feli)>r
|| nvfiro feiior. ||

Ailo (Marca cu en:-

blema da Coníp" de Jefcus, ttndo no centro as conhecldrs iniciais: 1 II S;

gravura tm niadeiía) iCo). || CON ii;iVII,EGIO.
II En Madiid, Por Luis

Sanciíez.— In-8.° peq. de \X\'l píigs, 'prels.) ini^nis.. 646 nunis. e mais

VIU inums., finais. E.

"As XXVI pags. prels. compreendem o seguinte: fiontispicio (pag. I ; a 11 em branco);

•Suma dei Priuiiegio.> (pag. Ill); «TASSA.» (datada e subscrita: t... En Madrid,

a veynte y nueue dias dei mes de No-
;
ulembre de mil y quinlêittos y cinco

|i
anos.

\\

fc4
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l'edro çapala dei
li
Marn.ol..) (pag. IV) ; . LICENCIA. » de Francisco de Porres

(pag. V) ; «APROVACION.. d'f/ Doctor Pedro Lopez de MoiUoya (pag. VI); Dedi-

catória «AL PRÍNCIPE DEIlEfpana D. Felipe iiueftro
||
Senor » (datada e subscrita

no fim: -...Defte Colégio de la Couipafiia de II lefus de Madrid, primero dia de

Mayo,
II
dei ano de 1595. 1| Pedro de Ribadeneyra.t) (pags. Vil a XVI))

; e Prologo :

«AL
II
CHRISTIANO 1|

Y PIADOSO
|| LECTOR.. (pags. XVII a XXVI).

De pag. 1 a 636 decorre o texto da obra propriamente dito, que fech» com os dize-

res latinos- «S(j/i Deo honor fi.
gloria.-- ; e nas VIU pags. inums. finais: de pag. I

a VII, em caractere* itálicos, a «TABLA DE LOS|; capítulos dffte tratado.», que fe-

cha por o usuaI-R« de la Tabta." ; c na pag. VIII e ultima as .Erratas.» e, a re-

matar, a subscrição final

:

E N M A D lU D
,

I 01' Luís Sanchez.

Ano i6oi.

Livro, no seu género, curioso e estimado

;

l«UITO RARA. Bom exemplar.

Salva não o possuía. Clássico. Edição

Roa (P. Mmtim (íe).— Estado dos bemavenlvrados no Ceo.

Valle (P. Francisco do).

-Veja-se:

i.830-Robertson (TI'í"í/Mm).— The Hislory of Aineiica. By... The third edi-

tion. London: Printed for W.Strahan; T. Cadel...; and J. Balfovr, MDCC
LXXX. lií-8.0, 3 vuls. de lj-387; IV-540, e IV-497.XL1I pags. E.

Obra importante para a historia da America meridional. Excelente edição, enriquecida

de varias cartas geográficas, abertas a buril em chapa de metal e impressas em se-

parado (ff. desdobráveis). Óptimo exemplar, revestido de magnifica encadernação

(inteirat) de carneira fina, de execução inglesa ; lombada e pastas ornamentadas a

ouro.-Kara.

2831 The History of ancien Greece, From the Eailiest Times, lill it be-

canie a Roman Piovince. By... The second eáiúon. Edinburgh : Printed

for Charles Elliot . . . Thonias Cadell, London. MDCCLXXVIII. Jn-S.» de

XX-557-XX-16 pags. e iima carta_ geográfica (em 11. desdobrável). E.

2832 The History of the leign of lhe Emperor Charles V. Wilh a view

of the progress of Society in Europe, from the Sbversion of lhe Roman

Empire, to lhe Beginniny of the Sixleenth Ccntury. By... A new edition.

Basil: Printed and sold By J. J. Tourneisen. MDCCXCIU. In-8.°, 4 vols. de

xii-393-XXVI ; 11-352; 11-418, e 1I-339-XLI pags. E.

Obra estimada. Belo exemplar; com ex-llbris ornamental (gravura a buril em chapa de

metal) de E. Rumsey.

2833— Robinson (/..C.).—A antiga e.scola portugneza de pintura. Estudo sobre

os quadros attrltiuidos a (j!ão Vasco, por... Publicado por ordem d;i So-

ciedade I'romoloi-a das Bellas Aites, pelo Marquez de Souza Holstein. Lis-

boa: Trjp. Universal, 1S6'8. In 8. o gr. de 51-11 pags. 13.

2834-Robledo iDon Diego António (?f).-GIfiVRGl(:0 || COMPENDIO. ^1 VTIl,, Y

PROVECHOSO.
II
COMPVESTO 1| lor el Doctor Don Uiego

||
António de Ro-.

blfdo
II
íMEDICO principal

II
cie la Real, y Santa Casa

||
de nuestra Se-

fiora
II
SANTA MARIA |1 DE GVAD ALVPE || Y REGENTE DE LA CÁTEDRA

II de Cirurgia de sus Reales Hospitales. || ||
;CON PRIVILEGIO

'^/ OC>

£M£:o

>c?
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II II
lin Madrid. Por Roque Bico de Miranda afio de 1679.

1|
A costa

de luslo António Logrono, Weicader
|1
de lábros.— In-4.° de VIII pags.

(prels.) in\inis., 527 nnms. e mais VII inunis., finais. E.

As VIII pags. prels. compreendem o seguinte: titulo ornamentado por tarja formada de

peqj. vinhetas tipográficas de ornamento, simetricamente dispostas (pag. I ; a II em
branco); Dedicatória .AL SVPKEMO SER CRIADO, i; AL VNICO COMPLEMÈIO
II
DE DIOS TRINO.», encimada por uma vinheta (tosca gravura em madeira) repro-

duzindo a imagem da Virgem (pags. III e IV) ; Censuras e Licenças permitindo a

impressão (pags. V e VI) ; •Suma dei Privilegio.», <Suma de la Tassa.n, e «f« de

Erratas.- (pag. VII); e: -DEL PADRE Fr. IVAN DE S. OERONIMO,' Religioso

de la Real Casa de nuestra Seiiora de\\ Giiadaliipi, amigo dil Autor. \\ DEZIMAS.»
(duas). -Nas VII pags. inums. finais, a duas cojs., decorre a «TABLA

||
DE LOS CA-

PITVLOS, ![ DESTE LIBRO..
Livro de sciencias medicas estimado. MUITO RARO. Bom exemplar.

2P3«- Roboredo (Amaro rfe).- DECLAHAC,AM
||
DO SYMBOLO. || PELO IL-

LYSTJÍISSIMO SENHOR
\\
Cardeal' Bellarmirio, Ârcelifpo de Capuu.

\\

PARA VSO rOS CVRAS
|i
de fcu Arcebilpado.

|| Traduzida da Ungun Ita-

liana por Amaro
|| de Poboredo.

||
(vinliet» reproduzindo uni desentio de as-

snnilo sacro
;
gravura em madeira)

ll
Com todas as licenças neceffárias.

\\

EM LISBOA.
II
Na O fflcina (sic) Cr;iesheeckiana. Anno i653. ln-8.o de IV ff.

fprels.) inums. e 60 ntims. na frente. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o titulo acima reproduzido;

na n. II as <LICENC,AS.' permitindo a impressão; e nas ff. Ill e IV o Prologo

<A0 LECTOR.-
O texto da obra propriamente dito, que ocupa as 30 ff. nums., é enriquecido de abun-

dantes notas e citações, compostas em caracteres itálicos (de corpo menor que o

empregado no texto propriamente dito) e dispostas nas margens exteriores das pags.

Tradução clássica e por isso muilo esiim.ida. Segunda edição, MUITO RARA. Belo

exemplar, belamente espelhado, em folhas de formato de quarto.- A edição primi-

tiva foi também estampada em Lisboa, por Pedro Craesbeeck, 1614, in-S.o peq. de

lV-60 ff. Os exemplares são extremamente raros.

2836 PORTA
||
VE LIlsGUÂS . Lisboa... Anno de ifi23.

(Do jronttsijicio danius, nn folha aparte, a exacta reprvdvrão fuíd-zincoqráfic o).

In-i.o de XXIÍ paginas (prelimiiiarf s) inumeradas e 320 numeradas. E.

Cy As XXII pags. prels. compreendem o seguinte: frontispício, acima reproduzido em
<facsimile» (pag. 1 ; a II em branco); 'IVDICIA PATRVMWquibus opus examl-

nandum commif-V fum fuit a fupremo fenatu \\ S. Inquifitionis^-^Facultas fu-
prsmi eoncilij faiicia: la-

\\
quifitioais^— Facultas Ordinarlj. (pag. III); x «ERRATA»

(pag. IV); em português e em latim, e a duas cols. por pagina (a I.« col., texto

português, em caracteres itálicos ; a 2.«, texto latino, cm caracteres redondos), a

Dedicatciia: «AO ILLVS-
|t
TRISSIMO SE- |l NHOR D. FRA.N- j; cifco de Caftel-

II
branco,

II
Conde de Sabugal...», ditada e subscrita no fim: »;.. Lisboa.

\\ 12 de

Dezembro de 1622.
||
Capellão de V. S.

|! Amaro de Roboredot (No texto em latim,

que tem também epigrafe própria: ... Vlyfssipone prid. i- 1| dus Decembris anni

M.DC.
i;
XXII :, Tuw Domiiiationis

',]
Capelianus.

\\ Maurus de Roboredo>) (pags. V
a X ; a XI em branco) ; e, também em português e em latim, e as duas cols. por

pagina, o preambulo: cAO IVIZ DE- i; rte artificio, (pags. XII a .XXII).

D; pagina 1 a 4 decoire o «PROLOGO, (No texto em Litirn .PROOEMIVM....)
|i
E

CAPITVLOS
li
QVE ABREM POR- 1| ta para todas as línguas or- Menados pelo

inventor»; na pag. 5: -Compendia quibus utimur in dictionario. ; na pag. 6, a

meio, uma vinheta com as iniciais emblemáticas da Comp.» de Jesus: I H S (gra-



TO\T A
DE LINCHAS

Mooo Mc/ro WC-
commodjii para at tr.itndir publi

aio pnmnr» íom a na-

íujií í/piíiboU.

AC OR Jl ACRtiCENTA

AO ILLVSTRISS. ^^^AV

fítlhrjaci Csnc: di

l^íeirinhí ver rm

riíKoi dt roriugil-

Almáe mir de Sm
urim cyc

lANVA
LI N G V A RV M

S IVE

MODVS MAXIME
accommodarus ad cai inirlligcn

áit piitii in Incem cdnui
cum wcifionr Hífpinica,

NVNCAODITA LVSITA-

hailinsaj.rori.ífncmíoillio ,ntrl-

.clfo.iiuThcriUií
>ninii caoJcrn lir;

X doccic «OÍCQli'

• &E cKcrnis LofíLliií.

íiai, & Híf^aaicuQ

(upicuu-
boi

AucorcMiuio de Roboiedo
Luriíano.

ILLVSTRISS.
DD.Francifcode
CaftclbiãcoComi

Cl Jc Sibugál ív'c.

Id Poiíugalliç

rcgnis Maiorjno

maion;
Scalabcnfij areis

piifcfto. iiC.

Ctm luctCÂ í»! jufníQiii
j Cum Supfnorum (aculiuc

at Liibti. I Vlffiipônc.

Fronlispicio da obra descrita no Catálogo sob o n.o 2836. O original mede 179xll9Mm.

(Pag. 324)
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vura em madeira); de pag. 7 a 21, também a duas cols.: «DA COM- 1[ POSIC.AM
DE

!; rivação, e Ortografia das vozes, ou palavras» (X Capítulos); de pag. 22 a 33,

ainda a duas cols. (a 1.» com o texto português, e a 2." com o latino): «INTRO-
DV- C.AM PARA

il
AS SENTEN- 1! C,AS. ; de pag. 34 a 305, em caracteres itálicos

e redondos, abrangendo toda a largura das pags., o texto da obra propriamente dito

dividido em Doze Centúrias (CENTVRIA PRIMA || SENTENTIARVM || MORALIU.'»'

De Virtude, Çt V'*'" •" co.-nmwih, a -CENTVRIA XII.
|
Sequitur difcurfus, e.

verbls pofí fententias \\ retlctis compojitus, iri quo neq ; uLlam verbunt '; bis repetitur,

neq; eft iillum vocalil, quod\\ in mile, ^ centum prcec edentlbus " fententijs repe-

ritur.\lH ZOVLVM»); na pag. 306, a meio, a mesma vinheta, com as iniciais em-

blemáticas da Companliia de Jesus, que vem na pag. 6 ; de pag. 307 a 309, em cara-

ctere» itálicos: .TRADVC,AM J PARAFRASTICA DA ]! VLTIMA CENTVRIA, A
QVAL 'j por fer um difcurfo retórico perde fua graça traduzida

||
ao pê da letra,

como as mais Tentenças, em que fe 1| reípeitão, quanto poffivel, as próprias
|i
fignifi-

cações, como principal !| intento da obra. J CONTRA O INVEIOSO>, que fecha com

os seguintes dizeres: .Acabei de dizer, e de escrever estes alegres i| trabalhos» ; na

pag. 310, eni caracteres itálicos: «APPENSO DE PA
|:
LAVRAS DVVIDOSAS.; e

de pag. 311 a 319, ora cm caracteres redondos ora em itálicos: .APPENDIX DE]|

AMBICV1S>, que fecha com o usual- <F1M.>> Na pagina 320 (ultima) vê-se apenas,

no centro, a mesma vinheta já acima descrita.

Na composição tipográfica, bastante trabalhosa, sobresaiem diversas letras iniciais de

ornato (gravura em madeira), sendo todai as paginas circundadas por filetes simples

ou duplos.

Obra filológica muito interessante e estimada, e que se considera clássica. Única edição

publicada até o presente. Os exemplares são MUITO RAROS. O nosso encontra-se

optimamente conservado, o que lhe aume.ita o apreço e valor.— Inocêncio, Dlc. àlbi.,

tomo 1, pag. 54-55.

Rocha {João Bernardo da).—Exame crilico. . .— Veja-se : Macedo [J. A. de).

—Cordão da peste. .

.

2837-Rocha [Fr. Manoel rfa).-PORTUGAL 1!
RENASCIDO,

|1
TRATADO HISTÓ-

RICO-
II
CRITICO-CHRONOLOGICO, || Em que à luz da verdade fe daõ mani-

feftos os fuc- II ceffos de Portugal \\
DO SÉCULO DECIMO ||

DEPOIS DO
NASCIMENTO

||
DE

||
CHRISTO SENHOR Nt)SSO,

||
Tirados de confuíaõ, e

defcuberlos, para gloria deite Reyno, por Elcrituras
||
authenticas, e in-

teiligencia genuína dos Autliores de melhor nota. |1 OFFERECIbO \\ A

EI.REY NOSSO SENHOR ||
D. JOAÕ V. || PELO DOUTOR ||

Fr. MANOEL DA
ROCHA,

II
Monge Ciftercieníe. . , e Académico da Academia Real da

||
Hlf-

toria Porlugueza. [Lisboa, por José António da Silca. 1730]. In-fol. de XII-

436 pags. E.

As XII pags. prels. compreendem: titulo, acima reproduzido (pag. I; a II em branco);

em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. João V (pag. Hl e IV); e Prologo «AO

LEITOR- (pag. V a X; as XI e XII em branco).

Obra importante relativamente ao assunto que versa, e por isso muito considerada. O
exemplar consta de uma separata do Tomo X da CoUecção dos Documento» * Me-

morias da Academia de Historia. Desta separata ha lambem exemplares com fron-

tispício. -Inocêncio, Dlc. blbl., tomo VI, pag. 91.

2838- Rocha Dias (Eduardo A. da).—O Conselheiro José Silvestre Ribeiro, ^ y^ S^

O

exemplo de inteira dedicação á liberdade e á pátria. Factos da historia

nacional, colligidos por... Lisboa: Imprensa Nacional: 1888. In-S." de

XVIlI-286 pags. E.

2839-Rocha Freire (Manuel ia).-REGRA ||
MILITAR

||
OFFERECIDA AO

||
C^ y^ --^^ ^

sereníssimo PRÍNCIPE DOM |1
Iheodolio noflo Senhor.

||
COM UVA SE ""^

/^/£?0
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LAC,AM DO QVE FEZ A
\\ Villa de Barcelos, depois que foy aclamado lieij,

^ STior Wfiia Mageftade. ati o primeiro de laneiro lti42.
||
(Ksciido das ar-

mas reais (lOrtuguesas ; gravura em madeira)
||
EM LISBOA.

|1
Com todas

as licenças necefsarias. || Na Oflicina de Domingos Lopez Rola. Arino de,

it)4^.— In-í." de VIII fT. iniims., ou seja um caderno de impressiio, rubri-

cado, no [é da frente da terceira e quarta ff., respectivamente: As.
A 4. B.

Na frente da primeira follia o frontispicio, adornado de tarja formada de peqs. vinlietas

tipográficas simetricamente dispostas; no verso da mesma ti. as Licenças permitindo

a impressão do opúsculo e este outro registo: olmprefja d cu/ta de Lourenço de

Queiras LI- \] ureiro da Caía de Bragança. \]
EM LISBOA. || Com todas as licença

necejfarias. \\ Na OlTicina de Domingos Lopez Rofa. Anno de 1642» j na frente da

«. II, em caracteres itálicos, a Dedicatória: -AO [| SERENÍSSIMO ||
PRÍNCIPE DOM

IITHEODOSIO NOSSO SENHOR», datada e subscrita no fim: «... Lis-\\boa,de la-

neiro 6. de 1642.
II
Humilde feruo, & fiel vaTrallo. || Lourenço de Queirós» (o editor do

opúsculo) ; do verso da mesma 11. II a parte da frente da VII o te.xto da Regra pro-

priamente dito, que consta de um preambulo e IX Capítulos; e da restante parte da

referida ti. VII a o verso da VIII (ultima) a «RELACiAM DO QVE FIZERAM OS
MORADORES

|

de Barcelos, do dia, que aclamarão a fua Mageftade, até o vitimo

II
de laneiro de 1642.

1
Offerecida a seu Príncipe, & Senhor Dom Theodofio^, também

datada e subscrita no fim >... Barccií-s, de Feuereiro o primeiro de 6i2. \\ Humilde

Vaffallo de V. A !i iado (sic) Manoel da Rocha Freyre.»

Na composição tipográfica empregaram-se seis leiras iniciais de desenho de fantasia

(gravura de madeira) e caracteres itálicos e redondos de vários corpos.

Opúsculo interessante e muito apreciado. Desconhecido a Figanière, mas registado por

Inocêncio. RARÍSSIMO. Bom exemplar. - Catálogo Fernando Palha, n.o 2965.

2840— Rocha Galvão (Inocêncio rfo).— Diccionario universal da lingua portu-

, _ giieza, no qual se achnm : . . . Por Uma Sociedade de Literatos. Tomo pri-

íi"-^ C^ ^ ineiro. (Escudo das armas reais portuguesas). Lisboa, Na Impressão lie-

'
j/iu. Anno 181S. Com Licença. In-fol. de YIII-810 pags., a duas cols'. E.

Dicionário muito estimado. Este tomo I, e único que se publicou, abrange de /l a

Equivocado.—Raro,

2841 HISTORIA COMPLETA
||
DAS

|1
INQUISIÇÕES

|]
DE

||
ITÁLIA,

HESPANUA, E PORTUGAL,
||
Ornada com sete estampas análogas aos prin-

-_ cipaes objectos que II
nclla se tratão.

\\
(Escudo das armas reais portuguesas;

C^ ^ gravura em madiir.i)
1|
LISBOA : H Na Nova Imprensa Megrense.

|i
Anno

1621.
II

m
II
Com licença da Comissão de Censura. In-i." de X-294

pags. E.

As X pags. prels. compreendem : o frrntispicio (pag. 1 ; a II em branco) ; e a «INTRO-

DUCÇAOIIÂ HISTORIA COMPLETA DAS INQUISIÇÕES, (pags. III a X).

As sete estampas, impressas em separado, que acompanham o volume, são gravadas a

buril em chapa de metal. A primeira representa «Os Inquisidores de Lisboa levan-

tando a excomunhão a El-Rei D. João IV» ; a segunda, a «Casa dos Tormentos»; a

terceira, «Condemnudos que evitarão o fogo por confessarem ; ntes d.i sentença» ; a

quarta, «Condemnados que evitarão o Jogo por confessarem depois da sentença» ; a

quinta, «Victimas da Inquisição condemnadas ao fogo»; a sexta, «Representação de

um Auto de Fé» em frente do Paço da Ribeira (Terreiro do Paço); e a sétima, «Fi.

lippe III Rei de Hespanha».

Obra interessanlissima e muito estimada. Foi reimpressa cm 1S48, constituindo o tomo 5.0

do «Portugal pittoresco» de Ferdinand Dinis.

A primeira edição foi proibida de circular, sendo por isso os seus exemplares bas-
tante raroa.
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284'J—Rocha Peixoto <A. yl.),— Curso elernentnr de geographia geral. . . Coor-

denado por... Porlo: Casa editora de Alcino Aranha d- C."... Ilmpr. il/o-

• derna). ln-8." de 415 I pags. K.

'J8Í3—Rocha Pita {Sebt<sltún dai— HISTORIA H D.A |1 .AMERICA |1 I OIITUGUK-
ZA. IIDRSDE O ANNO DE MIL E QUINHENTOS

||
do feii dtícoLrimenlo,

até o de mil e fcleceiílos
||
e vii.le e qiiaUo.

|i
OFtERECIUA

\\ A' MA-
GRSTADE AUGUSTA ||

DEL RE\
\]
D. JOAÕ V.

||
NC)SS(.) SENHOR,

|| COM-
POSTA

II
POH SEBASTIÃO DA ROCHA PITTA

||
FIDALGO DA CASA DE

SUA MAGESTADE, GAVALLEIRO
||
ProMIo da Ordem de Chrifto, Coronel

do Regimenlo da Infan- || leria da Ordenança da Cidade da Raliia, e dos

Priyiltgia-
II
dos delia, e Acadi mico Supranumerário da Acaiíe- || mia Real

da Hilloria Portugueza.
||
(Pequenina vinheta ornamental)

||
LISBOA OC-

CIDENTAL,
!|
Nn Officinn de JOSEPH ANTÓNIO DA SYLVA,

||
Impreflor

da Academia ReaL
|| |1 M. DCG. XXX. 1| Co)» todas as licemas neceffa-

rias. In-ful. de XXIV p^gs. (prels.) inum.s. e 716 iiuiiis. E.

Na primeira (a II em branco) das XXIV p.igs. prels. 03 dizeres acima transcritos, im-

pressos, em linlias alternadas, a preto e vermelho; de pag. Ill a VI, em elegantes

car..cleres itálicos, a Dedicatória a D. João V; nas pags. VU e VIII o •PROLOGO»
;

nas pags IX c X .ADVERTÊNCIAS.; e de p.ng. XI a XXIV as «LICENÇAS». (Da

Academia Real. -Do Santo Ollicio. -Do Ordinário. -Do Desembargo do Paço.) per-

mitindo a impressão da obra.

As 71Ó pags. nums. compreendem; de pag. 1 a 656 o texto da obra propriamente dito,

dividido em doze Livros; na pag. 657 a «PROTESTAÇÃO» do autor; na pag. 658:

'Pef/oas, que nejte tempo fe acliaõ com o Governo das outras Provindas e Prafas

do BrafU* ; de pag. 659 a 662 : iPeJsoas natutaes do Brafil, que exercerão Digni-

dtt des, e Governos Eccíefiasticos, e Seculares na || Pátria, e fdra deUa> ; e de

pag. 663 a 716 o «INDEX
|| DAS COUSAS NOTÁVEIS., que feclia com o clássico

-.FIM..
A primeira das Licenças (Approvações) vem subscrita por António Rodrigues da Cofta

;

e a segunda, datada e subscrita: «Lisboa Occidenial, na Cafa de Nofía Senhora da

Divina
|| Providencia, 24 de Novembro de 1726.

i|
D. António Caetano de Sou/a,

II

Clérigo Regular-- ; e a AprovaçAo do Ordinário é datada e subscrita no fim

:

«... Nefta Cafa de N.jffa Senhora da Divina Providencia, 26 de Março de 1727.
||

D. Jofeph Barbofa, Clérigo Regalar'.

No frontispício as linhas 3.a, 5.a, 6.", 7.» 11.», 14.a, 20.«, e 23.» são impressas a vermelho.

Primeira edição, MUITO RARA, desta obra elástica e que oferece dados muito interes-

santes para a historia do Brasil anteriormente a 1724. A impressão í nitidissima, e a

composição tipográíica formada de beks caracteres itálicos e redondos de vários

corpos, com uma letra inicial de desenho de fautasii e diversos cabeções decorativos

gr.ivados em madeira. A ladear o texto, na margem interior das pags. in.pares e

exterior das pares, vêem-se abundantes notas e citações.

A segunda edição, revista e anotada por J. O. Ooes, foi impressa em Lisboa, Editor

Francisco Arthur da Silva, ISSO, e constitue iim 8.0 gr. de XXVIII-404 pagj., com

6 gravs. e um mapa geográfico do Brasil.

Rochofouctuld.—Maximes de la. . .—Veja-se: Moralistes frunçais,

2844— Rodrigues (P. i4ffoi!3o).— Exercício de perfeição, e virtudes christans,

obra utilíssima, e muito proveitosa para lodo o estado de pessoas, que

aspiraõ à perfeição, Traduzida do Castelhano em Porluguez por Hum Re-

ligioso Amante do aproveitamento d:is almas. Composta peloV.P. Aflonso

Rodrigues, da Companhia de Jesus, Natural de Valhadolid, Dividida em

três parles, e com índices muy copiosos, e necessários... Lisboa Occide/t-

w/<?o
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ÍOÍo

tal. A'a Ofíic. de António Pedrozo Galra'n. M. DCC. XXX. Com todas as li-

ceHffs necfssarias, e Pmilegio Beal. .V custa de João fíodrújites de Carva-

lho, Mercador de Livros, morador nu Una Nova. In-fol. de VIU pags. (pieis.)

inunis. e 2ô8-2ó3-2G4 nums.. a duas cols. de impressão. E.

As VIII pags. pieis, contêein: titulo do ante-rosto; titulo do rosto; «PROLOGO ||
AO

PIO LEITOR.; .LICEMÇAS. permitindo a impressão; .PRIVILEGIO.; E «SUMA
DE TUDO O QUE SE :: contém nesta obra».

Livro estimado. Versão^apreciada, feita por Pedro de Santa Clara ; publicada anónima.

— Pou:o vulgar no mercado. Bom exemplar.

2> 45- Rodrigues (Avdic Eborense, ou). — LOCI COMMVNES \\SENrmTlA-

O /i VA;
II
ET EXEMP LORVM .

.

.— C( )N1M BRICAE ... M. D. LXIX.

{Do froiilifpicio damos o segvintf exacta rcprodti^ão foto-zincográfica)

:

LOCI COMMVNES

ET EXEl^^LOr(_yht
meniorabiíiiim>ex pxobacií&i-mii

fcriptoribus probatiTsinja tic-

dione deprompti , libcralui

artiiun ftuc -ofis , & Ga-

tholicíe obíèruaciORi

confecracis pej:-

uules íe.

COLLIGE'BJT
/iadreas Eborenjls.

Anno M. D. LXIX --

Quine Cal. Apfil.

In-8.0 pe(j. de X pags. (prels.) irumis. e .'ÍSO nums. pela frente. E. (perfi.).

Na frente da primeira das X ff. prels. o frontispicio, de que acima se dá o «fac-simile.,

tendo no verso a < Licencia, permitindo a impressão do livro, datada e subscrita :



EXEMPLORVM
MEMORABIEIVM
CVM ETHNICORVM. TVVf
CHRISTIANORVM e' Q^ I g V S Q^V B

piobatiftimi'; Scrípcoribus per Aruircam

Èborenfem Litínanuro fcicíloruiT),Ton)us

poftcrior.

^ÍkÍIo duplici índice , t>no locorum commu-

mum , altero propnorum nommum,

rcrumcjuc mpnoria dipt4~

rum locuplctifunu-

L V C D V N í,

Apud Thcobaldum Paganiiai.

V. D. L V I I.

Rosto do livro descrito no Catálogo sob o d.o 2S45.

O original mede 122X73nim.

(Pag. .129)
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«... Olyfsipone .5. die nonembns.\\M.D.LXVl.\\Frater Emanuel da Veiga,
l\
Libro-

ram Inquifitor.- ; na frente da II. II a Dedicatória : <ORNATISSlMIS AC RE-\\\\-

giorirsiinis Olyraiponenfis Collegij ordinis jj Pr^dicatorum patribus. Andreas Ebo-II

reufi3, perpetuam fa-iicitatem.», seguindo-se no verso, em caracteres itálicos, outra

Dedicatória: «CONVENTVS. S. DOMl-
!| nici Olyfsiponenfis, Andrei 1| Eborénfi fuo.

S.>., a qual vai até o verso da H. 111 ; na li. IV, a duas culs., o índice: <f^ AV-

TORVM NO- MINA, EX QVIBVS DE-\,cerpatw funt fententice, <^ exem-':pLa,

qua in Ais duabus to- W mis congefta fuiit.> («Oraci Autoris.»-«Latini.>-«Sacri.>

-

«llluftres viri Chri- |1 ttiani..) ; de li. V a VIU, também a duas cols. : '.^ Index toco-

rum commufuum i/t hoc feníeii- \\
tiaram memorabiíium voíumine \\ contentora, ordine

Alphlia- Wbetice di-
<\
geftus.' ; na ti. IV: -OPERIS INSTRVCTIO

|1
prsuldenda Le-

ctori.» ; e da II. X em diante, isto é, até a frente da ultima das 330 ff. nums., o texto

da obra propriamente dito, precedido da respectiva epigrafe: •PRIMA SENTEN-\\
tiarum pars, quce de virtu- J tibus agit. \\ DEVS. || EX ORyEClS || SCRIPTORIBVS..

;

no verso da mesma ultima II. do volume, na parte superior: <FRATERFERDIN.\N-
DVS

II
de Tauora, venerabili Andrex

|| Eborenfi. S.> ; e na parte inferior o seguinte

registo

:

rONlMBRICAE.

Excndehit loan. 'Barrenu^, Idth. Tanuif^

Jnno. M. D, LXIX.

.Na composição tipográfica, de bom acabamento, empregaram-se caracteres redondos e

itálicos de vários corpos.

O volume é constituido por 43 cadernos de impressão : o primeiro, de oito ff., está ru-

bricado, no pé da írente^das segunda, terceira, quarta e quinta ff., respectivamente

:

Et;^" 'i' SJÍ^ "i' fl;^^ "')' tj^' ^; ° ^"i ^e duas ff. somente, no pé da frente

das mesmas duas ff. :' K., JE \\; os cadernos S.o a 25.0, de oito ff. cada um, no pé

da frente das cinco primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: A, A 2, A 3,

A 4, A 5 ; B, B ij, B iij, B iiij ;
B v a Z, Z ij, Z iij, Z jiij, Z v ; 03 cadernos 20.o a

42.0, também de oito ff. cada um, no pé da frente das cinco primeiras ff. de cada

um deles, respectivamente: Aa, Aa ij, Aa iij, Aa iiij, A v, a Rr, Rr ij, Rr iij,

Rr iiij, Rr V ; e o caderno 43.» (ultimo), de duas ff. apenas, no pé da frente da pri-

meira : Ss. Na rubrica das folhas não se vêem as letras J e U.

EXEMPLORVM 11 MEMORABILIVM. . . LVGDVNI... M.D.LVli.

{Do rosto damos, em folha aparte, a exacta reprodução foio-zincogràftca).

ln-8.0 peq. de XVI pags. (prels.) inuras.. 667 nums. e mais I-XXX inums.,

finais.

—

Oe dois volumes. E.

As XVI pags. prels. inums. compreendem : frontispício, «cima reproduzido foto-zincográ-

ficamente (pag. I ; a II em branco); de pag. Ill a VI, em caracteres itálicos, a Dedi-

catória : .REVERENDÍSSIMO
l!
AC DIGNÍSSIMO " Pradicatorum ordinis apud

|1 Lu-

sitanos Prouinciali, fra-
i;

tri Ludouice à Granata
|

Andreas Eborenfis
j]
Felicita-

tem. í! T^"^ •
; e de pag. VII a XV (a XVI em branco), a duas cols., o .INDEX LO-

CORVM !ll:OMMVNIVM IN HOC II
EXEMPLORVM MEMO- II RABILIVM VOLV-

MINE
II
contentorum ordine alphabetico di-

1|
gertus.

|| ^^5 *• 1"' fecha pela lista dos

'Autores, i quorum fcrlptis exempla,
jj
quce hoc in Tomo referun- \\

tur, excerpta

funt.-
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De pag. 1 a 667 decorre o texto da obra propriamente dito, precedido da respectiva epi-

grafe .TOMVS POSTERIOR,^ DICTORVM AC FACTO- 1| rum mcmorabilium ciim

Ethni-
II
corum exempla comple

i;
ctens.

|i
De Rellglone, ^ Rellgionls aljeti, ]| Qraco-

rum exempla.> ; na primeira das pags. inums. finais: «ERRATA QVyE HOC IN

TO-
II
mo commlffa funt, fie cafUgatc ; e nas restantes p?gs. (XXX), a duas cols.,

o .INDEX COPIO-
II
SISSIMVS, OMNIVM

||
NOMINA, QVORVM líX-\\empla iii

hoc volumitie rej£run-\\tur, comptecten.* , a que põe remate o usual-*FlNIS.»

Na composição tipográfica, embelezada com um cabeção decorativo (que antecede a De-

dicatória) e de muitas leiras iniciais ornadas (gravura em macieira), empregaram-se
belos caracteres itálicos e redondos.

O volume í formado por 45 cadernos de impressão: o primeiro, de oito tf., rubricado,

no pé da frente das segunda, terceira, quarta e quinta ff., respectivamente : * * 2,

* * 3, ** 4, ** 5; 03 quarenta e três imediatos (2.o a 44.o), também de oito ff.

cada um, rubricados, no pé da frente das cinco primeiras ff. de cada um deles, res-

pectivamente : a, a 2, a 3, a 4, a 5-z, z 2, 2 3, z 4, z 5 a A, A 2, A 3, A 4, A S

— V, V 2, V 3, V 4, V S ; e o ultimo (45.o), de quatro ff. somente, rubricado, no pé

da frente das três primeiras, respectivamente : X, X 2, X 3. Nas rubricas dos ca-

dernos não aparecem as letras J e U, que em geral representavam o mesmo que as

letras l e V.

Esta obra de André Eborense (ou Rodrigues) é, no seu género, muito interessante e uma
das mais copiosas que em tempos idos se coligiram entre nós. As magnificas edições

a que pertencem os volumes que constituem o exemplar que expomos á venda síio

MUITO RARAS ; e o mesmo exemplar está perfeitamente conservado, tendo apenas

um peq. defeito na ultima folha do tomo segundo, atingindo algumas palavras do

Índice, nms de fácil conserto.

A edição primitiva do primeiro tomo da obra foi, segundo Barbosa Machado, dada á

estampa em Conimbricit, 1554, in-4.o; e a do tomo segundo, Ibid., 1567, também
in-4.o. As reimpressões registadas pelos bibliógrafos são, por sua ordem chronolO-

gica, as seguintes: Lvgdvni, Apud Tlieobaldum Pagaimm, 1567, in 8.o peq. de XVI-

667XXXI pags. (Só o tomo Il?-é o que faz parte do nosso exemplar); Conimbrt-

cae, Excudebat lean. Barrerlus... Atino. 1557, in-S.o peq., 2 tomos de X-330 e 378-

IV ff. (É a a que pertence o tomo I do nosso exemplar) ;- Ke/icíf/i, 1572, in-12.o?;-

Parisiis, Apud Ouilielmum luUanum, 1580, in-S." ,-Venetiis, 1585, mAJ.ol; — Parl-

siis, Apud Guliietmiim luííanum, 158S, in-S.o - — Colo/tlíE, Apud Amoldam Miãlum,

1593, in-I2.o ?;_/*!., pelo mesmo impressor, 1600, in-12.0? ;-/W., Apud Hermanum
MUíium, 1601, in-12.o ?;—/;>/., peio mesmo impressor, 1619, in-8.o;-e Parisils, Apud
Franciscum Sujjier, 1635. in-S.o.

A edição de Parisiis, Apud Gutietmus lulianus... 1575, publicada sob o titulo de-
«SENTENTl.í:,

||
ET EXEMPLA || Ex probattjsimis qulbufque Jcriptoribus collecta^

Z^Wper locon commiiies digefta per Andream Ebõrenjis Lujitanum...» e com a

indicação de «SEGVNDA EDITIO- (?l », está descrita pelo sr. Melchor Garcia Mo-
reno a pag. 213 (a.° 400) do seu bem elaborado e curioso Catálogo paremlotógico,

sendo a descrição acompanhada duma exacta reprodução foto-zincográfica do rosto

do volume.

Segundo testemunho de Jorge Cardoso, registado por Nicolau António (I), fez-se da

obra de André Eborense uma versão' em castelhano, que, a ser assim, foi publicada

em Lisboa, 1554, e reimpressa em Coimbra, 1555. Dess.a pretensa versão, bastante re-

sumida por sinal, possue a Livraria Azevedo-Samodães um belíssimo exemplar, da

edição primitiva, isto é, da que foi dada á estampa em Lisboa, a qual, diga-se de

passagem, é uma das melhores produções vindas dos prelos do afamado impressor

lisbonense Oermão Galhardo. '

(1) «... Frater
II
hic fuit Thomse Roderici a Veiga mediei fa- 1| ma clari, tefte iit

fchedis fuiz Oeorgio Car-Udofo, qui & atlril>uit Andreae Sentencias en Latin, y Ro-

' manct. Conimbricx 1554. (aliás 1555) i! in-4.o-B/6/. hisp. nova, tomo I, pag. 73,

col. 1." in-Jinls.
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Í846 f^ PRIMEIRA PARTJB || DE L\S SENf ENClAS. . . — /.iíòo i,

ÍÒÒ4.

(Díi portada damof a ejcacln reproãiição l'oto-zii>cográjicit qve iegue) :

^oMoO

Jfef^PRí MER A PARTE
DE LAS SENTENCIAS
que haftanucílrosnempos,paraecIifica

cíon de biKnoícofhimbrcs^tn por di

uerfos Autiorcsefcripní,encftctratado

fummaríamsr.te referidas, en fu

prcpío efíilo. Y traduzi»

dasenel nueílro

OOfTUQt

Conaentcnte ltdon,atocU

fuertcycftadode

gcoteSt

MD.LIIIL

(O original mede Í61X11S"""

ln-4.° de i66 folhas inuineradas, ou sejam vinto e um caiemos de impres-

são. E.

Na frente (verso em branco) da primeira folha a portada acima reproduzida em"c<fac-si-

mile.
: na H. 2 e frente da 3 o .PROLOGO AL LECTOR.. ; no verso' da mesma

H. 3 : .U NOMBRES DE LOS AVTO- ;, res, que las prefentes fentencras
li efcri-

uen.» ; na frente da tt. 4 uma pequena advertencia;«AL LECTOR.» ; do verso da re-

ferida ti. 4 á frente da 163 o texto das Ssatençasjpropriamente .dito, que feclia com
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as seguintes palavras:-.A DIOS TRINO Y VNO SEA|íGLORIA AMEN.H f^ .

;

do verso da mesma H. 163 a parte do verso (seis linlias) da 166 (ultima) :

CErESPVESTA a ALOVNAS GB.

lECCIONES, QVE SOBRE EL PRE
SENTE TRATADO SE DL
ZEN, O PVEDEN DEZIR.

a que se segue, como que a rematar, a subscrição (inal, que reproilnzimos em foto-

zincogravura

:

CFue ímprtfsa Ia pirefffite obra, en Ia muy nofcJe j fl?-.

pi^ lís! ciudadde Lixbona, «i cafa de Geiman
Galhardo ImpreíTordíl Rcynusftiofcfior,

A cabcfe a rreze díascl.; Nouierabrí.

De míi& quíniétos y dncuena

y quatro.

(o origitial mede 96""" de largo)

Na composição tipográfica, esmaltada com duas letras iniciais ornadas (gravura «m ma-

deira), empregaram-se só caracteres redondos.

O primeiro dos 21 cadernos de impressão que constituem o volume, de oito H., e»tá ru-

bricado, no pé da frente da segunda e terceira ff., respectivamente : A ij (á primeira

fl. deste primeiro caderno competia a rubrica A, porém, por constituir a H. do rosto,

não a apresenta), A iij ; os 19 cadernos imediatos, também de oito ff. cada um, es-

tão rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respecti-

vamente: B, B ij, B iij, B iiij a V, V ij, V iij, V iiij ; e o ultimo, de seis ff. so-

mente, rubricado, no pé da frente das três primeiras ff., respectivamente: X, X ij^

X iij. Nas rubricas dos cadernos não se empregaram as letras J e U,

A «Respvesta a algvnas obiecciones, que sobre el presente tratado se dizen, o pveden de-

zir>, inserta, como acima se disse, desde o verso da H. 163 a o verso da 166, é in-

teressante a vários respeitos, como nota Sousa Viterbo no seu estudo publicado pós-

tumo-A Utteratura hespanhota em Portugal, em que se exprime desta forma :-«E

intessantjssima e, se não levanta o veu mysterioso que cobre o auctor, fornece toda-

via pormenores curiosíssimos. ..» ; e mais adiante :- «Outra objecção é que a obra

não devia ser escrita em linguagem alheia, d'onde conjecturamos, cremos que com

todo o fundamento, que o auctor era portuguez. Confronte o leitor a nossa hypo-

these com o seguinte trecho :...•- e após o trecho :-<Se Innocencio tivesse lido este

trecho estamos persuadidos que se lhe dissiparia a duvida sobre a nacionalidade do

auctor. Respondendo ainda a outra objecção, o auctor promete publicar uma segunda

parte, mas esta promessa não ha indicies de ter sido cumprida.»

As Sentenças que constituem a presente compilação foram recolhidas dos priucipaes au-

tores clássicos latinos e gregos (poetas e prosadores), tanto sacros como profanos

(«De ambos derechos»). A edição compreende textos em latim e em castelhano, ocu-

pando aquele o verso das ff., e este a frente das mesmas ff.

Nesta edição primitiva nota-se uma particularidade interessante, que torna, por assim di-

zer, os seus exemplares de muito maior apreço e valor que os da reimpressão de

Coimbra : é o caso de o alçado, que embeleza o frontispício ou rosto do volume^

ser perfeitamente o mesmo que mais tarde, em 1572, o impressor António Gonçalves

empregou, com intuito idêntico, no rosto da primeira e mui preciosa edição de Os

Lusíadas de Luis de Camões.

A segunda edição, que Tito de Noronha, no seu opúsculo «A primeira edição dos Lu-

sijdas», erradamente (ou, talvez, devido a gralha tipográfica e descuido da revisão)

dá como impressa em 1556, saiu com titulo conforme com o da edição primitiva, o

qual se encontra também dentro de um elegante alçado ou pórtico de desenho de
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fantasia, que tem, a meio da base, o escudo das armas de Portugal. No fim do

texto, a fechar, o competente colofon

:

«Fué impressa Ia presen
|1 te obra, en la Divy noble

|| y siempre leal ciudad de

Coimbra, por loan Alu.irez
|| impressor dei Rey nuestro seíior. Acabosc a |[

vt-inte dias

de Março. De mil y ||
quinientos y cincucnUta y cinco

|| anos.»

Constituem um 4.° de, além da portada, 3.(0 pags. e uma fl. com a enumeração dos

«yerros» da impressão e o colojo:t ou registo final. "Na composição tipográfica das

Sentenças empregaram-se caracteres itálicos ou cursivos.

De ambas as edições possue exemplares o sr. Melchor Garcia Morpno, que, sob os nú-

meros 303 e 304, os descreve a pags. 164-166 do seu interessante c já por nós bastas

vezts citado - Cfl/dVc^í? paremioiógico, sendo essas descrições acompani adas de re-

produções foto-zincográficas dos rostos dos mesmos exemplares das duas edições eui

questão.

As duas edições das «Sentenças» são tambèui registadas por Sousa VÚKlho (O movimento
typographico e tiíterario em Coimbra no século XVI; e A littei atura bespatthola em
Portugal (Publicação póstuma), pags. 389-391); a primeira, por Inocêncio {Dic. bl-

bliographico pcrtuguez, tomo VII, pag. 254); e a segunda, por Oallardo (Ensayo de

una biblioteca espanola de libros raros y curiosos, tomo I, cols. 1132-1133).

Relativamente á primeira edição pode ainda coniultar-se o interessante opúsculo que o

nosso excelente amigo sr. João Inácio de Oliveira, de Cesimbra, publicou sob o ti-

tulo- «Curiosidades Bibliográficas. Notas sobte a edição da ARTK DE REINAR e as

da PRIMEIRA PARTE DE LAS SENTENCIAS, impressas por German Galhardo em
Lisboa e Joan Alvarez em Coimbra, 1554 e 1555.>

Rodrigues '/'. ./fíTo;.— 1 eltera di Giri['iJone . . — Vej;i-se : Leltu-e annra

deli'Ilidiu. .

.

2847- Rodrigues (João).— IllíLAÇAW 1|
VERDADEIRA

i|
DAS FESTAS QVE||

FES A AVCVSTA CIDADE DE
||
Braga, no recebimento (Jogiliiaiilfimo

||

íeniior Dom Hoiirigo (i'Acunha
|| Aicebilpo Primas, &, ín- \\ nhor delia.

||
Or-

denada por hCio Hodriíjvei Impreffor de
||
Hw os na ciãiide do Porlo.

\\
Offe-

rccida ao ídiliov Dom FraiicUco de Sá Conde de !| reií-igiiiiiõ, Camareiro

niòr dei Rey noflo Senhor, & |1 do feu Confelho, Capilnô mòr, & Alcaide

môr II da Cidade do Porto, & feu deftiicto,
||

(eniiíir de Fontes, Godim,
||

& de Sobrado.
II
(Pequena vinhela ofnamirntal ;

gravura cm madeira)
||

Iniprelía no ['orto [lOr loaõ Rodrignez. Com todas
||
as liceiíçcs n-cef/arias.

Anno 1627.
||
Taxaíle efla Rílaçam em papel a rês.— ln-4.° de VI pags.

fprels.) inums e 7.? niims., além de uma em branco final. E.

Na primeira das VI pags. prels. o titulo acima transcrito; a pag. II em branco; na III

a Dedicatória «AO CONDE CA- j| mareiro niôr>, datada e subscrita no fim:»...

Porto 8. de || Agofto 1627.
|i
Criado de VS. |; loão Rodriguezy ; na IV uma «Advertên-

cia ao Leitor., ; e nas V e VI, a duas cols. : «DO PADRE lOAM [|
NVNEZ FREIRE,

QVANDO ' recebeo o Pallio Tua Ulultririi- [1 ma na Sè do Porto. ||
ROMANCE..

As 73 pags. nums. inserem a Relaçam propriamente dita, que é escrita cm prosa, entre-

mei.ida de algumas poesias, e dividida em VI Capítulos. Com excepção de duas

Orações "(Oratio I, e Oratio II) que são tm latim, e algumas das poesias, em Cas-

telhano, a lelação é toda em português.

A pags. 60-65 vem um «dialogo», dividido em 5 actos e intitulado: tApplauJo das artes

liberais, com que a Academia Bradiarenfe recebeo sua Senhoria llluftrlfsima'.

Relação interessante e estimada; desconhecida a Barbosa Machado. Muito rara.

Óptimo exemplar.- Figanière, Bibl. histórica, n.o I2S2; Inocêncio, Dic. bibllogra-

phico, tomo 4. o, pags. 27-23.

2s48-Rodrigues [Fr. JtraniicZ). — EXPLICAf lON ||
DELA BVLLA || DE LA

SANCTA
II
CRVZADA.

|| Y t'e las clavfulas de los Jvhihos y cov/effionarios /^^eP <í^

II
que ordtnariameníe fiic>e concider fu Sar.tidad,

||
viny proiieclwfa para T're

/^/
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dicadores, Curas.
\\ y Cuii/effores, (ivv (n los Reijncs Ofde

||
í/o ay Bvla. \\ (!oiii-

puellas por el Padre Fray Monnel rtodii-
|!
piiez Liiíilano, frayle defcalço

dei Seraphico
||
Padre fiiit Franriíco leclor deTheclo-

1|
gia enln Prouincia

do faiil
II
lofeph.

||
Y nueuíjmente van anadidos dos Iratailos, vro

||
dei

Motii 1'iopiio de Senlilus de Pio Quinto
ll y otio dei Molu próprio de los

.Inteiíticios
II
de Sixlo Quinto declarado ( or el niilri.o Au-

||
tor conforme

el Coninlio Tiidentino.
||
Dividefe ifie libro tn (ris parles, como

\\ fe vera a In

hmlla dcfUi rjn.
\\
CfiN 1.ICE^'C1A.

||
Inipieflo por Alexandre de Siquiyrn.

Ano de i592.—In-8.° peq. de IV ff. (prc)s.) inums., 324 minis, na frente, o

mais XXVII Inums. e uma em branco, finais. K.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o titulo transcrito acima; na

frente da ti. II diversas licenças permitindo a iulpre^s.ão da obra ; no verso da mesma
li. II a licença de D. Pedro Lopez de Montoya (datada: «... En Madrid, a 25 de

Septiê- ;, bre, de I588-.) ; na frente da H. III a .CENSVRA DEL FISCAL
||
dei Con-

rejo de la Cru- 11 zada> (dstada e subscrita: •,.. Em Madrid a doze dias de! mes

de
II
Agotto, de mil y quinientos y ochenta y ocho || anos. || El licenciado Luys || Mal-

don.ado>) ; e no verso da referida H. Ill e na fl. IV o Prologo «AL LECTOR.»-As
XXVIi ff. inums. finais inserem : da frente da H. I a parte do verso da XXVI •

^^TABLA^-^
;
COPIOSA DE TODO || lo que fe contiene en los trata H dos

defe Libro. > ; e da restante parte do verso da mesma fl. XXVI a o verso da XXVII e

ultma: «TABLA DEL TRATA- 1| do de los cenfos, y de ias de ! mas dndas ana |! didas.»

Livro, no sfu género, interessante e estimado. Edição preferível á primitiva por conter

mais os dois tratados citados nos dizeres do frontispício. MUITO RARA. Exem-

plar com peq. corte de traça na margem inferior de algumas ff-, e peq. defeito

na margem exterior das seis penúltimas ff. do volume; tio mais, perfeitamente

conservado.

2819 SVMMADECAS03
||
PE CONSCIÊNCIA, CON

||
Adm itt-ncias nniy

prouechoías pata Confeflores,
||
con vn Orden Indiciai de la poftie: En la

qual fe ||
refuelue la mas ordinário 'ie iodas las

||
niateriasmoiales.

||
ANA-

p DIDA AGORd DE SVEVO E\ M VCllAS
|| cofaí, y correnida por el itiifmo Av-

i^Jl O íhor: Con licencia dei svpre-
\\ mo Covfejo fíe fn Mngeftod.

||
Al fin va vn In-

) ' dice copioío de las cofas iiolables, nuenanieite hecho por ||
el rnifmo Au-

thor: Y otro índice de todos los Itij-ares dei Conui-
||
lio Tridentino, que

fodeolaranen eílos ttalados.
||
COMPYESTA FOll El. lAUPE F. MA-

DiVEL
II
Boáritjuéz LufiUino, Leckr de Thcoiryia, Ficyle Mo.or \\ de la Prv-

nincia de Smitiign. \\ mnlGU)\ A DONA MÀKCARITA
||
Corte Hea! Con-

deíla de Caftel Rodritío.
||
(Viriheta reproduzindo a imagem de S. Francis-

co ;
gravura em madeira)

|!
. .

||
^-^ Con Priuilciiio de Caflilla, Aramn, y

Portugal 5"%? || En Lisboa cõ lii êcia de la í^ãcla Inqniliciõ: Por António Al-

uarez.— ln-4.'' de XVI patrs. (prels.) itiums. e 8(íl paps , ali^m de uma em
tiranco, final.

As XVI pags. prels. inserem: titulo (impresso, alternadamente por linhas, a preto e a ver-

melho); TASSA.' ; Priaiiegio primei o para imprimir ia Summa.' ; Prçrogacion defte

Priailcgio por el Rey Don\\Piieiippe tercero.^ (subscrito por F. Manoel Coelho)'

Alvará régio (subscrito por luart de Amezçaeía.) ; ^Priíiilegio de Aragon.» ; *APROBA-
CION.' tít Fray António de Aguiar; «APPROBATIO.' de Fr. Ferdiaandus de

Campo; .Priuilegio de Portugal '^PPROE^ClON^ de Fray luan de Rada; Prologo

.AL LECTOR..; e Dedicatória 'A DONA MARGA-
|

RITA CORTE REAL || Con

deffa de Caftel Ro- |i
drigo.» (subscrita por Fray Manuel Rodriguez).

.No fim, a rematar o texto da obra propriamente dito, estes dizeres, seguidos de uma
vinheta em oval reproduzindo a ima<?em de Criíto (gravura em madeira) :-«FIN

DELIIPRIMER TOMO.»
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SEGVNDO TDMC)
||
IiE LA SVMMA DE

||
CASOS DE CONS-

||
CIEN-

I IA
II

Coti-puefla por el l'udie Fruy MaMiel Ro ||
drigtiFz Lufilano, Frayte me-

)ior de la reyv
||
lar Ohferumicin dei Seraphico P. A'. S. \\

Francifc.o, )iip de la

Prcuvicia
\\
df Snntiogo, y Leclor de\\ Sagrada r/ieoíniyíii.

||
(Mesma vinhola

que vem no fiontispicio do primi iro Tomo)
||
CON rUlVlI.EGlO.

||
En LU-

b'<a: Por António Aluares.
\\

|| W.UG.llU.
|1
In^." de 391-1-77 pags.

niims. e mais I-CXXIV inums. finais.— Os dois tomos. E.

Na primeira das 391 primeiras pags. o titulo acima transcrito; a pag. 2 em branco; e de

pags. 2 a 391, a duas cols., o texto da obra propriamente dito, que fcciía com estes

dizeres:- .FIN DEL
I|
SEOVNDO TOMO.., seguiiido-se uma vinlicta figurando

S. Francisco recebendo as cinco cliagas de Ciiristo; a ti. imediata (inum.) i ocupada

por uma gravura representando .NJossa Senhora no Calvário ; as 77 pags. nums. que

SC se:4uem inserem, a duas colunas :

«TRATADO DEL OK-
II
DEN IVDICIAL, QVE

|1
LOS MINISTROS, OENERALES,

:!Y PROVINCIALES, Y LOS DEMAS
jl
luezes Eccleriartcos, y Seculares tian de

[j

iiazer en Tus vifitas.»

o qual remata com o clássico-» ^^-J LAVS DEO.
\ H^ », a que se segue ainda um»

vinheta, abeita em madeira. Na H. inum. imediata vem apenas uma estampa, em oval,

reproduzindo a imagem de Cristo (gravura em madeira); e nas CXXXTV pags. inums-

finais, também a duas cols, e «ÍNDICE DE LAS CO
|i
SAS NOTABLES DE ES-

1|

TOS TRATADOS, PARA QVE MEIOR SE||ENTIENDA ESTE ÍNDICE, SE HA
NOTAR, QVEIlEfta Suma eftá díuidida en dos tomos... > Fecha com o usual-

.^FINISf^..
A composição tipográfica, bastante perfeita, c esmaltada com diversas letras iniciais de

desenho de íantasia (gravura em madeira. O titulo no frontispício é impresso, alter-

nadamente, a preto e a vermelho.

Edição primitiva, e, que nos conste, a única aíé hoje publicada. MUITO RARA. Belo

exemplar.

28o0— Rodriguez Campomanes [l'. /'(•(h-o).— Disseitacioiíes liistoricsis dei Or-

den, y Cavalleria de los Templários, o Resumen historial de sus piinci- "fj^ ^ ^
pios, fiindacion, instituto, I''togressos, y exlincion en el Concilio de Viena.

Y uii Apêndice, o Suplemento, en que se pone la liegla de esla Oíden, y
diferentes Privilegies de ella, con muchas DissertíK ioncs y Notas, tocan-

tts 110 solo á esla Ordei), sino ã las de S. Juan, Teutonicos, Santiago, Ca-

lalrava, Alcântara, Avis, Montesa, Chiislo, Monfrac, y otias Iglesias. y
Monasterios de Espaiia, con vaiios Calhalogos de Maestres. Sn autor el

Lio Don.. (Viniieta, tendo no centro, a vermelho, a Cruz da Ordem de

Cristo). En Madrid: En la Oficina de António Ptrez dn Soro... Ano ac M.

UCC.XLVII. In-^.o de XL pags. (prels.) inums., 286 nums,, e mais uma
inum. e uma em branco, finais. E.

Os dizeres^ do.frontispicio são impressos, em linhas alternadas, a preto e a vermelho.

-

Obra curiosa e estimada. Pouco comum no mercado.

i851- Rodrigues Coelho (P. Aíai.otí)- - 1'l^l'Ii'íS
II
DE MVSICA ;

|1
PEHA O

INSTIWMENTO DE
||
Tecla, & Harpa, || Conqiofiaí por o Podie. Manoel Ho-

/ / -^ ^
drigues Coelho, Capellão

\\ do ferviço de fua Mage/lade, ^ tonfjrdor de Te- |l / >^ t-^y^ ^ ^
cia de fua Henl Capella de Li.'íboa, natural

||
da cidade de Sitas.

\\
DEDICADO /

A S. C. li. MAUESTA-Ijde dei Rey Phelippe trrceiro das Efpanhas.
||

(Escudo das armias reais portuguesas
;
gr.ivura em madeira)

||
Com licença

do S. Officio da Inqvifição, Ordimrio i^ Paço.
\\
EM LISBOA: 11 Na oCficina
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()e Pedro Craesbeeck.
||
Anno Dni M. DCXX. (1620).— In-fol. ptq. de VI tT.

(pieis. inum.«., 2.S3 nums. e mais III inunis., finais. E.

Na frente da primeira das VI ff. prels. o frontispício com os dizeres acima reproduzidos

textualmente, frontispício que tem a circunda lo uma tarja composta de pequenas

vintietas de ornamento; no verso da mesma ti. I o sumario do que-'Coníem ejtt

lluro em fi.t, o Pode correr e a Taxa do preço do livro; na frente da ti. II, em ca-

racteres itálicos, a .DEDICATÓRIA A S. C. R. li
MAGESTADE EL REY DOM l'HE-

II
lippe terceiro das Efpanhasi (subscrita: «Capellão & tangedor de Tecla de V. Ma-

geflade.
II

ylfíi/ioe/ Rodrigues Coei/to.'); no retro da mesma ti. U as «LICENC.AS.»

permitindo a impressão do livro, que são três, todas datadas de 1617; na ti. III, em
caracteres itálicos, o ^PROLOGO DA OBRA AOS TANQE-W dores, gr pro/effores

de instrumentos de Tecla, o mínimo ]| de todos Manoel Rodrigues Coelho.^ ; na frente

e em parte do verso da ti. IV, tambtm em caracteres itálicos : 'ADVERTÊNCIAS
PARTICVLARES " para fe tangerem eftas obras com perfeição.»; na parte interior

do verso da mesma ti. IV, em caracteres itálicos: 'SONETO EM LOVVOR^do
autor de hum amigo.'; na irente da fl. V, em caracteres itôlicos: «EPIORAMMA
lACOIil PLANCII

II
Flandro Brugenfis, in laudem AulhoriS' ; na parte superior do

verso da mesma II. V, em caracteres itálicos: .SONETO DE MANVEL DE PINO
MI-

II
niftro de S. Mageftad, en alabança dei Aulor.> ; e na parte inferior do verso da

mesma li. V e na superior da frente da II. VI : «CANC.AM DE ANTÓNIO SOARES
||d'AfonrcM Capellão cantor da Capella Real de i: fua Mageftade ao Autor>; na

parle inferior da frente da mesma ti. VI, em caracteres itálicos: .SONETO DO
MESMO ANTÓNIO SOARES d'Afonreca ao Autor..; e no verso da ti. uma estampa

alegórica.

De folha 1 a 233 decorre o texto da obra propriamente dito, que atinge ainda a primeira

das três folhas inums. finais, o qual se compõe somente de numerosos trechos de

musica (gravura cm madeira), tendo o primeiro trecho por titulo: 'Tèlo do primeiro

tò por de la foi re. De Manoel Rodrigues Coelho.' Na segunda e na Irente da ter-

ceira das referidas folhas inums. finais, em caracteres itálicos e disposta a duas

colunas por pagina, a 'TABOADA DO QVE CONTEM EM SI\\efte liuro de

Flores de Mufica.', que remata com os seguintes dizeres: 'Sejão dadas grafas

a Chrifto Redemptor noffo, ^T* a fua |i fanctiffima mãy Senhora noffa.' ; e no

verso da mesma terceira folha, .também em caracteres itálicos e a duas colunas, as

Erratas. '

O volume é constituído por dO cadernos de impressão : o primeiro, de seis ff. (as prels.),

rubricado, no pé da frente da segunda e da terceira, respectivamente: ^2, ^ 3; os

vinte e três imediatos (2 o a 2-1.0), de quatro ff. cada, rubricados, no pé da frente

das duas primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: A, A 2 a Z, Z2 os

vinte e três imediatos (25.o a 47.o), de quatro ff. cada: Aa, Aa 2 a ZZ, ZZ 2; os

onze imediatos (48.° a 58.o) também de quatro ff. cada : AAA, AAA 2 a LLL, LLL 2

o penúltimo (59.o), de seis ít., rubricado, no pé da frente das três primeiras, respe-

ctivamente: MMM, MMM 2, MMM 3; e o ultimo (60. o), de duas ff. somente, rubri-

cado, no pé da frente da primeira : •]•

A estampa (gravura em madeira), interessante, que ocupa o verso da ultima das seis

folhas preliminares, mostra-nos parte de um templo em que se vê Santa Cecília,

sentada, tocando órgão ; no lado oposto, em pé e encostado ao mesmo órgão, um

anjo, e, mais ao lado, também sentados, dois outros anjos: um tangendo um instru-

mento de corda e o outro, com um livro aberto sobre o cóIo parece estar cantando.

.Ao fundo, no canto esquerdo da gravura, vê-se ainda uma parte do Sol que inunda

de luz o grupo descrito.
"'

Livro, no seu género, verdadeiramente notável, e que o sr. Joaquim de Vasconcelos,

erudito critico d'arte portuense, classificou de obra -«de grande valor» (1). Única

edição dada á estampa até hoje. Os exemplares são RARÍSSIMOS ; nem mesmo nos

consta que qualquer tenha aparecido no mercado de ha muitos anos a esta parle. O

(1) .Catalogo dos Livros Clássicos e raros que compõem a bibliotheca de

António Moreira Cabral.», tomo II, pag. 570.
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no330 está optimamente conservado : mas tem a l.«, 3.a, 4.', 6.a e duas ultimas
folhas hábil e perfeitamente imitadas á pena.

Acerca deste interessante e estimado livro, veja-se, além de Barbosa Machado, Inocêncio
e Pinto de Matos: Kêtis, Biograp/de Umverselle, tomo III, pag. 268; Raczynski,
Dictionnaire artistique, pags. 79 e 224 ; o citado sr. Joaquim de Vasconcelos, Os
Músicos Portuguezes, tomo I, pags. 48-51

; e Ernesto Vieira, Dic. dos mus. portug.

2- Rodrigues da Costa (4í)/o>,ío).— DE VITA,
|| ET || KEBUS Gh:STl

||
NON-

M AI.VAHESII
il
PYRERI^,

II
LUSlTANMi COMITIS-STABILIS

||
LIBHI ^, J-J r. ,,

DUO,
II
AUCTORE

|| ANlDiMO HODERICIO
,, COSTIO,

|| Reeiae Academiae JZ ^-^
Sócio.

II
OEISOPONE OCCIDENTALI.

||
Apiid PASCHALEm' A' SYLVA,

||

Regu, ac Typographnm
|| || CIO lO^CCXXllI.In-fol. de XX pa^s. (prels.)

inums., 188 nums. e mais XII inums., finais, de «INDEX RERUIM.» e «ER-
RATA.». E.

As .\X pags. prels. inserem o segruinte: titulo do ante rosto (pag. I; a II em branco);
titulo do rosto (pags. Ill; a IV em branco); «PRIMORIBUS

|| LUSITANORUM
||

ADOLESCENTIBVS.. (pags. V a XI) ; «LICENÇAS.. (Do Santo Officio.-Do Ordi-
nario.) (pag. XII); (.F.\CULTaS

i|
Academia; Regis.. (pags. XIII a XVI); .CENSO-

RES /EQUISSIMI.., (pags. XVIi e XVIII) ; e outras licenças permitindo a impressão
(pag. XIX; a XX em branco).

Magnifica edição, de impressão mui nitida em papel de linho de óptima qualidade

;

adornada cora dois lindos cabeções (alegóricos) decorativos (B. Picarí fecit 1722),
apresentando o primeiro a seguinte rubrica ou titulo : Sic jungat Virtus Pietatem <£

Pallndis artis ; e o segundo, além de v.irios ornatos, o brasão d'armas dos Alvares
Pereiras. Afora o mencionado, o volume contém ainda duas belas gravur.is de pa-
gina fB. Picart sciilp. 1722), primorosamente abertas a buril em chapa de metal
(impressas ápavte), as quais reproduzem dois explendidos retratos do Condeslavel.-
Estimada e RARA. Exemplar perfeitamente conservado.

2853 EMBAIXADA
|| QUE FES O |1 EXCELLENTISSIMO

|| SENHOR CON-
DE DE VILLAR-MAIOR (HOJE

||
Marque >, de Altgiete) dos Coníelhos de

Eítado, & Guerra
||
DE

||
RL RKI N. S.

|| GENTIL HOMEM DA SUA CAME-
||

ra, & Vedor da Faíenda, .^c
j] AO SERENÍSSIMO PRÍNCIPE PHl-

||
lippe

Giiilhelnw Conde Palatino do Hhini, Eleitor du
||
S. R. J.

|| CONDUC,AM DA
RAINHA NOSSA SENHORA

||
:i eltes Reinos, feflas, & applaufos, com que

foi celebrada lua felix
||
vinda, & as Auguftas vodas de Suas

|| MAJESTA-
DES

II
ESCRITA, E OFFERECIDA

|| AO ||
EXCELLENTISSIMO SENHOR

||

CONDE DE VILLAR MAIOR FERNAÕ TELl ES
||
da Silva do Conleliio de

Sua Majeitade, & Dt-putado da .luiita
|| dos três Eílados do Reino. I| POR

||

ANTÓNIO RODRIGUES DA COSTA.
||
EM LISBOA.

||
(Linha de enfeite, for-

mada de peqs. vinhetas de ornamento, simétricomenie dispostas) || Na
Officina de MIGUEL MANESCAL, Imijreflor da Sere-

1|
niílima Gafa de Bra-

gança, & do Sancto Offieio.
||
Anno M.DC.XCIV. (1694)— In-fol. de XVI pags.

iprels.) inums. e 319 nums.. além de uma em branco, final. E.

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte: titulo do ante-rosto (pag. I; a II em
branco)

;
titulo do rosto (pag. III ; a IV em branco) ; em caracteres itálicos, Dedica-

tória: «AO
I! EXCELLENTISSIMO SENHOR [| CONDE DE VILLAR MAIOR FER-

NÃO TELLES;] da Silva...., datada e subscrita no fim: «... Lisboa 6. <ie\\Agofto
de IMl. ' Aos pès de Voffa Senhoria.

|| Seu mais Itumilde, ^ jiel creado.
\\ António

Rodrigues da Cofia.» (pags. V a VII ; a VIU em branco) ; Prologo .A QVEM LER.,
(pag. IX a XI; a XII em branco); e «LICENC.AS.. (DO SANTO OEFICIO. - DO
PASSO.) permitindo a impressão da obra ipags. XIII a XV; a XVI em branco).

De pag. 1 a 283 o texto da obra propriamente dito ; e de pag. 289 a 319, em caracteres
Itálicos e a duas cols., o «INDEX..

//^õ^
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Lirro clássico e muito interessante. Além da parte principal em prosa, insere também
numerosas composições poéticas em latim, português e castelhano. Na composição

tipográfica, de caracteres redondos e itálicos, sobrcsaiem letras iniciais de desenho

de fantasia, além de cabeções decorativos e florões de remate, tudo aberto em ma-
dcirj. Muito estimado, e já pouco frequente no mercado. Belo exemplar.

'2854— Rodrigues da Costa (iost Daniel — JUSINO LEIRIENSE)—ALHOChE-
VE DE PETAS,

II
OU

II
MOHAL DISFAUÇADA,

||
PARA CORRECÇÃO DAS

/ ^ MIUDEZAS DA VIDA,
||
POR || JOSÉ DaÍsIEL RODRIGUES DA GOSTA,

||

^éP -^ ENTRt: OS PASTOR ES DO TEJO,
||
.loSlNO LEIRIENSE. \\...\\ Segdnda

EDIÇÃO
II
LISBOA :

I!
NA OFFIGINA DE J. F. M. DE CAMPOS.

||
I8I9.

1| Com
licença do Defembari/u do Paço. In- 4.", CXL Parles (folhetos) de 8 pags. cada

uma em 3 vols., com mais 4 pags. prels. cada um. E.

Publicação recreativa muito curiosa. Estimada. Compreende escritos joviais em prosa e

verso. Rara. Belo exemplar.—A edição primitiva foi dada á estampa em Lisboa,

179S-99, in-4.0, 3 tomos.

28õb BARCO DA CApREIRA U DOS TOLOS
||
OBRA CRITICA, MORAL,

F DIVERTIDA.
||
FOLRKTO || I, JANEIRO, (a XII. DEZEMBRO.)

||
(Vinhi^ta

alegórica : um barco á vela, com gente dentro ; navegando sobre o mar

encapelado; gravura em madeira)
||

...
||
POR

||
JOSÉ' DANIEL RODRI-

GUES DA COSTA.
II
NOVA EDIÇÃO.

||
LISBOA.

|1
TYPOGRAPHIA DE ELIAS

JOSÉ' DA COSTA SANCHES. || Rua da Cruz de Paú n.» 12 A. (a Santa Ca-

tharina.)
||
—

|| 1850. In-4.", 12 nums. de 32 pags., em um vol, E.

Publicação interessante, compreendendo composições em prosa e verso. Apreciada. Ter-

ceira edição, rara. Bom exemplar.

As duas edições anteriores são: Lisboa, IS03, in-4.o, e: Ibi., 1820, em igual formato.

2856 Collecção de todas as obras modernas que o author tem feito a

^, sua real Magestade. . . D. Miguel I., antes de ir para a Alemanha... Lia-

u ^
^,io; Ánm de 1820. Na Xovit Imprc^^são Silviana... In-4.° de 110 págs. E.

Opúsculo apreciado e pouco vulgar; ilustrado com uma litografia reproduzindo o retrato

de Rodrigues da Costa, impressa aparte.

2857 COMBOY
i|
DE ||

MENTIRAS,
||
VINDO DO REINO PETISTA

|| COM
A FRAGATA

||
VERDADE ENCVBERTA \\

POR CAPITANIA.
||
(Vinheta

alegórica; gravura i-m madeira)
||
COMBOY * I * (a 24 *

) || POR ||

JOSÉ' DANIEL RODRIGUES DA COSTA,
||
Segunda ediçaõ.

||
LISBOA: 1| NA

OFFICINA DE J. F. M. DE CAMPOS.
||
1820.

||
Com licença do Desembargo

do Faço, É
II
Privilegio Real. In-4.°, 14 opúsculos, de l'J pags. cada um, em

um vol. E.

Em prosa e verso. Estimada. Reimpressão já pouco frequente no mercado. Belo exem-

plar. -A edição primitiva, também em formato de 4.», foi igualmente impressa em

Lisboa, 1802.

2858 O ESPREITADOR
||
DO

||
MUNDO NOVO.

\\ OBRA CRITICA, MO-

RAL, E DIVERTIDA.
||
FOLHETO, ||

I. JANEIRO, (a 12. DEZEMBRO.)
|1
(Vi-

^ nheta alegórica, seguida de uma quadra; gravura em madeira)
|| POR ||

.lOSE' DANIEL RODRIGUES DA COSTA.
||
Segunda edição.

|i
LISBOA:

NA OFFICINA DE J. F. M. DE CAMPOS. 1| 181f).
|| Com licença do Desem-

bargo do Paço. In-4.0,
jij opusculos, de 32 pags. cada uni, em um vol. K.

Publicação, no seu género, interessante e apreciada. Reimpressão rara. -A primeira

edição é de Lisboa, 1802, in-4.o.

^ 2859 HOSPITAL DO MUNDO, || Obra critica, moral o divertida, em
^ que he Me-

||
dico o Desengano, e Enfermeiro o Tempo.

||
POR

||
JOSÉ

O
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DANIEL nODRIGJ'ES DA COSTA,
j

(Vinliela (medalhão) alegórica;

gravura em madeira) || K0LHET0=1. JANEIRO, (a XII DEZEMBRO.)
|| . .

.

II
LISBOA : 1824.

|| II
Xa Officina de J. F. M. de Campos.

||
Com

Licença. ln-4.°, 12 nums. de 24 pags. cada iim, em um vol. E.

Compreende compasitães em prosa e verso. Apreciada. Segunda edição, rara. —A pri-

meira é também de Lisboa, 1804, in-í.o.

2S60 Jogo dos dotes para recreio das sociedades, em que se tirão lin-

das Sortes em verso ; e oulro Jogo de 40 perguntas, e 40 respostas, que

se deve separar deste Livro, para se usar delle cortado, e pregado com
massa nas costas de Cartas de Jogar, ou em cartão, &c. Composto por...

(Vinheta ornamental
;
gravura em madeiraj. Lisboa. M. DCCC. Na Of. cie

Simão Thaddeo Ferreira. Com Licença da Jiern do Desembargo do Paço.

In-S." i)eq. de XlV-lI-278 pags. K.

Na primeira das XIV pags. prels. o titulo acima transcrito ; de pag. 111 a VI o Prologo:

.BENIOO LEITOR.»; e de pag. Vil a XIV: «MARCHA 1|
DO

|1 JOGO DOS DOTES..
Livrinho curioso e estimado. Pouco frequente no mercado.

2861 Memoria do follieUi intitiUado Memori:is para as Cortes de 1821,

Em que são desagravados : A religião, Os religiosos, as religiosas, e os

magistrados. Por... (Escudo das armas reais portuguesas). Lisboa. Na
Imp. Nacional. Anno de 1821. Com licença da Commissão da Censura.

In-8.° peq. de 30-1 pags. E.

Encadernadas juntamente estão as seguintes produções literárias do mesmo autor :-

RESPOSTA á defeza (por alcunha) Das Memorias para as Cortes: Que como Pila-

tos no Credo se introduzio contra a Memoria de... e mais ralhadores. (Peq. vinheta

ornamental). Lisboa: Na Offic. de Simão Tliaddeo Ferreira. 1S21. In-8.o peq. de

39-1 pags.-CARTA INTERESSANTE, séria, e jocosa, escrita ao R.mo Sr. Fr. Tecla

Branco da Cruz. Com golpes mortaes, descarregados no livro das Superstições des-

cobertas. Defendem-se nesta Carta também as Senhoras a quem o R."»» chama Su-

persticiosas, e ignorantes. Por... Lisboa: Na Typ. de Simão Tliaddeo Ferreira,

Anuo de 1S22. In-S.o peq. de 45 pags. -CONVERSAÇÃO DE SENHORAS em huma
salla de visitas antes do chá, pilhada por hum tachigrafo, e participada a... que a

publica. (Escudo de armas). Lisboa. Na Imp. Nacional. Armo 1S21... In-S.o peq. de

44-1 pags.- SEGUNDA ASSEMBLÉA da Conversação das senhoras na salla das

visitas... Lisboa: IS23. Na Imp. de Vidorino Rodrigues da Silva... InS." peq. de

431 pags.-PRECONCEITOS para tourear, e ser toureado: Ou lições para sahir

hum cavalleiro perfeito, e hum touro instruído. . . Lisboa : Na Offu. das Filhas de

Lino da Silva Oodinlio. Anno de 1S22. In-8.o peq. de 32 pags. ; etc. ; etc

2862 Portugal enfermo por vicios. e abusos de ambos os sexos...

Por... entre os pastores do Tejo Josino Leiriense. (Escudo das armas

reais portuguesas). Lisboa: Na Impressão Regia. Anno iS20. Com Li-

cença. In-8.0 peq. de VII-69 pags.E.

Continuação do
|i
Portugal enfermo. .. Parte II. . . Ibi., ibi., ÍS20.

In-8.° de V-73 pags.— Js duas parte.-i ein um vol. E.

Opúsculos apreciados e pouco vulgares no mercado.

2^' .1—Rodrigues de Araújo (D. Manuel do Jt/cHíe).— Compendio de theologia

moral, por... Segunda edição portugueza feita .sobre a segunda do Rio

de Janeira, correcta e annotada. Porto. Na Typ. da Revista... iSõS. In-

S.o, 2 vols. de õM-I e 448 pags. E.

286i— Rodrigues de Azevedo (/liuai-o).— Esboço critico-litterario, por. . . Fun-

chal, Typ. de M. Aí. .S. Carregal, 1866. In-S." de 248 pags. E.

Livro interessante e pouco vulgar no mercado.

ó'/úP a
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2865—Rodrigues de Bastos (José Joaquim).—Mbano e Virgínia. Pelo con^e-

."\ / Iheho... Segunda edição. Porto: Na Tijp. de Sebastião José Pereira.
'

1853. In-8.0 de Vl-242 pags. E.

2866 Meditações ou Discursos rcligiosQK, pelo Conselheiro... Quarta

edlgão. (Vinheta de assunto sacro). Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1846.

J M. fp-V ltn-8.0 de 1V-XI-322-I pags. E.

/^

^//'//&^-'

As XI pags. prels. constantes do segundo grupo de numeração inserem : -ADVERTÊN-
CIA.»; e .INTRODUCÇÃO..

2867 A Virgem da Polónia, pelo conselheiro. . . 3." edigão augmentada.

Porto. Em Casa de Cruz Coutinho —Editor .. . 1854. (No verso da fl. do

^ ^
anterosto: Porto— Na Ti/p. de Sebastiilo José Pereira). In-S." de VI-376

pags. E.

As pags. prels. V e VI inserem o .PREFACIO DO EDITOR.»

2868-Rodrigues de Cabreira (GoMfaío).-COMPENDIO ||
DE MVYTOS

||
E VÁ-

RIOS HKMEDIOS.. . EM BlíAGA. . Anno de I6i3.

[Do frontifpicio damos o seçiiiinte exacta reprodução foto-sincográfica)

:

COM PENDIO

DE MVYTOS
E VARiOS REMÉDIOS,
de Cirugia

, & de outras

couías coriofas.

\BCOf í L á<DOS <L0 JEsOir\0
de foira, &• dt outros grAues

jtutores .

Por Gonçalo Sodrigiicz de Cabreyra,
Chugiâo aprouado/iatural da

Villa Djiigrcte.

I

Com Uetnta ita S. hiquiftç'ão,(í' OrJinério ,

M BRAGA, Por Fruâuolo Loiírcn
ço de Bailo. Anno de í6m.

In-IQ." de VI IT. (prels.) inumeradas e 112 numeradas pela frente. L.
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Na írente (verso em branco) da primeira das VI ff. prels. o titulo acima reproduzido

em «fac-simile> ; na frente da 11. 11, em caracteres itálicos, as «LICENÇAS.i permi-

tindo a impressão do livro, todas datadas de Lisboa, 1012 ; do verso da mesma fi. II

a o verso da 111 o .PROLOGO AG CORIO-í:SO LEYTOR.» ; e de 11. IV a VI, em
caracteres itálicos, a «Taboada defte Liuro.», que fecha com o usual— «Fim da Ta-

boada. >

De folha 1 a 112 decorre o texto propriamente dito, que se divide em 68 Capítulos, e

tem por remate o clássico- «FINlS.i O verso da ultima li. é todo preenchido pela

marca do impre.sor e data da impressão, que reproduzimos foto-zincográficamente

:

Com licença da inquifit^lío , &• Orâmitiv

EM BRAGA.

Por Fruâuoío Lourenço de

Bailo. Anuo de 16

Na composição tipográBca em que sobresai uma letra inicial ornamental (no Prologo) e

dois cabeções decorativos formados de pequenas vinhetas, empregaram-se caracteres

redondos e itálicos de dois corpos.

Livro consideradp clássico, e, no seu género, muito estimado. Segunda edição, que Bar-
bosa Machado, Inocêncio e outros bibliógrafos não conheceram. Os exemplares são
R.\RISSIMOS; nem mesmo encontramos noticia de que algum tenha aparecido no
mercado de ha muitissimos anos a esta parle. O nosso exemplar apresenta um pe-
queno defeito nas três ultimas ff., mas sem prejuízo da leitura.

A edição primitiva foi estampada em Lisboa, por António Aluares, 1611, constituindo um
8.0 peq. A segunda edição, a que pertence o nosso exemplar, seguiram-se outras

registadas por Inocêncio: Lisboa, pelo mesmo impressor António Alvares, 1614;-
IbL, pelo mesmo, 1617;-lbi., ibi., 1635, acrescentado de um Tractado para perseve-

rar do mal da peste ;-Ibi., por Francisco ViUela, 1671; e uma contrafacção desta
ultima edição, publicada no século XVIII, todas em 8.o peq. Além das reimpressões
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que ficam mencionadas, fizeram-se ainda duas outras, que saíram juntamente com o

tratado de Francisco Morato Roma- Luz da Medicina, impresso em Lisboa, 1726 c

1753, in-4.0.

Relativamente a Gonçalo Rodrigues de Cabreira e ao seu Compendio, -que Inocêncio su-

põe um resumo da obra latina Tliesouro de pobres, também recopilado em hespanluil

pur M. Juliano-,pode consultar-se, além de outros, os seguintes autores: Barbosa

Machado, Bibl. Lusit., tomo II, pag 403, Nicolau António, Bibl. hisp. nova, tomo 1,

pag. 427, col. 2.a ; Sá Matos, Bibl. Clrurg. Anatómica, discurso II, pag. 16; Inocên-

cio, Dic. bibl. portuguez, tomo III, pags. 153-139; e Maximiano de Lemos, Hist.

da Med. em Portugal.

Rodrigues do Castro (Asíeuão).— Obras...— Veja se: Costa Perestrello.

28C9- Rodrigues de Castro {D. /ose^í/t).—BIBLIOTECA
||
ESPANOLA || TOMO

PRIMERO,
II
QUE CONTIENE LA N0T1CL4

1|
DE LOS ESCRITORES ||

RA-

BISOS EUPAXOLESWW.f^DE LA ÉPOCA CONOCIDA ||
de su literatura

hasta el presente.
||
SU AUTOR \\ D. Joseph Rodrigues dk Castro. ||

CON
REAL PERMISO.

|| EN MADRID. || || En la Imprenla Real de la

Gazeta. || Ano MDCCLXXXI.—In-fol. de XXXIV pags. (prels) inums., 6tí8

nnnis. e mais CLXVIII inums., finais.

As XXXIV pags. prels. compreendem o seguinte • titulo do ante-rosto (pag. I ; a U em
branco); titulo do rosto acima transcrito (pag. III; a IV em branco); Dedicatória:

•AL REY NUESTRO SENOR.> (pags. V e VI) ; -PRÓLOGO., (pags. VII a XV) ; e,

a duas cols. : «OBRAS QUE SE HAN VISTO
|I
para esta primera parte. H MSS. dei

Escorial.>

De pag. I a 668, a duas cols., decorre o texto da obra propriamente dito; e nas CLXVIII

pags. inums. finais, também a duas cols., os seguintes Índices: 'ESCRITORES RA.
BINOS \\ ESPAlWOLESWpor ordem aljabético.^ (pags. I a V) ;

~ .ESCRITORES
RABINOS ESPANOLES

|; por orden cronológica.» (pags. VI a VIII); -«ESCRITORES
RABINOS ESPANOLES

Jl
de edad incierla.» (pag. IX); ^ESCRITORES RABINOS

ESPANOLES
\\
por Facultades.>^ (pags. X a XVI) ;- «ESCRITORES RABINOS ESPA-

NOLES
|| por pátrias... (pags. XVII a XIX) ;- .ESCRITORES RABINOS ESPANO-

LES CONVERSOS.., e «RABINOS ESPANOLES QUE ESCRIBIERON EN ÁRABE.»
(pag. XX);-«TROBADORES ESPANOLES,

[|
CONTENIDOS EN LA COLECCION

iídel Judio converso Juan Alfonso de Baena.. (pag. XXI) ;^.TRADUCCIONES
ESPANOLAS

I!
MSS. é impresas de toda la Biblia, y Ias dellalgunos de sus libros.>

(pags. XXII a XXXIV) ;
- *OBRAS DE RABINOS ESPANOLESW en Hebreo' pags.

XXXV a LXXXIV);-.OBRAS DES ESCRITORES RABINOS !| Espanoles en Caste-

llano y otras Lenguas.» (pags. LXXXV a XCIV);- «ÍNDICE DE LAS COSAS NO-
TABLES.' (pags. XCV a CLXVll);-e 'Erratas» (pag. CLXVIII).

Na composição tipográfica deste primeiro tomo, quasi toda a duas colunas por pagina,

emprcgaram-se caracteres itálicos, redondos e hebraicos.

TOMO SEGUNDO,
||
QUE CONTIENE LA NOTICIA

||
DE LOS ESCRI.

TORES
II
GBNTILES ESPANOLES,

\\
Y LA DE LOS CRISTIANOS 1|

hasta

fines dal siglo XIII de la Iglesia. || . . .
1|
CON REAL FERMISO

\\ ||

EN MADRID EN LA IMPRENTA REAL. || ANO MDCCLXXXVI.— In-fol. de

VIII pags. (prels.) inums. e 748 nums., além de uma inum. de Erratas e

uma em branco, finais.— Os rfois tomos E.

As VIII pags. prels. inserem o seguinte : titulo do anterosto (pag. I ; «II em branco)

;

titulo do rosto (pag. III ; a IV em branco) ; «PROLOGO.» (pags. V e VI) ; e, a duas

cols. : 'ESCRITORES ESPANOLES \\ contenidos en efte Tomo.»

Nas 748 pags. numeradas, a duas colunas, decorre o texto propriamente dito da obra.

Na composição tipográfica deste tomo empregaram-se caracteres itálicos e redondos de

vários corpos.

Obra de elevado mcrecimenio e, no seu género, assas importante. A par de interessan-

tes noticias bio-bibliográficas, existem nela numerosos e.\tractos de manuscritos anti-
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gos e de poesias inéditas que se acharam e que se atribuem aos autores de que a

mesma obra se ocupa.

No primeiro dos dois únicos tomos publicados, trata-se largamente dos judeus portu-

gueses e dos seus trabalhos literários, tornando-se por isso também muito interes-

sante para o estudo da literatura e bibliogratia luso-judaica.

Edição cuidada e primorosa : impressão nitidissima sobre magnifico papel de linho. Os
exemplares são MUITO RAROS. O nosso encontr.i-se optimamente conservado;

' apeniis uma pequena mancha de humidade macula muito de leve a parte superior

de algumas ff. \ encadernação (inteira de carneira da época ; bom estado) tem, a

meio das duas pastas, impresso a ouro, um ex-libris ornamental, representado por

uma cabeça de carneiro sobreposta em duas letras iniciais-//. 7".— Salva, n.o 2491
;

-Heredia, n.o 8091. / // /l-

2S70— Rodrigues de Freitas (/. ./.).— Elementos de escripturação mercantil. /A '-^
^

Porto : Magalhães & Moniz— Editores. . . 1880. In-S." de VlI-159 pags. E.

2871—Rodrigues de Matos (Jnrfí-é).—TRIUNFO 1| DAS ARMAS || PORTVGVE- a

ZAS,
II
DEDUZIDO

||
DE VÁRIOS VERSOS

||
DO INSIGNE POETA

||
LVIS DE Jj/Â'^ ^

CAMOENS
II
Glofados, & reduzidos ao intento

|| Por ANDRÉ RODRIGUES c^^
DE MATTOS.

||
DEDICADO

||
AO EXGELLENTISSIMO SENHOR || D. LVIS

DE SOVSA
II
E VASCONCELLOS, || CONDE DE CASTEL-MELHOR

1|
(Eícii-

vão da puridade del-Rey Nollo Senhor, &c. || ||
LISBOA. ||

Com todas

as licetiças neceffarias. || Na Officina de ANTÓNIO CRAESBEECK
||
de Mello.

Anno i663.—In-é." de 17 pags. inums., ou seja um caderno de impressão

de oito ff., rubricado, no pé da frente das folhas 2 a 4, respectivamente

:

A, A 2, A 3. B.

Na primeira pag. o frontispido ; na pag. 2 um pequeno proemio e as Licenças permi-

tindo a impressão do opúsculo 7 e de pag. 3 a 16 o texto propriamente dito, que

consta de 55 estrofes de oito versos, divididas em duas Sessões: Sessam I, com 39

oitavas, e SESSAM II, com 16. A seguir á ultima estrofe o clássico- «LAVS DEO.>

Opúsculo estimado e MUITO RARO. Exemplar com um leve defeito na primeira e na

ultima folhas, achando-se aquela também reformada. - Catálogo Palha, n.° 1860.

Veja-se: Tasso (Torquaíp).—O GodÍTeão ou lliervsalem libertada...

2872—Rodrigues do Monforte {D. Peáro).—DESGRIPGION
||
DE LAS HONRAS

II
QVE SE HICIERON ALA CATHOLICA

||
Mag.d de D. Phelippe quarto Rey ^ ) (S^

delas
II
Espanas y dei nuevo Mundo en el Real

|i
Conuento de la Encarna- '

cion WQvk DE HORDEN || DE LA REYNA NHA SENORA COMO SVPER

II
INTENDENTE DE LAS REALES OBRAS

\\ DISPVSO ||
D. BALTASAR

BARROS DE RIBERA U Marques de Malpica. . .
||
Y ESCRIVIO ||

EL DO-

CTOR D. PEDRO RODRIGVEZ \\
de Monforte App." de honor de su Mag.<' . .

.

II y Cura de S. luan de Madrid.—'^o fim do volume : »CON PRIVILEGIO.
||

(Linha de vinhetas ornamentais, simetricamente dispostas)
||
En Madrid

Pw Francisco Nieto. || Ano de 1666». — In-4.o je portada gravada e X ff.

(prels.) inums. e-120 ff. nums. pela frente.

As X ff. prels. inserem: Aprovações e mais Licenças permitindo a impressão da obra;

<Suma dei PriuUegio.' ; 'Fee de Erratas.' ; e Dedicatória «A LA CATHOLICA H Y ||

REAL MAGESTAD |1 DE LA REYNA NVESTRA SE
||
NORA DONA MARIA ANA

||

BE AvSTRÍA.»

O titulo «cima transcrito encontra-se dentro de portada alegórica (gravura a buril em

chapa de metal). Além desta portada o volume contem quarenta e nove gravuras a

buril (quatro desdobráveis) reproduzindo um belo retrato de Felipe IV de Et

panba (!.' gravura), curiosos emblemas, brasões, etc., etc. A duas das gravuras

falta um pedacito no canto superior; no mais, bom exemplar. Estimada e RARA.-
Silvá, n.o 2Ui.

OS
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2873-Rodrigues de Sà e Meneses, 1.° f/oâo\—REBELION ||
DE

|| CEYLAN . .

.

LISBOA... Ano 1681.

(Do fronlifjixHo dnmof n seguinti' exacta reprodnção foto-zincográtiea) ;

REBELÍON
DE

V LOS PROGRESSOS

DE SV CONQVISTA
EK EL CO'BI ETINO VB

CONSTANTINO
DESAA.YNORONA.

ECcribelâfu Hi)o

JUAN RODRiCUEZDE SAA,
YMENEZES,

y DEDICALA
yí L ^ y l%C E-N NU E ST<I{A

SENO RA MADRE DE MlSERlCORDl /IS

LíSBO A
Qon tas licencias veceffariáí.

Por António Cracsbeeck de Mello ímpreílbr

deS. A!te:a Ano lóSi.
(O original mede 168x96'"'")

In-4.° de XX pags. (prels.) inums., 243 nurns. e uma em branco, tinn!. E.

As XX pags. prels. constam do seguinte: frontispício, acima reproduzido em «fac-simile»

(pag. I; a II em branco); em caracteres it.ilicos, Dedicatória: <A LA VIROEN||
SENORA NVESTRA

li
MADRE DE MISERICÓRDIAS. > (pag. III); *A CONSTAN-

TINO DE SAA, V]\Nororia Capitaa Oeiíeral de la conqulcta (sic) de Ceyían,\\

muerto eii los Campos de Rutelc : RebcUori de los fayos:]'diâ la baía/la con qui-

nieittos Ponuguefes ai numero \\ de oc/ienta mil enemlgos, efcrlve et Autor efte St>-

/icío.l SONETO.» (pag. IV); -SONETO
|| .4i MISMO ASSUNTO [{dei mlfmo Au-

tor.' (pag. V) ; A lOAN ROIZ DE SAA, HISTORIANDO « a vida de feu Pay.
\\
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DE HUM AMIQO
li
SONETO., (pag. VI); tAL MISMO ASSUNTO DEL MISMO

II
SONETO.» (pag. VU) ; A IOAM RODRIGUES DE SAA, E\\ Menezes, efcrevendo

a vida do grande Conftantino de
li Sã, Çy Noroíia feu pay. \\

DEDICALHE ESTE
SONETO

II
feu mayor amigo |1 O VISCONDE DE B.4RÍ3/1C£/V.4. 1| SONETO., (pag.

VIII) ; « A lOAM RODRIGUES DE SAA \\ de Menefes, dando a luz lieroycas

acçoens, g> prodigiofos fuceffos na vida, fi. rnorte 7/ efcreveo do grande |i CONS-
TANTINO DE SAA DE NORO- \\

NUA feti pay ; cu/o corpo furiofamente vengati-

vos \\ entregarão os bárbaros ao fogo, intentando feu íemor\\que Jicafje totalmente

extinto, o rayo daqaelle\\ novo ylíu/ido. |1 SEU PARTICULAR AMIQO || FRANCISCO
DE SAA DE MENEZES |! offerece efte :! SONETO.» (pag. IX) ; «DEL MISMO

|1
Que,

con atrebida, aunque verdadera pluma, rubri-
1|
candola en ta prodigiofa fangre de

lu invita Caveza de
li
CONSTANTINO DE SAA DE NORONA

ii
pretendia bofquear

hecltos admirables (Portugue-
ii
zes aljin) de fu vida, y muerte en efte \\

SONETO.»
(pag. X); .A lOAM RODRIGUES DE SAA\\de Menezes efcrevendo, em Cafte-

Ihano, com remon- \\ tada penna, a vida, fi> morte de CONSTANTI-
|i
NO DE SAA

feu Pay, fez hum feu amigo efta ||
DECIMA.» (pag. XI ; a XII em branco) ; «DO

MESMO AUTOR AO MESMO
|| affunto. ||

DECIMAS., (pag. XIII) ; 'A lOAM RO-
DRIGUES DE SAA

1
na vida que efcreven de feu Pay Conftantino de Sá, £. || No-

ronha.
II
DE FRANCISCO MASCARENHAS. ||

ONETO.. (sic) (pag. XIV); < DO
MESMO AUTOR AO MESMO |i affunto. \\

SONETO., (pag. XV) ; >A lOAM RO-
DRIGUES DE SAA, E[\ Menefes que efcreve a vida, ^ morte de Conftantino de

\\

Sa feu Pay. |l SEU GRANDE AMIOO ANTÓNIO !| de Mello de Caftro || OFFERECE
ESTE SONETO.^ (pag. XVI); e varias «LICENC,AS.. permitindo a impressão do
livro : a primeira datada e subscrita : «Lisboa em Saõ Bento da Saúde 28. de Julho

de II
1678.

II
Frey Baltafar Pinto.-, e a penúltima: «... Lisboa 27. de Mayo de 579.

ll

Diogo Gomes de Figueyredo.> (pags. XVII a XX).

De pagina 1 a 243 decorre o texto da obra propriamente dito, o qual contém XVI Ca-

pítulos; no fim o clássico- «LAVS DEO.>, e por remate uma vinheta (gravura em
madeira) em que se vêem quatro serafins e ao centro o Sol circundado pela legenda

:

-«SOLI DEO HONORE ET GLORIA..
Na composição tipográfica, embelezada com duas letras iniciais ornadas, treze cabeções

decorativos formados por pequenas vinhetas simetricamente dispostas e um florão de

remate (gravura em madeira), aplicaram-se caracteres redondo? e itálicos de vários

corpos.

A impressão, bastante nitida, fez-se sobre magnifico papel de linho, muito alvo.

O volume é constituído por 33 cadernos de impressão : o primeiro, de quatro ff., sem
rubrica; o segundo, de seis ff., também sem rubrica; os trinta imediatos (3.o a32.o),

de quatro ff. cada um, rubricados, no pé da frente das ff., respectivamente: A, A 2,

A 3, A 4 a Z, Z 2, Z 3, Z 4, e Aa, Aa 2, Aa 3, Aa 4 a Og, Og 2, Og 3, Gg 4 ; e o

imediato e ultimo (33.o), de duas ff., no pé da frente da primeira ; Hh.

Livro muito estimado e de elevado merecimento, não só pelo grande interesse que ofe-

rece o assunto que versa, como pela maneira judiciosa e verídica usada pelo tutor

na descriçiio dos sucessos que relata. Edição ainda hoje a única publicada. Os exem-

plares são BASTANTE RAROS, sobretudo quando no óptimo estado de conservação

em que o nosso se apresenta.

Barbosa Machado (Bibl. Lusit., tomo II, pag. 744) e Inocêncio (Dic. bibl., tomo IV

pag. 3) parece que nunca tiveram á mão nenhum exemplar da obra, pois que não

registam o seu titulo de uma forma inteiramente exacta e fiel -.-'Rebelion de Ceylan

y los progressos de sa conquista en cl gobierno de Constantino de Saa e Noronha,

su padre... '-Cd.ii.logo Fernando Palha, n. o 4179.

Rodrigues de Sâ de Meneses, 2." (João—ò." Comie de Penaguião)— Ve-

ja-st!: Gmnvio Suares [Vkenle áe).—Vitimas acções. , .

Rodrigues dos Santos [Mo,nod),—Veja-se : Monteiro de A^eoído {.hão An-

lonio).— Dtsorip<;ão topograpliica de Vlllni Nova de Gaya.,.

Rodrigues Eborense (^náré).—Veja-se : liodrigues (André Eborense, oii).

Rodrigues Girão (P. João). — Lettera annva dei Giappone. ..; e ; Leltera

do Japão. .
,—Veja-se : Lettere annva deWIndia. .

.
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2874- Rodrigues Loitro [Br. JlíonoeO.-TRATADO || ANALÍTICO, || & APOLO-
GÉTICO,

II
SOBRE OS PROVIMENTOS DOS BISPADOS

||
da Coroa de Por-

tugal,
II
CALVyiNlAS BE CASTELLA CONVENCIDAS: \\ Repofla a feu

Anthor Don Francifco Ramos dei Manzano.
||
JUSTIFICA-SE O PROCEDI-

MENTO DO SENHOR REY D. JOAM O IV. || & do Senhor Rey D. Affonlo

VI. leu filho, com a Sé Aiioftolioa.
II
OFFEBECE-0

\\
AO SUMMO PONTÍ-

FICE, E BEATÍSSIMO PADRE CLEMENTE IX.
||
NOSSO SENHOR,

jj
Em

nome dos Ires E/lados do nu/mo Reyno, quexofos, àf reverentes,
|| O DOV-

TOR MANOEL RODRIGVEZ LEYTAM,
||
Coll&jial, queM do Collegio Real de

S. Paulo na llniverfidade de Coimbra. .. \\ . .. ^ depois
||
Fundador, & Pro-

pofito da Congregação do Oratório da Cidade do Porto.
\\
(Marca do impressor

Deslandes; gravura em madeira)
||
LISBOA,

||
Na Officina Real DESLAN-

DESIANA,
II II

M. DCCXV.
|| Com todas as licenças neceffárias. In-fol.

de XX pags. (prels.) inums. e 1151 niiins., além de mais uma iniim., de

«ERRATAS.», final. E.

As XX pags. prels. compreendem o seguinte: titulo, acima transcrito, impresso, em li-

nhas alternadas, a preto e vermelho (pag. I ; a II em branco); em caracteres itálicas,

a Dedicatória <AO SUMMO PONTÍFICE
|1
CLEMENTE IX.

|1
NOSSO SENHOR.,

(pags. IH a XII); .A TODA A IGREJA |1 CATHOLICA.. (pags. XIU eXlV); «ÍN-

DICE
II
DOS TRATADOS, QUE || contém efte Livro., (pags. XV a XVllI) ; e -LI-

CENÇAS.» permitindo a impressão da obra (pags. XIX e XX).

Na composição tipográfica, em que avultam letras iniciais de desenho de fantasia, cabe-

ções decorativos e Horões de remate ornauientais, empregaram-se caracteres itálicos

e redondos de vários corpos.

Livro clássico, muito valioso para o estuda histórica do assunto que versa e bibliográ-

ficamente estimado. Adornado com uma bela gravura (aberta a buril cm chapa de

metal) servindo de ante-rosto, a qual apresenta Clemente IX no seu sólio pontificio,

e parecendo uma alegoria em que Portugal se prostra submisso perante a Santa Sé.

Os exemplares são já bastante raros no mercado, sobretudo quando no óptimo

estado de conservação em que o nosso se encontra. -Xavier da Cunha, Impressões

Deslandeslanas, tomo II, pags. 842-843 ;- Catálogo Palha, n.o 370.

SÍ875 -Rodrigues Lobo {Francisco).—k^lO \\ DEL NASClMlENTO jj
DE CHRIS-

TO. . . EM LISBOA . . Anno de I67ti.

(Do rosto damos, e.n> folha aparte, a e.tacla reprodução foto-zincográfica).

In-í." de 16 ff. inums., ou seja um caderno de impressão, rubricado, no

pé da frente das IT. 2 a 8, respectivamente: A, A 2, A s, A 4, A 5, A 6,

A 7, A 8 E.

Na frente da primeira folha o rosto acima reproduzido em «fac-siraile» ; do retro da

mesma primeira fl. até parte do verso da 13 o texto propriamente dito do Avto; e

da parte inferior do verso da referida H. 13 a parte do verso da 16 (ultima)

:

ENTREMEZ |1
DO POETA || INTERLOCVTORES.

|]

Hum Poeta. Hãa Dama. y
Hum Ratinho. Dous Soldados.

e na restante parte do verso da mesma fi. 15 as •LICENC,AS.» permitindo a impres-

são dos Autos: duas; a primeira diz textualmente assim: cVlftas as informaçoens,

que Te houueraõ, podemfe impri-
|i
mir eftes dous Autos (menos o que vay rifcado

no pri-
II
meiro) & imprerfos tornaram ao Confelho, para fe conferirê, || & dar licença

para correrem, & fem ella nam correram. Lis- 1| boa 23. de Outubro de I676..||yMa-

noel dd (sic) Magalhães de Menezes. Manoel Pimentel de Soufa. ||
Manoel de

Moura Manoel. Fr. Valério de S. Raymundo.'
Na composição tipográfica, ora a uma só medida ora a duas colunas por pagina, empre-

garam-se caracteres redondos c algum itálico.



A VTO
DEL NASCIMIENTO
DECHRÍSTO

Y EDICTO DEL EMPERADOR
AVGVSTO CÉSAR

^
PERSOMAS Q^UE HABLAN EN £L.
El miímo Emptndor. Laurcsno Pador.

VnCapjtin. KsoIoPjÍÍ r.

VnCuudií. GntiePillor.

VnAngrl. Silvu Piílori.

EJDÍjqIc Mendo Riiinho.

'l'UR FRANCISCO RODRIOKES L03(K

EM LISBOA.

Na Oficina deDomiiigos Carneyro. /ímuic J676.

Rosto do opúsculo descrito no Catálogo sob o n.o 2S75. O original

mede 176 x lUmm.

(Píg. 3^6)
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Opúsculo muitíssimo estimado. IJnica edição conhecida. Os exemplares, bastante valio-

sos, são considerados MUITO RAROS. O nosso apresenta nm pequeno defeito (de

facil recomposição) causado pela traça, no canto inferior das cinco primeiras e dnco
ultimas folhas.-Dr. Ricardo Jorge, Francisco Rodrigues Lobo (1), pags. 400-401.

2S76 O CONDESTABRE DE PORTVGAL,
||

D. NVNO ALVRES|1PE-
REIHA .. Em Lisboa... Anno ;6'om (sio).

(Do elegante rosto riamos « sf;/i(t/i(e e.rada reproriuçãii juto-zincográfica)

:

OCONDESTABEE DE PORTVGAU

DNVNOALVRES
PEREIRA *

^'^EFRANCISCO ROT^J{JQESWBO
\J*rtcidoJ.oTuqut domjhiotíop sepundé datt r.omt.Dugut Jè'ènemn.d£ 'Bar„^;7-(orç^^-Jcl4at.c^.f^ £ OurtrnTXroycío,^

ond: cilabn itílu 'Bemot u SnJicnu Jt'Vorfaçaf'

^(^â^oo

\0 orviiiml mgde 175x12o'"'")

111-4." de UI folhas (prels.) imimei-adas e 314 numeradas na frente. E.

(1) .RICARDO JORGE II- II
Francisco Rodrigues Lobo || ESTUDO BIO.

QR.^FICO E CRITICO
|| . . . :í (Vinheta ornamental) || COIMBRA || IMPRENSA DA
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As III folhas preliminares compreendem o seguinte: frontispício, -acima reproduzido fo-

to-2i]icográficamente (gravura a buril em chapa de cobre : António Pinto exculpa

(frente da 11. I; ver^o em branco): €LICENC,AS.» permitindo a impressão da obra

. (frente da li. II) ; em caracteres itálicos, a taxa do preço de cada exemplar : «7aí-

xafe este liuro da vida do Condestable Dom Nuno
\\ Alares Pereira em três toftoes

em papel. Em Lisboa a ||
28. laneiro de 610

|| P. Bragança. A. de Cunlta. Machado.
E. Pinto.- (parte superior do retro da mesma ti. II

;
parte inferior em branco) ; e

Dedicatória «AO DVQVE DOM
||
THEODOSIO, bc-, datada e subscrita no fim :

«...De Leyria em* 20. de Mayo de i6o9. \\ Francifco Rodrigues Lobo.» (frente da

H. Ill; verso em branco),

O Poema, que decorre nas 314 ff. nums., contém 1836 oitavas representando 14688 ver-

sos ; no final da ultima ti- (verso) o usual : «LAVS DEO.«
Na composição tipográfica, embelezada com vinte e uma letras iniciais mais ou menos

ornadas, vários cabeções decorativos e florões de remate (gravura em madeira), em-

pregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos. A impressão, bastante

nítida, foi executada sobre uiagnifico papel de linho.

O volume é conbtituido de quarenta cadernos de impressão: o primeiro, de três ff. (as

prels.), sem rubrica alguma; os trinta e oito imediatos, de oito ff. cada um, rubri-

cados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente:

A, A 2, A 3, A 4 a Z, Z 2, Z 3, Z 4 e Aa, Aa 2, Aa 3, Aa 4 a Pp, Pp2, Pp 3, Pp4;
e o ultimo, de dez ff., nibricado, no pé da frente das cinco primeiras, respectiva-

mente : Qq, Qq 2, Qq 3, Qq 4, Qq 5. Na rubricação não aparecem as letras J e U.

Na numeração das folhas notam-se diversos erros : a fl. 45 está numerada 48; a 119, 191

;

a 165, 166 ; a 269, 296 ; e a 289, 268.

A Licença ou Aprovação de fr. António Freire, interessante e bastante encomiástica para

a obra e seu autor, diz textualmente assim

:

«Por mandado do fenhor Bifpo Dom Pedro de Caftilho, Inquifi- 1| dor mòr deites

Reynos de Portvgal : Vi & examiney efte liuro do le
1| cenciado Francifco Rodrigues

Lobo, intitulado o Condeftabre Dom
||
Nuno Alures Pereira, cm vinte cantos de ou-

taua rima: 81 o tenho por II obra excelente: na qual conforme à differençade obgeito

delia aos das
|| mais Tuas imprefsas, parece que afsi próprio te excede. Nem tem

coufa que offenda ; fenâo for na opinião ou desconfiança d'algfls por parte de
||
ftes

noffos tempos, o que diz nos primeiros Cantos, morto el Rey Dom |j Fernaído, das

alterações & guerras de Portugal com Caftella, cncarecen || do em Dom Nuno Alures

aquelle zello da liberdade da pátria, & nou- 1| tros delia o animo tão contrario. Po-

rem tudo me parece de ver o Au-
i|
tor à fidelidade da hiftoria, que elle tirandoa

dis Crónicas impreffas, pre- 1| tendeo cantar & exornar neftcs Cantos. Os quais por

ferem em louuorjlda vida, proezas, & real defcendcncia de tão grande heroa Cs/f^, &
tão Santo

|| varão, me parece muy dignos de licença, que fe imprimão. Dada em N.

II
Senhora da graça de Lisboa a 2,5. de lulho de 608.

|| O D. Fr. António Freyre.»

Edição primitiva, MUITO RARA, deste poema em oitava rima dividido em vinte Cantos.

Adornada com uma bela gravura (faltalno nosso exemplar) a buril em chapa de metal

reproduzindo o retrato do Condestavel D. Nuno Alvares Pereira. Exemplar perfei-

tamente conservado, e por isso muito apreciável e valioso.- Catálogo Palha, n.o 834

;

-Salva, n.o 9I3;-Heredia, n.o 5624; -Manuel dos Santos, Bibliograjia, n.o 7821.

Desta edição primeira tem aparecido exemplares que, em logar do frontispício que o

nosso' exemplar apresenta, trazem um outro de composição tipográfica (1). Os dizeres

que insere rezam textualmente:

•O CONDESTABRE
II
DOM NUNO ALVA-

1| RES PEREIRA, DE ||/rancirco Rodri-

gues Lobo.
II Ofièrecldo ao Duque dom Theodofio Segundo de- 1| fie nome, Duque de

UNIVERSIDADE 111920.. In-8.0 gr. de XV-474 pags.. além de uma de .Erratas., e

uma em branco, finais, retrato de Rodrigues Lobo e numerosas fotogravuras e foto-

zincogravuras, sendo umas intercaladas no texto e outras impressas aparte.

(1) «Bibliografia-Alguns livros raros e curiosos á venda na Livraria de Manoel

dos Santos.... (N.o 5-1921), n.o 7820.
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Bragança, Conde de
\\ Ourem, de Arrayolos, de Nelua, ^ Pe-j nafel, fen/tar de

Monforte, Mon-
\\
talegre,^ vWa de Conde, Con- \\ de/íabre dejíes Reynos (Q-

1| Se-

nhorios de Por- '[ tugal.
[\ (Orupo de pequeius vinhetas ornamentais siuiitricamenie dis-

postas)
II
Com as licenças neceffartas. \\ Em Lisboa, Na oiTicina de Pedro Crasbeecli.

II Anno M. DCX.»

Desta variante do rosto da edição original d'0 Condestabre parece não haver tido

conlecimento o sr. Dr. Ricardo Jorge, pois nenhuma referencia a tal respeito en-

contramos na Reseri/ia bibliográfica das obras de Rodrigues Lobo, inserta a pags.

3S1-403 do interessante e valioso estudo biogràfico.e critico :-f/-anaS60 Rodr/guís
£0*0 -devido á pena do distinto professor.

>

Decorridos dezassete anos, em 1627, e, ao que se crê, já depois da morte do autor,

fez-se nova edi;ão (segunda) do poema. Desta reimpressão possue a Livraria Aze-

vedo-Samodães um exempldr, que passamos a descrever.

;>876 O (JONDESTABIiE
|| de Portugal.

\\
D. NVNALVRES

||
PEREIRA || VE

FfíA^CISCO RODRIG VES LOBO
|| OfVerecido ao Diiqiu^ Dom Theodolio le- _ -,

gundo
II
defte nome, Duque de Rraganga, & de Barcel- || los, Marques de '^f)líú /}

Villaviçoía, Conde de Ourem,
||
de Arrayollos, de Neiua, & Penafiel, le- • '

nhor de || Monforte, Montealegre, & "Villa de conde,
||
Conde eftabre deites

Reynos & Se- 1| nhorios de Portugal, p (.?.) ||
(Escudo das armas dos Bra-

ganças encimado por viseira e cabeia de dragão alado; gravura a buril

em chapa de metal?) Ij EM LISBOA.
|| ||

Com todas as licenças neceffa-

rias. Pur\\Iorge Hodrujves, Anno i627. In 4, o de II IT (prels.) inums. e

237 nums. pela frente, além de uma em branco, final. F.

Na frente da primeira das II £f. prels., circundado por tarja de composição tipográlica

com peqs. vinhetas de ornamento simetricamente dispostas, o titulo acima transcrito ;

no retro (parte inferior) da mesma primeira fl. a declaração de taxa: "Taxafse este

livro em duzentos ^* quarenta reis em
|j
papeL Em Lisboa, a i5. de Março de 627.

li
D. de Mello. Cabral..; na frente da fl. II a Dedicatória «AO DVQVE DOM

||

THEODOSIO, &c.» (datada e subscrita no fim: <... De Lisboa em 20. de Março de

627.
II
lorge Rodrigues.») ; e no verso da mesma fi. II as Licenças permitindo a im-

pressão do livro (quatro: a primeira datada e subscrita: •... Em Lisboa, 53. de||

lunho de 626.
j] Fr. Thomas de S. Domingos Magirter.» ; e as três restantes : uma

datada de Lisboa, 1626, e as outras, também de Lisboa 1627).

O volume consta de trinta e um cadernos de impressão : o primeiro, de duas a. {as

prels ), sem rubrica alguma ; e os trinta restantes, de oito ff. cada um (á excepção

do ultimo, que tem somente seis), rubricados, no pé da frente das quatro primeiras

ff. de cada um deles, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4 a Z, Z 2, Z 3, Z 4, e Aa,

Aa 2, Aa 3, Aa 4 a Og, Gg 2, Og 3, Og 4. Noie-se que nas rubricas dos cadernos

não se empregaram, como e usual, as letras J e U.

Na composição tipográfica aplicaram-se caracteres redondos e itálicos: os primeiros em
parte dos dizeres do frontispício, na Dedicatória a D. Theoiosio, em parte dos di-

zeres das licenças permitindo a impressão, nas rubricas que encimam o texto de

cada pagina -e no poema propriamenie dito ; os segundos no registo indicativo do

logar e data da impressão inserto no frontispício, na rubrica com^que se acha su-

bscrita a Dedicatória a D. Teodósio, na restante parte dos dizeres das Licenças e

nos Argumentos que precedem os vinte Cantos do Poema. Como elementos' decorati-

vos, só se vêem quatro letras iniciais de deseuho de fantasia (gravura em madeira)

e dois florões de remate formados por pequeninas vinhetas ornamentais>imélrica-

mente dispostas.

Esta reimpressão é também bastante estimada, e os seus exemplares MUITO RARA-
MENTE aparecem no mercado. O no-so, em geral perfeitamente^.conservado, tem

duas (as primeiras) folhas de reimpr^Ésão imitativa executada, por fins do terceiro

quartel do século passado, na tipografia particular do Conde de Azevedo. -Palha,

no 835; -Salva, n.o 914 ;—Heredia, n.o 2197;— M. dos Santos, Bibliografia, n.o 7822.
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56'c

Em fins do século XVIII apareceu a terceira edição isolada do Poema, feita por diligen-

cia do professor régio de filosofia e sócio da Academia Real das Sciencias de Lis-

boa Bento José de Sousa Farinha, e da qual, a Livraria Azevedo Samodães possue

tauibem um belo exemplar

:

2877— O CONDKSTABRE H DE POliTlXiAL.
||
D. NVNALVHES

||
PEREIRA.

J DE FRANCISCO RODRIGUES LOBO. H OFFEREGWO AO DVQVE DOM
THEODOSIO.

II
Fielmente copiada pela primeira edi(;;ini feila em 1|

Lisboa

em 1610, e pela secunda lambem de
||
Lisboa em )627. com Iodas as oii-

I O tauas que ||
lhe furtaram na terceira ediçam de Lis-

1|
boa em i723. ||

I'01!

11
BENTO lOZE DE SOV/A

i|
FARINHA, |1 Profefjor Reíjio de Filozofia e

Sócio da Academia
\\
Real das Sciencias de Lísioa

||
(Vinheta ornamental;

gravura em madeira) || LISBOA ||
Na Ofíic. ile JOZE DA SILVA NAZAUETH.

II
ANNO M.DGCLXXXV. || Com licença da Real Meza Cenforia. In-8.° peq.

de 486 pas^s. iiums. e duas inums., finais. E.

Na primeira pag. o frontispicio ; a pag. 2 em branco ; na pag. 3 a Dedicatória do im-

pressor Jorge Rodrigues «AO DVQVK DOM
i|
THEODOSIO, 6.0 (já dada na se-

gunda edição) ; a pag. 4 em branco ; e de pag- 5 (em que a numeração começa a

aparecer) a 480 o Poema propriamente dito. As duas pags. inuois. finais inserem

:

«NOTICIA
II
Dos Livros antigas, e modernos, que Um

\\
feito imprimir o Profeffor

Rigio dt Filo-\\ zojia Bento Joze de Souza Farinha.'

5878 CORTE
II
NA ALDEÃ... EM LISBOA... i649.

{Do frontispicio damos, em folha aparte, a exacta reprodvçán foto-zincográfica).

fy O In-8.° peq. de IV pags. (prels.) inums. e 359 niims., afora uma inum.,

final. E.

Na primeira das quatro pags. prels. inums. o frontispicio; as pags. 11 e III em branco;

e na pag. IV as <LICENC,AS.' permitindo a impressão do livro (cinco: duas da-

tadas de Lisboa, 1645, e t'es, de Lisboa, 1649).

De pag. 1 a 359 decorre o texto propriamente dito da obra, que, dividido em dezasseis

diálogos («DIALOGO l.<\ Argumento de toda a obra.* a «DIALOGO XVI. H D«
cria(ão das e/colas»), remata com os seguintes textuais dizeres:- «FINIS»

j|
ioaaor

a Deos, ^ à Virgem !| Saitctlfsima-, a que se segue a subscrição final

:

Com as licenças neceffarias.

Em Lisboa por António Aluarez

Imprefror DelRey N. S. i649.

Na composição típográ&ca, em que ha apenas uma letra inicial (P) ornada, emprega-

ram-se caracteres redondos e itálicos.

O volume é formado por vinte e quatro cadernos de impressão: o primeiro, de duas ff.

(as prels.), não apresenta rubrica alguma ; os vinte e dois imediatos, de oito ff. cada,

estão rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respe-

ctivamente: A, A 2, A 3, a Y, Y 2, Y 3, Y 4 ; e o ultimo, de quatro ff. somente, no

pé da frente das três primeiras, respectivamente: Z, Z 2, Z 3.

Terceira edição; os seus exemplares só MUITO RARAMENTE apareça no mercado.

O nosso está bem conservado, e isto aumenta-lhe sem duvida o apreço e valor.—

Catálogo Palha, n.o !334;-Monteverde, n.o 4627.

A edição original, raríssima, da «Corte na Aldeia, foi dada a lume, em Lisboa, em

1619. Dos exemplares que se conhecem deduz-se que foram feitas duas tiragens dis-

tintas, ou, pelo menos, com duas espécies de frontispicio do volume : a primeira, mais

luxuosa e, ao que parece, mais restrita, ostenta um elegante frontispicio inteiramente

gravado a buril em chapa de cobre, em que se lêem os seguintes textuais dizeres:

<».

.CORTE
II
NA ALDEÃ, E U

NOITES DE INVERNO DE |1
FRANCISCO RODRIGVEZ

]i
LOBO \\ OFFERECIDO AO SENHOR DOM DVARTE\, Marques de Freciúllta,



CORTE

E NOITES DE
INVERNO.

DE FRANCISCO RQZ LOBO,.

Anno 1649.

Ççm idÍm di lutnfAi tiitifjtriéll

EM LISBOA.
Pci AntoaioAluarczXnapr.DclRey N.S.

Rosto da obra descrita no Catálogo sob o n.o 2878. O original

mede 126X77mai.

(Pag. 350)





gQVE LA MAGES
Í|TAD CATHOLICA DEL!
1^ RF.Y DON PHELIPPE 111. DE LAS'
fev H^lpanJS h.zo a fu Reyno de Portugal

, y cl

Xr^,5 Tiiumpho , y pompa con que !c recibió

íj^ la múgnc Ciudad de Lisboa

í^ cl aiío de 1615. I

^^ COMPyEST A EN FARIOS ROMANCES*'
r\í per Frtiníifío RodriguiT^ Lohc, ,

^ E M L 1 S B O A ^
'^S Cem lictHçí di S. l/tijuifiçuc, Qrdtxario. & PtfO- ^Jíí

ly> Poi Pedro Crashcfck ImpreíTor dcl Rey. Ar.itfi; ^1

Frontispício da obra descrita no Catálogo sob o n.» 2S79. O original

mede 176X103aira.

(Pag. 351)
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2?* de A\alagaõ\\ (Escudo das armas do mesmo litular tioreado e encimado por vi.

seira e cabeça de dragão alado) ' Em Lisboa, por Pedro Crasbeeck Anão i6i9.'

e tem também uma bela gravura reproduzindo, dentro de um oval de lindo desenho

alegórico, o retrato, a meio corpo, de Francisco Rodrigues Lobo. Esta gravura, de

primorosa execução a buril em chapa de metil, mostra, a meio da parte superior,

a divisa : etiam in silves ; e um pouco á esquerda da parte inferior o monograma do

do artista que a executou. Na segunda tiragem, mais comum, o frontispício é de

composição tipogr,ifica, e não se encontra a gravura com o retrato de Rodrigues

Lobo. Os diferes insertos nesta variante de rosto são textualuiente

:

.CORTE;; NA ALDEÃ jiE NOITES DE IN-||VERNO DE FRANCISCO
I|
RODRl-

GVEZ LOBO.
I:
Offerecido ao Senhor Dom ;; Dvarte Marques de FranchiUa (sic)

ÇT* de Malagão.
[[
(Escudo d'armas do mesmo titular

;
gravura em madeira) ;; Em

Lisboa
;i Com licença, por Pedro Crasbeeck. Aano i6i9'*

Ambas as edições constam de um 4.o peq. de V. ff. (prels.) inums. e lõl nnms. na

frente.

A primeira reimpressão da Corte na Aldeia» foi também dada á estampa Em Lisboa.

Com licença da S. Inqulfição, Ordinário ^ Paço. Por Pedro Craesbeeck. Anno
1630, e constitue um 4.o de II ff. (prés.) inums. e 161 nums. pela frente ; e as demais

reimpressões isoladas :-/ln«o 1649. Com todas as licenças neceffárias. Em Lisboa.

Por António Aluarez, impreffor DelRey N. S., in-8.o peq. de lV-359 pags. (é a a que

pertence o nosso exemplar, e que acima descrevemos circunstanciadamente) ;
-

Lisboa. Por António Craesbeek, 1670, in-8.o úel;- Lisboa, Na Officina de António

Pedroxo Galram, Com todas as licenças neceffarias. Anno de 1695, in-8.o de 343-1

p-igs. ;- Lisboa Occidental. Na OJicina de António Pedrozo Oalram... Anno de

1722, in-8.0 de 343-1 pags. -E de parceria com outras obras de autor: Lisboa Occi-

dental, na Officina de Joam Antunes Pedrozo <( Francisco Xavier d'Andrade, 1722,

in-4.0 de?-/*!., Na Officma Ferreyriana. M. DCCXXlll (1723), infol. de VI-724

pags. ;-e Ibi., Na OJicina de Miguel Rodrigues 1774. Com licença da Real Meza
Censória, in-8o peq., 4 tomos.

A Corte na Aldeia de Rodrigues Lobo foi vertida em castelhano por Juan Baptista de

Morales, publicando-se dois anos depois de ter saído á luz o original português. O
frontispício, tarjado, reza textualmente

:

•CORTE
II
EM ALDEÃ, Y || NOCHES || DE IM- II BIERNO

II
DE FRANCISCO RO-

DRIGUES LOBO.
II
De português en castellano por luan ;; Baptista de Morales. |' A

Dona Ana Porto Carrcro, y Cardenas, Marquesa || de Monlaluan, y de Alcalá, Se-

Tiora de Lobon, 8:c ;; Ano. (Escudo d'armas) 1622.
\\ Con privilegio real En MontUla ;

Por el Autor y a su costa.' (No verso da ultima folha do volume: •Impressofen

II Montilla; por \\ luan Baptista de Morales, su
I|
Avtor, || En la Calle de la Imprenta ;

Ano deWMDCXXlI.*). In-4.o de VI ff. (prels.) inums. e 1&4 nums. na frente. -As VI

ff. prels. inserem : titulo ; Privilegio régio ; Visto do dr. Hieronymo Fernandes de

Leon, vigário de Montilla, por commissão do bispo de Córdova; Informação régia

subscrita por Tomás Qracian Dantisco ; Dedicatória a D. Ana Portocarrerro ; Pró-

logo 'Al Lector ; Taxa de preço de cada exemplar; Erratis; e um Soneto encomiás-

tico de Batista Morales a Francisco Rodrigues Lobo.

A versão de Morales reimprimiu-se em fins do século XVIII: En ValenciaW En la Offi-

cina de Salvador Fauli
\

Afio MDCCXCIIL In-8.o peq. de VII1-496-XVI pags Ambas
as edições^são registadas e descritas pelo sr. Dr. Ricardo Jorge no seu Francisco

Rodrigues Lobo, a pag. 400.

J879 —LA
11
IuHNADa ... EM LISBOA ... An. i(r23.

(Do frontispício damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincogràfica).

ln-4.'' de II ti" (prels.) iiiumeradas. e 9á numeradas pela frente. E. -^ ^d^Jn O íp
As II ff. prels. compreendem: frontispício (de que, em folha aparte, se di o «fac-si-

mileO (frente da fl. I ; verso em branco); e •LICENC,AS. permitindo a impressão,

sendo a primeira datada e subscrita: «... Em Tão Domingos de Lisboa em 8. de
Nouembro de i62i.

|| Fr. Thomas de S. Domingos Magljter.t (frente e retro da fi. II).
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pií''

De folha I a 92 decorre o texto propriamente dito da obra, p qual consta de LVI Ro-
mances ('ROMANCE llPRIMERO.il EXÓRDIO, Y DEDICACION

|| a Tu Mageftad..

a -ROMANCE LVI.
||
Hablando a fu Mageftad.-): vendo -se no fecho :- «Sol i Deo

honor, & gloria.»

O volume compreende 12 cadernos de impressão: o primeiro, de duas £f. (as prels.), não
apresenta rubrica alguma ; os dez imediatos, de oito ff. cada um, estão rubricados,

no pé da frente d.is quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente : A, A 2,

A 3, A 4, a L, L 2, L 3, L 4; e o doze, de quatro ff. somente, no pé da frente das

mesmas quatro ff., respectivamente: M, M 2, M 3, M 4.

A composição tipográfica, que tem a embeleza-la um cabeção decorativo e uma letra

inicial de desenho de fantasia (gravura em madeira), mostra caracteres redondos e

itálicos, empregando-se os priuieiros em parte dos dizeres do frontispício, nas Li-

cenças, nas rubricas que se vêem no alto das pags. que encerram as 92 ff. numera-

das e nas epigrafes dos LVI Romances ; e os segundos : nos restantes dizeres do
frontispício, nalgumas linhas das Licenças e nos Romances propriamente ditos.

Livrinho interessante e muitissimo apreciado. Edição primitiva, e também a única que

até hoje se publicou isoladamente. Os exemplares são MUITO RAROS, sobretudo

quando no óptimo estado de perfeição em que o nosso se encontra.- Dr. Ricardo

Jorge, Francisco Rodrigues Lobo, pags. 396-397; -Salva, n.o 358; Heredia, n.o 2196.

if.80 OBRAS... LISBOA ORIENTAL... M.DCCXXIIL

(Do frontisjiieio damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zinr.ogrdficxi).

In-foL de VIII pags. (prels.) inumeraiias. e 724 niimerndas. E.

Na primeira (a segunda em branco) das VIII pags. prels. vem o frontispício (que, em
folha aparte, reproduzimos foto-zincográlicamente) ; nas pags. III e IV a Dedicató-

ria do impressor a D. João V, a qual é encimada pelo escudo da armas reais por-

tuguesas ladeado por dois anjos empunhando pendões da ordem de Cristo (abre pela

formula -'SENHOR.» e o seu texto é iniciado por um H ornamentai e fechando

com a rubrica: «Defta OfHcina Ferreyriana.») ; e nas pags. V e VI (as pags. VII e

VIII em branco) as .LICENÇAS. (DO SANTO OFFiaO.-DO ORDINARIO.-
DO PAC,0.) permitindo a impressão das obras, ,

.As obras de Rodrigues Lobo que se compilaram no volume são as seguintes

:

«CORTE NA ALDEA,||EliNOYTES DE INVERNO», (pags. 1 a 126).

.PRIM.AVERA 11 DE II
FRANCISCO RODRIGUES LOBO.

||
VALLES, E MONTES,

ENIRE, O LIS E LENA.. (pags. 127 a 147).

«O PASTOR
II
PEREGRINO 11

DE
II

...
II
SEGUNDA PARTE 11 De fua Prim^vera.>

(pags. 149 a 364).

.O DESENGANADO 11 DE 11 ... II III. PARTE ]1 DA fua PRIMAVERA., (pags. 365

a 452).

«O CONDESTABRE ||
DE PORTUGAL || D. NUNO ALVARES PEREYRA.. (pags

453 a 600).

«EGLOGAS
II
DE... |1 DISCURSO SOBRE A VIDA, E ESTYLO DOS PASTORES.

||

Ao Leyíor.y (e, intercaladamente, algumas Cartas e Cantigas (pags. 601 a 652),

LA JORNADA ||
QUE LA MAGESTAD CATHOLICA DELREY || DOM FELIPPE III.

II
HIZO A PORTUGAL. || El Ano de 1619.» (pags. 653 a 703).

•«ROMANCES
II
DE

II
...» (Três Partes); (pags. 704 a 724). ^

Na composição tipográfica, execuiada a toda a largura e tauibem a duas e três colunas

por pagina, empregfaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos, vendo se

como ornato cabeções, letras iniciais de fantasia e florões de remate. A impressão,

bastante nitida, é feita sobre magnitico papel de linho.

Primeira edição colec:iva (a mais completa) das obras do nosso grande poeta e prosador

Rodrigues Lobo ; muito estimada. Os exemplares perfeitos já não são comuus no

• mercado. O nosso, que ostenta uma boa encadernação (inteira de carneira) contem-

porânea, está optimamente conservado, circunstancia feliz que o torna de maior

apreço e valor. -Catálogo Palha, n.o I5S3.
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A legundx edição, parcial, das obras de Rodrigues Lobo veio a lume, também em Lis-

boa, em 1774. Consta de 4 vols. em formato de 8. o pequeno, e compreende somente

as obras : Corte na Aldeã, Primavera, O Pastor Peregrino e O Desenganado. Os di-

zeres do froatispicio de cada um dos quatro volumes rezam, textualmente, assim

:

2881 OBRAS
ii
POL/r/C.líí, E PASTORIS \\\1E. Fhancísco Rodriguiís

II
LOBt!,

II
r;elta luezeiíle edição conectas, e || escriipulosomente emen-

dadas.
I!
TOMO 1.

||
Corte no Alòa.

\\ |1
LISBOA

||
Na Ovfic. De Mi- /^~^ //'

GUEL R.ODRIGUES
|!
1774.

||
Cum licehfa da Ileal Mrza Cenfuria. In-8.° de /W /^ ^ ^

VIII pags. (prels.) iniiiiia. e 320 riiims.

As VIII pags. prels. compreendem o seguinte: titulo do ante-rosto («OBRAS || DE ||

Fkancisco RoíiKii.rEs
II lobo, ;; rOiMO /.•

;
(pag. I; a II em branco); titulo do

rosto (pag. III); três versículos da «Primavera, Floresta 4.' (pag. IV); em caracte-

res itálicos, a «PREFAÇXO.. (pags. V e VI) ; e os «ERROS, e «EMENDAS.,
(pag. VII ; a VHI em branco).

T()MO II.
II

P;'í«ínt)í'ríi.
II

ií-j., i\a mesma Ú\\t(v\a, e datii. In-8.° de VI

jaiís. (pieis.) iniims. e 337 minis., aWra uma em branco, final.

As VI pags. prels. contèem : titulo do ante-rosto ; titulo do rosto ; versículos, acima

citados; e a inumeração dos «ERROS- e «EMENDAS.»

TOMO III.
II
O Poflor Rregrino.

\\
Ibi., ibi. Iri-S." de VI pafis. (prels).

iiiiims. e ol9 niiras., aléin de uma em branco, final.

As VI pags. prels. inserem : titulo do ante-rosto ; titulo do rosto ; versículos citados ; e

«ERROS, e «EMENDAS..

TOMO IV II
O Defeuyanado

||
IH., ihi. ln-8.° de IV pags. (prels.)

inums. e 377 niims., alem de uma em branco, final.— Os quatro tomos K.

As IV pags. prels. trazem : titulo do ante-rosto ; titulo do rosto, e os versículos men-

cionados acima.

Edição estimada ; e também pouco frequente no mercado. Bom exemplar ; com óptima

encadernação mnderna (inteira de carneira), imitando a antiga.

á882 PRIMEIRA
||
E SEUVNDA

||
PARTK DOS

||
ROMANCES. . . KM LIS-

1!0A. .. Aiino Rif)4.

(Do frontisi.icio dumos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincográlica).

In-S." peq. de II ft'. (prels.) inumeradas. e 88 numeradas pela frente. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das duas ff. prels. vem o frontispício acima

reproduzido foto-zincográficamente; e na frente e retro da segunda fl. as «LICE.N

ÇAS.« permitindo a reimpressão do livro.

De fl. 1 a 46 decorre a «PRIMEIRA PARTE 1! dos Romances de Francifco
:

Rodrigues

Lobo
i[
de Leyria.», que abre por uma 'Carta aos Romanciftas de Portugal.' (em

verso); e de fl. 47 a 88 (frente; verso em branco) a «SEOUNDA PARTE...», que

no final, apresenta o clá3sico-«FINIS.»

Na composição tipográfica, falha de quaisquer peças ornamentais, empregaramse cara-

cteres redondos e algum itálico.

O volume consta de onze cadernoí de impressão : o primeiro, de duas ff. (as prelimi-

nares), não apresenta qualquer rubrica ; e os dez imediatos, de oito £f. cada um, es-

tão rubricadcs, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respecti-

vãmente : A, A 2, A 3, A 4 a L, L 2, L 3, L 4. Na rubrica dos cadernos não aparece

a letra J.

Livrinho, no seu género, interessante e de muito apreço. Segunda edição, MUITÍSSIMO
RARA, e por isso muito valiosos os seus exemplares. -Dr. Ricardo Jorge, Francisco

Rodrigues Lobo, pags. 383.384; -Salva, n.o 355 ;- Heredia, n.o 2198.

A edição primitiva (de extrema raridade, pois não ha noticia sequer de lugar certo ou

presumível onde exista ou possa existir algum exemplar), publicada sob o mesmo

VOL. II IS

^C^^/o
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titulo de «Primeira e Segunda Parte dos Romances de Francisco Rodrigues Lobo de

Leiria», loi estampada cm Coimbra, por ? 1596.

Consta de um volumesinho ew formato de lO.o,

—Veja-se : Ferreira de Ffl.svo»!(;í>//os.i— Comedia Evfrosina .

2883— Rodrigues Maia (.WdHoeí).— Diccionoiio das ellypses, que mais freqiien-

~lemeiile se encoiilraiii nos auclores cliíssicos; interpretadas conforme o

;/ (^ senlimeiílo de Sanches, Perisimio, Vossio, Scioppio, E oiiiros, que tiaba-

/ V •?]> Iliaiani em desterrar ahiizos Grarnmoticaes. Por.,, Lisboa: Na Olfic. de

4 ° António Gomes. Anno M.DÍX.LXXXX. Com Ike^a... In-8.o peq. de VIII-

lV-320 pags. K.

As VIU pags. prcls. compreendem : titulo e <PROLOCO> ; e as IV imediatas : cDA
ELLYP5E..

Rodrigues Pacheco iPantalrão).—lialalvs ovivm opvs. . .—Veja-se : Mon-

teiro (D. Xtcolau).

2884-Rodrlgu6S Vedouro (/í/uficío).—DESAFIO
||
DOS DOZE 1|

DE INGLATEI:-

. RA,
II
QUE

II
iNA CORTE DE LONDRES

||
Slí COMBATERAM || EM DKS-

r^J O AGRAVO
II
UAS

II
DAMAS INGLLZAS,

II ESCRITO \\
Por IGNACIO RODRI-

ÇjT GUÊS VEUOURO,
||
Natural deíla Cidadt;.

||
(Vinliola decorativa, gravura

em madeira)
1|
LISBOA OCCIDENTAL, jj NA OFFIGINA FERREIRIANA.

II II
Anno de M.DCC.XXXll

||
Com todas as UCenças neceffarias.

In-4.° de 14 pags., afora uma de «Ll(.EtN,CAS.» (Do Santo OfQcio.— Do Or-

dinário.—Do Paço.) permitindo a impressão e uma em branco, finais, ou

seja um caderno de impressão de cito fl'., rubricado, no pé da frenteída

segunda, terceira e quarta, ri specliv;airente A ij, A iij, A iv. B.

Na primeira das 14 pags. nums. o frontispício; a pag. 2 em branco; e de pag. 3 a 14 o

texto propriamente dito, que é adornado com um cabeção decorativo e iniciado por

uma letra de ornato (gravuras em madeira); a rematar o clássico— «FIM.»

A composição tipográfica das «Licenças» é lambem embelezada com um cabeção formado

de pequenas vinhetas siuiétricamente dispostas.

Opúsculo, pelo assunto que versa, muito interessante e apreciável. Muito paro.
O autor, ao que parece, era desconhecido a Barbosa Machado, que niio o regista na

sua Bibl. £«sí/. -Inocêncio, Dic. bibl., tomo 3 o, pag. 215.

ti885-Rogeinont (/'. Fíancísco). -R KL AÇ.\M ||
DO || ESTADO POLITICO |1 E

ESPIRITVAL PO IMPÉRIO DA
||
China, pelios annos de i659. ate o de

i656. II
ESCRITA EM LATIM

\\
Pello P. FRANCISCO ROGEMONT da Cõpa-

/^ nhia
II
dtí lefus, Flamengo, Miílionario no mefnío Império

||
da China.

||

TRADVZIDA
li
for hum iieligiofo da mefma Companhia de lefvs.

\\
(Vi-

nheta representando uma rosa, que tem no centro as iniciais emblemáti-

cas da Coiiip» de Jesus: 1 H S) ||
LISBOA.

|| Na OETicina de IOAM DA
COSTA.

II
li
M.UC.LXXJI.

|| Com todas as licenças neceffarias. In-

4." de Vlli pags. (prtls.j inuiiis., 229 níiins. e nin;i em branc^ final K.

Na primeira das VIII pags. prels. o titulo que transcrevemos acima; a pag. II em
branco; nas pags. III e IV, em caracteres itálicos, a Dedicatória «Ao muito Reue-

rendo em Crifto Padre II IOAM PAVLO OLIVA
|i
PREPOSITO GERAL DA COM-

PANHIA li de lefus.- (datada e subscrita no fim : «... Defta uofsa cnfto- 1| dia, ou

cárcere na Cidade de Quani chenfn meíropoU da \\ Proui.icia de Quantum, do Impé-

rio da China, aos finco de \\ Outubro de 1663. || De V. P. Reuerendiffima Immilde

tm Christo feruo. |i
Francifco de Rogemont.») ; nas pags. V e VI o Prologo «AO

LEITOR> ; e nas pags. VII e VIII as .LICENÇAS» permitindo a impressão do livro,

que rematam por uma vinheta representando uma coroa de Hõres, que tem uo centro

as iniciais I H S.

f^i'
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O texto da Relaçãm propriamente dito corre de pag. 1 a 206, rematando com a data

e rubrica do autor: <De Qunm cheu... defafeis de Dezembro de mil, ft féis
i|
cen-

tos, Or fefenta, & oito.
||
D. V. R. ftruo em Chrírto. '| /v-n/iCí/rí? Rogemont.' ; nas

pags. 207 e 208 vem um •CATHALOGO DE TRINTA
[i
Sacerdotes que no tempo da

ptrfeguiçào da Chi-\\iin, fe aprezetàrani aos liiizes na Corte de
\

Pekim.^ (21 da

Couipantiia de Jesus ;
quatro Da familia de sauí Domingos, e um Da familia de

S. Francisco) ; de pag. 209 a 225 uma Carta do P. Qabrlel de Magalliães, encimada

pel» epigrafe:

DESPOIS DE TRADVZIDAWejta relaçam, chegou Imma carta do Padre Ga-

briel de Magalhaens da Companhia de lefn || Portuguez rezldente em Peklm Corte

do Im- W perlo da China, cuja matéria por continuar cõ\\ o fio defta hlftorla aihi o

principio do anno de || 1669 nos pareceo ajuntar aqui, £ o theor delia por fuás

palauras formaes lu ho que fe fe-\ gue.« (Vem datada e subscrita no fim: <... Na

bençam, & fanctos Sacrifícios de VV. RR II
muito me encomendo Pekln 2 de ianeiro

de 1669.
II Seruo em Clirirto de VV. RR. || Qabrlel de Magalhaens.», seguindo-se, como

que a rematar, a mesma gravura com que fecliam as Licenças)

;

e de pagina 226 a 229 decorre

:

COPIA DE OVTRA CARTA
||
que vltlmamente chegou por terra a Roma ef- \. crlta

em Machão aos 9. de dezembro de 1670.
||
pello Padre Baríholameu de Efplnoza,

da Cõ\\ panhla de íefu, na qual fe refere o vitimo e~ ' ftado em que ficam as cou-

fas da China, £ ou- \ trás Chrlftandades, £• traduzida de Latim
\
im Portuguez

diz afflm.' (Datada e subscrita no fim: «... Maeao 9. de Dezembro 1670. || De V.

R. Humilde em Clirirto (en\o. \\ Bartholameu de Efplnoza.^).

Esta Relação do P. Rogemont é muito interessante não só para a Iiistõria das missões

como para o perfeito conhecimento de muitos sucessos ocorridos na China durante

os anos de 1659 a 1670 A versão, feita pelo P. Sebastião de Magalhães e publicada

anónima, t considerada como obra clássica, e por isso muito estimada. A edição, de

impressão nítida, é, que nos conste, a única publicada até hoje. Os exemplares,

muito procurados não só em Portugal mas lambem no estrangeiro, são presente-

mente BASTANTE RAROS, sobretudo quando no estado de perfeição em qut o

nosso se encontra.

Nicolau António, na sua Bibl. hisp. nova, regista a edição que acabamos de descrever,

porem erra dizendo que a versão é em idioma espanhol. -Ternaux-Compans, Bl-

bllothèque aslníique et afrlcalne... (1), n.o 2208.

'2886-Rojas Zorrilla (Frannsco de).- PAIíTE || PEIMERA I|
[lE LAS COMEDIAS

II
DE DON FRANCISCO DE RO.XAS

||
Zcirrilla, Cavallero dt 1 Habito

||
de

Sai.tiago.
ij
DEDICADAS

||
Ã DON FHÁNCISCO DE HERHERA \\ Henriquez

Muo de Giiznion, Marqvès de Vyena. . .
\\
CON LICENCIA

|| |i
Em Ma-

drid, En la Iniprenta de Lorenço Garcia || de la Iglelia. Afio l68o. ||
A cofta

de Giibriel de Leon. Mercader de Libros. Vende-se
||
en fti ca/a en la Pnerta

dei Sol. In-4.'' de lY ff. (prels.) inuins. e 278 num.s. na frente.

Ai IV ff. prels. compreendem: frontispício (ornado de cercadura formada de peqs. vi-

nhetas (coraçôesínhos) tipográficas de ornamento) (frente da H. 1 ; verso em branco)

;

Dedicatórias -A DON FRANCISCO
|
de Herrera Henriquez Nifio de

l!
Ouzman,

f^/&^

(1) BIBLIOTHÈQUE
II
ASIATIQUE ET AFRICAINE |1 OU |1

CATALOGUE
||

DES OUVR.^OES RELATIFS
|
A L'AS1E ET A L^AFRIQUE

|1
QUI ONT PARU

||

DEPUIS LA DÉCOUVERTE DE L'IMPRIMER1E
||
JUSQU'EN 1700; || PAR H.

TERNAUX-COMPANS. |i ^««=.=»— " ^JliriS
||
CHEZ ARTHUS BERTRAND,

LIBRAIRE, jÉDITEUR DES NOUVELLES ANNALES DES VOYAOES, || hVE
HAUTEFEUILLE, 23. || M DCCC XLI. (No pi do verso da 11. do ante.

rosto: <Typographie de Firmin Didot Frércs, rue Jacob, 56.). ln-8 o de VI pags

de prels. (ante-rosto, rosto e «PRÉFACE ||
DE ' LA BIBLIOTHÈQUE ASIATIQUE..')

t 347 de texto bibliográfico, alím de uma em branco, final.
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Marquês de Vgena...> (subscrita por Gabriel de Leon) (D. II e frente da III); 'LI-

CENCIA, de Manuel de Moxlca permitindo a impressão, *FEE DE ERRATAS- r.

SVMA DE LA TASSA- (verso da mesma ti. III) ; espécie de advertência -AL LE-

CTOR». (frente da H. IV); e índice, antecedido da rubrica: <.LAS COMEDIAS
QVE EN ESTA || Prímera Parte fe contíenem, fon las fi- \\

guieriles.»

. PARTE
II
SEGVNOA || I)K I.AS GOMEliIAS

||
DE. . .

||
DEDICADAS ;i

A GAHRIEL DE LKOX, MEKCAUliR
[]
de Lihros, Biputado de los Hospi-

tnles Redes dcflu \\ Coirte.. .
II
CON MCENGIA.

||
|| Rn Maclnd, En la

Imprenta do Lorongo Garuia
||
de In Iglefia. Ano 1680.

|i
Vendefe en fu cafa

ni la Cdle df lof PenyrinoH. In-4.o (]e IV (V. (prels.) innms. o '268 iiiinis.

na frento. R.

Na frente (verso em branco) das primeiras IV tf. prels. o frontispício (embelezado de

cercadura idêntica a que ornamenta o frontispício da Primeira Parte) ; na II. II a

Dedicatória «A GABRIEL DE LEON,
||
Mercader de Libros...- (subscrita por Lo-

refiço Garcia de ta tglefia) (II. II); cLICENCIAj de Manuel de Moxlco (a i>iesma

que vem na Parte Primeira) (frente da ti. Ill); 'FEE DE ERRATAS.<' e «Sl^.^í^

DE LA TASSA.' (verso da mesma ti. Ill); Prologo «AL LECTOR.. (frente da

ti. IV); e índice, precedido da rubrica: 'LAS COMEDIAS QVE EN ESTA\ fc-

gunda Parle fe coiitleiien, fon las fi-\\guienies.^ (verso da mesma ti. IV).

As Comédias compreendidas nas duas Partes são em numero de 24: doze em cada uma
das duas partes.

A composição tipogrática t, em ambos volumes, ora a uma só medida, ora a duas

cols. por pagina.

Edição MUITO RARA das Comédias de Prancisco de Rojas, ilustre poeta-comediógrafo

espanhol seiscentista, que se tornou notável pelo género das suas peças— de pura

intriga ; Salva não a possuía. Bom exemplar, apezar de ligeiramente mostrar leve

mancha d'agua na parte superior das primeiras £f. da primeira parte. Encadernação

da época; com a lombada ornada a ouro, e as pastas a frio. -A Terceira Parte

prouietida pelo autor não chegou a vir a lume.

2887— Roland [Francisco].— Xyi-A^wa, i)roveihios, rifãos, e anexins da fingua

poitugiieza, Tirados dns melhores Aiithores Nacionais,'e recopilados por

/^ C ordem Alfabética Por F. R. I. L. E. I,. (Vlnlieta com o monograma do im-

pressor). Lisboa, Na Typ. l^oUanãiona. Í7S0. Com Licença da Real Meza

Censória. In-8." de 341 pags. nuriis. e III inums., finais. E.

Na primeira pag. o titulo acima transcrito ; na pag. 2 a seguinte máxima : «ta Sagesse, ^
la Prudencc de cliaqae Nat!on\\ consiste en ses Proverbes.' ; de pag. 3 a 9 o iPRO-
LOQO.i ; a pag. 10 em branco; e de pag. 11 a 341 o te.xto da obra propriamente

dito.- As Hl pags. inums. finais inserem: CATALOGO H DOS il
LIVROS IMPRES-

SOS A CUSTA ' DE i' FRANCISCO \KOl.LMiD,\\ Impressor-Livtelro em Lisboa; ou

dos que se achaõ !! em grande nilmcro na sua Casa ao Bairro \] Alto, na esquina da

Rua do Norte.'

As iniciais F. R. 1. L. E. L. que se vêem no frontispício, supõe-se que queiram dizer

:

Francisco Roland Impressor-Livreiro em Lisboa.

Obra, no seu género, muito interessante; sem duvida a mais copiosa colecção de Adá-

gios e Provérbios portugueses que se colegiu e deu .i luz. Estimadayjá difícil de en-

contrar no mercado. - Sobre o mesmo assunto, veja se: Delicado (António). — Melchot

Garcia, Catálogo paremloldgico, n.o 26íi.

2888— Roldão amoroso, ou a\ciiliiras d'oste famoso paladino. Paris. Pomme-
r^ ret e Moreau impressores . . . 18'J8. ln-8." peq., 2 tomos de 2Í4 e 228 pags.

em uin vol. E.

288'J-Rolim da Moura {Francisco C/ííW;.—DOS
|] NOVÍSSIMOS UE

||
DOM ERAiN-

CISGO ROLLIM DE
||
Moura, Senhor da Cala d'Azaml)iija.

1|
QVATRO CAN-

TOS.
II
ÇoíH os argumentos de hwii amigo em cada Canto.

\\
Dirigidos a elte^d
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neyno.
||
(Escudo d'ariii;is, circundado peia divisa: «BEATIVS EST DARE,

QYAM ACCI PERE» ; gra%uraem ohap;i de melai?) |1 EM LISBOA
||

||

Por Pedro Craesl eeck luipreílor dei Rey. Anno 1623.— In-4.o de iV tV.

(prels.) inums. e PO riHms. pela frepte. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. e frontispício; na frente da

fl. II a tAPROVAC,AM.' de D. Baltasar Alvares, datada e subscrita no fim: ....Em

II Lisboa 13. de Abril de 616.
|| O D. Baltliafar Aluarez.- ; no verso da mesma II. II

as 'LICENÇAS.' permitindo a impressão do livro; na frente da II. III a Dedicató-

ria ; <A Dom Manoel Cliilde Rollim de I Moura.', datsda e Fnbsciita no fim : «Azam-
buja em 12. de Dezembro, de|| 1622.

||
V. Pay.* ; no verso da mesma H. Ill um So-

neto, precedido da epigrafe : <Dom loão WAlmeida do Confetiw ', dei Rey noffo
Senhor.y ; na frente da fl. IV outro Soneto, também precedido da epigrafe : 'Nuno
de Mendoça do Conjelho dei

\\ Rey nofjo feiíhor, Prefideate[]da Confciência.'; e

no verso da referida H. IV uma poesia em latim, sob os dizeres: 'Manoel da Cunha
deputado do S. Ojiclo.'

Na composição tipográfica, embelezada com um florão de remate (gravura em madeira; a

rematar o Canto segimdo), empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários

corpos : os primeiros em oito das nove linhas que formam os dizeres do frontispício»

nas peças prels. e nos Argumentos dos quatro cantos do Poema ; os segundos nas

epigrafes e em algumas linhas das mesmas peças prels., nas estrofes do Poema e

nas rubricas indicativas dos Cantos, á cabeça das pags.

O primeiro dos quatro Cantos em que o Poema é dividido compreende o Argumento e

117 estrofes de oito versos (ff. 1 a 30); o segundo Canto, o Argumento e 82 oitavas

(ff. 31 a 45), o terceiro Canto, o Argumento e 71 oitavas (ff. 46 a 69); e o quarto

Canto, o Argumento e 83 oitavas (ff. 70 a 90).

Poema considerado clássico, e muito apreciado. Edição primitiva, a mais estimada. Os
exemplares são EXTREMAMENTE RAROS. O nosso, que está muito bem conser-

vado, tém as quatro primeiras ff. (as prels.) reimpressas no século XIX, na tipogra-

fia particular do Conde de Azevedo. Não obstante esta particularidade, pode bem
reputar-se exemplar de muito apreço e valor. - Catálogo Palha, n.o 833.

A segunda edição (única reimpressão feita até hoje), publicada por meiado do século

passado, e de que a Livraria Azevedo-Samodães possue também um exemplar, saiu

sob o titulo de

:

•2890 OBRAS
|| DE |1 D. ERANCISCO ( HILD ROLIM DE MOURA.

i

| <^f(^
||

USBOA
II
ESCRIPTORIO DA BIBLIOTHECA PORTUGUEZA

||
Rua Augusta /^S"

O

N.° 110.
II
—

II
1853. (No verso da H. do rosto, em baixo: «TYPOGRAPHIA

DE F. I. PINHEIRO.
||
Uua da Annmriada N." 14.). In 8.» peq ,

ou 16. o de

XXXVI-)96 pags., além de duas em luanco, fin:iis. E.

As duas primeiras das XXXVI pags. prels. constituem a fl. da frente da capa da bro-

chura; na pag. Ill o titulo ou dizeres acima transcritos; na IV o registo da tipo-

grafia, também transcriro acima; na V um novo titulo: «OS NOVÍSSIMOS
ji
DO

HOMEM
II
POEMA EM QUATRO CANTOS , DIRIGIDO A ESTE REINO.»; a VI

em branco; nas pags. VII a XXVll (a XXVIII em branco): «NOTICIA
||
DA

;
VIDA

E OBRAS B DE II
D. FRANCISCO CHILD ROLIM DE MOURA ||

Tirada do Capi-

tulo II do Lirro IV
|| do Ensaio Biographico-Critico sobre os melhores Poetas Por-

tuguezes
||
pelcf Sr. José Maria da Costa e Silva.. ; e nas pags. XXIX a XXXXI :<

APPROVAÇÃO, LICENÇAS, Sonetos e a poesia latina que vêem na primeira edição.

Esta reimpressão, cuidada e bastante nitida, é também muito estimada.

2891— Roma antiga, e moderna o sia nuova descrizione Delia Moderna (^ittà

di Roma, e di tutti gli Edifizi notahilili, che sono in essa. e delle cosepiú

celebii, che erano nella Antica Roma. Accresciula in quesla nuoua Edi-

ziono di un Tomo Terzo dove si Iratta di tulli li Rili, Guerre piú consi-

derahili, e Famiglie piú cospicue degli anlichi Romani. . . In Roma, nella

Slamperia di Giovanni Zampel 1745. Ad istansa di Gregório Roisecco.., In-

8.0 peq., 3 vols. de XVI-510; IV-65Í, e VI-524-1V pags. E.

J^/oi^
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Obra verdadeiramente curiosa para o estudo e conhecimento de Roma antiga. Edição

ilustrada com centenas de gravuras, a maioria das quais são abertas a buril em
chapa de metal e impressas aparte. - Estimada e rara. Magnifico exemplar, com
óptima ene. de pergaminho, reforçado nas pastas.

2892-Roman (Fr. Hiei-onimo).—HISTORIA |1 DE LOS DOS HKLIGIOSOS
|1
IN-

FANTES DK|| PORTVGAL.. . En Medina.,. 1595.

(Do frontispicio damos a exacta reprodução folo-zincográjlca qve segne)

:

HISTORIA

DE LOS DOS
RELIGIOSOS

INF.ANTES DE
PORTVGAL.

i^cr Fiay Hieronytnc T{omati Frayley Qoronijla. dela Orden

de S- iiyluguftin natural dela. ctudadde Logrono.

Dirigida i Doiía YncíFreyro de Andrade.

C O N P il. f V 1 L E C ! O,

£ii Mcdiíu, porSaiiíliago^Icl Canto, r 5 9 J.

(O original mede ISSxíOSmm)

In-4.° de XII IT. (prels.) inums., 205 nuins. na frente, e nifiis III iiinms.

finais. E.



Hl S TOR r

A

DE LA V I D A
Y OBRAS MARA.
villosas de la religiosa

Princcfj Dofij luan^.hiia de Dod Alonfo
cIQumto dt Porrugjl.

Tor Fray HífronynK 7{^man ^ugufl, no

.

En MtdiradcICampo.porSinííUíO dei Cinto,

M. D. LXXXXV'

Resto da segunda pane da obra descrita no Catálogo £0b o n.o 2892.

O original mede IVSXlOSmm,

(Pag. 359)
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As XII ff. prels. compreendem o seguinte: frontispício acima reproduzido (frente da

11. I); 'CíiRATAS.>, Declaração de Visto (datada e subscrita: «...En Valladolid a

XXV. de Fe- |i brero de M.D.XCV. Mios. \\Docior Alonfo Vaca
ii
de Sancílago.y) e

'TASSA.y (datada e subscrita: ....fectia en Madrid, a || 23 de mayo 1595.
'| /«aíí

Oatío de Aiidrada.') (verso da mesma fl. I) ; ^LICENCIA DE SV PRO
\
uintiai

para Imprimir efta hiftoria de los \] Infantes.', datada e subscrita: «... Dada en ||

nueftro. conuento de la tíeal de Madrigal, en do || ze di.as dei mes de Agofto, de mil

y quinientos (: y nouenta y três anos. |1 Fray Gabriel de Goldaraz, Prouinàal.» (frente

da fl. II); 'APROBACION DEL PADRE \\ fray Hieronymo de Lisboa, de la orden

dei padreW fant Francifco.> (datada e subscrita: «...en fam Francifco de Madrid
a veynte y no- 11 ue de .Agofto de mil quinientos & nouenta &• três. || Frey Hleronimo
de Lisboa..) e a «APROBACION DE THO- ,\ mas gracian Dnntifco.., datada e su-

bscrita: «... En Madrid a diez y féis de Abril, de mil y quintetos y no-\\ aenta y
quatro anos.

\\
Thomas Oracian Dantifco.» (verso da mesma fl. II) ; Privilegio de

«EL REY.», datado e subscrito no fim: «...En Madrid a diez||y nueue dias dei

mes ds Mayo, de mil y quinientos y nouenta y ]' quatro aíios. \\ YO EL REY. || Por
mandado dei Rey nueftro /í«»/||Don Luys de Salazar.» (fl. III); em caracteres

itálicos, a Dedicatória: «^ A DONA
|1 YNES FREYRE DE |1 ANDRADE, F. HIE-

RONYMO
II
ROMAN, CHRÓNISTA DE LA OR- jl

DEN DE SANT AVOVSTIN, LC
lldefCea falud en el Seiior», datada e subscrita no fim: «...de Medina \\ dei Campo
defte monafterio de los Auguftinos, en

I|
primero de Febrero, de mil y qui-

,

alentos

y nouenta y cinco,
jl
F. Hieronymo Roman.» (ff. IV a IX e frente da X) ; e

«^ PROLOGO
[|
AL LECTOR EN

|1 LA VIDA DEL RE- 1! ligiofo Infante don Fer-

ilnando.» (do verso da referida fl. X á frente da XII; verso desta ultima em
branco).

De folha 1 a 115 (frente) decorre o texto da «HISTORIA |1Y VIDA DEL
||
RELIGIOSO

INFANTE
II
don Fernando, hijo dei Rey || don loan Primero de || Portugal, com XXU

Capítulos; no verso da mesma fl. 115 novo frontispício que, em folha aparte, re-

produzimos foto-ziucográficamente.

De fl. 117 (aliás 116) a 120 (aliás 119) o «PROLOGO || EN LA VIDA
1|
DE LA RE-

LIGIOSA !! Infanta doiia luana...»; e de fl. 120 a 205 o texto propriamente dito

da «HISTORIA
1|
DE LA VIDA

||
Y OBRAS MARAVI- 1| llor.-.s de la Religiofa Prin-

cefa do-l|iia luana, híja de don Alonfo flel Qointo de Portugal.>, com XIII Ca-

pítulos.

Na primeira e na frente da segunda das III ff. inuu<.s. finais vem, em caracteres itálicos,

a «TABLA DE LOS
Ij
CAPITVLOS QVE CON- || TIENE LA VIDA DEL RELI-

|,

GIOSO INFANTE DON || Fernando.i, fechando com os dizeres: <Fin de la tabla

que contiene los Capítulos de la || hiftoria dei Infante don Fer-|l nando.> ; no verso

da mesma li. II e na frente (verso em branco) da III (ultima do volume), também

em caracteres itálicos, a «TABLA DE LOS || CAPITVLOS QVE CON- 1| tiene la vida

de la religiofa Infanta dona luana ;[hija dei Rey don Alonfo el quinto de Portu-

gal », a que põe remate o usual -«F/A/.»

A numeração das folhas encontra-se por vezes errada ; porém o volume está completo.

Todas as paginas, incluindo as dos frontispícios próprios, são circundadas por simples

ou duplos filetes ; e como elementos de adorno apresenta a composição tipográfica

numerosas letras iniciais ornadas (gravura em madeira), quatro cabeções decorativos

e dois florões de remate.

Livro interessai^e, de bastante merecimento histórico e muito estimado. Edição primi-

tiva, e, ao que parece, a única publicada até hoje. Os exemplares são actualmente

MUITO RAROS. O nosso está optimamente conservado, e isto tornao duplamente

apreciável e valioso.

28'.)3-Roman {Fr. 3/a««eZ).—ELVCÍDACiONES ||
VARIAS SOBnE LOS TRATA-

DOS
II
DE LA SAGRADA ANTIGVEDAD DE ||

la Orden de N. S. S. dei Monte

Garmelo : colegidas
||
de graues Padres y Doctores.

1|
POR EL PADRE /VtVV? /Ò

FRAT MANVEL
\\ Roman Predicador de la miftna Orden, natural de || Vai- /^A

ladoUd.
II
A LA REYNA NVESTRA SENORA ||

dona yiabel de Borhon.
||
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(Gravura a hiiril em chapa de metal (die G." Al» dennhae) reproduzindo : na

parte superior o retraio, a busto, de Henrique III, rei de França e funda-

dor da Ordem Militar de N. S. do Monte Carmelo ; e na parte inferior: no

lado esquerdo o escudo d'aimas da referida Ordem, e no lado direito o

brasão d'armas de Henrique IIII)
||
CON nUVlI-EGlO.

|| En Madrid. Por?

—In-4."'de VlIfT. (prels.) inums., 190 nimis. na frente e mais duas inunis..

finais. E.

Na frente (verso em branco; da primeira das VII ff. prels. o frontispicio ; nas ff. II e

III : «ANOTACIONES.» ; nas ff. IV e V as Licenças permitindo a impressão da

obra; na fl. VI, em caracteres itálicos, a Dedicatória à rainha D. Isabel de Borbon

(começa pela formula: «SENORA.>, e remata pela data e subscrição: «...£« Ma-

drid a
II
27. de Março de 624. 1 Fr. Manuel Roman >

; e na H. VII o <PROLOGO..

De H. 1 a 90 o texto propriamente dito da obra; na primeira das duas ff. inums. finais

a .TABLA DE LOS CAPITVLOS DEL PRIMER (e Segundo) || TRATADO.» ; e na

segunda a «TABLA DE LAS|| ELVCIDACIONES..
Obra interessante. Primeira edição. RARA. Autor não mencionado por Salva. -Exem-

plar com defeito na parte inferior do frontispicio, com uns peqs. picos de traça

e leve mancha d'agua em algumas ff., e ainda um pouco curto de margens. -Nico-

lau António, Bihl. Itisp. neva, tomo I, pag. 336.

Romancero General... Madrid, Í6í4.—Veja-se : Floref (Pedro).

2894—Romances cahallerescos é históricos.—No fim do texto: Paris.—En la

Imprenta de Cafimir. {S d.— 183...). In-S." gr. de II-XXXll-o82 pags,, ;i

duas cols. de imp. E.

Compilação importante e muito estimada. Edição bem executada ; impressão nitida.

Bom exemplar; apenas falho do frontispicio.

2895—ROMANCES CASTELLANOS (CGLECCION
||
DE

|| ) |1
anteriores ao Si-

illo la.—Modrid, em !v/jfo,< liponrafiris. 182S a 1832. In-?.», 5 tomos. E.

Os cinco tomoj que formam esta interessante colecção compreendem, respectivamente, os

z') seguintes Romanceiros e Cancioneiros castelhanos antigos:

Romancero
II
dí ROMANCES MORISCOS,|| íom/jaes/o de iodolos de est". dose f

QUE CONTIENE || el Romaiuero Ucneral, impresso em 1614.
|i
Por Don Agustin

Duran.
II
(Vinheta ornamental) |1

Míi/iao:
|1 Imprenta de D. Leon Amarila. Ano 182S.

11 II
Se hallará tn la tibreria de Cnesta, frtnts á San Felipe et Real.~ln-8.o

de 11-248 pags.

Romancero |1 DE ||
ROMANCES DOCTRINALES, :; AMATORIOS, FESTIVOS,

|] JO-

COSOS,
i:
SATÍRICOS V BURLESCOS : SACADOS

|1 de varias coUecciones generales,

|:y de Us Obras |1
DE DIVERSOS POETAS DE LOS SIOLOS XV, XVI V XVII...

Ibi., ibi., AHo 1S29. In-8.o de 11-328 1 pags.

CANCIONERO Y ROMANCERO ||
DE

|| COPLAS Y CANCIONES
|1 de Arte Menor, II

LETRAS, LETRILLAS, ROMANCES CORTOS Y GLOSAS
||
ANTERIORES AL SI-

OLO XVIII,
II
pertenecientes d los géneros Doctrinal, Amatorio,

|] Jecoso, Satírico, Ce...

(Vinheta ornamental) |; MADRID : ||
IMPRENTA DE D. EUSÉBIO AGUADO. || 1S29.

In-S.o de X-272-I pags.

ROMANCERO
li D£ ROAí/IWC£S || CABALLERESCOS É HISTÓRICOS 1| ANTERIO-

RES AL SIQLO XVlll,
II
que contiene lo de Amor, tos de la Tabla RÍdonda, los dt

Carto
II
Magno y tos Doe* Pares, tos de Bernardo dei Carpio, dst Cid\\ Campeador,

de los Infantes de Lara, <fí.
1| ORDENADO Y RECOPILADO |1 Por D. Aguslin Du-

ran. ;| PARTE I.
II
(Monograma do impressor) ||yVf.4DR/D:

:
IMPRENTA DE DON

EUSÉBIO AGUADO,
II
/S32. In-8.o de Il-XLII-224 pags.

PARTE II. Ibld,, tbld., 1S32. In-8.o de 11-247-16 pags.

Colecção de Cancioneiros e Romanceiros castelhanos antigos muito interessante e esti-

mada. Magnifica edição, de impressão muito nitida em óptimo papel de linho. RARA.
Belo exemplar.
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Í8'.)6- ROMANCES NVEVOS.-DEZ |Y SIETE ||
ROMANCES NVEVOS.

KM BliAGA... Anno I6I0.

{Do Irotitispniú dunioa n seguinte e.faela rcprodurào folo-zineo<irálifa) :

DEZ Y SIETE
RO MANCES NVEVOS, Q_V E CON-
ticoen ia Hiftoriá laftimofa de don Aluaro dç

Luna. de nucao colcgidos de vários Auto-

res , y pucAos en íu orden.

^<-^^ o c>

V\'\i • inTormí^iJo pode'c imprimir rftfj nrrrrtncti.ponioíni

f j Ij iiura driics cilc Jcf^pacSo pjrj con.lir que fby Impfcf»

Ui c' Uc-iiçj,c d :iJOi« de Imp.-cfTos turiiirJo pin ic confcOfcil),

íí dar litaíicj ptr» correrem, d (cvn ellj n'io c jrrerim

Em Lisboa í6 d: Mjyn.dc 1610

tícrtliolamcu de Fonfcc^ua

Iffipr Jstt CO/l lHe>J(a,h S^nt.; In<juifi^áú.

E M S ^J C J 'Tor Frucluofo Lourenço de 3aJ}o,

jínno 1610-
[0 original mede IfíSxlOSmm)

In-4.0 de XVI pags. inunis., ou sejíi um cnderno de oito tT., rubricado, no

pé da frente da segunda, terceira e quarta 11., respectivamente : A 2, A 3,

A 4. E.

Na primeira pag. o rosto ou frontispício acima reproduzido em «fac-simile* futo-zinco-

aráfico; e de pag. U a XV (a XVI em branco), a duas cols., 03 dezassete Roman-
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/;

l -

^4oO

ces, fechando o texto do ultimo~com o clássico: — «/7/V. \\LAVS DEO.» ; depois se-

gue ainda esCoutro registo (inal^:

Imprefso com licença da Santa Inquiflção.
\\

|| EM BRAGA. Por Fructuofo

Lourenço de Bafto. || 1610.

OpuSi:ulo, no seu género,' Interessantíssimo e de uiuito apreço. Os exemplares, que os

bibliõgraios : não .viram, nem provavelmente 'conheceram, são indubitavelmente RA-

RÍSSIMOS ; apesar das porfiadas pesquisas, a que nos entregamos percorrendo diver-

sos tratados bibliográficos c os nunierosos'catálogos. de leilões e de livreiros alfarra-

bistas que"pos8uimos,[,não'conseguinios7cncontrar" noticia de tal obra e muito menos

do seu aparecimento no mercado. E isto leva-nos á convicção de que o nosso exem-

plar t talvez o IJNICO conhecido até hoje;; e, sendo.assim, pôde bem fazer-se a

afirmativa de que é^ verdadeiramente precioso e de altíssimo valor.

Romero (Ff-ancií-co).—Epicedio de... en la mverte dei Maestro Hernan

Nune/-. . .— Yeja-se : Nvíiez (Hisfnrtn).— Refranes, .

.

2897— Rondin {B'. X.).—Compendio de philosophia theorica e practica... Mc-

cau: Typogvapliia dú Seminário de S. José, -1869-70. ln-8.°, 2 vols. de Vl-V-

539-VI-II e VI-37MV pags. E.

O Volume I compreende-HHlLOSOPHlA THEORICA; e o 11-PHILOSOPHlA PRA-

CTICA, OU PHILOSOPHIA IWORAL, SOCIAL, E DE RELIGIÃO.
Compendio, no seu género, interessante. RARO. Belo exemplar.

2898—Roquote iJoni- /jiicicio).— Ccnsulla do Siiiiiemo Corjselho de Castella so-

bre o TENTATIVA TUEOLOGICA do ['adre António Pereira de Figuei-

redo ; traduzida em poi tuguez por I-r. J. I). N. S. D. C. R. (Escudo de ar-

mas reais portuguesas). Coimbra, Na fíeul Imprema da Vniversidiíde. lS32.

Por Ariso Régio de 30 de Agosto de 1832. In-i." de 17i pags. K.

De pag. 3 a 15 decorre uma •.PREFAÇÃO 1| DO TRAOUCTOR — Livro apreciado e

pouco comum no mercado.

2899 Meunal da Missa e da confissão. Nova edição, uonsideravelmtnle

augmentada ; contendo . . e.^trahido dos melhores autores nacionais e es-

trangeiros especialmente do príncipe de Holienlohe, e de S. Aflonso do

I.igorio, [)0r. . Piniz, tm Casa de J. P. Aillutd.. . 1846. (No verso da 11. do

ante-roslo: PARIZ-NA TYPOÇRAPIIIA DE FAIN E THUNOT, ||
líUA RA-

CINE, 28 »). ln-8.° peq. de, além de um ante-rosto litografado (a cnres e

a oiro), XVI pags. (prels.) inums. e 628 lumis. E.

As XVI pags. prels. inserem o seguinte : titulo do ante-rosto, titulo do rosto ; «ADVER-
TÊNCIA PRELIMINAR 1[

DA SEGUNDA EDIÇÃO» (datada no fim : «Pariz, 20 de

Julho de 1845..); .PROLOGO DA I.a EDIÇÃO.
:
AO PIO LEITOR.» (datado e

subscrito no am : «Paris, 10 de Junho de 1837.:: José Ignacio ROQUETE.) ; «TA-

BOA DOS TEMPO.. ; e: .DAS FESTAS MUDÁVEIS.. "^

Adornado com numerosas vinhetas (gravura em madeira) intercaladas no texto, e seis

lindas estampas (gravura a buril) impressas em separado.

Bom exemplar, com encadernação inteira de chagrin vermelho, estando as pastas orna-

mentadas a ouro.

2900—Rogueto & Fonseca [J. /.— , José dci)-—Xouveau Diclionnaire portugais-

Irançais ^e Francez-porluguez).. . Paris: Aillaxid, Gtiúlard e C« [Typ. de

Filiei fús ainé). -1872. In-8.», 2 vols. de XI-IV-955-96 e XVI-1238 pags. E.
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'^f^Ôà

2ÍI0I—Rosa {Ac.Mdo).—k nossa imiepeii lesjicia e o iberismo. Obra illiístrada

com o lelrato do andor e prefaciada por António de Serpa Pirne^'tll. . c /j^ ^ CD
precedida de cartas inéditas, expressamente dirigidas ao aiiolor pelos re-

conhecidos pensadores Conde de Oasal tíibeiro, G. Azcarate, Dliveira

Martins, Raphael M. de I^abra, Alves Mendes, Fernando Anlon e Thoniaz

líibeiro. Lisho» : Tijp. df F. Silva... (s, data). In-S.° peq. de XL-olO-1

pags. E.

O retrato do autor é impresso em folha aparte.

290á—Rotado {Fr. /Ihíohio).— Tratado sobre a destrviçam de Hiervsalém, La-

grimas de Hieremias. Ezecliias, S. Pedro, e Magdalena, conuersão de Di-

mas, desesperação & condenagaõ de Judas. Dirigidos ao Illustrissimo, & y
Reuerendissimo Senhor D. AtTonso Furtado de Mendoça, Arcebispo, & se-

nhor de Braga, &c. Anno (Escudo d'armas do mesmo prelado; gravura a

buril) lG'24i. Co todos as Iicêf;as hipresíos va cidade do Porto. Por João Ro-

driguez. ln-4.o de XXX pags. (prels.) iriums.. 399 nums. c mais uma inu-

merada, de Erratas, final. E. (jifrg.)

As XXX pags. prels. inserem o seguinte: frontispicio; «Informação da Ordem.», subscrita

por Fr. Thouias de S. Domingos.» ; •Licença da Ordemt, subscrita por «Frey Tlio-

mas de Brito Prior Prouincial.y ; "Aprouação da santa Inquisição.^, subscrita por

>0 Doctor Pêro de S. loaõ- ; 'Licença do Ordinário»; ^Licença do Prouincial da
Ordem. >, subscrita por <(Frey António Tarrique Prior Prouincial.»; Dedicatória

(EPISTOLA DEDICATÓRIA) «AO ILLV3TRISSIMO, E REVÊ- i|
RENDISSIMO

SENHOR D.
II
AFFONSO FVRTADO DE

|1 Mendoça... • (Datada e subscrita no

fim: «... De S. Domin-
|j
gos do Porto em 12, de Abril, dia de S. Vicente Ferreira,

da Ordem dos Pregado- 1| res de 1524.
|| Minimo seruo de V. S. Illusirissima || Frey

António Rozado.» ; «PROLOGO
i|
AO LEYTOR » ; «D. ALPHONSO FVRTADO A

MENDOC,A|| ... Antonius Rebello
|1 a Brutlis, & Castro pro li- 1| bri dicatioae, et

ar
II
gumentis.» ; «ANTÓNIO RE- 1|

BELLO DE BRITTO
|| ao Autor. (Soneto); e «DE

AVTORt
II
CELEBRITATE F. EMA-

1| nnel de Purificatione eius-||dem Ordinis pro-

fessor
II
Carmen.>

De pag. 1 a 352 decorre o texto da obra propriamente dito ; e de pag. 353 em diante

diversos índices.

Obra clássica e muito estimada. RARA. Exemplar com o frontispicio em copia manus-
crita, e falho d» ultima fl. (indlce).

2903 TRATADOS
||
EM LOVVOR

||
DO SANTÍSSIMO

||
ROSÁRIO, E SO-

BRE
II
o Cântico da Senhora.

||
Compoftos pello Padre frey .Ulonio Rozado

da Ordem
\\
dos Pregadores, fiího do Real Comiento da Batalha,

\\
tialural de

Mtriola, Vifitudor das Naot eftran-
||
geiras, ^ Comniif/ariu do Janto oficio

na
II
Cidade d> Porto, ^ feu dcftricto.

\\
Dirigidos à Excellentissima Se-

nhora Dona Brites de
||
Lara, filha do Duque de Villa-Real, & molher do

||

Excellétiflimo Senhor D. Pedro de Medicis,
||
filho do graõ Duque de Flo-

rença,
II
que eftà em gloria.

||
Anno (vinheta com a imagem da Virgem

;

gravura em madeira) 16-22.
||
Impreílos no Porto, eõ todas us licêças. Por

loaõ Rodrigues.—In-4.0 de LVIII pags. (prels.) inums. e 432 nums. E.

Na primeira ;(a II em branco) das LVIII pags. prels. inums. o frontispicio, ornado de
tarja formada de peqs. vinhetas tipográficas de ornamento; na pag. 111 a Approua-
çaõ da Ordem.', datada e subscrita: «... Em S. Domingos de Li.boa, ||a 12. de

/2/Oà
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/

Dezembro, de 617.
|[
Fr. Thomas de S. Domlngos.t ; na pag. IV j em caracteres itá-

licos, a «Licença da Ordem, datada e subscrita : «Em S. Domingos de Lisboa, aos

dez de Feaerelro, \\ de 6IS. nrey Tliomas de BrittúH Prior IVouincial.» ; nas paga. V

e VI a 'Approuacaõ do Janto OJJicio.y, datada e subscrita no fim: «... Em S. Bento

de Enxobregas, a
il
21. de Março, dia do mefuio gloriofo Padre

|| S. Bento, de 618.
|,

O Doutor Pedro de Saõ loaõ.' j n.is pags. VII e VIU as demais peças permitindo a

impressão do livro («Licença do Santo OílicíO *-'Llcen(a do Ordinário > — *Liccn(^ã

da Mesa do Paço..-eic.) ; na pag. IX: .SONETO |1 De António Rebello de Brltío

natural \\ de Braga, ai liliro dei Rofario.t : a pag. X em brrinco ; nas pags. XI

XU, cm caracteres itálicos, o .ÍNDICE DE TODOS || OS TRATADOS QVE
|1
fe con-

tem nerte liuro.» ; na pag. .XIII, a meio, uma vinheta com a imagem de Nossa Se-

nhora (gravura em madeira); na pag. XIV, também em caracteres itálicos; <EPI-

QRAMMAllDO AVTHOR AD VIRCJl- 1| nem ranctiffimi Rofarij.»; de pag. XV a

XVIII, ainda em caracteres itálicos: .ORAÇAÕ DO || AVTOR A' VIRGEM || noffa

Senhora do Rofario.» ; de pag. XIX a XXVI: .EPISTOLA || DEDICATÓRIA i;
A'

EXCELLENTIS-llSIMA SENHORA DONA
1|
BRITES DE LARA, FILHA |1 do Duque

de Villa-Real. ..», datada e subscrita no fim: «... Do conuento de ||
S. Domingos

do Porto, em o primeiro
I|
Domingo de Outubro, de 621.

||
Criado de V. Exceli, f.

António Rezado.' ; de pag. XXVII a XXXIX o «PROLO ||
OO AO LEITOR.> ; de

pag. XL a XLU, em caracteres itálicos, o «ÍNDICE DOS l SANTOS PADRES, í, E

MAIS AVTHORES, DE
i

cuias authoridades vza o Au- 11 thor neftes Tratados.»; de

pag. XLIII a LVll o «ÍNDICE DE |! TODAS AS H COVSAS MAIS
|i
uotaueis deftcs

:
Tratados. >; e na pag. LVlll as 'Erratas.'

As 432 pai;, nums. inserem o texto da obra propriamente dito ; achando-se de pag. 425

a 429 : «IN HYMNVM ||
AVE MARIS H

STELLA,
|| Oloffa.o

A impressão, esmaltada com diversas letras iniciais de desenho de fantasia e vários cabe-

ções decorativos, foi executada com caracteres itálicos e redondos de vários corpos.

Livro incluído na lista dos considerados clássicos, e por isso muito apreciado. Edição

ainda a única até hoje publicada. Mnito rara. Belo exemplar.

ây04—Rosário (Fr. António du).— Sortes de S. António celtbníilas em hiinia

trezena liistorica, morai, e panegyrica
;
que ao Senlior Cayetaiio Je Me^lo,

^ Castro. . . Capitão General de Pernambuco, ^ mais Capitanias aniie-

^ xas. Dedica o R. P. M. Fiey António do Hosario Ulyssiponense, Reli-

gioso Capuiho, Fillio da Província de Santo António do Brasil, & Missio-

nário do dito Estado. Em Usboa. Na OfíicirM de Migvel Mnnescal. . Anno de

Í70f.In-4." de LIl (as duas ultimas em liranco)-162-I pags., afora uma em
branco, final. E.

As LU pags. prels. (inums.) inserem o seguinte : titulo ; Dedicatória «AO
|I
SENHOR

II

CAVETANO DE MELLO E CASTRO...» (datada e subscrita no fim: ....Do Con-

vento de Santo António do A/ recife 13. de
]\ Julho de 1693

ji
Frey António do Rosá-

rio»); Preambulo «A QUEM QUISER LER.»; Aprovações e Licenças permitindo a

impressão; .PRATICAS, QUE CONTEM || este Livro. ^
; «ÍNDICE

il
DOS LUGARES

DA
II
SAGRADA \: ESCRITVRA.» ; e «ÍNDICE |; DAS COUSAS 1' NOTÁVEIS..

Livro pouco vulgar. Bom exemplar, com ene. inteira de carneira.

2y0o— Rosário [Fr. Vicyc rfu).— f%? Svnima ^-J U Caielana, Irelladadí em por-

tuguês, com muylas Annolagões, & cafos de coníciencia, & Decretos do

' í^yÂ £^ ^ Sagrado Concilio Tridentino.

(Escudo d'armas do Arcebispo D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Em seguida:)

Polo padre Fr. Diogo do Rozayro da Ordem de S. Domingos, por manilado

do muy Illustre, & Keuerendiílimo Senhor Dõ Frey Bartholomeu dos Már-

tires, Arceliilpo & lenhor de Braga Primas das Heípanhas ; etc.

//
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CE f^oy riflo & examinado ^ ajiymiado, por inanihido de Sua Senhoria Beue-

ycndiffiiiia.

C. ío! impresso em Braga em casa de António de Mariz. ||
I5G5.

|| Ffíá la-

xado nn cento ^ Trinta rês em Piipel.
\\
Com priiiilegio. —In-8." peq. de

XII fí. (prcls.) inimis., 4f8 nnms. na frente e Hiais nnia inuni., final. E.

Na frente da primeira das XII pags. prels. o frontispicio ; no verso da mesma fl. a

Licença permitindo a impressão e o: f^Leitor; na fi. II e frente da UI o «Pro-

logo.: . f£ AO MUY ILLVSTRE E REVÊ- 1| rendilflmo fenhor Dom frey Bartho-

lameu dos || Aíaifyres Arcebifpo 27* fenlior de I:
Braga, Çj- Primas das \\

Efpanlias,

gj* c- II ([ Epiftola do Author. ; no retro da mesma II. lII e na fl. IV : «^ FRRY

DIOGO DO ROSAYROIIda ordem de fani Domingos |j ao pio lector..; e de 11. V a-

XI, em caracteres itálicos, e a duas cols. per pag. : -«Repertório das principaesU

Matérias defta Summa >

De H. 1 a 458 decorre o texto da Summa Caletana propriamente dito, que fecha com

estes textuais dizeres:— .Fim.
1 ÍT Sol i Deo honor & gloria in fécula ;í feculorum.

Amen.» Na frente da H. inum. final a provisão de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires

concedendo ao impressor Autonio de l^ariz o privilegio de impressão e venda do
.

livro, a qual diz assim no íiiu: •... Dada em Braga aos||vinle aias do mes de

Outubro. Francifco de !1 Faria o fez de. 1565. Annos.- (segue a assinatura, em «fac-

simile» do Arcebispo primas); e no retr. da II. a marca e registo final, que repro-

duzimos foto-zincográficamente:

CMEMOKARE

HiVN^axaNI i-i

AcabourcaprefcntcfumniaCait

taiuaos 31. dcMayo
ij 66. Annos.

Tradução considerada clássica, muito apreciada. Segunda edição, bastante rara.

Exemplar falho de frontispicio, que está substituído por outro de copia manuscrita-

A edição primitiva desta versão da Summa Caietana por Fr. Diogo do Rosário igual-

mente Foi impressa em Braga, em casa de António de Marlz, 1565 (no fim do texto :

€... Aos XXIll. Doutubro de M. D. LX. V.>), constituindo um 8.0 peq. de XII-460-I.
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^>ú 2'.)(tJ-

ff. Saiu pela terceira vez á luz: Impressa em Coimbra por António de Marls, Anno
1573. Esta taxada em cento O trinta reis em papel. In-8.o peq. XIII-442 fl., repetín-

do-se 110 verso da iiUima H, o registo da impressão.

-HISTORIA
II
UAS YIDAS... nns

|| SANCTOS... Km U/boa... vMU-

iVo fi ontiéptno dantes a setjutnte exacla }-eprodiiçúo fotu-xincdíiráfica)

:

In-fol. ilc VJ I)'. (prels.) jnumeracias c 4i0 miinerados polu fierile. li.



AZEVEDO -SAMODAES 367

N'a frente da primeira das VI ff. prels. offrontispicio dado'acima em <fac-simile. ; no

verso da mesma fl. I o rPRIVlLEOIO.> ou' Alvará.regío, por cinco 'anos, passado a

favor de João de Molina, Livreiro morador"em Lisboa' (,.. Pêro de Seixas o fez em
Lisboa, alxxvj.' de Outubro, de 5S1...

||
REV»), e Licenças e Aprovações permi-

tindo a impressão do livro (três: a primeira, de Fr. "Bartolomeu Ferreira, diz assim :

< 1 Licença, ^j- aprQuaçam.
|| 1 / por mandado doJUaftrifsimo ^ Reuereitdif-

sinw Senhor Arcebispo de\\ Lisboa, Inquifldor geeral dignjjsitiio defres Reines de

Portugal, este Pios-
\\
fanctoriim : me parece digno, que fel imprima, por não ter

coufa contra nofJ'a\, /agrada religião, ^ [bõs costumes.' ; e as outras duas são

datadas de Lisboa, 15S3) ; nas ff. II e 111 o «Prohemio :

f^ Epiftola prohemiai do ^-^
Author, ao pio Leitor.

seguindo-se uma estampa (gravura em Diadeira) representando a coroação da Virgem
pelo Padre Eterno e S. Pedro; e nas ff. IV e V e frente (verso em branco) ria VI a

«Tauoada.»

:

^REPORTÓRIO OV T A-
uoada das feitas & vidasdos Sanctos

que nefte Flosfaiictorum fe con-

them, fegi^do a ordem do

Alfabeto.

que fecha com o usual-"FlM DA TAVOA.», e a que se seguem, como remate, Ires

vinhetas simetricamente dispostas : as dos lados, de menores diuiensôes e de igual

desenho, reproduzem um leão rompante em cima cie um pequeno estrado axadre-

zado; e a do meio uma marca ou emblema tipográfico (o do impressor António Ri-

beiro?), que aqui damos em reprodução fotozincográfica de tamanho exacto:
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No alto da frente da primeira das 410 follias numeradas a duas colunas por pagina

lE ? V S.

COMEÇA A PKÍMEIRA PARTE
HISTOMAL DAS VIDAS E FEITOS HEKOICOS E OBRA
miigrics dos Sintos,viftis&cote|idlscom Icus onginjcs aiHcn[ico>,3Crci.ciiun

do muitjs que até igora n.ío bilram 3 luz- Com muitos fcrmocs. fií praticas

fpirituies pêra todas as fcílas do aiioo de nolío bcnbor.ô: da Virjjcni

Mana nolía Senhora.

'Pelo %cunrniti'Padit Frej Vk^o do 1{jipiro,Ja OiJrm dm frrr^jdorri Tor mandado

lie m-Mlo illuJlrcí^I{euirciidifiinciJcnl>or dom fri) Birloljmtu doi Marijrii iineíijji»

ijrfinim dt 'Bru^a , TrimM dai Hí^^nliM iS^l

.

que decorre atí meio da segunda coluna da frente da folha 400, rematando pelo co-

nhecido fecho

:

Amen.

LAVS DEO.

Depois, na restante parte da mesma segunda coluna da pagina, cm caracteres redon-

dos, 01 seguintes textuais dizeres

:

^ Aqui acabam os doze mezes do anuo

defie Flosfanctoril. O qual vay todo nefta

primeira parte, & não fe diuidio 5 duas

partes, por não fer necertario. E começa

no Aduêto do Senhor, & na fefta de Tanto

André Apoftolo, que he o derradeiro dia

de Noiíembro, & cõtinuando polo mes
de Dezembro, laneiro fV Feuereiro, &c.

vem acabar aqui. A louuor do eterno

& omnipotente Deos, Padre, ?- Filho,

& Spirito Tanclo, hfl foo Deus ver-
'

dadeiro, que vive & reina pêra

fempre. Auien.

il E as vidas feguintes, de fam Frey Gil,

& de Frei Pedro porteiro de fam Domin
gos de Euora, Te aerecentaram de no-

uo nefte Flosfanctorum.

No alto da primeira coluna da frente da (1. 401, pela competente epigrafe :

1 Começa a vida do glorioJ o padrt Sam Frei

Gil da Ordem dos Pregadores, como está

efcrlta em lui liiiro autlieiitico que trata

das vidas de algíis fantos da mefma or-

dê, a qual parece q foi tirada da que

está efcrlta no Conuenio de

Santarém.

que vai até final da primeira coluna do verso da folha 405; e no alto da segunda

coluna principia, também pela respectiva epigrafe:

~/^^ A fancta vida, ^ religiofa cotiuerfacão,
de frey Pedro porteiro do mosteiro de fam
Domingos de Euora. Efcrlta pelo do-

ctor meftre Andree de

Reefende.

que abrange até quasi final da segunda coluna da frente da folha 110 (ultima do vo-

lume), terminiyido pelo clássico

riNts
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e se>tuindO'Se por fim a aprovação e li ençi para a impressão da obra, que aqui

reproduzioios foto-zincográficaniente

:

tfyifwtfiiutdado do ^UstflrT^ C^rfU!rrndil^.fêr.»r Arce

btf^e In^utfidor geral def} CS rnnas, a vidn de fi<7t fity

Gtl,C^ do trwãofrtt i'fdro,Cp- emêditdll como vãa.fSo

tem íOHpt contra a fee (^ bvs etjtmnei: O- Iná fermç»

dt Dets uxpnnttrtf:
j
p.tra dfuaçasn c?- edificaçíi» der

eu. Frcy Bertliolamcu Ferreira.

fVifla 4 tnfvrwação, podcmfe imprimir: C^ dr(pou de

fmfrefAS ^tfrnarão ,:/•/?<* toi*/!', pfrap conferiri com »

erto^tnttl ctrt Lixh.- xix.df S(rthro.dc.2 1^-

Paulo Afonfo. iorge Sarrão.

Trabalho de impressão e revisão muito cuidado e perfeito; nem uma so errata se aponta

na numeração das 410 pags. do volume! A composição tipográfica (a iimi só medida
Hd primeira folha e a duas colunas por pagina nas restantes), embelezada de duas

linhas de pequenas vinhetas de ornamento simetricamente dispostas e de trinta e

três lindas letras iniciais ornadas (gravura em raideira), foi executada com caracte-

res redondos, itálicos e GÓTICOS : com os primeiros parte dos dizeies insertos no

írontispicio, o Privilegio régio e os nomes que subscrevem a licença e aprovações

que vêem no verso da primeira H., a epigrafe da «Epistola prohemial-, a «Tanoada-,

parte dos dizeres da epigrafe que, na frente da primeira das ff. nums. antecede o

texto propriamente dito da obra e na ruari-a que, ao centro, encima a composição

de cada pagina e indica o assunto nela tratado; com os se;^undos a cutra parte dts

dizeres do frontispício, as Licenças e aprovações que vêem no verso da primeira li.

e no final da obra, parte dos dizeres da epigrafe que encabeça o texto da primeira

das ff. nums., as epigrafes dos capítulos e, á esquerda do alto das pags. que com-

preendem o texto do fios sanctorum propriamente dito, a rubrica indicativa do mez

a que, sucessivamente pertencem as vidas dos Santos; c com os terceiros o demais

texto inserto no voluuie.

O volume consta de 52 cadernos de impressão: o primeiro, de seis ff. (as prels.), rubri-

cado, no pé da frente da segunda, terceira e quarta folhas, respectivamente : ÍT ij,

CL "-'' ÍL '"-'' ^^ vinte e três imediatos (2 o a 24. o), de oito ff. cada um, rubrica-

dos, no pé da frente das quatro príuieiras ff. de cada um deles, respectivamente: Á,

A ij, A iij, A iiij n Z, Z ij, Z iij, Z iiij ; os vinte e três imediatos (25. o a i7.°),

também de oito ir. cada um, mbrícados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de

cada um deles, respectivamente: aa, aa ij, aa iij, aa iiij a zz, zz ij, zz iij, zz iiij

;

os quatro imediatos (tS.o a 51. o), igualmente de oito fí. cada uin, rubricados, no pé

'la frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respeciivamente ; aaa, aaa ij,

aaa iij, aaa iiij a dád, àdd ij, ddd iij, rídd iiij ; e o imediato e ultimo (52. o), de

dez ff., rubrú:ado, no pé da frente das cinco primeiras, respectivamente: i$e, eet ij,

ses iij, eec iiij, eie i'. Na rubrica dos cadernos não se aplicaram, como é usual, as

letras y e [/.

Terceira edição, belíssima, desta clássica c assas estimada obra de h"r. Diogo do Rosá-

rio, a primeira no seu género que, segundo Manuel de Faria e Sousa, se imprimiu

em Hespanha ; impressão nítida sobre magnifico papel de linho, e enriquecida de de-

zenas de culiosas giavuras de boa execução em chapa de madeira, treze das quais

reproduzem varias passagens da vida, paixão, morte e rcsuireição de Jesus Crist .

Desconhecida a Barbosa Machado, Inocêncio, Pinto de Matos e outros bibliógrafos

;

e somente registada e descrita por Sousa Viterbo a pags. 114-115 do seu interessante

e valioso estudo-/>. Bart/iolomeu Ferreira, o primeiro censor dos Lusiadas. Os
exemplares são, como é fácil de conjecturar, de EXTREMA RARIDADE; nem nos
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(oildado encontrar noticia de Io£ar certo ou presumível onde presentemente se en-

contre outro exemplar. O nosso, em geral optimamente conservado, tem is {ollias

193, 217 e 224 inteiranienie reproduzidas á pena, e as folhas 39, 16Q, 176, 231, 364 e

381 com pequenos ou uiaiores consertos, copia fiel e imitativa do original impresso

mui hábil e primorosamente feita í pena.

De uma das numerosíssimas gravuras que, como acini» dissemos, enriquecem estn pre-

ciosa edição, damos aqui uma cNacta reprodução foto-zincográOca

:

A edição primitiva do Fios sanctorum de Tt. Diogo do Rosário, preciosa e raríssima (c

também desconhecida a Barbosa Machado), foi estampada em Braga, por António de

Maríz, 1567. Consta de 2 vols. em foi., de caracteres góticos, rezando assim os di-

zeres do respectivo frontispício

:

«Historia
II
Das vidas Si feitos heróicos tt obras ínsí-

;|
gnes dos sanctos, que nesta

primeira parte se contem: cõ muitos sermões & praticas || spflaes que seruem a mui-

tas festas do an- 1! no. Reuístas e cotejadas cõ seus origi-llnaes autèticos polo p. F.

Diogo do Rosai-
II
ro da ordê de S. Domingos: de mãdado || do muy Illustre & Re-

nerendiss. senhor ; dõ frey Bartolomeu dos Martyres
||
Arcebispo & Senhor de Braga,

Prí-
II
mas das Hespanhas, &c.

|

Impresso em Braga tm casa de António de Maris,

Impressor de sua senhoria Reuerendisslma. Anno de 1567. - «Tudo luB que n'este li-

uro se tracta somete ho aulhor aa censura da sancta madre ygreja catholica. Foy

vista & examinada & aprouada a preséte obra por mandado de sua senhoria Keue-

rendissima. - Com priuilegio Real.» — In-fol. de uma fl. para a portada, ccl.vj.x nums.

de texto e uma inum., final, de Tauoada.

- «Historia || Das vidas & feitos heróicos & obras insi-
\\
gnts dos sanctos, que

nesta segflda parte || se contem. ..--No fim:-»^-^^ Isonin t gliUin íif l^tOi

|"c iirnbou
||

íií imprimir a prcfriitt liiflírin ími; tiiSns 1/ fíitns Ijfroí-

ro» 6os rõfloí. iiffln
II
úÒAÒt primncinl 6e grnfln, rto prtmeirfl bin bo
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iiif> íif 3ulljii 6í II nitiiii ^n fiunvmifníii br gífii (fflirifto fnlim&nr luin»

òt mtl
i; /i< (iiiiitlinitcis /i rtrfiitn /f Ictr : \nn ^iiloiiiti bí Ijfcliuis 3iii-

jirrífor fio Dlluílriflimn r(j Knirrniíiiríiiiui ffiiljur bom fici) tínrtliolo-

iiifu 605 iiinrtijres ÃrrfliifviT ^ ffior bf tirnfln, viiiiin! bus (Pfim»

lll)H5.>-In-fol. de uuu II. para a portada, 198 ff. niims. de. texto e uma li. inum.,

final, de Taiioada.

O texto, conforme a edição a que pertence o nosso exemplar, é também ilustrado com
numerosas gravuras em madeira, intercaladas.

Dez aaos depois davase a lume a primeira reimpressão da obra

:

«Historia
I!
das vidas e feitos heroycos, & obras insignes dos sanctos:... tfT Impressa

em Coimbra em casa de António de Marli, Impressor & Liureiro da Vmuersidade.
Anno da encarnação de 1577. • (No fim da segunda parte esfoutr» subscrição O

—

• f-^p A honrra & gloria do todo poderofo Deos fe acabou \ de imprimir a pre-

fente historia das vidas & feitos /leroycos dos fanctos, \\ em a cidade de Coimbra
aos onze dias do mcz de laneyro do anno " da encarnação de lesu Christo Saluador

nosso, de mH &
||
quinhentos & setenta & sete : Por António de Mariz Impressor

& Liarêire da Vniiíersidade.t-lníol., 2 Partes em igual numero de vols. de 4 ff.

(prels.) inums. e 280 nums., o primeiro; e 2 ff. (prels.) inums. e 207 nums., o se-

gundo. Em ambas as partes o frcntispicio é emmoldurado por elegante alçado, sendo

na primeira imprenso, em linhas altern:das, a preto e vermelho. A Composição tipo-

gráfica, esmaltada de lindas letras iniciais ornadas (gravura cm madeira), foi execu-

tada com caracteres góticos : e numerosas gravuras em madeira enriquecem o texto,

que alinha a duas colunas por pagina.

A esta primeira reimpressão seguiuse, decorridos oito anos, em 1585, a raríssima e até

agora quasi desconhecida edição de Lisboa, por António Ribeiro, a que pertence o

exemplar que faz parte da Livraria Azevedo Samodães, e que acima se descreve

minuciosamente; e cinco anos depois, cm 1590, fazia-se nova reimpressão, ou seja a

quarta edição da obra. Esta reimpressão pode bem considerar-se notável a vários

respeitos. Foi nela que, ao q:.e parece, se empregaria, peia ultima vez em Portugal

os denominados caracteres góticos, tão vulgares nas produções saídas dos nosso?

prtios primivos e que vieram a lume desde fins do século XV atí além de melado
do século XVI ; as gravuras, em madeira, que a enriquecem, reproduzindo os assun-

tos das que foram dadas nas edições precedentes, são de desenho mais correto e

de execução mais perfeita. O titulo de Historia das vidas e feitos heroycos, e obras

insignes dos santos com que até aqui a obra sairá, aparece agora, nesta edição, alte-

rado para esfoutro mais genericamente próprio, de: fíos sancfornm das vidas e

obras dos santos. Os seus dizeres, distribuídos por uma elegante portada alegó-

rica (I), rezam textualmente assim :

•rLOS 1; SANCTO- RVM DAS VI- |l DAS E OBRAS IN- ' SIGNES DOS SANTOS.
'' Com muitos Sermões & praticas || erpirituaes, que feruem pêra muitas fcrtas do
anno. !' Viftas 81 cotejadas com os Teus originaes ' authcnticos, polo padre Frey Diogo

11 do Rofayro, da Ordem de Sam Domingos. ,, Por mandado do Illurtrirs. & Rene-

rendirs. Tenor
i;
dom frey Bertolameu dos Mártires, Arce- 1, bifpo & fenor de Braga,

Primas, 8íc.» (Isto a meio da portada; na base) ;-« *1 Agora nefta vitima Impreffam
emendado \'. com muita diligencia, ^7* acrecentado de noao

[
algíias vidas de Sanctos,

como fe 1 vera na Taboada.
\\ Com licença do Confelho geeral da fancta Inqaifi- 1|

ção, ^ do Ordinário. A cuíta de loão Defpanha, iv Miguel Darenas li- 1
ureiros.

Com Priuilegio Real. i590 .-No fim, depois da Licença de Frey Bertholameu Fer-

reira e do Visto de Mendoça, Diogo de Sousa e Christovouã de Matos, que se se-

(1) Veja-se a exacta reprodução que, em fl. separada, dela se fez a pags. 296-297

do «Primeiro escrínio bíbliográlico da Livraria Dr. Rodrigo Velôao.»
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b:

euem ao texto, a subtcdção final -FOY IMPRESSO EM LISBOA •«* H per Bal-

Ihefar Ribeiro, acaboufe ao pri-||nieiro dia de Setembro de mil & ||
quinhentos 8;

nouenta.
i,
(:••>:).>

Consta de um foi. de VI ff. (prels.) inuins. e 389 nums. pela frente, a duas coU. de

impressão cada.

As reimpressões posteriores do Fios saiictoriim de Fr. Diogo do Rosário de qne temos

noticia, s.ão, por sua ordem cronológica : Em Lisboa, por Jorge Rodrigues, 1613,

in-fol. de lV-318 ff. (Edição desconhecida aos bibliógiafos- Vejase o Catálogo Ne-

pmu'eno, n.o 1549) ;
— íisôíJrt, 7622, \n-io\.;~tbt., por Lourenço d^Ativeres, 1647,

in-tol ;
— Ibi., por A/itonio Craesbeeck de Mello, 16SI (a Blbl. LusU. traz - 1682).

infol. de VIII-978 (Inocêncio diz-VUl-94S) pags. e uma estampa a buril tirada em
separ.ido, alòm de muitas gravurinhas em madeira intercaladas no texto (Edição

acrescentada da noticia da vida de alguns santos, noticias que, segundo Inocêncio,

decorrem de pag. 893 em diante e que se diz haverem sido compiladas da terceira

parte do Fios snnctorum do H. Pedro de Ribadeneira) ;-/*/., na Offiúna de Miguel

Rodrigues, 1741-44, in-fol., 2 vols., com vinhetas no texto (Edição public.ida por

. diligencias do P. José Pereira Paião, e adicionada de cento e tantas vidas de Santos

novos) :
— Lisboa, 1767, in-fol., 2 vols., cora vinhetas no texto) ;-e «Nova edição

augmentada com os Santos Modernos e outros omitidos nas edições anteriores pelo

Padre José António da Conceição Vieira. Lisboa, Typ. Universal de Thomaz Quin-

tino Antunes, 1869-70. In-S.o, 12 vols.

'ÍS107- ROSINO BARTHOLOM/EUS (io(tmi«).—liOMANAUV.M
|| ANT](JV]TA-

TVM
11 LIRKI DKCEM || E.K VAWIS SClilPTORIBVS SVMMA [| flrie singula-

ríqiie diligtntia collecli
|| A JOANKE RdSlKO BAHTHOl.O^Lm

||
F. Isen-

nacHifi Tlnirimjo.
\\
Ciim Indicihvs locujjletissimis,

||
Editjo vltima

||
(Marca

Jo impressor; gr.iviira em madeira liastaiite purteiia)
\\ LVfíDVNi. \\

IPi

OFFICINA Q. HUtí. A PtMlTA.
||
Sv.mptibvs Io.vn. de (íahiano. H ||

^í. DCVl. [li;06). 111-4." de. XXXVI png.s, (prels.) imims., 6(33 nums., e

miis XC iniims., finais. Inserindo a primeira ura Epigramma e as restan-

tes o Index. E (;;c»g.)

Livro interessante e estimado. Adornado com duas estampas, impressas em folhas sepa-

radas (desdobráveis), e diversas vinhetas reproduzindo moedas e medallias, inter-

caladas no te.\'to. Boa edição, não citada por Brunet. Kara.

2908—.Ross (/o/i(i)— Rfclatioii dii second voyagc fait a la reclierclie dun pas-

sav-'e aii Nord Ouest, Par Sir . . Et de sa ròsidence dans !es régions arcti-

ques pe,n iíint les anm^es 1829 a -ISítS;.. . Ouvrage tiaduite sons les yenx

de l';.iileur, -par ..\.-J.-IÍ. Defaucompret. . . 1'aris, Bellizatrl, Bariliès, Du-

C C> ^„„,. (i Uocell. . . AS.M. {imprimo if (VKrmd:. In-8.". 2 vols. de LXVI-456 e

IV-oVt pags. K.

As pags. prels. V a LXVI coi.leem uma «INTRODUCTION.. à obra.

O tomo segundo é adornado com duas belas gravuras, desenhadas por finden e grava-

das, em chapa de aço, por Skelton. -Estimada. Belo exemplar, porém falho do retr.

do autor e de uma Carla da viagem.
''

Rossi {P. Francisco)

.

— Veja-se : Lellere annva deWlndia.

•29(19- RossI (\L P.).—Couis d'économie (lolitiqiie
;
par... Année 1836— 18H7.

ISrvxellcs, Svc. Typ.Behji'... 1840-42. In-8.", duas Partes ou tomos de IV-

•.::.')t5 e lV-2.^9 pHgs. em iiiii vol. K.

Rosso (Francisco Maria de/). — Yita Joannis de Castro...—Veja-se : Freire

de Andrade (Jacinto).
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Sfioo

2;il0—Rossottum (L». .4)irfreflm).—AXIOMATA
||
SACRvE,

||
ET VRRíí: PHILU-

SOPHI.E
II
Diuina? ícripluraj, Saiictonim

||
Patriim lentenlijí;,

1|
Kt Doi-tornm ^

(lictis ilhiMrata.
\\
PER

||
D. ANDREAM ROSSOTTVM

l!
à Monte-Kegali iri Pe- J/^ Í[^(^

lieniontio || Monyclium S. Beinaidi.
|| Eminenttfs., ^ Reuerendifs. Princijjt, -"N.-

II
ac DojxíMo.

II
D. VOLVNNiO BANDliNELEO

||
Saiiclaj Fíoni. Eccl. Cardi-

nali
II
Anipliflimo.

||
(Vinhela lepiTSentafjdo uma losa

;
gravura em ma-

deira)
I!
GENV/E, M. UG. LX. (1660) y

||
Apud Petnim loannem Ca-

lenzanum.
II
SiípcrionoM pn-ihiffu. Iri-I2.° de XX pags. (preis.) iiiiinis.

,

lima em bianoo e mais VUl inums., finais E.

As XX pags. prels. compreendem: titulo, circundado por dois filetes paralelamente

dispostos (pag. I); Licenças permitindo a impressão (pag. 11); Dedicatória a D. Vo-

Ivnnio Bandinello (pags. 111 a VI); Prologo ao 'Lectori beneuolo, fi> /"/o li
De hoc

Scripto.. (pags. Vil a XII); e «liVDEXII AXIOMATVM.»-Nas 419 pags. nums. o

texto propriamente dito da obra; e nas VIU pags. inums., finais, o €lNDEX|| Rerura

Notabilium.>

Livro interessante, de apreço para as colecções de parémia. O sr. Mechor Garcia não o

possuia, nem, au que parece, teve dele conhecimento, pois o não menciona no sen

Catálogo paremioiáglco. — Raro. Bom exemplar.

Roteiro da viagem da cidade do Pará. .
.—Veja se: Colherão de noticias. . .

29Í1-ROTEIRO
||
DA VIAGEM (lUE

||
EM IJDESCOBRIMENTO DA IMUA

||

Pelo Cabo da Boa Esperança || FEZ |1 DOM VASCO DA GAMA
||
em 1497.

II

—
II
Segundo Mii Manuscripto coetâneo exislenle na

||
Bibliullieca Pubíira Por-

tuense.
II

—
II
PUBLICADO

II
Por DIOGO KOPKE Lente de Mallipmalica na

Academia
||
Polytechnica do Porto, e o fir, ANTÓNIO da COíTA PAIVA

||

Lente de Botânica e Agricultura na mesma Academia. ||
—

|| PORTO. ||
—

H'

Na' Typographia Commehcial Portuemse
II
Largo de S. João Novo N."

12.
II
1838.— In-8.° de XXVII-II-ISS pags., além de mais XII inums., finais,

com a «LISTA DOS SNRS. ASSIGNANTES.» E.

Na primeira das XXVII pags. prels. o titulo do ante-rOStO («O Descobrimento da Índia

'\ POR
II
D. Vasco da Qa.ma

j;
em 1497») ; na pag. II um trecho das Décadas de Bar

roi; na pag. Ill o titulo do rosto; na pag. V uma estancia d'Os Lusíadas de Ca.

mões; e de pag. V a XXVII o «PROLOQO.> As duas pags. imediatas constituem

um novo rosto, alegórico e litu^rafado (assinado: / B. R.-Llth. 1S38), comos
dizeres: -1497

|! ROTEIRO || DA VIAGEM
|i
i3£|iD0M VASCO DA GAMAM,

INDIA.»

De pag. 1 a 119 (a 120 em branco) o texto propriamente dito do Roteiro; e de pag. 121

a 183 as «NOTAS k ELUCIDAÇÕES..
Além do mencionado o volume contém também a seguinte parle artística: um retrato

de Vasco da Gama (J. B. Rib.o lith.- Porto, 1S38): uni Fac-simile da letra do Ma-
niiscrlpto, da Supposta assignatura de Femani Lopes de Castanheda e da Marca

d'agua do papel do Ms.; e uma Carta demonstrativa da VIAGEM t/ae em Descu-

brimento da INDlA fez VASCO DA GAMA em 1497. (Kopke del.-Carv." lith.-Lith.

de Ribeiro), estas impressas em ff. de grande formato (desdobráveis).

Roteiro atribuído a Álvaro Velho. Primeira edição. Rara. Belo exemplar.

Encadernada juntamente está a seguinte obra:

DIÁRIO DA NAVEGAÇÃO
1

DA
II
ARMADA QUE FOV A TERRA DO BRASIL

||

-EM 1530-
II
SOB A CAPITANIA- MOR 1| DE ||

lUlirtim ÃfullâO ftí Ôn«5n,
1|

ESCRIPTO POR SEU IRMÃO IJÍJCIU í,Ot.trS ÍH' SoUJH.
;

PUBLICADO POR
||

Francisco Adolfo de Varnhagen,\\ Sócio da Academia R. das Sdeacias de Lisboa...

\:

'
II
LISBOA,

II Typographia da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos

Úteis, r Rua Nova do Carmo N.° 39 D. || II
1839. In-8.o de ii-xxiiij-130 pags.
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5i'

(-h

9

/*

e um» litografia (Lith. de M. Luis, r. nova dos Martyres n." 72) rtprodiizindo o

retr. de Marlim Alfonso de Sousa, o escudo d'arma8 do mesmo navegador e vice-

rei da Índia, e ainda as naus do seu comando navegando a todo o pano.

As M-xxiiij paga. prels. inserem: frontispício (pag. I ; a II eui branco); a ^íílílIO.

"

(pags. b e bj); «gÍíirtVn)tn ,| ôf || MARTIM AhTONSO DE SOUZA., (pags. bij a

.sbilj); e f'^^llrrtfm•in ílrelimilUU-» (pags. xix a xxiiij). De pag. 1 a 59 (a 60

em branco) o texto do Diário da navegação propriamente dito ; e de pag. 51 a 130

as .NOTAS..

Roujoux {BuroH rfe).— Veja-se: Lingurd {John).— iWaloiro á'Aug\t:loive. .

,

2942—Roussado (Manoel).— IXoberto ou a doniinaçSo dos ;igiotas. Poema lia-

C* roi-comico por... Parodia no notável poema de Tliomaz Riboiro— 1>.

.layme ou a dominação dn Castelhi. Lisboa. Tijp. da Sue. Typ. Frunro-Por-

tayueza... 18b2. Iii-S." de 177-1 pags. K.

Poema interessante e apreciado -Juntamente, na mesma encadernação, está esfoutra obra

literária: «CARICATURAS á pena. E>bocetos litterarios cm prosa e verso (por) Ca-

millo Mariano Froes. Lisboa : Quintino Antunes, 1862.» (Typ. Universal). ln-8.o de

VII1-223-1I pags. c retr. do autor (gravura a buril, assinada: Souza-Est. d'Acad.B.

A. de Lx'), impr aparte.

2'.)IH— Roussado Gorjão (Jnuo Davia.iio).—Os porluguezes e os factos, expo-

7) sivaõ hit.tori(;o-(.liionoIogica, dedicada aos corações justos, e generosos,

pof Hum Portuguez. Londres: Imprexuo por L. Thnmpíon, nn Ofíicina Porln-

gneza.. . 1833. In-8 " de lv-259 pags. E.

Livro curioso e pouco vulgar no mercado. Óptimo exemplar.

!2iH4— Rousseau {.Jean-Bafitiste).—(Euvres de... Nouvelle Edition, leviiii, cor-

rigée & augmenlóe sur les Manusciils de TAuteur, & conforme à TEdi-

, ^ tion in-qunr(o, donnée par M. Seguy. Totne premier. (Vinheta ornamefntal).

,4 Amsíerdim, Chez .Marti-Michel Bfy. M. DC. I.L\. In-1'2.°, '.< tomos de II-

xxj-VlI-400 ; IV-456, e X-xcvj-26l país. E.

Boa edição ; frontispícios impressos a preto e vermelho. Óptimo exemplar, com exce-

lente ene. (inteiras de carn. fina\ da época.

iU16—Rousseau (Jean .lacques).—CE,u\res áe . . A Pariu, Chez Th. Dcsoer, Li-

bniire . . ÍK-J2-JS (Impr. de Fain). In-18.">, 21 vols E.

Linda edição da colecção completa das objas do celebre filosofo francês Jean Jacques

Rousseau, enriquecida com 20 belas estampas em separado (gravuras a buril, assina-

das por diversos artistas). Estimada. Pouco frequente no mercado. Bom exemplar;

com encadernações da época, faltando porém a lombada a dois volumes.

290 O contracto social ou princípios do direito politico de. . . iradit-

zido pelos rodactore.s do Compilador. Lisboa, Na Tijp. Rollandiana. 182L

II Q .ry \n-%.° de 207 pags. E.
"'

Rousselot (M. A".).— Vcja-se: Yanini (l>e).—Qínvres pliilosophiques. ,

.

2íll7~Roux-Lavergne (íU.).— De la philosophie de Pliistoire, par... Pnrix,

/l i^^ HM. Noiívrlle, ISõO (Impr. Cosion). In-S." de XX-328 pa(js. E.

Roxas.— Veja-se : liojas.

Roy (i.).—Veja-se : Hmsel {John).—Essai liistoriíiue..

.

D^
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'2918— Rubio (Jiiaii Lo]ie: df Fatvncj.— ^t illflicín ft íuir . . .— (>'. inã. de hiij., n.

^'^ de^jUaia da vnpr.: «Sídan.finca onno li>l4'>, segundo Nicolmi António; ou ;

«liurgos. liacia IfjOO», segundo o «Cntálogo de libres escogidos, reunidos

por P. Vindel, Mndrid, MCMXIII, n." 3:446.

(/>y^/'»'un/!4-^ii'i0 daiiius ale.racta rejjrodunío\fúto-zim-a(jr('tj'wa que ae(fut) : J^

1
i
kf

iícitiltícíaetíurc obtetíoníeac

rctétíoníô regnílfiaiiarrelibcr

cdítuíperegregíú nterítocpcolé

dU5Virá5o4up>oepalacíosru^
c

natuí^^.ofcriptútCri piiíícgio.
(O original mede 216x152''"')

In-fol. de 68 folhas iniiineradas, ou sejam nove cadernos de itnpvpisão. E.

J//^o c)
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Na frente (verso em branco) da primeira folha o frontispício acima reproduzido ; nas í.

2 e 3 o

ÍJ r cr l n !l II P .

â6 rltmtntifriíimin iiiuictifrimum ro ffiiípcv miiuirtíi ír^•^illnllílUl1I i!

tnitiitiim Ijifiiiiuinnim ntiiiifii fittlií. I)itfurnlcm. iiiruliuiim iiupfv jl iu

iiffrtiui rcpeitiuu fiiniUtrv ri, cmitiiiíiUis Btiiíiii rntlinliiuin fllí ||
rio-

fiim a< ffltiilTímii ^lf^i^llllItI ncíniiiiiiiiiq cirlffinr íicfnífcir? flnr-
ii
Im-

nimrj iinitium íniiiitiu-tm/ ^nlinimis lu^ii ôf pnlncini' iíu- |1 uioú ínif-

torft ftorlitris íJfnij roíifilinrij iti iHHirailfi ^c olitciitio
||

iiis lEtfutio

iiifíj llffiiii lliiiiiuir iiiftiria : iif niou .% íc iyftHS líní 1| fitii rt ntitiiiui-

tatr ílroloíios ímHit.

;

de folhas 4 a 64 o texto da obia propriamunlc dito, que t dividido rm seis partei

||)rillin pnVS a gCltiX pais), fechando com o «sual-ítllifl. ; c de fl. 65 i

frente (verso em branco) da CS (ultirn:*) a

(Tnlmla fiuf iípnhn-iat|

p^•Clt^rlItis trnítntiis.

que fecha, a meio da pagina, com o clássico-f illl!.'.

Os cinco primeiros dos nove cadernos de impressão que formam o volume, de oito ff.

cada um, achamse rubricados, no pé da frente das cinco primeiras ft. de cada um

cicies, respectivamei.te : n, il ij, íl ti| , n iiij, H U a r, t ij, t iij, £ iiij, t V ;

os dois imediatos (6. o e 7. o), também de oito ff. cada um, são rubricadas, no pé da

frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: f, f 'Íi f "(>

f iiij e 3, fl
ij, 8 iij, íl iiij ; o oitavo, igualmente de oito ff., rubricado, no pé

das seis primeiras ff., respeciivamente : I), l\ ij, Ij iij, Ij iiij, 1) l'j (sic) 1) fij ', e

finalmente o nono, de quatro ff. somente, rubricado, no pé da frente das duas pri-

meiras : 3i, ^ ij.

Na composição tipográfica, em que sobresaiem seis lindas letras iniciais com figurinhas

decorativas (gravura em madeira), cmpregaram-se caracteres QÓTICOS de três cor-

pos: os maiores nos dizeres do frontispício, na primeira linha do texto de cada uma
das seis parles e nos diversos parágrafos que as mesmas partes conleem, na epi-

grafe da (^l^ll^ln^^l, nus f IlItS mencion.ados e na rubrica da cabeça de cada pa-

gina ; os médios no texto principal da obra ; e os menores nas notas ou citações que

abundam nas margens de fora das pags.

A impressão, de admirável nitidez, foi feita em claro e magnifico papel de linho, bas-

tante encorpado.

A gravura que se vê na parte superior do frontispicio representa o monarca espanhol

D. hernaudo Quinto, o Católico, sentado no trono, tendo á direita os nobres da sua

corte, e á esquerda os magistrados, junto dos quais está o autor, de joelhos, ofere-

cendo o seu livro ao Rei.

Obra, 110 seu género, de muito apreço e EXTIÍEMAMENTE RARA. Belíssimo exemplar.

-Nicolau António, Bibl. Iiisp. nova, tomo I, pags. 71Q-720; -Salva, Catálogo, n.o

3:721 ;-Heredia, Catalogue, n.o 4I<)4i-Ha:bler, Bibliografia ibérica dei siglo -VK(I),

n.o 509;-Vindel, Catálogo dt libros estogidos, Madrid, MCMXIII, n." 3446.

(1) BIBLIOORAEIA IBÉRICA
1|
DEL SIOLO XV.

:
ENUMERACIOM DE TO-

DOS LOS LIBROS
li
IMPRESSOS EN ESPANA Y PORTUGAL [[ HASTA EL ANO

DE 1500
;; CON NOTAS CRITICAS

|i
POR || CONRADO HAEBLER || Correspoudiente

de la Real Academia de Ia Historia ||
—^í-íiK-r:— II

1904,

LA HAVA LEIPZIG
MARTINUS NIJHOl-F KARL VV. HIERSMANN..

lii-S.o gr. de VII.3SS pagt., além de três em branco, finais.
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2919 ti< ffnutaín òtl crfuEV((i bellico licroijm . .
,— ímlniiiniicn, l.VJii.

{Do Irotitiispicio rfaiíicsjn cxuctalreprodvecão lolo-zincográlica que segve:

^'timiáo ocl cíTuerço beliíco be

'o^Yoconipncílopozd DOCf03f)?i!9^

íos ffluuios ocl confcíorc^íoda rc^

Doiía^uana ^ t)el cfnpcmdos oõ

aríosfu bOonfOôfefio^côSrucgo

oej6oncalopcre3í)e:È>íuero fa bi

opúmõQúim

(O ifiginol tie'if .'ii6xlif<'"'"i

In-fol. 'le Nlviij IT. nunis. na frente, ou sejam oito cadernos de inipres-

sSo. E.

Na frente (verso em branco) da ptimeira folha o frontispicio ou pórtico acima dado em
<fac-bimile>; de $11. ij. a $<f- itij. (as duas primeiras numeradas erradamente

ia. iij., iSf. iiij.) o

Çlroiogn.

i7.^'
'^O ò
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^./

que, iniciado por uma linda letra ornada, de desenho de fantasia (gravura em ma-
deira), termina no verso da referida ÍC 1I'Í. ; seguem, em quatro linhas, dizeres

idênticos aos insertos no frontispício:

CE Srnctníifl ^tl tffm-rço liíUtai/linnuro raiii;iii«|lo por ti

^^ul(lr ílnlncios líuiiins ^fl roíifcjn lenl .sin rcijnn òom
liiniin 1) ^rl fiii|(n&or 6011 Carlos fii liijo niiertros ftfiorrs

^ nifflo òt ffiõçnio í>frt5 6f Kiiifro r« llijo piiioiuiiito.

de $0, U. a Jo. lUl}. (verso) o texto da obra propriamente dito, a que põe
remate o clássico — JfO gmrins. ; depois segue a subscrição final, que damos em
reprodução foto-zincográSca, bastante reduzida (o original mede 15X101'"™):

Ciicaboff 111 pKfowc obja cn ^alflHtsHffl.-n vc^iur r h\ko

DiaáOclnKóDClHouianbjfPcIftMOOC TOilii fiiiinictotiT

vctiucí lirroflíio». a(rpciíf4^ocjèktri)^.irot"líioriif)oliá>.

a folha xllv em branco; e de ÍO. tlu a $». rluiij. (frente; verso em branco), a

duas cols. por pagina, a

iTnliln.

que fecha com o clássico-$iUI$ i>CO.

Na composição tipográfica notam-se belíssimos caracteres GÓTICOS de três corpo»: os

maiores nos dizeres do froiitispicio, na primeira linha do Prologo e nas rubricas An

cabeça das paginas (nas pares: £ÍbrO. ', nas impares: 6fl rfftlfrfO.i e os menores

nas notas ou citações qne acompanham, á margem das paginas, o respectivo texto,

que teffl a esmalta-lo varias letras iniciais de desenho de fantasia, duas das quais,

de maiores dimensões qne as restantes, reproduzem, ao centro, a figura de um sábio

cu literato, de pena na mão, trabalhando em frente da sua escrevaninha (gravura

em madeira); e a impresssão, bastante nitida, fez-se sobre magnifico papel de linho.

Os dois primeiros dos oito cadernos que formam o volume, de oito folhas cada um,

acham-se rubricados, no pi da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles,

respectivamente: 11 IJ (esta rubrica vem na segunda folha; a primeira fi. não apre-

senta a competenie rubrica íl), n itf, O iiij e l', bij, li iij, \) til) ; os quatro

cadernos imediatos (3.o a 6.0), de seis ff. cada um, rubricados, no pé da frente das

três primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: r, t ij, r iij ^ f, f ij,

f iij ; e 03 dois últimos (7. o e 8.0), de quatro ff. somente, rubricados, no pé da

frente das duas primeiras ff. de cada um deles, respfctivamente : Hi fl 'j e I), I) tj.

Obra verdadeiramente notável e correspondentemenie considerada por escritores e biblió-

grafos, que lhe teem inaltecido e apreciado sobretudo a pureza e elegância do seu

estilo. Edição primitiva, de primorosa execução tipográfica, e que Salva não possuia.

Os exemplares são DA M.AIS EXTREMA RARIDADE. O nosso está magnificamente

conservado, podendo por isso reputar-se de muitíssimo apreço e valor.

No ultimo quartel do século XVIIl fezse uma-'... nueva edicion con notas y observa-

eiones por el P. Fr. Francisco Morales. Madrid, Sancha, 1793', in-4.o gr., com

portada alegórica e vinhetas (gravura em madeira). Brunet, no seu Man. du tlbr.,

tomo IV, cols. 311-112, em nota com que acompanha o registo desta edição, expri-

me-se desta forma com respeito ao merecimento da obra de Palácio Rubio, e intuitos

a que obdeceu : — >Reimpression d'un ouvrage remarquable par la beSuté du style.

L'auteur l'a ecrite pour 1'inslruction de sou fils ainé, Oonzalve-Perez de Rivero...»

-Nicolau António, Bibl. hisp. nova, tomo I, pags. 719-720.

•J920-RUIZ ALCOHALADO (Perffo).—TRACTADO
1|
MUY VTIL Y CVIUO- !| S(>

PAKA SABEli BIEN HEZAK EL OFKl- |! cio Houiano, que diuulgo Pio. V.

'^ P. Max. en el qual fe declaran todas las
||
Rubricas generales, y particu-

lares de el Breviário por fu orden, como íe vera ||
en fu Tahla : y le latil-
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f;i7.e â inuchas Jiiluias. que halta aliora lia || auido, y le piieden ollrecer,

ffpecialmeiito en toda Hespana,
||
coti declaracion de el Kalendaiio Gie-

goriano.
||
NVEVAME.\TE OIWRXADO, FACIUTaDO, Y BE- \\

vUtn pnr

Pedro Ruiz Alcohalado, fucerdole nalwal de Toledo, Avntor âc los
||
Kalenda-

rius riliv.os, que fe han imjireffo en llefpMui.
\\
DIlilGlDO Al, IIiLVSTRIS-

SIMO V liKYE- l| rendiffimo Senor [)on Galpar de O'drotía Cardfiial. Ar-

zohilpo de Toledo...
\\
E/te primevo Tomo, que el Segundo trácia de lo lo-

i-nnle dl as Miffps. ||
(Marca-emblêma da Comp" de .Tesns, tendo no centro

a.s iniciais ih s ; gravura em madeira;
||
F,N TOLEDO. 1|

Inipreflo oom li-

cencia, em caía de Pedro Lopez de Haro, impreílor,
|| & rnercader de li-

tiros, à lu Cfilta y de el Aiithor.
||
1584. In-4." de ;-i51 pags., a!i?ni de vnn»

•ni branco, final. E.

Na primeira pa^. os dizeres do fiontispicio acima traiiãcritos; a '2 em buiiico; na 3 as «APPRO-
BACIONES DE LOSJ! Tractados de toda efla obra.. : de pa^. 4 a 7 a «Tabla de Io con-

lenido eii efte tractedo.. ; nas pags. 8 e 9 a «EPISTOLA DEDICATÓRIA.- «AL IL-

LVSTRISSIMO Y REVEREN- difflmo Senor, Don Gafpar de Qiiiroga, Cardenal de J

Ia Sãcta Yglefia de Roma, .\rzobifpo de Toledo..,»; na pag. 10; «Epiftola de el an-

dor a todo el clero deuolo.i ; de pag. 11 a 13 o «Prologo fobre Ias Regias de cl re-

zar.» ; nas pags. 14 e 13 a «Introdnccion de el tractado.» ; a pag. 16 em biaiico; de

pag. 17 a 321 o texto propriamente dito da obra ; de pag. 322 a 327 ; «De Ias tics Ta-

blas reformadas para las H fieftas mobiles»; e de pag. 328 a 3'il : .REPERTÓRIO DE
LAS COSAS

11
que en efte tractado fc coníienen notables.»

Livro, no seu geneio, interessante e muito apreciável. Edição primitiva; de impressão ni-

tida com caracteres itálicos e ledondos de vários corpos, e embelezada com diversas le-

tr-is iniciais de deseulio de fantasia, abertas rm madeira. MUITO RARA. Belo exeiH-

plar. -Faltava na colecção de Salva.

l-Rusbarl {Juhanni.-). — C_ Deuoii et venerahilis palris loSnis Hiiíbofi

prelby
|1
teii/ canoniii otiíeivanlisp heati Aiigiiftiiii/ de ornatu

|| fpiritua-

liiim nuptianini libri Ires.
|| CE Prinuis de ornatu vitae moralls et acliae.

|| k^-V/ -<-v7
C. Secundas de orn:itu vilae ípititualise et atlVctiiiíP.

|1 C Terti' de oinatti -J-^
\\\.\y peflctiaiis el cõleplatiua?. 1 CL Venale habetiir iii Onicina Heiírici /
Slephaiii

1|
calohographi e regione Scliola» Decrelorum.

No fim do texto da obra :

CE I'LiBRI/ (sic) DeiKiti & vener^diills patri.s loãnis lítií- || beri prfíbyteii/

i;anonioi obleruentie beati Au-
||
guílini/ de ornalii Ipiriliialiuni mi|itiariiin

II
l^arrhiíij.s Iinpreíli per Henricuui

||
Stephanum ctilobograptium e || ro-

«ione Schol* Iteore-
||
toru ; Anno .Saiu- 1| tis irii2 teitia jj die Augii

||
Iti

Ki- 11 nis.
II
Deo gratias.

|| A || M || E || N.

ln-4.° de IV (T. (prels ) inuiiis. e 78 niinis. na frente (o verso da ultima em
branco). Des.

Na frente da primeira das IV ff. prels. o titulo acima reproduzido; no verso da mesma
fl. 1 e na frente da II : .JACOBVS FAVER REMVNDO SVO. S.., datada no fim :

• ... Paiirijs. Nonis Sextilibus •
; e do verso da referida fl. II a o veito da IV o

•
CII Inít^x eoitim qus in hoc tnto opete difcutiuntoi.». que fecha com os dizeres :

CE Iiidicis praefentis opufculi finis.»

Autor e livros não registados por Brunet nem pelos seus contirmadores. A impressão, es-

maltada de varias letras iniciais de desenho de fantasia (gravura em madeira), e execu-

tada com caracteres redondos, assenta sobre magnifico papel de linho. Exemplar cota

pequeno corte de traça na parte inferior da margem interior das ultimas ff. -MUITO
RARO.
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h^6^
o o

Kéoo

/V

Ruscalli (GfiVoMmo).—Esposilione et Introdulione vniversali, fii... Sopra

tulta la Ceografia (ii Tolomeo, . .—Vej.vse : rrO/i>.l/^í'S— Geografia di

Clavdio. .

.

2922— Russell IJohn).—Essni liistorique siir la Conslilulion el le goiívcrne-

rnenl ánglais. Par Lbrd... Tradiiit de TAnglais par A. lioy. .1 Paris, Chrz

A. Chasscviau... 1821. In-8.° lie 11-348 pags. E.

'i92:!-Rustant (n. Josejih Vicente rte).—niíCADAS || DE LA (iUlíHHA H IJK ALA-

MANIA,
II
E INGLATIÍRUA,

II
l'HANCIV, ESPANA,

||
Y POIiTUGAL :

i|
Goii

Rellexioiies Politico MililaifS sobre
|j
sus aeonteciíiiientos.

||
TCMO 1.

||
Se-

gunda impression, corregida. 11 SU AUTOIi
||

/J. JOSEPll VICKNTI': \\
de

Huítiml.
li

^—
li
Con Licencia: En Madrid, por Aiidrf-s

||
Oi'lega. Anu de

1765.— ln-8.o peci.,40 vols E.

Obra de liastante nierecimeiíto paia a liistoria dos sucessos que rclala. Estimada. Ediçào

rara. Magnifico exemplar, com boa ene. (inteira de carneira) da época.

;2924 Historia de las turhaciones de Polónia, para servir à las Discadas

de la Guerra de Prusia... Su aiilor. .. Con Licencia: En Madrid, cn In Im-

yirenia de Pwtaleon Aznar, ralle dei ArifluU. AnO de Í76S. In-8.o poq., 2 vols.

de 3r.2 tí 333 I pags. K.

iO-25—Rykaczewski (fe".).—Grammnire de la langue polonaise, contenant las

régies appuyóes sur les exemples tires des meilleurs auteiiis polonais. . .

Par... Beiiin et Posen: Librairie II. Behr (E. Bock), 1861. (No vor.so da fl.

do ante-rosto: Paris.— Impr. de L. Marlinel). In-S." de VIIl-243 pags. E.

^i'/^^^

'2926-Sà (José António <ie). — DEFEZí |1 DOS ||
DIREITOS NAGIONAES !.

REAE'í
II
DA

II
MONARQUIA PORTUGUtZ.A. ||

-^fC@?c-
|)
Segunda Èdi-

*y^ ^ TJÍ ^' '"'
(rto, corrigidii, e considerável-

||
mente accrescentada ||

•^^^^~- TOMO I.

II

-^^^—
II
(Linda vinheta alegórica; gravura a burilem chapa de metal)

II
LISBOA :

II
NA IMPRESSÃO REGIA.

||
ANNO 1816. H •

jl
Com Li-

cença. In- 4.°, 2 vols. de XXXVI pag.s. (picIs.) inums. e LXI-1262 nurns. o

1.»; e IV IT. (prel.-.) iiiums. e XXIV-42tí niims. o 2." E.

Obra, no sen género, interessante e muito estimada, sobietudo pela primorosa e valiosa co-

laboração aitistica que a enriquece nesta segunda edição, devida aos nossos primeiros

desenhadores e gravadores da época. A parte artística, em verdade notável, consiste em

seis belas giavuras abertas a buril em ch.ipa de metal, e que passamos a descievei :-um
belo retrato de D. João VI (De Pallegríni pirtxit.-F. Bartollozzi fculpsii 1809), lendo

por baixo, além de uma figura alegórica, a legenda: «STAT iWAONI NOMINIS UiVI-

BRA.>;-cduas inscripções latinas diiigidas, uma a S. ,\. R. com o Emblema da Fide-

lidade, e outra era honra le l.ord Wellington.» (a primeiía destas duas insciipções traz,

por baixo do emblema da Fidelidade dois veisos dos Lusíadas de Camões, Caut. I,

est. 10; e a segunda o escudo das armas reais inglesas) ;- uma gravura jjepi escutando

D. João VI e a Providencia, que o inspira e induz á heróica resolução de uma rápida

retirada, para desta sorte se eximir, com subtil destreza, aos laços que lhe armava o

mais baibaro Despotismo {esta gravura apresenta pela i)arte inferior, além das rubrica»

dos artistas que a executaram (D. A. de Sequeira I' Pint. da Com. de S. M. Fid. inv.

-a. F. Queiroz scutp. Ls." 1817), a segninlc legenda: .EXEOIT MONUMENTUM
AlRE PERENIUS.') ;-e uma gravuia alegórica reproduzindo as «Taboas Cousiiturio-

.iiaes piimitivas, com os extractos dos Artigos 2, 7, c S, das Cortes de Lamego sobre i

Sucessão do Reino : colloodas pelo Oenio da Lusitânia em perenne Monumento, e de-

fendidas pelo valor, e Fidelidade Nacional.» (pela parte inferior a rubrica dos artistas
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que a tiaballiaiam : D. A. de Sequeira 1" PM. da C. de S. MagS^ Fíd.""> deliu. -G.

F. de Queiroz Sculp. em 181S).

•Í'.ií7-Sá (yo.sÉf .1/a»oe? Bros (/e).-O AI'OST(>LO DAS ÍNDIAS lis. FRANCISCO /f^ Z'

XAVIEH
i!

—:^
II
KESUMU HISTÓRICO

||
POR ||

JOSÉ MANUEL RRAZ DK //^A^' ^
SA

II
(Vinheta de arabescos ornnineiital) ||

NOVA-GOA—imprensa nacio-

nal.
II
1878. In 8.° gr. de Vlll p;.gs. (pitls.) inums. e 11 nnms. Des.

As VIU pags. prels. inseieiíi : froiitispicio (pag. I ; a II em branco); <PROLOQO.» (pags.

Ill e IV); Dedicatória á mcmotia do pae do autor (pag. V; a VI em branco); e «ER-

RATAS MAIS NOTÁVEIS., (pags. VII ; a VIII em branco).

Trabalho interesianle paia a biografia de S, Fiancisco Xavier. Estimado e pouco vulgar.

'-'ítáS-Sâ (Fr. Manoel rfe).—MEMOlUAS ||
HISTÓRICAS ||

Da Ordem de Nossa

Senhora do Car- || mo da; Proviíicia.de" Portugul.
Ij
1'AHTE PRIMEIRA

||

Que entregou na Academia Real da Hiftoria \i rortuyuesa, ||
E AO RE-

VERENDÍSSIMO PADRE MESTRE
||
Fr. GASPAR ITZOI.AKTF, ||

Doutur na

Satirada Theologia, GaraJ, ViliUidor, e II Coinmiflai io Apoflolico de toda a

oita Ordem || da antiga Obiervanci^j, e Grande de Heluanha
||

ila primeira

Clafle,
II
OtTEREVE^ E DEDICA \\0 MESTRE Fr. MANOEL DE SA'

|1
Fi-

lho, E.vProvincial, e Definidor perpetuo da meíma .Província . . ||
(Pe-

quena vinheta de ornamento, || LISBOA C>CC1DENTAL, Na Officina de JO-

SEITI ANTÓNIO DA SYLVA, y ImpreíTor da Academia Real.
i| ||

M.DCC.XXVII.
II
CotM todas as licenças neceffárias. \\

Impieflas à c-uíta

da mefma Província — In-l" de LIl pags. iprels.) it.nnis e 600 nnms. E-

As LII pags. prels. compreendem o seguinte : titulo do antc-rosto (.MEMORIAS ||
HISTO-

K1CAS|;DA OKDE.MIIDE N. S. DO CARMO „ Da Província de Portugal.) tpag. I '

a II em branco): titulo do rosto, impresso, em linhas alternadas, a prelo e veimelho

(p.íg. Ill ; a IV em branco) ; em caracteres itálicos, a Dedicatória a Fr. Gaspar Pizo-

lante (começa pela fornmla : «REVERENDÍSSIMO PADRE:, e fecha pela data e subs-

crição do aulor: «... dejte Real Comento do Carmo de Lisboa- Occi- V dental 31. d«

Mayo de 1727.
1|
Fr. Manoel de Sá.> (pags. V e VI); «ANTILOQUIO.» (pags. VII e

Vlll); .PROTESTAÇÃO
II
DO AUTHOR^ (pag IX); «LICENÇAS ..'(Da^Religião.-

Do Santo Officio.-Do Ordinário.- Do Paço. Da Academia Real da H Historia Hoitu-

gueza.) permitindo a impress.ão (pags. X a XXXI) ; uRenerendiJfimus Pater Fr. Po-

íycarpuí de || Burgos, Carmelita Provinciw Bethiae. . . \\ ODE ALCAICA.» (pags XXXll

e XXXIII): 'Admodum Reverendas Pater Fr. Emma-iuuel Pifacam. .._Wím poesia

latina; pjgs. XX."- IV e XXXV': 'Admodum Reverendus^Pater Fr. Ferdi
\

nadus Salvi,

Carmelita; Noveae- \\ J is... EPIGRAMMA.» (pag XXXVl) : «Reverendas admodum

Pater Fr. Jofeph ab Afculo, Carmelita Provinda Mon-\\tis Sancti Status Eccte-

fiajtici...
II
EI'1GRAMMA.. p.ng. XXXVll) ; Reverendas admodum Pater Fr. Ludovi-

ileas Botetào à Rofario, Carmelita Bahi-\\ en/is Provinciíe.'.
II
EI^IORAMMA

EXTEMPORALE.. (pag. XXXVIII): 'Reverendas admodum^ Pater Fr. Emma- mui
Angelo de Almeida, ia Sacra Tlieo- logia Prafentatus, Bahlenfis Carmeli- taua;

Provinda'... EriGRAM.MA> (pag. X:\X1X); «De/ M. R. P. Fr. Vario Fitibci to

Mandtjl, Ca/™«irí<i«<>...
|i
SONETO ACRÓSTICO. (p,ií XL) Del M. R. P. Fr.

Otu/eppe' Maria WSamminiateUi .Carmeliíano || SONEl TO.j '
Porlaji Tago Finme

Reale di Portugallo.y (p.)g. XLl) : 'Del R. P. Fr. Pier Francefco Cor-\, radi Predi-

catore CarmelUano delia Congregazione di Mantova. \\
SONETTO» (|)ag. XLII)

:
Dei

M. R. P. N. N. Carmelitano. ' SONETTO... pag. Xl.Ill) ; e .ÍNDICE 1|
DOS LIVROS,

E CAPÍTULOS, ' que contém eftas Memorias.» (pags, XLV (a XLIV em branco) « LII)

As 600 pags. nnms. inserem : de pag. 1 a 456 o texto da obra propriamente dito, que fecha

com o usual -FIM, a que se segue um florão de remate ornamental (giavura cm ma-

deira); de pag. 457 a 529 :

«COPIA DO MANUSCRITO,
:
em que fe lem es piodigios, que

ii
Deos Noffo obrou

por in-
li
tercerfaõ do Venerável Nuno de |! Santa Maria, Condeftavel que foy ||

deites

.: Reyuos, de que fe dá^noti- || cia no livro 4. cap. 2. pag. 330. || num. 537.»
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o io

de pae. 530 a 544 :

«NOTICIA DAS GRAÇAS, |: que o Saiitifriíno Padre Benedicto XIII. iiorfo Senhor, tem

feilo a II
iinfra Ordem ; da gratidão, que ef- 1| la teui coui elle, c da foleuiuidaile || com

que fuy celebrada a noticia de || ali^umas das ditas i^raças.»

lie p.ig. 545 a 54S

:

•ELOQIUM
II Dell Síoíari marmórea, Quam \\ Magno Uli Carmelitarnm Parenii...

Ill Templo Divls Petri ;. BF.NEDICTUS |l Papa Decimas Tertlus'\ Cotlocandam decre-

vlt: Reverendíssimo, ac NoDlílSSImoW FR. GASPARI HIZOI ANTI,.,. II
Cousecraluui

[íAB ANTÓNIO DOS REYS,
i

PreSbytero Congresatlonls Oratorll UlySSt-\\PO-

ntnSis. .

.

»

e de pag. 54U a 600, * duas cols., o

«índice
II
DAS COUSAS NOTÁVEIS.., que reuiata por luu floião ornamental tendo

no centro inna agnia, com duas cabeças, coioáda por coiôa iinpeiial (marca do impres-

sor ? gravura cm madeira).

Na composiçiio tipogiáfica, bastante perfeita e oinada de letras iniciais, de desentio de fan-

tasia e cabeções decoiativos (^ravnia em madeiía), eni|)rcgarani-se caracteres redondos e

itálicos de vários corpos. K impressão, nítida, foi efectuada sobre bom papel de linho,

muito «Ivo.

Livro interessante e estimad», e cuja continuação jamais se publicou. RAKO. Belo exem-

plar. -Eiganière, Bibl. hlst. poH., n.o 1326; -Palha, no 2505.

W29 MEMORIAS
||
IIISH)1Ui:as.

|| DOS ILLFSTRIÍ^SIMOS ||
AltCElilS-

POS, BISPOS,
II
e l';íoriIores Poitiigiitjze.s da Ordem de Niiíla Senhora

||
do

Carmo, reduzidas a Catalogo Alfabotic^o.
||
QnB: ENTUEGOU NA AGADK-

MIA nEALIIda Uifloria Portiniiinza,
||
E A SEU PHOTKCTOR AUGUSTIS-

SI.MO líl.REY
II
U. JOAÒ V.

||
NOSSO SENHOIi i| OFFERECE, E DEDICA

II
O Académico Supr.-inutiierario

1| Fr. MANOEL DE SA' ||
Peliwiofo da

Miefma Ordem da Província de l| Porliigul.
ii
(Pequeno escudo das armas

da Ordem do Carmo: gravura em m.ideira)
||
LISBOA OHIENTAL,

II II
Na OffiCiíia FERREYIílAiNA.

|i
M.DCCXXIV. ||

Com todas ns'h-

cenças necef/arias. In-4.° de XL pags. (prels.) inmiin. e 544 ntiins além

de mais IV inums., finais. E.

As XL pags. prels. compreendem o sct;uinte : titulo do anle-roslo («MEMORIAS || HISTÓ-

RICAS. DOS ILLUSTRISSIMOSi ARCEBISPOS, BISPOS, 1| e Efciitoies Porlugue/es

da Oídem de Noífa Senhora || do Caimo, reduzidas a Catalogo Alfabético. > ; pajj;. I; a

II em branco) ; titulo do rosto, impresso, em linhas alternadas, a preto e vermelho

(pag. III ; e IV em branco); em caracteres itálicos. Dedicatória a D. João V, que começa

pela formula: «SENHOR.», e vem no fim datada e subscrita: «... Convento do Carme
de Lisboa Occidental oyio \, de Dezembro ie 1723. \\ Fr. Manuel de Sá.» (pa;4S. V c Vi);

•BREVE, E PRECISO
II

Aniiloquio.. (paj;. VII); .PROTESTAC,AM |1
do Átitoi-

(pag. VIU); « LICENC.AS- permitindo a impressão do livro (Da Religi.To
;
pags. IX a

XVIII-DO SANTO OEFICIO; pags. XIX a XXII e p.iite da XXIU nO ORDI-
NÁRIO; da parle inferior da referida pag. XXIII á parte superior da XXIV -c DO
l'AC,0

; da parte infcrioi da mesma pag. XlV a XXVI); e, em caracteres itálicos

:

•ÍNDICE
II Dos Capítulos, que contem eftas Memoiias.» (pags. XXVII a XXXV); «ÍN-

DICE || Das Pátrias dos lllurtriffimos Arcebifpos, Bifpos, e Eftrito- 1| ics flé que tralaõ

citas Memorias, dividido pelo Patriarca- 1| do, .Arcebifpados, Bifpados, e Juiifdições

(pags. XXXVI a XXXIX; a XI em bianco).

As 544 p.igs. nunis. inserem: de pag. 1 a 494 o texto propi lamente dito da obra, dividido

em cm Capítulos; de pag. 495 a 505 : «DOCUMENTOS || AI.LEOADOS NESTAS
MEMORIAS.»; e de pag. 506 a 544, alinhado a duas colunas por pag.: .ÍNDICE;'

DAS COUSAS NOTÁVEIS.»
.Nís"tres primeiras dis quatro pags. inums. finais vem as Erratas («AS ERRATAS DA OR-

THOGRAFIA
II cartigar.i o Douto :

|| /4s notáveis no Texto Soõ as Seguintes.' -•UR-
RAT.\S NAS ALLEQAC,OENS.-.NA APPROVAC,AM..) ; e na quarta e ultima pag.,
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por baixo do escudo das anuas da Ordem do Carmo (eraviira em madeira), esfoHtro

registo da impressão

;

.LISBOA ORIFNTAL, !i Na Officiua FERREYRIANA. M DCCXX/V.'

N« composição tipográfica, ejmaltada de algumas leiras decorativas, caljcções e florões de

remate oinameiítais (gravura cm uiadeiía), empiegarain-se caracteres redondos e itálicos

de vários corpos. A impressão, bastante nitida, asterrta sobre magrrifico papel de linho.

No frontispicio são impressas a vermelho as linhas ; 2, 4, 7, 10, 14, 17 e 19.

O texto piopriamente dito da obra, acha-se enriquecido de vários brasões d'arnias (gravuu

em madeira).

Livro interessante e valioso. Muito estimado. Única edição até hoje vinda a lume. Os exem-

plares são já piesentemenie MUITO RAROS. O nosso, excelentemente conservado, tem

apensa uma giande folh» (desdobrável) enr que se reproduz uma arvore genealógica de

remando Teles da Silva, quinto Conde de Villarmaior. Esta arvore, que é circundada

por tarja de composição tipográfica cora pequenas vinhetas de ornamento, vem subscrita

por "Er. Manoel de Sá, Carmelita Observante da Província de Portugal.» Na parte in-

ferior, lê-se o segriinie registo da impressão ; «LISBOA OCCIDENTAL, ANNO DC
M.DCC.XXI1I..-Flganicie, Bibl. hist. port, n.o 1326 ; -Catálogo Palha, n.o 2306,

39;iO MEMORIAS
|i
HISTOHICAS, 1|

PANEGVmCAS, E MÉTRICAS ||
DO

lagiado culto, com ijiie no Re:il Convénio de N. Heiíhora
||
do Carmo de

^^ /— ^
I.ishoa Occidental fe celehiou a Ca-

i|
nonizaçaõ do gloriolo Doutor Myf- ^ ó /^ ^ O

tico
II
S. JOAÕ DA CRUZ,

||
COMPOSTAS, E ORDENADAS \\

Pelo M. R. I'.

M. Fr. MANOEL DE S.\', || Filiio, Kx-Provincial, e Definidor da Província

do Carmo de Portugal. ..
\\
As qtiaes Miguel Rodrigues offtrece. e dedica

II
AO EMINENTÍSSIMO. E REVERENDÍSSIMO SENHOR

|1
D. JOAÕ DA

MOT'i A, II 1'refbytero Cardeal da Santa Igreja Romana i*ic.
|1
(Kscudo das

anna.s da Ordem do Carmo ;
gravura em madeira)

||
LISBOA OCCIDENT.AL,

II Na Offlcina de MlliUEL RODRIGUES
|| ./^'s portas de Santa Catharina, e

á fua cufta imprefla.s.
II || M. DCC- XXVIll. (1728) ||

Com todas as

liceitffis tiecffarias. In-i." de XXXVl pags. (prels.) i.iiims., 421 nunis. e

nuiis un)a inum., final. E.

As XXXVI pags. prels. compreendem n seguinte: tiiulo do ante-rosto («MEMORIAS
HISTÓRICAS,

II
PANEGYRICAS, E MÉTRICAS..) (pag. 1 ; a II em branco); titulo

do rosto acima transcrito (pag. Ill; a IV cm branco); em caracteres itálicos, a Dedicatória

a D. João da Mota (encimada por uma gravura em madeira de adorno, tendo a meio o

escutlo das armas do mesmo prelado), a qual começa pela foiniida- «EMINENTÍSSIMO
SENHOR... e teimina : •Eniinentirrimo Senhor, 1| De V. Emlnenc. a

,

Mininio criado
|]

Miguel Rodrigues., (pags. V a Vil): ..LICENÇAS. (Da Religião. -Do Santo Officin.

-Do Ordinário. -Do Paço. - Da Academia Real da Historia Poitugue^a.) permitindo a

impressão da obra (pags. VIU a XXXI); ^DO REVERENDÍSSIMO PADRE Fraii-

cifco Leytaõ Ferrevra...
i
SONETO ACRÓSTICO., (pag. XXXII); em caracteres itáli-

cos: «ÍNDICE DOS PANECiVRICOS, QVE
Ij
contém a fegunda paite defle |1

volume.,

(pag. XXXllI); e -ÍNDICE ALFABÉTICO DOS NOMES 1| dos .Autores das obi as Mé-

tricas defte volume.» (pags. XXXIV e XXXV; a XXXVI em branco).

K pagina inim^erada final insere somente, a meio, por baixo do escudo dasaimasda Ordem

do Carmo tgravma em madeira), eífoutro registo do logar, nome do impressor e data

da impressão :

LISBOA OCCIDENTAL, |1 || Na Offlcina de MIGUEL RODRIGUES 1| 2:. rfo

mez de Mayo de [\ M.DCC.XXV..

Os dizeres insertos no rosto são impressos, em linhas alternadas, a preto e vermelho.

As 421 pags. uums. compreendem, além da parte literária e histórica de fr. Manuel de Sá,

-que consta duma «RELAC.AÕ HISTÓRICA Da folemnldade, com que o Real

Convento de N. 5. do Carmo de Lisboa Occi-
1
dental celebrou a Canonização do

'

glorio/o Saõ Joaõ da Cr«z..,— luimetoi.^.s composições em pro^a e vei^o de nuiit<.»s poe-

tas e prosadores contemporâneos ; e entie elas ha a seguinte prédica

:

<SERMAÔ||QUE PRE'GOU NO REAL CONVENTO
|| de N. Senhora do Carmo de

Lisboa aos 23.
|
do mez de Setembro de 1727. 1! Mj folemnldade, com fue o dito Con-
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Jí
o í>

vento celebrou a Canonização
\\
de S. Joaõ da Cruz,

\\ O REVERENDÍSSIMO PADRE
MESTRE hr. JOAM DA MADRE DE DEOS,

|i
Vifilarior da Ordem da Sanlimma

Trimlade...» (pags. 185 a 221).

Sá (P. Simão *•;.—Vcja-se: Lettere annva deW índia...

Sá da Bandeira (Visconde *).—F:iits et considóralions relalives atix

Jtoits dii PorUigal,..— Vejn-se: Santarém (Tíscowf/e;.—Démonstratinn
dês ciroites, .

.

"181 -Sà de Menezes (Franciico í/c).—Malaca
|| conqvis || tada. .. — /.<s-

hoa, 16:14.

{l'o fronlispino danits a exacUt repruduçào fuU.-zinc^iyrufwa ijin segue):

[h\'i'ronunio de laninnho igun] ao do oriqtvah

Iii-S.f |H.q. de Vlll fr. (pieis.) iimms., 1G:í nniiis. pela frL'iile e iimís uma
irjurij., final. E.
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N« frente (verso em branco) da iiriíneiía das VIII ff. prcls. o rosto do livio que acimii s«

leproduz em «fac-simile» ; na fl. II e III as «LICENC.AS- e Aprovações par» a im-

pressão do livro (sete: a prinieiía, a mais extensa, datada e subscrita no fim: «... Lis-

boa em o Mof- 1| teiro de N. Senhora do Derterio da Ordem de
|i
S. Bernardo, .los i7.

dias do mes de Mayo de ||
Ifilo.

|| O Doutor Fr. Melchior de Abreu.' ; e a quarta :

«... Almada 26. de
,
lunho de f>20. Diogo de Paiua de Andrada.' Aniba< são interes-

santes e b.islante encomiásticas paia a obr.T c seu autor) ; na frente da fl. IV'. em cara-

cteres iiálicos, a Dedicatoiia do autor «A EL Ri:Y N.
||
Scntior.» (Felipe III); no veiso

da mesma fl. IV e frente da V o «PROLOGO A
:
nobreza Lufitana.. ; no verso da

mesma fl. V: «DIDACVS DE PAIVA; de Andtada pro laud fcle- ctifsimi operis

:

alio- ,; qnitur Aucloiè.» (poesia em latim); n.i frente da fl. VI um soneto latino, ante-

cedido da epigrafe: t AVCTORl PAREN- ,] ti fuo ainantifsimo Baltltafar\\de Sá

Leliã0.> ; no verso da mesma fl. VI caiotze quadias latinas, piecedidas da epigrafe:

•Ad .Victorem Fr,rncifcnm de Sã de Menefes. '| Dona Bernarda Ferreira.-; na frente

e retro da fl. VII cinco decimas, encimadas pela epigiafe: «A FRANCISCO DE SAA
de Menefes na fua Malaca || conquiTtada.* ; na frente da fl. VIU :«A FRANCISCO

DE Sã de Menefes na fiia Ma- laca conquiflada. || Violante do Ceo Religio/a no\\

Conuento da Roja. || SONETO.> ; e na parte superior (a inferior cm branco) do re-

tro da referida fl. VIU as .ERRATAS..
De íl. 1 a 163 decorie o tc.xio do Poema piopriameuíe dito; c a meio da fteute (verso em

branco) da folha iiunnerada final a subscrição tipográfica, que damos em reprodução

foto-zincográfica de tamanho exacto:

EM LISBOA

Por Machias Rodri-

gues Anno de

í634-

A iompo5iç.io tipográfica, que se moslia embelezada de catorze pequenas letras iniciais or-

nadas, de doze cabeções decoialivos e seis florões de remate ornamentais (tudo gravura
tni madeira), foi executada com caracteres redondos e itálicos de vários corpos : com os

piimeiros as Licenças e Aprovações, o Piologo, parte das poesias e das epigrafes das

mesmas poesias inseitas nas folhas prels., as Erratas e o Poema propi lamente dito (com
excepção dos* argumentos que precedem cada um dos Cantos em que o mesmo Poema é

dividido); e com os segundos o demais texto inseilo no volume.

O volume é constituído por vinte e dois cadernos de impiessão: o primeiío, de oito ff. (as

prels.), rubricado, uo pé da frente da segniid.i, teiceira e quarta fi., respectivamente :

>!• 2, 'I- 3, if 4 ; os vinte imediatos, t.anibeui de oito ff. cada um, rubricados, no pé da

frente das quatro primeiras ff. de cada um délcs, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4 a

V, V 2, V 3, V 4; o imediato e ultimo, de quatro ff. somente, rubricado, no pé da

frente das ties piimeiías, respectivamente: X, X 2, X 3. Na rubrica não foram, como
é usual, empregadas" as letras y e (/.

Primeira edição, MUITO RARA, deste notável e apreciadíssimo Poema heróico, escrito em
oitava rima e dividido em dez cantos. Belo Exemplar. -Catálogo Palha, n.o 839.

L.II
jj5
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•^
2932— S4 de Miranda (Francisco de).—AS OBRAS DO... {Sem ind. río logar da

imvrfítíã'j, que geftdmente se crê ser Lisboa). Anno fie l59r).

(Do frontisiJtrio rioHios a seíjuiiitc e.cada reitfutiunio folu-zinc,uiiyáfic(t)

:

AS OBRAS
DOCELEBllADO

LVSITANO,
O doutor Frãciico de Sá de Mirada.

Collcgidaspor Manoel de Lvra.

J)irk:dasao imito 'illuflrc Senhor dom It»

ronjmo de Qallro.<ísrc.

l/nfftfM cem licença do fupri mo Conjelhe dafttnta

Cerai !n<jUifí^áo, fs Ordmano.

Annodeijsi.

Çomfrtuile^to l^calpor d(s;^anno5-

[O ayiçjinal mede 162x190'^"*)

In-4." de IV ÍT. (prels.) inunis. o 186 (aliás 184) ixinieradas na frente, li.

Na frfiitf (verso cm branco) da primeira das IV follias prels. o frontispício acima reprodu-

zido: na frente da fl. II as Licenças permitindo a impressão, a primeira das quais í de*

Fr. Bartolomeu Ferreira, o primeiro censor d'Os Lusíadas de Camões: no verso da

mesma fl. II o Privilegio régio passado a favor de Manuel de Lira, impressor e livriiio

* em Lisboa (*<... Ainbrofio de Aguilar o fe.:
|i
em Lisboa, a 7. de laneiro, de M. D.

Lxxxxv. Eu Francif!|co Nunez de Pauia, o fiz ercreuer. || REY.>) : na frente da fl. III

a Dedicatória do impressor Maiuiel de Lira: «AO MVITO ILLVSTRE „ SENHOR
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DOM lERONYMOIIDE CASTRO,
|i
A/a«oe/ de Lyra Impreffor, S. P. O..; no

vciso da mesma i\. III uni Soneto «A Dom leioniiuo de Ciifiro,
', IcroTiymo de Mo-

rais.», e uma poesia cm lalini : ;D. Sebariianus d'Alfaro, Cármen. ||yMfra«rfBs Cír/o ^
terrls Miranda, Maronem Excetlens, cenit pajcua, rura, duces.» ; na fiente da

fl. IV: .Dom Manoel de Poilugal, ãs ohras de Fiancifco de Saa.
|| Sonelo.> ; e no

verso da mesma fl. IV o emblema e divisa do impressor Manuel de Lira, qne reprodu-

zimos om foto-zíncogravura de tamanho igtial ao do oiiginal

:

As 186 (aliás, lepeliinos. 1S4) folhas tinmetadas inseieni ; de fl. 1 a fl. 162 (frente; no verso

vem somente uma das marcas do impressor Mauiiel de Lira (I), ou seja a que acima

fica reproduzida) as composii^ões poéticas de Sá de Miianda; e de fl. 163 a 186 (184) a

COMEDIA
Ijjtitnlada, Os Eftrangeiros : .ao Iffante

Cardeal Dom Anriquc.

a qual comprehende : a Dedicatória ao referido Caldeai D. Henrique (fiente e parte su-

perior do verso da fl. 163), a lista dos perscmagens da Comedia (parte central do verso

da referida fl. 163) ; um «PROLOCO» (da parte inferior do verso da mesma fl. 163 á

parte superior da 164) e cinco acto; (AVTO PRIMEIRO, a .AVTO QVINTO.
;
da

parte inferior do veiso da mesma fl. 104 até quasi tinal do verso da ultima fl. do vo-

lume.

O vulnmc conta vinte e quatro cadernos de impressão: o primeiío, de quatio ff. (as prels.),

sem qualquer rubrica; o segundo, de oito ff., rubricado, no pé da frente das cinco pii-

meiías. lespectivamenle : A, A 2, A 3, A 4, A 5 ; c os vinte e dois imediatos, também

de oito ff. 'cada um, lubricados, no pé da fiente das quatro primeiras ff. de cada um

deles, respectivamente : B, B 2, B 3, B 4 a Z, Z 2, Z 3, Z 4.

Na coniposii;.ão tipográfica, adornada de numerosas letras iniciais de desenho de fantasia,

cabeções decorativos, florões de remate ornamentais, ele. (gravuras em madeira), aplica-

(1) De duas outras marcas do impressor Manuel de Lira damos reproduções no

presente Catálogo : a primeira (que vem também nesta edição primitiva das Obras

de Sá de Miranda, a meio do verso da H. 137) a pag. 506 da primeira parte, e a se-

gunda, no artigo inserto adiante sob a rubrica ; Veíasquez (Isidoro).
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lam-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos. Algumas das letras iniciais e ca-

beções decorativos são oníados de figurinhas bíblicas ou históricas.

A numeração das folhas encontta-se por vezes errada; a fl. 38 está numerada 54; a 53,

57; a 68, 60; a 70, 62; a 90, 88; a 113, 145; as 114 e 115, respectivamente: 62 e 63 ;

a 117, 65; as 119, 120 e 121, respectivamente: 07, 68 e 153; a 127, 159; a 143, 147;

a 146, 149; a 148, US ; a 150, 140; e a 172, 17z. E niio ha ff. com as rubricas 177 e

178, passando a numeração de 175 para 179, e seguindo esta nova ordem até final,

de forma que a ultima II. apresenta o n.o 186, em vez de 184.

No alto das folhas, encimando a composição de cada uma das pags., as rubricas: As

obras de (verso das ff.) , e Fr. de Sá de Miranda (frente das mesmas ff.).

As poesias coleccionadas no volume compreendem : Carias, Cantigas e voltas. Éclogas,

Epilaphio pastoril, Epitaphio, Fabula do Mondego, Sextina, Sonetos, ctc.

Além das poesias de Sá de Miranda propriamente suas, a colecção encerra também algu-

mas composições poéticas de outros autores : Sonetos de D. Manoel de Portugal,

Francisco de Sá e Pêro d'Andrade (um de cada); umji elegia (-Ao fenhor Francifco

de S.i de Mir.ida, II Aa moríe de feu Jiílio (ionçalo Mcadez de Sã.>) de António Fer-

reira, e uma poesia, antecedida Ju epigrafe: «Ao fenhor Frãcifco de Sá de Mi-

randa,
II
lorge de Monte Mayor.>

A licença de Fr. Bartolomeu Ferreira, inserta na frente da segunda fi. preliminai', é do

seguinte teor

:

'Por mandado de S. A. vi eHàs obras de Francifco de Sâ| de Miranda, & afsi couio

vão, não tem coufa contra noffa fanta fee, & contheui doctrina, tf fentenças que

podem
II
aproueytar para os cortunies, por onde faõ dignas da im-

1|
preffain. || Frey.

Bartolameu Ferreyra.>

Edição original, PRECIOSA, das obras de Sá de Miranda, celebre poeta quinhentista,

introdutor e divulgador entre nós do gosto clássico. Esta edição, feita sobre o pró-

prio original do autor 1) e impressa, sem indicação de logar, pelo impressor lisbo.

nense Manuel de Lira (que foi também o compilador das obras, e cujo nome se vc

no Privilegio régio e subscreveudo, na epigrafe, a interessante Epistola-Dedicatoria

a D. Jerónimo de Castro) é preferível a qualquer outra das edições subsequentes,

mormente por o seu teíto, considerado hoje o mais autentico, nunca ter sidp tex-

tualmente reimpresso. A edição é, cou;o acertadamente indica Barbosa Machado, no

formato a que geralmente se chama i:i-4.', e não i/í-S." como quiz emendar Inocên-

cio. A impressão é que, como acima registamos, foi efectuada por cadernos de ru

brica por oito folhas, e não por quatro como é mais usual,-e isto originou certa-

mente o equivoco do autor do Dlc. blbl. Os exemplares, muito valiosos, são presen-

temente, DE EXTREMA RARIDADE. O nosso, bem conservado (e que foi, sucessi-

vamente, pertença dos distintíssimos bibliófilos «Monsenhor Ferreira», A. 1'. Maga.
Ihães, Tomás Norton, Conde de Azevedo e Conde de Samidães), acha-se mais ainda

valorizado por uma copia do Auto da Approvação destas obras» ; uma nota das

erratas gr-áficas da edição e uma «Taboa das Rimas do Autor. - peças estas que, pa-

rece-nos, a edição não possuía, e que, escritas á pena iun'tando bem os caracteres de
impressão, foram adicionadas ao exemplar por algum dos seus anteriores possuidi.-

res.-Barbosa Machado, Biht. Lus., tomo II, pags. 251-255; -Inocêncio, Dlc. híbi,

tomo III, pags. 53-55, e IX, pags. 371-373 ;- Pinto c!e Matos, Man. bibl. port., pags.

504-505; -D. Carolina Michaelis de Vasconcelos, Poesias de Sá de Miranda, pags.

prels. LXXI a LXXIV; -Catálogo Palha, n." 796.

Dezanove anos depois, em 1014, veio a lume a segunda edição das obraa de Sá de Mi-
randa, compilação devida a outro livreiro lisbonense -Domingos Fernandes, na qual

não inclniu porém nenhuma das Comedias do autor.

Desta edição possui também a Livraria Azevedo.Samodãcs um óptimo exemplar, que des-

crevemos em seguida:

(I) A este respeito veja-se o Auto de aproua(no destas obras apenso ao vo-

lume; e Poesias de Sá de Miranda, de D. Carolina Michaelis de Vasconcelos,

Halle, 1885, pags. prels. LXXI-LXXIV.
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2f)33 AS
II
OBRAS PO DOGTOR ..— Sem ind. de log. da inipr. [I.Uhoa).

Anuo de i6i4.

{lia 1 rontinpirio daniof a sfijuinle e-rarta reprodução foto-eincvgráfico)

:

C> C^

A S

OBRAS
DO D OCTOR
FRANCISCO DE SA A

De Miraoda.

xtÂgora denouo imfre^ai com a %fU*

fão deJuA calidade,^tjida.

Cam itdás ds UcinCdunfctlfiirid;.

Por Vicente Aluarez. Annodci(»i4,

^ef» 'Priailfgii Rtálfor âtr^énnos.

1)omin£Oj Ferntníe-^liurciro-

Tayxadasa i c o. reis cm papel.

(O original mede i66X99"*m)

In-i." de Xll ToUios (pieis.) inmnerndas e 160 numeradas na frente. E.

As Xll tf. prels. compreendem o seguinte: frontispício, acima reproduzido em foto-zin-

cogravura (frente da fl. 1 ; verso em branco) ; Licenças permitindo a impressão das

obras (frente da a. 11); €ERRATAS.>> (retro da mesma H. U) ; .DOMINGOS FER
II
NANDEZ LIVREIRO. jPROiOOO.. (subscrito no fim pelo áito Domingos fer-

iiandez Uureiro (fl. 111) ; «DOM MANOEL |1
DE PORTVGAL, || AS |1 Obras de FranJ

cifco de
1

Sá.
II
SOAíCrO.- (frente da H. IV: verso em branco); em caracteres itáli.

cos: .VIDA DO DOVTOR !| FRANCISCO DE SA DE MIRAN- da, coUegida de

peffoas fidedignas que o co- [| nhecerão, & tratarão, & dos liuros || das gerações

defte Reyno.» (ft. V a Vlll e parte superior da frente da IX) ; também em caracte-

res itálicos: .EPITAPHIVM
II
FRANCISCI DE SAA || De Miranda.» (parte inferior
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d» referida fl. IX) ; e, ainda em carateres itálicos, a TABOADA
||
DESTE LIVRO..,

que fecha com o usual FIM. (verso da uiesm II. X a XII).

De tolha I a 160 decorrem as obras poéticas de Sá de IVliranda propriamente ditas.

Na composição tipográfica, que denota bastante esmero, empregaram-se belos caracteres

itálicos, e alguns redondos de vários corpos (os redondos em algumas das peças

prels., nas epigrafes das poesias e nas rubricas que encimam o texto de cada pagina :

«As obra de> (pags. impares) «Francifco de Sá de Miranda (pags. pares).

O volume é formado por vinte e dois cadernos de impressão : o prmeiro, de quatro ff.,

rubricado, no pé da frente da segunda : 1| 2 ; o segundo, de oito ff. (estes dois pri-

meiros cadernos são constituídos pelas XII ff. prels.), rubricado, no pé da frente das

cinco primeiras, respectivamente: 1*1, '1*1 ^, 1*1 3, *|*| 4, *H 5 ; e os vinte ime.

diatos, também de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente das cinco primeiras

ff. de cada um dêlts, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4, A 5 » V, V 2, V 3, V 4, V 5.

No pé do verso da ultima II. do volume, á direita, vem a seguinte rubrica de chamada

para o texto da pag. imediata:-» COME- ». Isto parece indicar que, ao fazer-se a

impressão deste ultimo caderno do volume, havia a intenção de incluir na edição a

Comedia ou Comedias de Sá de Miranda, o que, por motivo htije ignorado, não

chegou a cfeclivar-se ;- ou ent.io deu-se o caso, aliás pouco provável, de se ter feito

a impressão dessas cc medias, mas não chegando a incluir-se as respectivas folhas no

volume por quaisquer circunstancias imperiosas. S^ja como for, o que é certo é que

até hoje nenhum exemplar apareceu em que o seu texto ou numero de ff. vá além

das que o nosso apresenta. Os exemplares desta primeira reimpressão são actual-

mente já BASTANTE RAROS, mormente quando tão perfeitos como se encontra o

que agora expomos á venda.

A esta primeira reimpressão seguiram-se, ainda no mesmo secnlo XVII, mais três, repro-

duzindo textualmente o mesmo texto

:

OBRAS DO
II
DOVTOR FRANCISCO [|

DE SAA DE |1 Minnda, [| A DOM FRAN-
CISCO f de Sá de Menezes Conde de \\ Pcnagiiiam Camareiro \\ Mòr de S. Magef-\\

tade, ^c. f. (grupo de peqs. vinhetas ornamentais dispostas em cruz)
||
Com todas

as licenças neceffarias r EM LISBOA. \' Por Pedro Craesbeeck Impreffor jí dei Rey.

Anno i632. || A cufta de Paulo Craesbeeck || mercador de liuros.-ln-32o de XVI pags.

(pieis.) inums. e 173 ff. nums. na frente.

As XVI pags. ptels. inserem: frontispício: «DOM MANOEL ' de Portugal, Ss |1 Obras

de Fran-llcirco de Sá. 1|
SONETO.. ; Dedicatória : .A DOM |! rRANCISCO |i

DE
SAA E MENESES [; Conde de Penaguião...» (subscrita }i>or Paulo Craesbeecck' -s\c) \

Prologo ./lo Leitor; .VIDA DO DOV- 1| TOR FRANCISCO DE SAA
i;
de Miranda,

collegida de peffoas fide
il
dign;is que o conhecerão, & trata- [Irão & dos liuros das

gerações |; defte Reyno.» ; «EPITAPUIVM
|| Francifco de Saa de || Miranda.» ; e -Ta-

boada defte íivro.t - Edição bem impressa com pequeninos caracteres, e, pelo seu

reduzidissimo formato (de algibeira, e dos mais apreciados durante o século XVII),

de fácil manuseo ; os exemplares são muito raros.

OBRAS DO
II
DOVTOR

li
FRANCISCO

II
DE SAA DE

|| MIRANDA. || .40 S£Ar/íOR

DOM
II
Francifco de Sá de Menezes filho || herdeiro do Senhor D. loão de 'I Síi de

Menezes Conde de Pena
||
guiam Camareiro mòr de S. |; Mageftade <^c. [ ||

Com todas as licenças necefrarias II EM LISBOA.
|| Por Paulo Craesbeeck, i65i.-

ln-32.o de XII ff. de prels. e ISl de texto nums. na frente, além de mais 111 inums.,

finais, de índice.

As XII ff. prels. contéem : frontispício ; Dedicatória (diversa da que vem na edição

antecedente, pois é agora dirigida ao neto do 3. o Conde de Penaguião, ^ue depois foi

4.0 Conde do mesmo titulo : é devida a D. Francisco Manuel de Melo, circunstancia

esta descuberta pela Sr." D. Carolina Michaèlis nas Cartas Familiares daquele au-

tor, ed. de 1752, Cent. I Carta 23) ; Licenças permitindo a impressão, e a Vida de

Sá de Miranda. Esta edição é copia fiel e cuidada da edição precedente; não inclui

porém o Prologo ao Leitor.

• AS
II
OBRAS;! DO DOVTOR ||

FRANCISCO DE SAA de Miranda \\ Agora de nouo

i/npre//as.
jí
(Vinheta ornamental; gravura em madeira) || LISBOA. ;i A cufta de AN-

TÓNIO LEITE. :; Mercador de Liuros, na rua noua. ||
—

||
M.DC.LXXVII.

|1
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Com todas as licenças neceffarias. -ln-\2.a de XXXll pags. inunis. de prels. e 346

nuDis. de texto.

As XXXII pags. prels. inserem: íronlispicio; Dedicatória do editor António Leite Pe.

reira a D. Joam da Sylva, Marquez de Goiívea ; Licenças permitindo a impressão

(datadas de 1671, 1675 e 1677); a Vida de Sá de Miranda; o Epitaphio latino; e a

Taboada (índice) de 133 poesias de Sá de Miranda. -Reimpressão textual da segunda

edição; mas não reproduz o Soneto de D. Manuel de Portugal. A Sr.a D. Carolina

Michaêlis tíe Vasconcelos ccnsidera-a a mais inferior das edições. Ainda assim é

bastante estimada e os seus e-xemplares já mui raramente aparecem no mercado. '

No século imediato (XVIII) fez-se apenas uma edição. Dela possui a Livraria Azevcdo-

Samodães igualmente um bom exemplar. Os dizeres do frontispicio rezam tex-

tualmente :

•29;ii OBRAS
II
DO DOCTOR !| FRANCISCO DE SÁ ||

DE MIRANDA.
|1 NOVA

EDIÇÃO CORRECTA, EMENDADA,
|| E migmentnda com fuás Comedias.

\\
JP ^~Z/é> Õ

TOMO I.
!|
(Vinheta ornamental com n monograma do editor e impressor) ^ 7'^

LISBOA, 11
Na Typographia Roi.landiana.

1|
i784.

||
Com Licença da Real

líeza Cenforia. In-8.» peq., 2 tomos de XXXII.290-V1 e 'Í93-TI psgs. E.

As XXXII pags. prels. do tomo primeiro compreendem : titulo do ante-rosto («OBRAS
1|

DO DOCTOR
II
FRANCISCO DE SA || DE MIRANDA..) (pag. I; a II em branco).

. PROLOGO l! DO EDITOR., (pags. V a XV; a XVI em branco); . VIDA;
[! DO

DOCTOR
;i
FRANCISCO DE sA ;; DE MIRANDA, || CoUegida de pessoas fidedignas

que o conhecerão,
\\ ^y- tratarão, (^ dos liuros das gerações '.' defte Reyno.'

(pags. XVII a XXXI e parte superior da XXXIl) ; e .EPITAPHIUM
||
FRANCISCO

DE S.^ DE MIRANDA.v (parte inferior da mesma pag. XXXIl).

De pag. 1 a 290 decorrem as poesias propriamente ditas ; nas duas primeiras das VI

pags. inums. finais o < ÍNDICE.. ; e de pag. III a VI um Catálogo de «LIVROS
MODERNOS, QUE SE VENDEM EM CASA || DE ;: FRANCISCO ROLLAND....

As 293 pags. nums. do tomo segundo inserem : na pag. I o titulo do rosto ; a pag. 2

em branco ; de pag. 3 a 67 «Poesias varias. ; a pag. 68 em branco ; de pag. 69 a

155 -OS ESTRANGEIROS, [COMEDIA.-; a pag. 156 em branco; e de pag. 157 a

293 os «VILHALPANDOS, ;i COMEDIA. > Nas duas page. inums. finais vem o «ÍN-

DICE..

A edição Rolandiana que fica descrita, de impressão muito nitida, goza de excelente

conceito e estima não só por ser considerada bastante correcta, como também por

incluir, pela primeira (e única) vez, as duas Comedias de Sá de Miranda. Os exem-

plares não são já presentemente vulgares no mercado.

As reimpressões posteriores, são, por sua ordem cronológica

:

As
II
obras

li
do celebrado Lusitano |{ O doclor

li
Francisco de Sá de Miranda. || Lisboa

|] Na Imp. Regia
II
i804.-In.8.o peq. de frontispicio e 500-1 pags.

De pag. 1 a 427 decorrem as poesias ; e de 428 a 500 a Comedia «Oa Estrangeiros.» A
pag. iaum. final insere as Erratas. Para esta reimpressão utilizou-se, segundo opi-

nião da Sr.a D. Carolina Michaêlis, a edição primitiva de 1595.

POESIAS
II
DE FRANCISCO DE SA DE MIRANDA :

EDIÇÃO
1
FEITA SOBRE

CINCO MANUSCRIPTOS INÉDITOS E TODAS AS EDIÇÕES IMPRESSAS;

ACOMPANHADA DE UM ESTUDO SOBRE O POETA, ||
VARIANTES, NOTAS

GLOSSÁRIO
II
E UM RETRATO !i POR II

CAROLINA MICHAÊLIS DE VASCON-
CELLOS.

II
IIHALLE ,

MAX NIEMEYER. ,|
1885.- In-S.o gr. de lõ-CXXXVI-

949 pags., além de mais três inums. finais e uma H. de grande formato (desdobrável)

reproduzindo a arvore ou esquema genealógico dos Sás de Miranda.

As primeiras 16 pags. do volume compreendem : frontispicio (pag. I ; a 2 em branco);

«índice Geral» (pags. 3 a 9) ; e .índice das Poesias por Ordem Alphabetica.. —As

CXXX-VI pags. imediatas uma «INTRODUCÇAO. («Vida de Sá de Miranda», etc,

etc.).-As 949 pags. imediatas: de pag. l a 887 as «POESIAS-, (cinco Partes) e res-

pectivas notas da colectora; de pag. 889 a 946, a duas cols. : Glossário || das U Pa-

lavras portuguezas e castelhanas antiquadas ou raras.»; e de pag. 947 a 949:
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«Lisla das Priricipaes Erratas.>— Na primeira das três pags. inuuis. finais apenas, a

uieio, o registo tipográfico : -Halle. lypographia de Erhardt Karras.» ; e nas duas

restantes: *Aus dem Verlage vou MAX NIEMEYEI^ in HALLE.»

Esta edição, notabilissima a vários respeitos, é indubitavelmente a melhor e a mais

completa que at6 hoje se tem feito das obras poéticas de Sá de Miranda. O erudito

estudo sobre o poeta, suas obras e edições e as preciosas e copiosíssimas notas que

acompanham as poesias de Sá de Miranda, estudo e notas devidos á pena da erudita

escritora D. Carolina Michaiílis de Vasconcelos, são de elevado e reconhecido valor,

1 demonstrando bem a paciente e profunda laboração mental da sua ilustre autora.

Como complemento condigno do seu primitivo trabalho,— magestoso monumento

elevado á memoria de Sá de Miranda,- D. Carolina Michaiilis deu depois a lume;

Novos eslndos sóbrc Sá de Miranda, por Carolina Michaclis de Vasconcellos.

Lisboa: Imprensa Nacional, 1912.- In-8o gr. de IV pags. prels. com um preambulo

pelo sr. Cristovam Aires e 302-302 « a 302 J com o texto dos cNovos Estudos- pro-

priamente dito e, depois, estudos de vários escritores tM."*^ Luísa Ey e Drs. José

Leite de Vasconcelos, Ricardo Jorge e Oliveira Ramos) acerca de D. Carolina

Michaiilis e sua obra literária; e um retrato da ilustre escritora.

É uma separata do «Boletim da Segunda Classe» da Academia das Sciencias de

Lisboa, Volume V, Fascículo n.o I -Julho, Mil, onde os -Estudos- saíram primeira-

mente.

Além das edições descritas acima, publicou-se também, em princípio do segundo quartel

do século XVII, uma edição das poesias de Sá <le Miranda, a qual, incluindo algumas

peças alé enião ainda não publicadas, saiu com o titulo:

Sátiras de Francisco de Sá de Miranda, Impressas no Porto por João Rodrigues. 1626.

Constituí um 8.0 de IV-2'tO pag3.-03 c^cemplares são tão raros, que não se conhece

o logar certo ou presumível onde existam actualmente. Os dois únicos exemplares

de que há noticia pertenciam, em 1850, um a J. J. de Saldanha Machado, e o outro

ao advogado Rego Abranches, c mais tarde ao Dr. Joaquim Pereira da Costa, bi-

bliótilo portuense. O exemplar de Saldanha Machado serviu a Inocêncio para a

extensa noticia que da edição dá a pags. 54-53 do tomo III do Dlc. bibt,, notícia em
que pela primeira vez se menciona a existência de poesias inéditas de Sá de Alí-

randa na edição das «Sátiras.»

29;i5—Sá de Miranda & Ferreira [Fnindsco de—, 4>itoí!Ío).—COMEDIAS FA-

^, MOSAS... EM LISBOA... Aiino 1(522.

Q Q li'- (Do frontisi]icio damos, tw folha aparte, a exacta reprodwjão futo-zincográfica).

ln-4.° de IV folhas (prels.) innnieivjilas e 134 numerad;is na frente. E.

.\a frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o rosto do Jivro (acima repro-

duzido folo-zíncográticamente) ; na parte superior da frente da fi. II a enumeração
ou lista das peças insertas no volume, encimada pela rubrica : «As Comedias defte

liuro fam as feguintes.' ; na parte inferior da frente e no verso da mesma fi. II as

• LICENC.AS.» permitindo a impressão das Comedias (seis : as quatro primeiras

datadas de Lisboa, 1621, e as duas ultimas, também de Lisboa, 1522); na fl. III a

Dedicatória do impressor « A GASPAR
!
SEVERIM DE

|1 FARIA, Bíc, a qual vem
no fim subscrita :-/4«<o/í/o Aluam. > ; e na ti. IV o Prologo, que é precedido da
competente epígrafe :-.A FAMA FAS O

|| PROLOQO.. .

As 154 folhas numeradas compreendem as Comedias compendiadas no volume, que são
as seguintes

:

«COMEDIA
II
DOS VILHAL-

II
PANDOS.

II fív/a ^ello Doutor Francijco de Sd\\de
Miranda (Cinco actos ; ff. I a 37)

;

.COMEDIA
II
INTITVLADA.

1;
OS ESTRANGEIROS. [ /Y;;;/a pello Doutor Francijco

de Sá de Miranda.^ (Dedicatória .AO INFANTE CARDEAL! Dom Henrrique.»
(il. 39; a 38 em branco), um Prologo, com a rubrica: «A PESSOA DA COMEDIAJ
faz o Prologo.», e cinco actos; ff. 39 a 68 -frente; verso em branco);



COMEDIASFAMOSAS
PORTVGVESAS.

'Doi 'DoBores Franctfco de Saa de^Hirada
O" entorno Ferreira

Dedicadas a Gafpar Seucriíndc Faria

EM LISBOA.
fam ttiii íj hcinÇés,& í^fritiçiii mtctljérii$.

P«r António Alusrrt Imprtífor,* mercador de liurM

£ fc/tas a fua c ufta. Anão 1622.

Rosto do livro descrito no Catálogo sob o n.o 2935.

O original mede 177X105 mm.

(Pag. 392)
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«COMEDIA DE WBRlSrO. II Feyta peito Douctor António Ferreira.' (Dedicaíoria

•AO príncipe dom lOAM.. (frente da fl. 69), .PROLOGO., (verso da mesma
ti. 69, e frente e parte do verso da 70), e cinco actos; ff. 69 a 116-frente; verso
em branco)

;

<COMEDIA DO
li
CIOSO.

II
íéyfa pello Douctor António Ferreira.' (Cinco actos;

f(. 117 a 154).

No fim do texto desta ultima Comedia, ou seja na parte inferior da ti. 154, depois
de um pequeno grupo de vinhetas ornamentais simetricamente dispostas, a subscri-

ção íinal, que damos em foto-zincogravura um pouco reduzida (o original mede 102m>r.

de largo)

:

EM LISBOA. Cora Hwnçâ da Ssnàj ínquiG^ó,
&<Jo Ordinário, áídc i'uiMâgeftadf.

Poi AncoiiioAluaíca ImprclTor,i5imficador de liuros.

Ef<;K«4Íuacu(Í4. Annoi(52i.

Na composição tipogr.ifica, esmaltada de sete letras iniciais de desenho de fantasia, cinco

cabeções decorativos e unia pequena vinheta de remate, tudo gravado em madeira,

empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

O volume é constituído por vinte e dois cadernos de impressão: o primeiro, de quatro

ff. (as prels.), rubricado, no pé da frente da segunda, terceira e quarta ff., respecti-

vamente: •! 2, ^ 3, ^ 4 ; os três imediatos, de oito ff. cada um, rubricados, no pé
da frente das cinco primeiras ff. de cada um deles, respectivamente : A, A 2, A 3,

A 4, A 5 ; B, B 2, B 3, B 4, B 5 ; C, C 2, C 3, C 4, C 5 ; os dezoito imediatos,

também de oito ff. cada iiui, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ti. de cada

um dêles, respectivamente : D, D 2, D 3, D 4 a T, T 2, T 3, T 4 ; e o imediato e

ultimo, de seis ff. somente, rubricado, no pè da frente das três primeiras, respecti-

vamente : V, V 2, V 3.

Peças clássicas e muito estimadas. Edição reproduzindo fielmente o texto revisto e

emendado pela Inquisição. Apesar disto, em 1624, foi incluída no Index dos livros

proibidos publicado nesse ano. MUITO RARA. Bom exemplar.

As edições primitivas das duas Comedias de Sá de Miranda, de que hoje há noticia, são

as seguintes

:

^ Comedia dos
j; Estrangeiros. Feyta por ho |[ doutor Francisco de Saa

||
de Miranda.

i1 Impressa em Coimbra por toam de Barreyra. (No fim:)-^ Foy Impressa a
presente obra por\\ loam da Barreyra Impressor da vni-' uersidade de Coimbra.

Acaboase aos
j
xiij dias do mes de Setembro. |; de M. D. LIX.

\
Com licença impressa.

Com priuileglo Real. In-8.o de 87 pags. ; a encimar os dizeres do frontispício vê-se

uma vinheta, sendo tudo guarnecido por uma cercadura (gravura em madeira); a

composição tipográfica apresenta caracteres góticos e redondos : os primeiros no
Prólogo e os outrcs no texto da Comedia.

Edição primitiva, completamente ignorada de todos os bibliógrafos. Mas pode bem dar-se

o caso do ano 1569, que Barbosa Machado, e depois Inocêncio, registam como sendo

a data da primeira edição da Comedia, se achar, por lapso tipográfico, erradamente

copiado na- Bibl. Lusitana; e se assim fo;se, era prova de que a edição de 1569

jamais existira. Esta edição primitiva foi registada e pormenorisadamente descrita

pela primeira vez, em presença rio iinico e preciosíssimo e.vemplar hoje conhecido,

no Catálogo da Livraria Fernando Palha, tomo II (Deuxieme partie), pag. 105

(n.o 1218) ; e onde se acham reproduzidas, para cotejo, algumas das diferenças que

se notam entre os textos desta edição primitiva e o da de 1561 (que o Catálogo

também regista), e que, sensivelmente alterado, e mais resumido, foi o que depois

se reproduziu juntamente com a edição original (1595) das obras poéticas de Sá de

Miranda.

^-J Come
II
dia, intitv-

II
lada os Estran-

1|
geiros. Ao Iffante

|| Cardeal Dom Anri-

que
II
Feita pollo Doctor || Francisco de Sá de Miranda.

|| A^ora de nono Impressa
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em Coymbra, em [' casa de António tte Maris. No Aiino || de 1561. \\ Com Priíiilegio.

In-3.0 peq. de 43 H. immis., ou sciam seis cadernos de impressão: os cinco primeiros,

de oito II., rubricados A-E; e o sexto, de cinco ff., rnbricailo F., em caracteres

redondos.

Edição igualmente desconhecida de todos os nossos bibliógraíos ; e que, segundo i's

autores do Catálogo Palha, compreende, como já acima dissemos, o texto mais tarde

reproduzido na edição primeira (1505) das obras poéticas do autor. Em seguida -m

frontispício vem a Dedicatória ao Cardeal D. Henrique;

Dirigida ao Iffanth Cakdkai. Dom Anrkjur. No que V. A. Manda, que se pMe
dizer mais? A Comedia tal qual ke, tal vay, Aldeãa, <r mal atauiada...

f^ Come
i: dia dos Vilhal- |! pandos, 1| Feita polo Doutor !' l-"rancÍ8co de [, S;i de

\\

Miranda. II Agora nouamente impressa em \\
Coimbra em casa de An- \' tonio de Ma-

Mí.
II
/5(50. II Com priuilegio. (No (im do texto :)-^ Foy impressa a presente come-

dia dos Vi- 11 Ihalpaiidos em Coimbra em casa de
\\
António de Maris. » Acabousc aos

vinte dias de\\ Março. 1560.\\f^ Com licença impressa. In-S.o peq. de 00 ff. inums.,

ou sejam oito cadernos de impressão: o primeiro, de dez ff., rubricado: /l;os

seis imediatos, de oito ff. cada um, B-O; e o ultimo, de duas ff. somente, //.

O prologo em caracteres redondos e o te.xio da Comedia em gótico.

Edição de extrema raridade ; o línico exemplar conhecido pertence á Livraria

Fernando Palha, e está descrito no respectivo Catálogo, sob o n.o 1218.

f^^ Come
II
dia dos Vi- 1| Ihalpandos. 1| Feita pelo Doctor

il
Francisco de Sá de Mi-

randa.
II
Agora nouamente Impressa em Coimbra, \\ em casa de António de Maris.

No\,Anno de 1560.
\\
Com Priuilegio. (No 6m:)-Foy impressa a prezentc Comedia

dos VI-
II
llialpandos, em Coymbra, em casa de \\ António de Maris. ||

Acabou-se aos

vinte dias de Março. \] Anuo de 1560.
|| Com licença Impressa. In-8.o peq. de 63 ff.

inums., ou sejam oito cadernos de impressão: os sete primeiros, de oito ff. cada

um, rubricados A-O, e o oitavo, de sete ff.: H. Composição tipográfica com cara-

cteres redondos.

Edição do mesmo ano de 1560 e efectuada pelo mesmo impressor, mas diversa

da antecedente. É lambem de extrema raridade, e dela só se conhece o exemplar

que pertence á referida Livraria Fernando Palha, em cujo Catálogo vem descrito

sob o n.o 1220.

Barbosa Machado, c depois Inocêncio, registam uma das duas edições acima men-

cionadas : mas tão obscuro e sucinto é esse registo que não é possível averiguar a qual

delas se refere. Mas o que não oferece duvida é que aos dois ilustres bibliógrafos

passou ignorada a existência de uma das duas edições em questão. -Para mais am-

pla noticia ácêrca das preciosíssimas espécies bibliográficas que ficam mencionadas,

veja-se o citado Catálogo Fernando Palha, n.os 1218-1220.

i!9?()—Sà Mêtos {Manuel (7e).— BIBLIOTUKG.^ ELKMBNTAH
|i
CHIKURUKJO-

ANATOMIC.X ; |1
OU ||

COMPIÍNDIO HISTORICO-GIUTICO, E ( HRONOI.O-

GICO II
Sobre a. Cirurgi:' e Anatonii:i mi gorai, que contém es íous princi-

/-. V pios, incrementos e ultimo tilailo, aflim em Por-
li
lugal, como nas mais

{{ ÍJ ff>
partes cultas do Mnndo; com a

||
efpei-iflcação de feiís rnípectivos Aucto-

J
^

res, luas obras, ||
vidas, mothodos e inventos, defde os primeiros fecii-

||

los até o preícnlt). li
Obra dividida em trez difcurfos. \\

OlTenícida
||
AO

ILLUSTRISSIMO V. KXCELI,ENTÍSS1M0 SKNHOR ||
DUQUE DE LAI''0F.NS,

II
Tin de Sua Mageftade Fideliffima. . . || POR ||

MANOEL DE !?A' MAT-

TCS,
'I
Familiar do Santo Oíticio, Cirurgião mór de infantaria no Je-

giindo
II
Regimen'o da Guarnição da Cidade do Porto ; Partidiftn da

\\

Camará, e Savde pública da tnefma Cidade, e Approvado pela \\
Vniver-

Jiãade de Coimbra.
\\

(Vinheta oinumental
;

gravura tm madeira) |:

PORTO:
11 NA OFEICINA DE ANTÓNIO ALVAREZ RIBEIRO,

||
Anno de



IRIBEYRASI
DO MONDEGO. |

DIRIGIDAS A DVARTE D A i. ^
buquctooe Coclho.Capitáo.&Gouemadot ^

perpetuo áa Capitania de Peraambuco Js/

rr'
'^

neEftidodoBfa&l. ^
'Í^TELLO LlCEI^CiAVO^
5, Eloyo de SàScto â^.ayor,naturaldeílã

^ Qdade.dt Uiboa^

Sj Em Liiboa. Pot P«/to CVdflr«eík Imp M Rfy. *í5

iitispicio da obra descrita no Catálogo sob o

O original mede I72xI12'nm.

Pag. 393)
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i788.
II
Com licença da Real Mesa de Comiffão Geral fohre ||

o Exame, e

Cenfura (los Livros.
\\ ... In-/».» do lV-XXIV-i:Vi-19-2-Í70 !>;i[is.. além ile

linas HiiiiiiH., finais, com a Aprova(;!i(i lio l,ivro pf-la Cons^regai^ão de Medi-

cina e as «Erratas». E.

As primeiras quatro pags. prels. compreendem: frontispício (pag. 1); uma nota biblio-

gráfica em francez e a Ta-ta do preço de cada e.templar da obra (660 reis) (pag. II)
;

e, em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. João Carlos de Bragança Sousa e

Ligne, Conde de IWiranda, Marquez de .Arronches, e Duque de Lafoers (pags. III e

IV). -As XXIV pags. prels. imediatas inserem a -PREPACÇAÕ.- (pag. I a parte da

XXIU) e uma 'ADVERTÊNCIA.' (restante parte da mesma pag. XXIU e pag.

XXIV).

A obra propriamente dita é dividida em três Discursos

:

DISCURSO PRIMEIRO II
SOBRE A HISTORIA ANTIGA

|1 da Cirurgia e Anato-

mia, que contém os Teus fimples princípios, e progretros até o
||
anno i6oo. de

Chrifto.» (Primeiras 132 pags. nums).

DISCURSO SEGUNDO ;; SOBRE A HISTORIA MODERNA : || Profegue-fe a narra-

ção expendida no primeiro, ||
defde o anno de i6oo, de Chrifto, até o ||

de i73i.>

(Nas 192 pags. imediatas).

«DISCURSO TERCEIRO E ULTIMO,
|| NO QUAL SE CONTINUA A ME5MA

HISTORIA MODERNA,
;
Defde o anno de i73i, ate a nova Fundação da 1| Univerfi-

dade de Coimbra.» (Nas 170 pags. constantes do terceiro grupo de numeração de

p.igs. do volumel.

Na composiç.ío tipográfica, embelezada com algumas letras iniciais ornadas, de cabeções

decorativos e de um lii.r.ío de remate ornamental, aplioaram-se caracteres redondos

e itálicos de vários corpos.

Obra, no seu género, curiosa e estimada. Única edição até agora vinda a lume. RARA.

E.xemplar levemente manchado pfla agua na parte exterior das primeiras ff.-Ino-

cencio, Dic. bib., tomo VI, pag. 101.

l'.):'7-Sá Souto Maior [Eloi rfe).-I!llir.TlíAS ||
DO MONDEGO,.. Eia Lis-

hoa... 16-23.

{Da froDtísi ieifi dan.o.'., eni fvlhci úparte. a r.racta rej,rodti(;ão fclo-ziuri>(jrãlki<).

ln-4.0 de ÍV IT. 'prels.l iniinis. e 187 niiins. na frente, airm de unia em
'^T'/)Z)'^^^

I ranço, final. E.

Na frente da primeira das IV ff. prels. os dizeres do frontispício, acima transcriplos

;

na fl. II as «LICENC,A3.> permitindo a impressão do livro ; na frente da (1. III, em

caracteres itálicos, uma quintilha «AO LECTOR.. ; no verso da mesma li. III, a

meio, uma vinheta reproduzindo uma jarra com tlores, e tendo pela parte de cima os

dizeres: .NON ARANEIS,>-e por baixo: «SED APIBUS.»; na II. IV, em caracteres

itálicos, a Dedicatória «A DVARTE D'AL- 1; BVQVERQVE COELHO, |1
Capitão, &

Gouernador perpetuo da ||
Capitania de Pernambuco no ||

Eftado do BrafíL», subs-

crita no fim pelo autor ; «Eloyo de Sá Soto Mayor.»

Nas 187 folhas nums. decorre o texto da obra propriamente dito, que fecha pelos se

guintes dizeres latinos :-«& DEO SIT HONOR, ET GLORIA. íí», a que se segue,

como remate, uma vinheta (.rnamental (gr.avura em madeira).

Na composição tipográfica, esmaltada de algumas letras iniciais de desenho de fantasia,

cabeções decorativos e dois liorões de remate ornamentais (gravura em madeira),

aplicaram-íe caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

O volume compreende vinte e cinco cadernos de impressão: o primeiro, de quatro ff.

(as prels.), rubricado, no pé da frente da segunda: 1 2; os vinte e três imediatos,

de oito ff. cada um, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, res-

pectivamente : A, A 2, A 3, A 4 a Z, Z 2, Z 3, Z 4; e o ultimo, de quatro ít. só-

niente, rubricado, no pé da frente das três primeiras, respectivamente : Aa, Aa 2, Aa 3.
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A primeira das Licenças permitindo a impressão, interessante e subscrita por fr. Tomás

de S. Domingos, reza textualmente assim:

cVl efle liuro intitulado Ribeyras do Monde-
1;
go compofto por o [.i<;enciado Eloyo

de
II
Sá Soto Mayor, não tem confa que faça im-

1|
pedimenio a fe poder imprimii

;

por que inaa que || a matéria lie de amores proplianos, & paftoris, con- 1| tudo lie

honefla & não tem coufa, q cffenda os bõs || cortumes, ames he muy curiola, & de

agradauel en ||
treteniméto em brando, & elegante eftylo vaõ or- li

deuados os enre-

dos das hystorias, q efta, ao modo
ij
poético, & paftoril cõ ficções aprafiueis, em ver-

fo, 1
& em profa. Pelo que julgo que o liuro fera a todos || de honefta recreaçiõ.

Em S. Domingos de Lisboa ||
8. de Nouembro. de 622.

|1 Fr. Thomas de S Domin-

gos. II Ataglfter.^

Esta obra de Sá Souto Mayor, «escrita com fluidez, duçura e naturalidade», consta de

um romance pastoral, em prosa e verso, dividido em seis Livros. A parte em prosa

é composta, tipograficamente, com caracteres redondos ; e a em verso, com caracte-

res itálicos. O primeiro dos seis Livros da obra decorre de folha 1 a 33 ; o segun-

do, de fl. 34 a frente da 63 ; o ierceiro, do verso da mesma fi. 63 A frente da 96; o

quarto, do verso da mesma ti. 96 a II. 139 ; o quinto, de li. 140 á frente da 163 ; e o

sexto, do verso da mesma fl. 163 a o verso da 187 e ultima.—Clássica e muito es-

timada.

Edição primitiva, e ainda a única que veio a lume ate hoje. Os exemplares são actual-

mente RAKISSIMOS. O nosso encontra-se bem conservado; apenas o íiontispicio,

reforçado, apresenta um peq. defeito do canto inferior do lado exterior da folha.

2038— Saavedra Faxardo (I). /uVí/o).— Corona golhioa castellana, y aiistriaca,

l'oIiticamento ilvstiada. l'or... Cavallero de la Orden de Santiago ..

Dedicada a Don Pedro de Navarra y de la Cveva . . . Afio (Vinheta orna-

mental
;
gravura em madeira). 1670. Con Licencia En Madrid, Por Andres

(iareia de la Iglena. Â costa de Franeiico Serrano de Vigiieroa , . . In-4.^,

2 vols. de XX paga. (prels.) inuins., 504 nums. e mais X.\XVI iniims.,

. finais. ^

SEGVNDA PARTE. Ci»nipvest,i de algvncs oiigiiiale.s que quedárou

de D. Diego de Saauedra, y Kaxardo, y continuada por D. Alonso Nunez

de Castro, Coronista de su Magestud. Dase noticia de lodolo svcedido en

estos Reynos do Espana en mas de fiuinientos aiios, desde el de sete-

cientos y catorce, en que empeço su Restauracion, liasla de mil docien-

tos y diez y siele. Escrivense, con morales docviiionlos, y máximas Poli-

ticas, las vidas de trtiiita y Ires Reyes, desde el Inclylo Infante D. Pelayo,

hasta J>. Fernando el Santo. A Don Pedro Feiíiandez dei Campo Angulo

y Velas, Cauallero dei Ordtn de Santiago. .. Con licencia, En Madrid, por

Andreí Garcia de In Iglesia. Afio de M.DC.LXXI. In-4.o de XXXVI pags.

(prols ) inums., 394 nums. e mais XXXVIII inoins , finais —4s duas Parín

em igual mimero de tomos. E.

Obra estimada. Edií^o pouco vnlgar. -O primeiro tomo, constituindo a primeira parte

da obra, é adornado com uma gravura a buril em eliapa de metal {J.P' Vatles f.)

reproduzindo o brasão d'aru!as de D. Pedro de I^avarra y de la CuevS, marquez de

Cabrega, a quem esta primeira parte é dedicada ; e o tomo segundo, que forma a se-

gunda parte da obra, com onlra gravura a buril reproduzindo o brazão d'armas de

D. Pedro Fernandez dei Campo Angulo y Velasco, cavaleiro da Ordem de Santiago

' a quem esta segunda parte é dedicada.

Em ambos os tomos o frontispício é impresso, em linhas alternadas, a preto e vermelho.

2939 OBRAS
1| HE ||

DON DIEGÓ ||
DE

||
SAAVEÍiRA

||
Faxahdo Cavallero

dei Orden de S. Iago . . .QUE GONTIENEN || I. Idea de un Príncipe Po-
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lilico Christhirjo, representada en oien || Empresas. H II. Corona G^Hiici,

Auslriaca y Ciislellsna divida en dos pavirs, || Ia Segunda paiie n\in(;n

imprimida.
|| III. La Repuhlioa LUleraria.

||
(Knihlêina do impressor, com

a data e divisa: -J67S
||
SIGNVM AMORIS; gravura a buril em cliapa de

mt-tal, assinada: D. M. f. fe,i'..) ||
EN AMBEHS.

1|
En Casa de JTJAN iíAU-

TiSTA VriíDUSEN, Impressor y Mercader de Liiiros.
i|
M. DU. IXXVJI.

li 11 COS FUIVIf.EGIO. In-fol. do XlV-IV-Vl-!á5'-.\VIIt-VI-lo4-XXll.

XVI1I-3Í-IH pags. E.

As XIV pags. prels. coDiprceiídem : .mte-rosto alegórico ; liontispicio (Impresso, em li-

nhas alternadas, a preto c vermelho); Dedicatória: -AL ILLVSTRISSIMO
il
Y RE-

VERDISSIMO SENOR
II
D. AVBERTOTO

li
VANDEN EEDEN !| ...

i|
OBISPO H

OCTAVO DE LA VILLA D'AMBERES...« (é encimada pelo escudo das armas do

meSDiO bispo
;
gravura a buril em chapa de cobre) ; Prologo -.^L LETOR.» (é pre-

cedido de um ciuioso emblema: gravura a buril em chipa de metal): du;<s Episto-

las em louvor do autor; «AUCTORIS RESPONSUM
1
AMPLISbIME ET CLARIS-

SIME VIR, Musarum única Gemina.'^; .EL IMPRIMIDOR
i,
A los aficionados de

la Politica.» ; e a -APPROBATION.. de Pablo de Halmale.

O ante-rosto ou portada alegórica aberta a buril em chapa de metal (O. Qiiellinius

deUiieauit P. Danooi sculpsit.) constitue'as duas piimciras pags. pieis., e nêle se

lêem os seguintes dizeres: « OBRAS
;
DE i DON DIEOO || DE ||

SAAUEDRA. || EN
AMBERESIIEN CASA DE JUAN BAUTISTA VERDUSSEN. 1678..

A tldea de un Príncipe Politico Cristiano» é adornada com numerosos emblemas abertos

a buril em chapas de metal ; e todas as obras insertas uo volume teem frontispício

especial e paâinação própria.

Obras estimadas. Bela edição, MUITO RARA.

2'.tíO- Sabugosa iCo/.rie dd.-O II VAÇU ue C1N'I HA
li ||

DESENHOS
|| r^ '^Á'/Ç<S)

DE
!:
SUA MAGESTAUE A HAINIIA A SENHORA DCNA AMEI.lA

li ,^ J> '^ -•

ii
AIONTAMENIOS lilSTORlCOS E AR(.HE0E0G1C( is

||
Du

i|
CONDE íiE

SABUGOSA
II

II
COLI..\nORA(;ÃO ARTISTIG:^ UE E. CASANOVA v.

R I.INO
II
(Gravnriniia com uma visla do Paço de Cintra)

|| LISBOA || IM-

PRtNSA NACIONAL
i|
i9o3.-In 4.» gr. de XlI-n-274 p:igs , alóni de uma

II. em branco, fiii,-.!!. E.

Na primeira das XII pags. prels. o titulo do anterosto (O Paço de Cintra>) ; a pag. II

em branco ; na pag. Ill o titulo do rosto, impresso, em linhas alternadas, a preto e

vermelho (a vermelho são impressa» as linhas: 2, 5, 8 e II): a pag. IV em branco;

na pag. V e parte da VI (primeira em que aparece a numeração) o ÍNDICE DO
TEXTO»; na restante parte da mesma pag. VI e na pag. VU a indicaç.ão para a

«COLOCAÇÃO DAS ESTAMPAS»; a pag. VIU em branco; e de pag. IX a XII:

«EXPLICAÇÃO.»

O Icxto propriamente diío da obra vai de pag. 1 a 213; na pas. 215 umi «ADVERTÊN-
CIA»; de pag. 217 a 257 o .APPENDICE» (.DOCUMENTO I-MEDIÇÃO DAS
CASAS DE,CINTRA» (pp. 219-220); .DOCUMENTO Il-LIVRO TRUNCADO DA
RECEITA E DESPEZA

II DEIJANDRÉ GONÇALVES» (pp. 221-243); -DOCU-
MENTO III-RELATORIO D.\S .AOUAS DO ALMO.XARIFADO DE CINTRA

[|

ELABORADO PELO ;| SR. ABREU VICTAL^ (pp. 245-254) ; ^DOCUMENTO IV-
D. LUIZA SIOEA DE TOLEDO» (em latim e em Versão do rA» P.^ Fiadeira;

pp. 255-257); nas pigs. 259 e 200: .BIBLIOORAPHIA-OBRAS CONSULTADAS
PARA A COMPOSIÇÃO D'ESTE VOLUME; c de pag. 261 a 274, a duas cols., o

«índice ALPHABETICO.»

Trabalho monogriifico interessante e muito apreciado. Bela e luxuosa edição, que tem a

enriqucce-la numerosas ilustrações, muitas das quais de pag. inteira e impressas

aparte. Uma destas estampas, de grandes dimensões e belamente impressa a cores,
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reproduz o «Teto da sala dos brazões no Real Paço de Cintra 1903' segundo uuia

explendida aguarela de Casanova. A impressão, muito nitida, ioi executada sobre

óptimo papel.

- (O 'i94l— Sacramento [Fr. Anlonifi do).— Viagem siuila, e peregrinarão rlevola,

que aos santos lugares de Jerusalém, em que se o))roii a nossa liedeniprào,

fez nos annos ile mil setecentos e trinta e nove, e quarenta... Religioso

dB S. Francisco da Santa Província de Portug.al . . . Na occasião, em que

foi por Comniitísario da Conducta das esmolas, que deste Reino de l'or-

tugal, e suas Conquistas v5o todos os annos por ordem do magnânimo

liei, o Senhor D. .loao V. Primeira farte. Km que se trata da viagem aos

Santos Lugares, c volta ao Reino, com Relação dos successos, que nella

houve, Dedicaila a Nossa Senhora da Concei^,'ão. . K subdedicada á au-

gusta mageslade de Dom João V. nosso senhor. Lúbca, i\'a Oijicvm de Mi-

ijiicl Maitcscal da Costa, .. Anuo tA.DCC.XLVlIl. Com todas as lireni;us ueccs-

mrius. ln-4."' de XLVI pags. íprels.) inuins. e 19.") nunis.

As XLVI pags. prels. compreendem : dizeres do frontispício, acima transcritos (impres-

sos a preto e vermelho); Dedicatória .i Senhora da Conceição; Subdedicatoria a

D. João V; «Prologo ao Leitor.»; Licenças permitindo a impress,ão do livro; «In-

dex dos capítulos, que se contém neste Livro.» ; e uma «Advertência.»

SEGUNDA PAUTIÍ, Em que se trata da visila dos Santos Lugares, e

noticia das Indulgências, (pie nelles se ganhão, com iiislrucyões espiri-

lunes mui proveitosas para os Ltilores, Dedicada a Deos Menino Collocado

no Coro do mesmo Real Con\ento de S. Francisco da Cidade diante da

Rainha, e Senhora dos Anjos Maria Saidissima sua Mai, e nossa soherana

Advogada. Lí.i6o<j, iV« Officiva de Miiiud Manencnl da Costa... Anno M.UCC.
XLVIIl. In-i." de VIU pags. ([ireis.) inuuis. e 474 nmiis.— yl,-; daaa Partes

em um vol. K.

As VIU pags. prels. inserem: frontispício; «Dedicatória ao salvador do mundo Ueos

Menino...^; e «Prologo.»

I.ivro curioso e estimado. Pouco vulgar. Bom exemplar. -Figanière, Bíb!. hist. port.,

n.o 90J.— Palha, n.o 2369

Sacramento {Fr. João d»).—Chionica de Carmolilns descal(.'(>s. . .— Veja-

se : Sunta Anna {Fr. Belchor de).

21)42—Sacramento {Fr. Leandro doj. — MKMOlilA ECONÓMICA
||
SOHHK A

i'LANTA(.;ÀO,
II CULTURA, E PRErARAÇÃO

||
DO GIlA

|| ESCRIl>TA POR

^ ^^ II
ÍV. LÉANDBO do SACRAMEXTO,\i Licenciado em Filocufui pda Um-

I n 'JV
^ vcrsidade de Coimbra, Pro-ft/esfor du Botânica. Agricultara na Muito Leal,

/^' Nobre \\
Cidade, e Corte do liio de Jantiro...

||
(Escudo das armas I)rasilei-

ras)||RIO DE JANEIRO. || Na Typoghaphia Nacional. 1825.
|| ||

POR UIWEM SUJ-EBIOU. ln-4." de 48 pags. E. ^
Na primeira pag. o frontispicio ; a pag. 2 em branco; nas p.igs. 3 c-! uni picanibulo; c de

pag. 5 a 48 o texto picprianienle dito da Memoria.

Opúsculo, no seu género, curioso ; desconliecido a Inocêncio e a Brito Aianlia seu iiinli-

nuador ; mas registado iielo sr. ?,icranicnto Blake no seu Diccionarío bibllographico

brazilelro, tomo V, pag. 294. RARO. O sr. Di. Cailos Rodrigues não o possuía, pois

o não descreve na sua Blbliotkeca Brasiliense.

/'
n ''!94y— Sahlstedt (/4/;ra/i(i»í).—-Grammairo suédoisc, Uoiilenant les riígies do

O ^ cotte langue ctablies sur Pusage actuei, avec Papproljation et d'après les
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ordres de rAcadériíie royale des sciences
;

par... A Stockholm, Et se

troure à Paris, Ches Théophile Barroh fls .. WiS. In-8.» peq. de lV-152

lj;ig. E.

•ill44-Said [Jnsé lífjíío).— Diccionaiio m\ tholagico, histórico, e geográfico para ^^ y
inlelligencia dos nomes próprios, que se eiicunlrão em Horácio. 'Jraduzido //?? ^ O
do franoez por, . . Professor Publico de Grammatica, o l.ingua Latina na

Cidade de Viseu. (Escudo das armas reais portuguesas). Lisboa. A'a 0//(-

cina das Filhas de Lino da Silva Godinho. Armo de l8'J3, . . In-i." de 232-1

'"''^' ^-^y
2U4Õ—Sainctonge (Madame Gtllot rfe).- IIISTOIHE || DE ||

DOM ANTOINE
|| ^ j)^ -^ O

ROY DE
II
PORTUGAL. || Tirée des Menioircs de Dom

|i
Gomes Vafooncel-

los de Figueiredo.
I|
Par Mad. de Sainctongis.

||
íMoiiogrania

;
gravura eui

madeiraj
il
Suivant la copie cie Paris.

\\
A .AM8TEHDAM. |l Chez |1

.T. LOFIS

de LURME & EST. KOGER,
||
Marchands Libraires Uv lu líeldii,

|1 .M, bU.

LXXXXVL (I69t)).— In-12.° de 178 pags. E.

A ])iiiiieira pagina em branco ; nu pag. 2 uma graviiia alegórica, a servir de ante-rosto ; na

l)ag. 3 os dizeres do frontispício acima reproduzidos, impressos, em linhas alternadas, a

preto e vermelho ; a pag. 4 em branco ; de pag. 5 a 7 a Dedicatória >A SON ALTESSA

II
DOYALE 11

MADA.ViE.» (abre por nma letia inicial ornada e fecha ; «MADAME \\De
'

vôire AUefSe RoyaleWti tiés-fêu-
ll
raife, & tiés-obéirfante H fervante, OlLLOTdeU

SAINCTONOE..) ; de pag. S a 10 : «AVERTISSEMENT.. ; e de pag. II (piimeira em
que aparece a numeração) a 17S o te.\to da obra propiianiente dito.

Na composição tipográfica, adornada com três letras iniciais de desenho de fantasia, três

cabeções e um florão de remate oruameufais, empregaram-se caractcies ledondos e itá-

licos de vários corpos.

O volume confa oito cadernos de impressão: os sete primeiros, de doze ff. cada um, lu-

bricados : A 2-A 6 a O-O 6; e o oitavo, de seis ff. somente, rubricado: H-H 3.

Á cabeça das pags. (II a 17S) a rubrica -.-Hifíoire de Dom Antoine, nas p:ires ; e: Rey
de Portugal, nas impaies.

A gravura de anle-rosto, que, na parte inferior, mostra um cavaleiro (D. António ?) que se

dirige a todo o galope para onde o seu exercito se vê combatendo, tem no alto os dize-

ics :-Hi.sTOiRE
,, DEÍI Dom A.ntoine j Roy de

||
Poktug.íl. Esta gravura, :ibeita a buril

em chapa de metal, não tetn a rubrica do artista que a desenhou ou executou.

Obrinha muito interessante para o conhecimento da história de D. António, Prior do Crato,

e dos mais notáveis sucessos políticos e militares daquela época; e por isso muito esti-

mada. Edição RARÍSSIMA. Bom exemplar ; apenas uns pequenos picos de traça se

vêem em algiun.as folhas.

»Da obrinha de Madame Gillot de Sainctonge, já temos tido exemplares duma outra edição,

dada á estampa em Paris, no mesmo ano de 1696, e também muito rara. Os dizeres do

seu frontispicio rezam textualmente assim :

«HISTOIRE
II
SECRETE |1 DE || DOM ANTOINE H ROY Ij

DE PORTUGAL. ||
Tirée des

nieuioires de Dom Gomes de Vasconcellos de
II
Figueiredo

||
(Pequena vinheta de {>rua-

niento)llA PARIS AU PALAIS, 1| Chez Jhan Ouibnard, a Tentiée de || la Grand'SaUc,

à rimage dfS. Je.an.|| || M. DC. L.XXXXVI..

Consta de um volume em formato de 12. o gr., de IV ff. de prels. (|-rontispicio ; Dedi-

catória íA SON ALTESSE
II ROYALE, |i

MADAME.» ; e .AVERTISSEMENT.-) inums.

e 254 pags. nunis., com o texto da obra. 7

'2'.'46— Saintine (X.-iJ.;.— Picciola, par... Sei/.i^me pdilioii, levue cl ctirrigéo.

Foris, Cliarijentier, lS4õ. (No verso do aiiti,-rosl(): Imprime par Plon
Fràres . .]. In-S." de IV-318-I pags. E.

2'J47— Salnt-Maro Girardin (iti.). — Coiirs de liltéialiirc dramalii|ue (ni de ^ '7^/r> /^
Piisage de.s icissious dans le draiup; par... Parts : Clinrnentiir. . lS:'>õ. -^ '^ "
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(No verso dos ante-rostos : PariK.—Imprimerie de G. Grutiot). ln-8."

\<eq., 3 tomos de Vl-378, IV-42S o IV-414-1 piígs. E.

•2048 L'allemagne politique et littóruiie, puv., . Troisième ínilion. Brn-

xelles. Société Bclr/e de Librairic. Haiitnan et C. lS4õ. {Imprimerie t(r

Bauman et Ce- Deltomhe, G«:ra«í.).— In 8.f> pcq. fie IV-XXXY-Tll 1 11-

248-1 pags. K.

2940— Saint-Priest (Alexis de).— Ilistoiíe de l;i chulé des jésuites au XVlU'

, ) siec-le 1700—1753; pnr le C.'<: do.., Nouvcllo édition, revue, conigée i'l

(lonsiderablenieiit augnieiitóe. Paris: Amynt, 1840 (No fim: Coiilom-

miers.— Imprimerie de A. Moimnin). Iii-S." de XII [iigs. de pieis. (l>'i'or.-

tispicio; ((Próface » ; -e «Avant-proiios. de rédilion de •1844.») e 424 d

n

texto. \L

2íl.^)0— Saint-Projet [F. liuilhc (/«).— Ai ologio seientifique de la foi chrctieruu',

. par lo Chauoine. . . Seeonde édilloti. Paris. Lihr. de la Soe. Bibl. Vi-

A/ Ó-' 'O ctor Palme... Y.SS.J {Toulouse, imp. Doi(ladoure-Privut}.\n-H." áe IV X\'l-

•Í97 pags. K.

2051 -Saint-Simon [Loiíis de).—Mémoirrs eoniplels et autheutiíiues ilu iHic

de Saitit-Simon sur lo sií-cle de I.onis XIV et la régence, publiés sur Ic

'^ /9 i /(i n luanuscrit original entièiement éorit de la iiiain de rauteur, piír le Mar-

T "^ /^ "^ quis de Sainl-Simoii... Nou\elle édition revue et corrigée. Tomo premier.
""

' (Escudo d'armas de Saint-Siruon). Varis. Delloye, Editeur ,. l842-4i).

(No verso do ante-rosto: Imprimerie de Ducessois ; e n'oulros touios

:

bnjrimé par E. Thunot). Ir-S." [cq., 40 lonios cui 19 vols. E.

Memorias interessanlissiiiias e muito apieciadas. Boa edição, uma das mais completas

que se tem feito das Memoires de Saint-Siraon j ilustrada com o relr. do autor e

trinta e sete outros de homens e mulheres notáveis rio ultimo quartel do sedilo

XVII e primeiro quartel do século XVIll. Já pouco comum no mercado. lioni

exemplar.

2i)52—Saint Victor (L. G uiUemuiu de).- Oritivnc de la mavonnerie adonhira-

. ^
mite, ou nouvelles ohservaliones critiques et raisonnóes, sur Ia Philoso-

^^ phie, les Hiéroglyphes, les Mystères, la Superstilion et les Vices des Ma-

ges. Préoédíe d'un Ctiapitre sur TRgypte ancierineet modenic ; ji\ec des

remarques el des notes sur les Historiens et la Chroiiologie du monde.
.4 Heliopolis. lltíl. In-lS." de IV-IW p.-igs. K.

Livrinho, no seu género, curioso ;
publicado anónimo. Pouco vulgar no mercado.

Sainz de Baranda {Pedro).— Kspafia sagrada. . . — Veja-se; hlúrez < Fr.

Henrique).

'MW-Sala (ÍV. Gasí>nr),-EPITUMli:
1]
DE LOS PR1NGI-|| PIOS, Y PHOGHKS-

/ ;,
SOS

II
de las guerras da Calaluua en los

1|
auos ití40. y !64i. y (^lala- 1| da

vitoria de Mon-
|1
juyqne.

||
ESCRIVELO EL P. M. F. GASPAH S.\LA

||

dei Ordeii de San Augujtin, Catedrático de Theologia (/e || la Vnitierfi-

dad de Barcelona, y I.etor Maç/i/tral de
\\
lu Sancta lylefia de I.erida. :'

DEDICADO
II
A LOS MVY li.VSTnES SKNOHIS PE- ||°putados, y Oliid(,-

ivs.
I!
V

I!
A LOS MVY lEVSTRES SENORES CON- 1|

sclleres y lábio Coii-

lejo "de la Ciudad de Bdicelonn.|| ^ Por mandado de los feiíore.-i

Peputados.
fl
En Barcelona. Por l'edro Lacanalleria. Afio i64i. E agora

<3/i^'



SABIA FLORA
MALSABIDILLA.

A D G N IVAN A N D R E S
Hurtí do ãe Mendoça Aíarques deCaf2ete,Sefior

de lai villas df Arjeteyfupartido^Montero ma.
yor dei Rey niíejlrofefior , Guarda mayor

d: la Ciiidãdde Cuenca.

AVTOR.ALONSO GERO-
nimo de Sabs Barbadtllo.

Âno 1(521.

CON PRIVILEGIO,
£f> Madrid , Por Luis Sanchez.

A coJL'< d: Andrii di Carrapiuílla merca-

derdeltbroi^

Rosto do livro descrito no Catálogo sob o u.o 2955, Fac-siniile

de tamanho igual ao do original.

(Hag. 401)





AZEVEDO - SANODÃES 40

1

Im
II
preíTo em Lisboa pello melmo original, Por António Aliuirez,

||
Ini-

preííor dei Rey noflo Senhor. Anno ili4i.—In-4.° de 40 ÍT. B.

Na frente da primeira folha os dizeres do frontispício acima reproduzidos ; no verso da

mesma primeira H. o Privilegio régio e Licenças permitindo a impreísão, (aquele,

passado a Lourenço de Queirós, livreiro em Lisboa, vem datado e subscrito : '...Em

Lisboa a b de Mayo de i64i.
|| Francisco de Lucena.») ; na frente da ti. 2 uma Dedi-

catória do editor «AO SENHOR lOAM
il
RODRIOVES DE SAA DE MENESES,

Caualleiro da Ordem de Santiago, Camareiro |;
.Mòr d'el-Rey D. lOAM o IV. noffo

Senhor li filho Primogénito do Conde de Penagui.ío, ,, & Herdeiro de fua cafa, [| &c.>

(datada e subscrita no Dm: «... Lis-^iboa a 27. de Mayo de i64i. E o primeiro da

Re/íaiira-
1;
ção de Portugal. Criado de V. S. \\ Lourenço de Queirós.») ; no verso di

mesma íi. H a Dedicatória do autor : .A LOS MVY ILVSTRES SENORES ;; Depu-

tados dei Principado de Cataluna. Y los muy ||
Iluftres feíiores Conrelleros, y fabio

Confejolide Ciento de la ciudad de Barcelona.» ; na frente da H. 3 novo frontispício:

.1'RINCIPIOS, V II
PROGRESSOS DE LAS

l;
Guerras dei Principado de Cata- 11 luiia,

y ferialada vitoria en Mon- Hjuyque. :. Afio ||
1 64o (Vinheta quadrangular represen-

tando dois anjos segurando uma custodia com a Santa Eucaristia; gravura em ma-

deira) Y i64i En Lisboa. Coit todas las licencias.
\\ II

Por António Atures.

Impreffor dei Rey N. S. i64i.» ; na parte superior do verso da mesma fí. 3 um peq.

preambulo -A TODOS.», e na parte inferior o Visto permitindo a impressão primi-

tiva (datado e subscrito: «... De la Deputacioa aios i5 de Febrero ano i64i \\Et

Dotor lofepli Fontenella, Affeffor dei General de Cataluna.'); e da frente da

11. 4 em diante o texto do -Epitome» propriamente dito.

O (9t>nsculo é formado por onze cadernos de impressão: o primeiro, de duas ff., está

rubricado, no pé da frente da segunda : 1 2 ; os nove imediatos, de quatro ff. cada

um, rubricados, no pé da frente das duas primeiras ff. de cada um deles, respecti-

vamente: A 2 (a primeira fi. deste caderno não apresenta a competente rubrica A),

A 3 a I, I 2; e o ultimo, de duas ff. somente, rubricado, no pé da frente da pri-

meira : K. -Níão ha caderno com a rubrica J

.

A composição lipográlica, adornada com duas letras iniciais de desenho de fantasia

(gravura em madeira) e um cabeção decorativo, foi efectuada com caracteres redon-

dos e itálicos de vários corpos.

Opúsculo interessante e muito estimado. Edição MUITO RARA. Belo exemplar.

-

Salva, n.o 3166; -Palha, n.o 3251.

3954 Outro exemplar. {Vau ponco apatailo á cabeça, manchado d'agua o ,J W J CJ

falto de urn pedacito da ti. 6, com prejuízo de algimias palavras). E.

2955—Salas Barbadillo {Alonso Geronimo de).—LA H SABL^ FL( IRA
i,
MALSA-

BIDILLA.—£:« Madrid. . . 1621. /'^''â4Õ d
(Do frontispício damos, em folha áparle, a exacta reprodução {oto-zincográfii-a).

In-S." peq. de VIII íí. (prels.) inums., ItiS nums. na frente, e mais duas

inums. e nma em branco, finais. E.

As VIII ff. prels. compreendem o seguinte : frontispício (acima reproduzido em «fac-

simile») (frente da 11. I; verso em branco); -TASSA» (datada e subscrita no fim:

.... Madrid a
I
ocho de Febrero de mil y feifcientos y |1 veinte y vn anos. ||

//«/•-

liando de Vallejo.') (frente da fl. II); 'Suma dei priuilegio.' e Visto do Licenc.

Murcia de la Liana (verso da mesma ti. II) ; <Aprouacion» de Fr. Andres Sanchez de

la Costa e Licença do Doctor Diego Vela (ou antes, por seu mandado, Diego de

Ribas) (frente da fl. Ill); «Aprouacion de Dou Iuan|| Varona Zapata Capellan
il
dei

Rey N. S.», datada e subscrita no fim : .... En Madrid a 8 de|| Nouiembre de 1620.

WDonluaii Varona Zapata.' (verso úe referida fl. III); «DON DIEGO CA- 1| rrillo

de Mendoça.
i!
SONETO.» (frente da H. IV); .DON FERNANDO!; Hurtado de

-Men-' doca.» (nove quadras; verso da mesma 11. IV e frente da V); .DON DIEGO
DE ji Contreras Pamo cauallero

||
dei habito de Santiago en || alabãça dei Autor.» (de-

voL, II :g
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íjcjl'

cima; verso da mesma H. V) ; .DE ANDRES DE || Carrafquilla en alabança
1| dei

Autor.» (decima ; frente da li. VI) : <ZVAN BAPTISTA
íi
Colombres en alabança

|| dcl

Autor, (decima ; vcrao da uiesma II. VI. Todas estas poesias em composição tipogr.i-

fica com caracteres itálicos); Dedicatória: «A D. IVAN || /1AÍD/;£S HVRTADO\\de
Mendoça Marques de Cane-\\te...> (datada e subscrita no fim: «... De Madrid a

IO. de Febrero de |1 1621 . IM/o/j/o Oeronlmo de SatasWBarbadiUo.t ; H. VII e frente

da VIU) ; e, em caracteres itálicos, Prologo «Al VVLOO.» (verso da mesma H. VIU).

De folha I á face da 165 decorre o texto da .La sabia Flora Malsabidilla», dividida em
três actos, rematando com o usual — FIN; no verso da mesma fl. 105 e nas duas

folhas inums. finais, em caracteres itálicos, vem ; -SYLVA. j; Albanio a Laura.»

O volume contém vinte e dois cadernos de impressão : o primeiro, de oito íf. (as prels.),

rubricado, nu pé da írente da segunda, terceira e quarta ff. , respectivamente : t 2,

t 3, t 4 ; e os vinte e um imediatos, também de oito lí. cada um, rubricados, no pé

da frente das quatro primeiras 6. de cada um deles, respectivamente: A, A 2, A 3

A 4, a X, X 2, X 3, X 4. Note-se porém que não ha, como é usual, caderno rubri-

cado com as letras J e U.

La sabia flora MalsabidiUa é uma comedia em três actos, das denominadas de intriga.

Escrita em prosa, com algumas composições em verso a entremeiar o seu texto.

Passa por uma das melhores produções liter^irias de Salas Barbadillo. Edição primi-

tiva, muito bem executada; os exemplares são hoje MUITO RAROS. O nosso,

aparte uma leve mancha d'agua em algumas folhas, encontra-se optimaniente conser-

vado. -Salva, n.o 1398.

2936 EL SVBTIL
|1
COROOVKS PEDUO

|1
DE VRDEMALAS.

||
.4 DON

FERNANDO PIMENW tel.y Bequefenes. \\ AVTOK ALONSO GEHONIMO
||

de Salas Barbadillo.
||
CON VN TRATADO DEL

\\
Cauallcro Perfecto.

\\

Ano (Marca do impressor; gravura em madeiraj iQ2o
\\ CON PRIVILE-

GIO.
II

En Madrid. Por luan de la Cuefta.—In-8.» peq. de IV íl.

(preis.) inunis. e 167 nums. na frente, além de uma inum., final. E.

Na frente (veiso em branco) da primeira das IV folhas prels. o rosto do livro, com ps dize-

res acima transcritos ; na frente da fl. II a tSVMA DEL PRIVILEGIO.' (datada e su-

bscrita no fim : oSu data en Lisboa à
\\
veynte y ocbo de Setiembre de |1 1619. aiíos.

I|

Pedro de Contreras.') ; no retro da mesma fl. II a <APROVAClONDEL ,\ ordinário.'

(datada c subscrita: <•... Eir Madrid à 30. de Agofto
|| de :6i9.

[, El Licenciado Alo/t/o

ide Yllescas.") ; no verso da mesma fl. III outra «APROVACION. (datada e subs-

crita : <,.. En Madrid a nueae de Se-\\tiembre de mil feyfcicnios y diezy nueue.
\\

El Licenciado António
;| Luys dei Rio.»); na frente da fl. IV um Soneto; *A DON

FERNANDO 11 Pimentel y Regue/enes, don || Fernando Bermudez, \\ Caruajal.' ; e no

verso da mesma fl. IV a Dedicatoiia : i<A DON FERNANDO \, Pimentel, y Requefe-

nes.> (dat.uia e subsciita no fim: «...de Madiid à fcis de Enero de 1620.
||
/1/oh/o

Oeronimo de I|
Salas Barbadillo.').

As 167 (aliás 267) ff. nnnis. compiecudein : de fl. 1 a 1 OS (aliás 20S) (ii ente ; verso cm

branco) o texto da Primeira parte (linica) de Pedro de VrdemalaSt que consta de inua

novela, em prosa e verso, em que o autor, judiciosa e energicanieTite, condena alginis

maus costumes contempoiàueos ; de fl. 109 (aUás 209) a 165, em vez do •Trat.ido dcl

Cauallero Perfectov anunci.ado no frontispicio do volume, está :

•EL GALLARDO ||
ESCARRAMAN.

i|
COMEDIA Wfamofa.'

»'

escrita em verso, e dividida cm três actos; c nas ff. 166 a 167 (aliás 266 c 207):

ALBANIO A LAVRA. ||SVLVA.», cujo texto fecha com o usual -FIN.

A folha inumerada final insere somente, a meio, o seguinte registo final

:

E N MADRID,

Por luan de la Cuefta

Ano. M. D C. XX.



^ DISCVRSOS r,^

^f políticos, .Y ¥
^^^ MILITARES, EN LA VIDA DEL gó^
^^ Conde Don Nurio Alvirez Pereyra, zS^
4^ ConJcHiWc delReynodc lâ?-^ Poriugjl. ^

^ SALANIO Ê.

^ Luficano. g,
^ SE LOS OFRECE AL SENOR Êbí

FranciícoBarfeiOidelCoDfejodcGuerrícJc &'S^
"^iíí Portuga! , Prsfidente de In !un;.-í dcl Co- i;í^

í^ C3ercio,yFlctasdíl Bfaíll.y Reíiiiira- pvf-"^ doi de actuei Efti. !g}«

£ Í-CR/ /£/. Oí

A-£«

^ CON LICE>?CiA. EnZJi?gof3,PorIuan k^
áí^ delbar. Anodci67o. ^^

C?.)

ik

Frontispício da obra descrita no Catálogo sob o n.o 295S.

O original mede 131X1'5"""-

(Pag. 403)
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A composição lipogrifica, embelezada com três letras iniciais ornadas e dois cabeções deco-

rativos, foi executada com caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

O volunre contém trinta e cinco cadernos de impressão : o primeiro, de quatro ff. (as prels.),

rubricado no pé da frente da segunda, terceira e quarta, respectivamente : § 2, § 3,

§ 4 ; os vinte e três imediatos (2. o a 24. o), de oito ff. cada um, rubricados, no pé da

freme das cinco primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4,

A 5 a Z, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5 ; os nove imediatos (25. o a 34. o), também de oito ff. cada

\\m : Aa, Aa 2, Aa 3, Aa 4, Aa 5 a KK Kk 2, Kk 3, Kk 4, Kl< 5 ; e o imediato e ul-

timo, de quatro ff. sómeirte, rubricado, no pé da fi'cnte das mesmas ff., respectivamente:

LI, M 2, LI 3, LI 4.

.\ uunreração das folhas passa de 199 para 100, e assim segue esta nova ordem até final, de

forma que a ultima das folhas numeradas apresenta a rubrica 167 em vez de 257, que

llie competia.

Livro interessante, e muito estinrado, como de resto o são todas as obras do erudito, jo-

vial e apreciado escritor espanhol Oeronimo de Salas Barbadillo.

Edição original, a mais procurada e valiosa. MLMTO RARA. Óptimo exemplar ; «penas fa-

lho da fl. 128.-Salv«, n.o 1401.

Salas y Tovar (/'. Joseph Pellicer de).— Veja-se, no Suplemento final

:

PelUccr de Salaty y Tovar. t

2957—Saladin (J.).— Notions des sciences physiques, cliiniiques et géologi-

t]iies, ilans lours rapports avec les aits, l'agrictilture et Téconomie do- '

^

mestique, a rusage des Propriétaires ruiaux et des Cures de Campagne,

Par... pharniacien. Moulins, Martial Place. . . iSôO. (Moulins.—Itnpri-

merie de Martial Place). In-S." de VI-V-1(j6 ptigs. E.

2938-Salanio Lusitano.-DISCVRSOS || POLÍTICOS. . . En Zaiago(;a . . . Ano /

de 1670. ^ /) /p/^.t^ O
(Du froniispicio damos, em folha aparte, o exacta reprodução fotu-zincografiea).

In-4.° de 75 ff. inunis.. 011 sejam dezanove cadernos de impressão de

quatro ff. cada um : o prinifiio rubricado, no pé da frente da segunda 11.

:

<I 2 ; e os imediulc/s, rubricados, no pé da frente das duas primeiras ff.

de cada um deles, respectivamente ; A, A 2 a S, S 2 : não havendo porém

caderno rubricado com a letia /. K.

Na frente (verso em branco) da primeira fl. vem o frontispício (acima rcpiodurido foto-zin-

cogiàficameute) ; na fl. 2 c frente da 3, cm caiacteies itálicos, a Dedicatória: "AL Sli-

NOR I!
FRANCISCO BARRETO, Df:L CONSEjO

i|
de Guerra de Porhigal, Prefideute

de la lunta
|1
dei Comercio, y Flolas dei Brafil,

i| y Refiauiador de aquel
||
Eftado.» (co-

meça : 'Salir coa aderto lie accio-\\nes Politicas, y Militares, \\ no es fácil. .-

e acaba : « . . . Dios guarde ã V. S. los anos que || defeo. Qiyos pies befa. \\ Su menor

criado. 1' Sa/a«í» Lu fitano.*) ; no verso da mesma fl. 3 um pequeno Preambulo: «AL
QVE LEYERE..

Na composição !ipográfica, adornada com duas letras iniciais de desenho de fantasia e va-

ries florões de remate ornamentais (gravura em madeira), notani-se caracteres redondos

e itálicos de vários corpos.

Conr excepção do verso da fl. do rosto, todas as paginas teem taija igual á que embeleza

o frontispício (de que acima damos o fac-simile).

Livro interessante, e de muita valia para a história de D. Nuno Alvares Pereira, o Santo

Condcstavel, pondo em relevo os seus admiráveis e valorosoi feitos militares. Edição

íinica; impressão nítida sobre óptimo papel de linho. MUITO RARA. Bom exemplar,

conr encadernação (inteira de carneira) da época.

Inocêncio diz que Salanio Lusilar.o era pseudóinnio usado por Fr. António de Escobar, que

lambem se serviu do nome de Gerardo de Escobar. Sobre este assunto e o que respeita
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i verdadeira autoria do livro acima descrito (livro que o mesmo Inocêncio, persuadido

de que era a obra publicada sob o titulo de El fferoe Pottuguez (1), atribuc a Ber-

nardo José de Lemos Castelo Branco), veja-se o Dic. blbi., tomo 1, pags. 129 e ISO.

Salazar (Francisco Cervantes de).—Veja-se, no Suplemento final : Cervan-

tes de Salazar {Francisco). — 5P ©lU'rtS ii , . .

2'J5<)—Salazar de Mendoza (Pef7/o).-CrioNicoN |1
DE LA EXCELEN ]1

tiflinta

Q cala de los
||
Ponçes cie Leon. || Al dv^ve de abcos \\ don Rodrigo : quarto

de el nombre II su Caberá y pariente mayor ||
en Espaíia e Françia.

Estes os dizeres do frontispicio, que é adornado de um elegante arco triunfal alegórico

encimado pelo escudo das aruias dos Ponces de Leon, ladeado por duas figuras

simbólicas de mulher (bela gravura a buril em chapa de metal). No fim do texto

(Tabla) da obra o registo

:

EN TOLEDO. || Por Diego Rodrigues, iwprejfor de el Bey \\ nueftro fe-

Hor.
II
Alio CIO DC XX. (IBaO).—In-4." de, além da portada, 286 IV. nums. na

frente e mais IV inums., finais. E.

Na primeira das II ff. prels. e na frente da segunda, em caracteres itálicas, a Uedica-

. toria : « A DON RODRIQO PONCE DE LEON, QVARTO
||
de efe nombre, tercero

Duque de la ciudad ;; de Arcos, Marques de Zahara... y en Fran-
íl
cia, Cauallero

dejlel Tufon, &c.. (datada e subscrita no fim: >... En To \\ ledo, veinte y nueue

dias de et mes de Diziem- \\ bre, de 1620. || Salazar de Mendoça.») ; e no verso da

referida II. II a •Suinma de cl Príuiícgio, y cenfuras.^

As IV ff. inums. finais inserem, em caracteres itálicos, a «TABLA DE LAS
\\
COSAS MAS

NOTABLES.», que remata por o registo tipográfico acima reproduzido.

Obra, no seu género, interessante e muito estimada. Bela edição (l.a, e ainda a única

dada a lume até hoje), adornada com os retratos de «El Conde Don Ponce de Mi-

nerva ji vino de Francia de 18 aHos> (K. K'tyf Jculp. ; verso da fl. 17) e de «El Dv-

qve Don Rodrigo Ponce de Leon (verso da H. 258), e numerosos brasões intercala-

dos no texto, tudo primorosamente gravado a buril em chapas de metal.

'Entre as ff. 9 e 10 vem uma gravura com os retratos (em medalhões) do conde de To-

losa e do conde e condessa de Tripol, e ainda os respectivos brasões d'armas.

Os exemplares são MUITO RAROS. O nosso, em papel muito encorpado (tiragem es-

pecial ?), encontra-se bem conservado ; apenas o frontispicio, reforçado, tem um li-

geiro defeito na parte superior.

Relativamente ao reti'. do Oran Duque Don Rodrigo de Ponce de Leon, aos brasões que

esmaltam o texto desta obra de Salazar de Mendoza e aos artistas que os executa-

ram, informa Salva (Catálogo, n.o 3601)

:

«Los escudos de Armas fueren lindamente grabados por Alardo de Popma, y el

retrato dei Oran D. Rodrigo Ponce de Leon, dibujado por António Pizarro. Cean

Bermúdez no debió pues haber visto este libro cuando no lo menciona ai hablar de

las obras de aquellos artistas.»

zmi ORIGEN DE
||
LAS DIGNIDADES SEGLARES

||
DE CASTILA, Y

LEON.
II
CON RELAGION SVMARIA DE LOS REYES

||
De eftes Reynos, de

fiis acciones, calamientos, liijos,
||
niuertes, fepulturas.

||
DE LOS QVE LAS

HAN CRE.^DO,
Ij y lenido, y de muchos Ricos Honies, Con J| firmadores

de Priuilegios, &c. || Con un Heíumen ai fin de las niercedes que lu Ma-

(1) Depois publicada, em versão ijortugucsa, com o titulo de -«O Heróc poriu-

guez : vida, proesas, victorias, virtudes e morte do Ex.nio Sr. D. Nuno Alvares Pe-

reira, condcstavel de Portugal, tronco dos seus sereníssimos reis, e de toda a grandeza

da Europa... Escripto pelo P. Fi. António de Escob.ai, e novamente traduzido da lín-

gua castelhana no idioma portugucz. Lisboa : Na Officliia de Pedro Ferreira, 1744.'

In-8.0 peq. de XV1-I78-V pags.
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geftad ha heclio de Marquefes, y Condes, || delde el ano de I6ál. hafta

fin
II
dei de 1656. || PARA EL PHINCIPE DE ESPANA

|| Don Filipe nueftio

Senor.
|| POR EL DOCTOR SALAZAR DE MENDOZA

||
(Vinheta ornamen-

tal
;
gravura em madeira)

|| CON LICENCIA
||
En Madrid, en la Imprenta

Real
II
Ano M.DC.LVII (1657). ||

A coita de lufepe dei Ribero Mercader de

Libres.
II
Vendefe en fu cafa, en Ia Puerta dei Sol.— In-(ol. de IV ff.

(prels.) inums., 189 nums. na frente e mais lll inums., finais.

As IV g. prels. compreendem o seguinte : frontispício (frente da primeira fl. ; terso em
branco); «TABLA DE LO QVE CONTIENENil los Capítulos defte Libro., (a duas

cols. por pag. ; li. II); Dedicatória ao Príncipe D. Filipe, datada e subscrita no fim :

«... En Toledo treinta de ||
Agofto de mil y reifcentos y diez y ocho anos.

|| Salazar

de Mendoza.y> (fi. III e frente da IV) e : .LICENCIA.., «ERRATAS.» e *SVMA DE
LA TASSA.* (verso da mesma fl. IV).

De H. 1 a 189, a duas cols. por pag., o texto da obra propriamente dito; e nas três (f.

inumeradas finais, também a duas cols. por pag. : «RESVMEN DE LAS MERCE-
DES DE MARQVESES,

II y Condes, que fu Mageftad ha hecho defde el afio || de

I62I, hafta el de 1656..

Juntamente, na mesma encadernação, segue-se

:

ORIGEN
II
DE LA DIGNIDAD DE GRANDE

||
DE || CASTILLA. 1|

PREEMINÊNCIAS DE QVE GOZA EN || los Actos públicos, y Palácio de

los Reyes de Espana.
|| AL EXCELENTÍSSIMO SENOR || DON ANTÓNIO

IVAN LVIS
II
DE LA CERDA, DVQVE DE MEDINA || CELI, Y DE ALCALA,

CONDE DE LAIICiudad y gran Puerto de Santa Maria...
||
POR

|| DON
ALONSO CARRILLO, Abogado de los Conlejos.

||
P. D. A. D.

||
(Vinheta

ornamental, igual á que vem no front. da obra precedente) || CON PRIVI-

LEGIO
II
En Madrid, En la IMPRENTA REAL. ||

Ano M.DC.LVIL— In-fol. de

IV fl". (prels.) inums. e 52 nums. na frente.—4s duas obraa em um vol. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o titulo do ante-rosto («ORI-

GEN ,: DE ii
LA DIGNIDAD

II
DE

II
GRANDE

II
DE CASTILLA.»); na frente (verso

em branco) da li. II os dizeres do frontispício, acima reproduzidos; na frente da
n. III a Dedicatória: .<AL EXCELENTÍSSIMO SENOR ||

DON ANTÓNIO IVAN
LVIS

II
DE LA CERDA.... ; No verso da mesma H. III e na frente da IV as Licen-

ças permitindo a impressão do livro e as: tSuma dtl Priuilegio.', .ERRATAS.> e

<SVMA DE LA TASSA.y ; e no verso da mesma 11. IV o Prologo: «AL QVE
LEYERE."

Livros interessantes e estimados. Edição RARA, e a mais procurada por reunir as duaa

mencionadas obras. Belo exemplar. -A edição primitiva, compreendendo somente o

tratado de Salazar de Mendoza, foi estampada em Toledo, por DIego Rodrlguez de

Valdlulelso, CID I3C XVIII. Consta de um foi. de IV tf. (prels.) inums., 189 nums.

e uma com o registo da impressão.

2961—Salazar y Castro {D. Luiz ác).-ADVERTÊNCIAS
||
HISTÓRICAS,

||
SO-

BRE LAS OBRAS DE ALGVNOS
||
DOCTOS ESCRITORES MODERNOS,

|| /^ /'
DONDE CON La's CHRONICAS,

||
Y CON LAS ESCRITURAS, || SOLICITA ^^M^ CJ

SV MEJOR INTELIGÊNCIA || D. LVIS DE SALAZAR
||
Y CASTRO, y CA-

VAI.LERO DE LA ORDEN
||
DE CALATRAV' A, ||

Y CHRONISTA DEL REY
N. S.

II
Ano de (Emblema do impressor, i688. | CON PRIVILEGIO.

|1 ||

En Madrid: Por Matheo d» Llanos y Gvzman.
||
Vendese en la Puerta

dei Sol, à la esquina de la Calle de las Garre || ras, en casa de Andrès

Blanco, Librero.—In-4.° de XX pags. (prels.) inums. e 384 nums. E. [perg.).

As XX pags. prels. compreendem : título (circundado por tarja formada de peqs. vinhe-

tas de ornamento); Dedicatória «AL EXCELENTÍSSIMO || SENOR |t D. MANUEL
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JOACHINIIDE TOLEDO PORTVOAL Y CÓRDOVA || MONROY Y AYALA, Ulll

CONDE DE OROPESA Y DE DELEYTOSA, !; lU. Marques de Frechilla, y de Ja-

randilU...) (datada e subscrita no fim: <... Madrid, y Ju-||nio i. de 1688.
j| i(o«

Luís de Salaçarly Caftro.>); cAprovações», .Censuras- e «Licenças» permitindo

a impressão; ^SVMA DEL PRIVILEGIO.' ; ^SVMA DE LA TASSA.y ; -FEE DE
ERRATAS.' ; .CARTA DE DON HIPÓLITO DE SAMPER

|| y Cordujuela,.... (da-

tada e subscrita no fim : c. . . De cafa a 20. de Agof- 1[ to 1688. UB. L. M. de V. m. U

Su Amigo, y mayor fervidor. [1 Don Hipólito de Sampet,
|| \ Qordejuela.') ; "ADIC-

CIONES..; e «INTRODVCCION..
De 11. 1 a 363 decorre o texto propriamente dito da obra ; de pag. 364 a 366 : «ÍNDICE

DE LAS COSAS
II
NOTABLES DE ESTE LIBRO..; nas pags. 367 e 368: .ÍNDICE

DE LAS FAMÍLIAS
||
QVE TIENEN SVCESSIONES

|1 CONTINVADAS EN ESTE LI-

BRO.. ; e de pag. 369 a 384; .ÍNDICE DE LOS NOMBRHS ! PRÓPRIOS POR
LOS APELLIDOS,

I

DE QVE TRATA ESTE LIBRO.»
Livro interessante e apreciado. Edição muito bem executada

; e impressão nitida sobre

magnifico papel de linho. RARA. Óptimo exemplar.

2962 BXAMEN
i|
CASTELLANO

|| DE LA CRISIS GRIEGA,
||
CON QUE

|1

EL R. P. FR. MANUEL BAUTISTA DE CASTRO
||
INTENTO ESTABLECER

II
EL INSTITUTO BETHLEMITICO

|i
UDRA POSTHlMA

l\
DE DON LUÍS

DK SALAZAR V CASTRO,
||
Cíivallero, Procurador General de la Orden

||

de Calatrava... Chronilta maior de Caflilla,
|| y de las Índias, &c.

||
(Vi-

nheta ornamental; gravura em madeira) || ||
Impreflb en Madiid,

en la Imprenla Real.
||
Ano 17H6.—In-4.° de XXVlll patís. (prels.) inums. e

:^65 nums., afora V inums , finais. E.

As XXVIII pags. prels. compreendem: frontispício (pag. I ; a II em branco); Licenças

permitindo a impressão da obra (pag. Ill); ^ ERRATAS, t e 'SUMA DE LA
TASSA.' (pag. JV); .MEMORIAS

i|
PARA LA VIDA 1] DE D. LUÍS DE SALAZAR.»

(pags. V a XXlll); CATMALOGO DE LAS OBRAS
, Impnffas, y ma/iufcritas

de Don Luis de Sa-
1|
laiar, jormado dei de Frankenaa, y de fu Bibliotlieca manuf-

II
crita.' (pags. XXIV a XXVI!) ; e uma dedicatória em latim (pag. XXVIII)-

Nas V pags. inums. finais, vem : . RESUMEN || DE LO CONTENIDO EN ESTE
LIBRO..

Edi^o primeira. Pouco TUlgar. Bom exemplar.

2963 ÍNDICE
||
DE LAS GLORIAS ||

DE LA CASA FARNESE,
|| O RESU-

MEN
II
DE LAS HEROYGAS ACCIONES !| DE SUS PRÍNCIPES,

||
QUE CON-

SAGRA
II
A LA AUGUSTA REYNA || DE LAS ESPA.NAS

||
DONA ISABEL

||

EARNESE, 11
DON LUIS DE SALAZAR Y CASTRO

jj
Comendador de Zo-

rita. . .
il
CON LICENCIA

|| || EN MADRID: En la Imprenta de Fran-

cilco dei Hierro, || Ano de M.DCC.XVl.—In-fol. de XXIV pags. (prels.)

inums., 790 nums. e mais XXllI inums., além de uma em branco, finais. E.

As XXIV pags. prels. compreendem o seguinte : frontispicio (pags. I e II) ; Dedicatória

a Dona Isabel Farnese, datada e subscrita no fim: «... Ma-||drid, y Enero 28. de

1715. IIDort Luis de Salazai\\y Cafíro.> (pags. Ill a X); .CENSURA DEL... PA-

DRE || Afae/ZAO Fray Metcltor Tamon y Valdês...» (pag. XI e pSrte superior da

XII) ; .SUMA DE LA LICENCIA.» (parte inferior da mesma pag. XII); -APROBA-
aON DE DON MIGUEL JOSEPH DE ROXAS, || Camllero de la Ordin de San-

tiago, Doctor en Ambos Dereclios en la Vnlverfldad {\ de San Marcos de la Cladad

de Lima.^ (pags. XIII a parte da XVI); .SUMA DE LA LICENCIA., (restante

parte da pag. XVI); .FE DE ERRATAS.» (parte superior da pag. XVU); «SUMA
DE LA TASSA.» (parte inferior da mesma pag. XVII) ; Prologo «AL QUE LEVE-

RE., (pags. XVIII a XXlII) ; e «ÍNDICE., (pags. XXIV).

As XXlll pags. inums. finais inserem: de pag. 1 a X : .COSAS NOTABLES DE ESTA
OBRA..; de pag. XI a XIV, a duas cols. : .FAMÍLIAS QUE TIENEN SUCESSIO-
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NES II continuadas en efta obra.»; e de pag. XV a XXIII, lambem a duas cols.:

• famílias de que se HACE ALGUNA
11 memoria...

Além do mencionado, o volume tem também uma bela gravura a buril em chapa de me-
tal (assinida: O E D Q de Cofa ff M T R A. 1717) reproduzindo o escudo d'ar-

mas dos Fameses.

Obra, no seu género, interessante e estimada. Edição belamente executada; impressão

muito nitida sobre óptimo papel de linho, muilo alvo. RARA. Belo exemplar.

-

Salva, n.o 3600.

áfK)4-Salazar y Hontiveros {Jvm Josepli de).— GLORIAS
||
DE || ESPANA, ||

PLAUSIBLES
II
EN TODOS SIGLOS || HASTA EL PRESENTE,

||
QUE SE

DEMUESTRAN
||
à un Moderno, con vários Piintos

||
hiltoiicos, y diveifas

Poelias,
II
heroycas, y Sagradas.

|| POR || DON JLAN JOSEPH DE SALA-
ZAR

II y Hontiveros, Arciptefte, y Beiíefinado \\ de la Diocefis de Calahorra.
\\

Y LAS DEDICA
||
AL SERENÍSSIMO SENOR l| Don Fernando, gloriofo Prín-

cipe de las Afiurias:
1|
Por mano dei Marquês de Quinta-FIorida, || fu di-

gniffimo Mayordomo.
|| || CON LICENCIA : En Madrid, en la Im-

prenta de
||
la Vivd» de .luan de Ariztia, ai>o 17)^6.—ln-4.° de XL pags. (prels.)

inums. e 207 nums., além de uma em branco, final. E.

As XL pags. prels. compreendem o seguinte : frontispício (ornado de tarja formada de

peqs. vinhetas ornamentais) ; Dedicatória «AL SERENÍSSIMO SENOR || DON FER-
NANDO

i|
DE BORBON, ÁUSTRIA, !| Emmanuel de Saboya. ... ; .ROMANCE H HE.

ROICO. (começa pela formula : .SER.»'° SENOR..) ; ^EPIGRAMA.» do autor ao

mesmo príncipe das Astúrias ; outra Dedicatória : <AL SEnOR MARQUES DE
QUINTA-

1!
Florida, Mayordomo dei Serenirfimo Senor || Príncipe de Ias Arturias>

Don Fernando,
|| nueflro Dueno, por cuya mano fe pon- 1| dr.T a los pies de fu Al-

teza efte
II
Libro . ; três «DECIMAS., e um 'EPIGRAMMA.^ consagrados ao mesmo

titular; Licenças permitindo a impressão do livro; 'FEE DE ERRATAS > ; 'SUMA
DE LA TASSA.' ; e «PROLOQO AL LECTOR.»

As pags. 1 a 18S são embelezadas de tarja; e de pag. 1S9 a 206 decorrem vários «RO-
MANCES...

Livro, no seu género, curioso e estimado. Raro. Belo exemplar.

á965—Saldanha de Albuquerque de Mattos Coutinho e Noronha {João de).—

RECOPILAÇAM DE REMÉDIOS ESCOLHIDOS DE MADAME FOUQUET,
FÁCEIS, DOMÉSTICOS, EXPERIMENTADOS, & approvados para toda a

sorte de males internos, &, externos, inveterados, & difíiceis de curar,

para alivio dos pobres. QUINTA IMPREC,AM, AUMENTAda de quantidade

de segredos, emendada, & posta em mtlhor ordem, que as impressões

precedentes, muyto útil para toda a sorte de famílias, que podem fazer

estes remédios com pouco custo. OFFERECIDA AO EXCELLElNTISSIMO
SENHOR JOAM DE SALDANHA DE ALBUQl^ERQUE de Maltos Coutinho

& Noronna, Alcayde mor de Soyre... (o traductor). LISBOA. Na Offícina

de MIGUEL MAAESCAL, Impressor do Santo 0§no.. . Ânno de 1712. In-8.»

peq. de XXIV-388-II pags. E.

As XXIV pags. prels. compreendem: ante-rosto, rosto, «DEDICATÓRIA.... (subscrita:

«António Manescal.>-o impressor), e <L1CENC,AS..-As duas pags. finais inse-

rem as «ERRATAS..
Tradução estimada. Primeira edição, embora no titulo diga Quinta imprecam ; as qua-

tro anteriores o foram-no do original francês.— Belo exemplar. Muito rara.

2966—Sales [S, Francisco de).— Cartas espiritvales dei glorioso seuor San Fran-

cisco de Sales, Obispo, y príncipe de Genove. Fvndador dei Orden de re-

ligiosas de la Visitacion de Santa Maria. Tradvcidas dei idioma francês

"O Ô>

O <D

/^tçú
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ai castelLano. Divididas en siete Liin-os. Por El Lie. D. Francisco de Cvlii-

llas Donyagve... Dedicadas Al Glorioso Aposlol Sefior San Pablo. (Vi-

nheta alegórica; gravura a buril em cliapa de cobre). Con Privilegio. En

Madrid. Por Francisco Smis, en la Impreiúa dei Reyno. Avo I/ill... In-4."

de XIV pags. (prels.) inunis. e 492 nums. E.

Missivas e tradução muito estimadas. Edição primitiva, MUITO RARA. Bom exemplar.

a9tí7-SaIgado (Josc .4íig!ísío).— BlBI.IOTllIÍCA
||
LUSITANA ESCOLHIDA

||

OU
II
CATALOGO

||
dos Escriplores Porluguezes

|| DE MELHOli NOTA
QUANTO A LINGOAGEM, ||

com a relação das suas principaes obr.ss
||

ailligtíio
II
/>£ Dn'ERSOS AVTHOHES\\ por Joze Augusto Salgado.

||
Ba-

charel BN Cânones, e Skcretario da Academia ||
Polytechnica do

Porto.
||
(Vinheta alegórica; gravura em madeira)

||
POP.TO Typographia

COMMERCIAL PORTUENSE
||
Jja?;;o dc S. .ToCio Xovo iV." 12

II
111841.

In-8.° peq. de XI-52 pags. li.

As XI pags. prels. compreendem: titulo do aiite-rosto («gildiutljílfl ^USitniin CEs-

rOlIliSfl.») ; titulo do rosto (pag. III; a IV em branco); «PROLOGO." (pags. Va
VIII); e: «CATALOGO ||

MAIS RESUMIDO DOS AUTHORIS.» (pags. IX a XI).

Catálogo bibliográfico muito estimado, já dificil de aparecer no mercado.

2968-Salgado (Prt-o).-RELAC,AlM
|!
VERDADEIRA DA

||
ENTRADA (^VE EM

CASTELLA FEZ
||
Fernão Martins de Ayala Tenente da Companhia de

||

i^' Manoel da Gama Lobo, Capitão de caualos na villa de
||
Campo mayor,

acompanhado somente noue foldados, || & da preza que flzeraõ, trazendo

prizioneiros ao Conde || de Senguem, que de Madrid vinha para Badajos

com o
II
poíto de General da Caualaria, & dous criados léus,

|1
com três

pefloas mais, em hum Dialogo compo- 1| Ito pelo Autor do graoiofo de

Terracuça, || Pêro Salgado,
jl
WTFHLOCVTORES CASTELHAWS. ||

O

Conde de Senguem General, & Aftolfo leu criado. || INTEHLOCVTORES
PORTVGVESES. ||

O Tenente Fernão Martinz de Ayala. Hum loldado por

nome fulano Pantoja. 1| & hum Sargento qtie lhe deo o parabém do luceílo

entre os aplaufos do pouo da
||
Villa, quando a ella chegarão victoriofos.

II
COM LICENC,A. ||

EM LISBOA Por Paulo Craesbeec.k. Anno l645. In^."

de VI ÍT., ou seja um caderno de impressão, rubricado, no pé da frente da

segunda e terceira ff. : A 2, A 3. B.

Os dizeres do titulo acima reproduzidos vêem na frente da primeira folha, por sobre a

rubrica ou sumula do primeiro dos três Actos em que o Dialogo (aliás peça dramá-

tica em verso) é dividido. Do verso da mesma primeira fl. até á frente da fl. seis e

ultima decorre o texto do Dialogo propriamente dito, disposto a duas colunas por

pagina, seguindo-se um Soneto (o Dialogo contém dois) j e a rematar o clássico —
• FINIS.»

No verso (parte superior) da ultima il. vem somente estas duas declarações ou licenças:

<Ertá conforme com o Teu original. Em São Domingos de 'Cisboa a 4. de

Nouembro de i645.

M. Fr, Ignacio Qaluão.^

«Taxarre efta relação a reis. Lisboa 4. de Nouembro, de i645.

Ribeiro Cazado.y

Opúsculo curioso e muito estimado. RARÍSSIMO. Bom exemplar; apenas um pouco

aparado á cabeça.

2í)C9-Salgado (Fr. riceníc).—COMPENDIO HISTÓRICO |1 DA ||
CONGREGAÇÃO

II
DA

II
TERCEIRA ORDEM

||
DE

|| PORTUGAL. ||
COMPOSTO ||

POR
||
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Fb. VICENTE SALGADO, ||
E.r-Geral. e Chromfta da mefma \\

Congregação.
\\

(Peq. vinheta ornamental em feitio de coroa)
||
LISBOA. M. D. CC. LXXXXIIL

(1793)
II

^—
II
Na OrnciNA de Simão Thaddko Fbbrbiba.

||
|| Com

Licença da Real Meza da Conimifsão tieral fu- \\
bre o Exame, e Cer>J'vra dos

Urros. In-8." peq. de frontispicio e IV-I-23U pags. E.

As IV pags. qne seguem ao froatiapicio inserem o Prólogo «AO LEITOR.» ; e a ime-

diata (inum.) as .ERRATAS.>
No 6m do texto da obra, como que a rematar, vem a declaração da Taxa : «Foi taxada

efte livro em papel a tre- 1| zentos réis. iVleza 20 de Junho de 1793. 1|
Com três Ru-

bricas.'

Crónica monástica interessante e estimada. Edição primeira, e a única até agora publicada.

RARA. Bom exemplar. -Figanière, Bibl. hist. port., n.o 1339.

-21170 ORIGEM, e PROGRESSO 11 DAS ||
LÍNGUAS ORIENTAES H NA

CONGREGAÇÃO
II
DA TERCEIRA ORDEM DE PORTUGAL 1| OFFERECE[\ /é^9^^^

AO EX.mo E R.mo SENHOR
||
BISVO DE BEJA,

||
. . .

||
Fr. VICENTE SAL-

GADO,
II
MlNISTfíO GERAL E GHRONISTA

\\
DA MESMA CONGREGA-

Ç.lO.
II
??=-^

II
LISBOA:

j! Na Offic. de Símão Thaddeo Ferreira.
||
ANNO

M. DCC. XC.
II
Com Licença da Real Meza da Commifsão Geral \\Jobreo Exame,

e Cenjura dos Livro!!. ln-8.° peq. de 9.3 (aliás 94, porque ha duplicada a

i8) pags., além de du;is em branco, finais. E.

Apreciada, e pouco vulg»r no mercado. Bom exemplar.

2971—Salgado de Araújo (Voíio).—LEI REGIA ||
DE POBTVGAL. |1 PRIMERA

PARTE. (Única que se publicou)
ji
POR EL DOCTOR IVAN

|]
Salgado de

Araújo Abad de San Lorengo
|| de Souropirez, electo de San Miguel de

Fe-
II
ra, Prolonolario Apoltolico, y Comiíla- || rio dei íanto Oficio, natural

de la villa
||
de Mon<;on Arcobifpado

|| de Braga.
||
DIRIGIDA AL DOCTOB

MENDO
II
de Mota de Valladare.^ Cauallero de la Orden de

\\
Chrulo, Comen-

dador de la Eiicomienda de S. Vicêitle
\\ de Pereira, y dei Confejo de fu Ma-

geftad en el fu- ||
premo de la Corona de Porlngal, qtie || afsifte a fu Real

perfona, \\ Pro Religione, pro Pátria, pro Rege defeníionem lufcipe-
|| re,

legitiraum, ac naturale ius eft. || CON PRIVILEGIO.
||
Em Madrid, Por luan

Deljado.W y Ano M.DC.XXVII. (1627). — In-4.o de Vlll ff. (prels.)

inurns. e 131 nums. pela frente. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VIU ff. prels. os dizeres do frontispicio aci-

ma transcritos; de fl. II a V a Dedicatória : -AL DOCTOR MENDO DE\\Mota de

VaUadares...y; na fl. VI e frente da VII, em caracteres itálicos ; «Aduertenci.is a quien

leyere
1; eflc tratado.»; no verso da mesma fl. VII a -Suma dei priuilegio y talTa.», as

«Erratas dei difcurfo I.« e «Difcurfo 2.»; na frente da fl. VIU duas declarações de

visto: a primeira datada e subscrita: «... Madrid Nouieni- [1 bre i9. i626.
|I

.Aí. Gil

Oouçalez DeuUa.t, e a segunda: «... Dada eu Maidríd a 20. de Nouiembre de

i526.
II
El Doctor luan de Mendieta. \\ Por fu mandado. ||

luan de Perogila Noiario.> ;

e no verso da mesma fl. VIII outro Visto, datado e subscrito no fim: *... En Madrid

a 29. de
1| Deziembro de i626. |{ El Licenciado don Geronimo J de Camargo.>

.\'as 130 ff. nums. decorre o texto da obra propriamente dito, o qual contém abundantes

notas e citações, que, em caracteres itálicos, alinham na margem exterior das pags.

Na composição tipográfica, embelezada cora duas letras iniciais de desenho de fantasia

(gravura em madeira, empregaram-se caracteics redondos e itálicos de vários corpos.

O volume contém doze cadernos de impressão de quatro ff. cada uni : o primeiro rubrica-

do, no pé da frente da segimda fl. : 51 2 ; o segimdo, no pé da frente das duas primei-

ra, ff., respectivumente : ^fl, fl^ 2; e os dez imediatos, no pé da frente das três pri-

/â9^0cJ
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<e

meiras ff. de cada tim deles, respectivamente : A, A 2, A 3 a K, K 2, K 3. Deve notar-se

que não ha caderno com a rubrica J.

livro estimado c MUITO RARO. Registado por Barbosa Mach.ado a pag. 747 do tomo II

da sua BiàL Luslt, onde o douto bibliógiafo, referindo-se ao assunto versado pela

obra de Salgado de Araújo, informa ; — <He huma Idea de hum Príncipe Perfeito con-

firmada com exemplos dos Reys de Portugal.» Edição primeira, e ainda a iinica dada a

lume até hoje. Exemplar defeituoso na parte superior das quatro primeiras ff. ; faltando

uo frontispício parte das letras das duas primeiras linhas do titulo. Não obstante e

atendendo ã sua muita raridade, o exemplar pode considerar-se de bastante apreço e

valia.

á97-2 MARTE || PORTYGVES. CONTRA EMVLA
||
CIONES CASTELLA-

NAS ; II
O IVSTIFICACIONES

||
de las armas delRey de Porlugal || contra

^ Caflilla.
li
EN QVÁTRO CERTAMAyES.

\\
Ittez la Itbra de Gmiilio marcada

Q ^
II
de nueuo por el fiel de la razon.

\\ TRADVZIDO DE PORTYGVES EN CAS-

II
tellano por el Uotor luan Salgado de Aiaiijo Abbad || de Pêra, Protono-

lario Apoftolico, y comiílario dei
||
Santo Officio, natural de la villa de

Monçon
II
An;obifpado de Biaga.

||
JD/W67D0 ^L SERENÍSSIMO Wfeiior

Don Theodosio Princivc de.
||
Portugal que Dins ijnarde.

\\
Pro Rtíligione,

pro Pátria, pro Rege defenfionem fufcipere legitimum,
||
ac natnrale ius

eft.
II II

En la Emprenta de Lourenço de Anberes,
|| y a lii coita. Ano

de i642.—In-4.° de XII pags. (prels.) inums. e 252 nums. E.

As XII pags. prels. inserem o seguinte: titulo, circundado por dois filetes paralelamente

dispostos (pag. I; a II em branco); .LICENC.AS DO SANTO OFFICIO, |1 & Ordiná-

rio.» (e L1CENC,A DE SVA MAGESTADE..) (pags. III a V) ; «ERRATAS.» (pag. VI);

Dedicatória .AL SERENÍSSIMO
|| SENOR DON j|

THEODOSIO
li
Príncipe de Portu-

gal
II
que Dios guarde.», subscrita no fim : ^Capellan de V. A. \\ El Dotor luan Sal--

gado de Araújo.^ (pags. Vil c VIU); e .TABLA |; DE LAS COSAS
||
QVE EN ESTE

LIBRO
i;
fe contienen.» (pags. IX a XII).

De pag. 1 a 252 decorre o texto da obra propriamente dito, o qual consta de uma espécie

de preambulo, intitulado- ./l'Sr//7C/4 MARTE PORTVGVESW fus armas para

entrar a eftos certamenes.' (pags. 1 a 9 ; a 10 em branco) j e quatro Certaraens

:

«CERTAMEN
|1
PRIMERO

ií
NACIO EL REINO DE PORTVOAL || ingenio fin vaf-

falage anadie, fin milagrofa infti || tuicion, y fuperior foberania. En Cartilla con-

quifta de Portugal, no Portugal de
ll
Caftilla.» (Com nove -Articvlos»; pags. 11

a 102).

.CERTAMEN
II
SEGVNDO.

II
LEVES FVNDAMENTALES, Y Cl-

1| uiles dei Reyuo,

que dirponem febre la ruccersi-||on de fu Corona, y como por ellas por mu-I|erte

dei Serenifsimo Cardenal Rey D.
||
Henrique, vénia efte Reyno a Ia Senhora D. Ca-

thalina Du-
1|
queza de Bra-|l gança.» (Com oito «Articvlos»; pags. 103 a 158).

«CERTAMEN || TERCERO 11 AVN QVE LA ORAN CASA DE BRA-
1|
gaaça no tu-

uiera derecho a la Corona de Portu-||gal, fue juftirsima la acclamacion, que elte

II
Reyno hizo de la perfona efclarecida || dei Príncipe Don IVAN, para fu |l Rey, y

lanor natural por ||
cada vna de muchas cau-||fas; proponenfe; defi- || endenfe.-

(Com X .Articvlos»
;
pags. 159 a 233).

.CERTAMEN i| QVARTO. ||
DEFIENDE MARTE PORTVGVES |1 matérias varias

conuenientes a la conter- 1; uaciun de nueftro Reyno, y con- 1| fufion dei inimigo.»

(Com II .Articvlos.»
;

pags. 234 a 252). No (im deste quarto e ultimo Certamen, a

fechar, vem o usual -«FINIS.»

Na composição tipográfica, embelezada de tetras iniciais ornadas e de um elegante flo-

rão de remate (no fim do texto; gravura em madeira), empregaram-se caracteres re-

dondos e itálicos de vários corpos.

O volume consta de dezassete cadernos de impressão : o primeiro, de seis ff., sem ru-

brica alguma ; os quinze imediatos, de oito tf. cada um, rubricados, no pé da frente

das primeiras quatro ff. de cada um deles, respectivamente : A, A 2, A 3, A 4 a P,
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P 2, P 3, P 4; e o ultimo, de seis ff., rubricado, no pé da freute das três primei-

ras: Q, Q 2, Q 3. A impressão, muito nitida, foi executada sobre magnifico papel

de linha.

Obra interessante e estimada. Muito rara. Belo exemplar. -Catálogo Nepomuceno,
n.o 1579;- Monteverde, n.o 4745. ^ y

2978— Sallè {Alexandre).— \ie politique de Cliailes-Maiirice, pnnce de Tal- —^/^ ^ O
leyranii, par... Paris, Ilivert... 1834. (No pé do verso dó ;mte-iostii

:

Imp. (VA. Phian de la Forest). Jn-S." de IV-39a pags. E.

2974— Sallustius Chrispus (Caútó .-CONIVRATIO H CATALlN.li, ET
|i
beilum

Iiiguithimim.
||
HISTORIAKYM libri a Liid. Cartone

\\
colhcti ^reJUtuti. /ç^ C^

II
rOIiCII Lutronis declamati» in Catahnam.

||
ADVERS.^VRI.-E Salluflij i

^ Ciceronis,
\\
incerto auctore. |!

Ciitn fcholijs ^ emendationibus Aldi

Slunu-
II

tij, ^ Cyprinni à Popma.
\\
(Peq. viniieta de ornítmento)

|!
An-

TDERPiJ!,
II

—
II
Apud loannerii Keerbergiuiii. 1| M. DC. IIX. {i60S}. lii-

12.'> de XYI pags. (prels.) inums. e 365 nums., além de uma em brancn,

final. E. (perg.).

S/"

Boa edição, não citada por Brunet. Impressão nitida com caracteres redondos e itálicos.

- Rara.

2975

—

Salvandy (A'. A. de).—Vingl móis ou la révolution et le parti révolution-

naire, par... Nouvelle édition. Paris, Victor Masson ,. 1849. (No verso

da fl. do ante-rosto: Évreiíx, Imprimerie de A. Hérissey). In-8.° de XXIV-
021 pags. E.

As pags. prels. V a XXIV inserem um Príface.>

Íi)7B-Sampaio [Fr. Anto.no (?e).-ORAÇAÕ
||
FÚNEBRE, 1| NAS EXÉQUIAS

1|

DO
II
MUITO ALTO, MUITO PODEROSO,

|| E ||
FIDELÍSSIMO SENHOR

|| _
n. JOSÉ I.

II REY DE PORTUGAL, E DOS ALGARVES, || &c. &c. &c.)
||
CE- /\^ ~)f6 B

LEBRADAS
|| NO CONVENTO DU S. FRANCISCO

||
DA 1|

CIDADE DA BA-
HIA,

II RECITOU O PADRE
|| Fr. ANTÓNIO DE SAMPAIO,

|1
NATURAL DA

MESMA CIDADE,
|| Keligiofo Reformado da Pi-ovincia de Santo António

do Brasil,
\\ Ex-Leitor de Theologia, e Qtialificador do Santo Oficio

\\

da Inquisição de Lisboa.
||
(Escudo dns armas reais portuguesas; gravura

em madeira)
II
LISBOA

II
NA REGIA OFFÍCINA TYPOGRAFICA,

||
ANNO

M.DCC.LXXXl. (1781) || Com licença da Real Meza Cenforia. In-4.'' de 35

pags., além de uma em branco, final. B.

Na primeira pag. os dizeres do frontispicio, acima transcritos ; a pag. 2 em branco ; de

pag. 3 a 34 o texto da predica propriamente dito; e na pag. 35 estes textuais dize-

res :-<A RELIGIÃO' AO SEU AUGUSTO PROTECTOR. ||
A FÉ CATHOLICAll

AO SEU PROPAGADOR FIDELÍSSIMO.
|j O ANTIGO, E NOVO PORTUGAL

;;

AO SEU- POTENTÍSSIMO MONARCA.
;; LISBOA |1 AO SEU RESTAURADOR.!]

COIMBRA
11 AO REPARADOR DOS SEUS ESTUDOS. |1 A BAHIA 1|

AO SEU BEM
FEITOR. |i O BRAZlLiA SEU PAI

|| O SENHOR D. JOSÉ L || LEVANTÃO || NA
SUA LEMBRANÇA

II
ESTE MONUMENTO

|1 POR VOTO 1| DO SEU ETERNO
DESCANÇO.

li
ASSIM SEJA..

Oração apreciável e MUITO RARA; o Dr. José Carlos Rodrigues não só não a pos-
suia, como provavelmente não teve conhecimento dela, pois que não a menciona na
sua Bibliotheca Brasitlense ; e o mesmo parece ter sucedido a Inocêncio, que nem o
nome do autor regista no Dic. bibl. port. '

•i977—Sampaio e Castro.—Penumbras. Pnrio: Tijp. de Bartholomeu H. de / '^ ^

&

Moraes. . . i876. In-8.» de 157 pags. E.
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De pagina IX a XV (assim numeradas) decorre uma Carla-prefacio de Cunha Viana, da-

tada e subscrita no fim : •Porto, 31 de Março de ;S76.-Seu amigo e confrade igno-

radíssimo, ||
Cunha Vianna.*

Encadernado juntamente no mesmo volume está esfoutro livro de poesias: cSCINTlLA-

ÇÕES E SOMBRAS>, por Ernesto Pires. I-Velhas crenças. Il-Camoneana. Porto,

Costa Valbom, 1883. In-8.o de 192 pags.

2!)78—San Juan (Fr. Raphael (?e).—DE LA
||
REDENCION ||

DE 1| CAVTIVOS |i

SAGRADO INSTITVTO
|1
DEL OUDEN

||
DR LA SS.» TRINDAD 1| DE SV AN-

TIGVEDAD,
II
CALIDAD, Y PRIVILÉGIOS QVE TIENE, 1| Y DE LAS CON-

TRADICIONES QVE HA TENIDO.
||
COMPVESTO,

|1
POR EL PADRE FRAY

RAPHAEL de SAN JVAN, || Religiofo Delcalco dei Orden de la Santiflima

Trinidad, liedencion 1| de Cantivos: Natural de la Villa de Ochagavia, en

Vai de
II
Salazar, Reyno de Navarra. || DEDICADO |1 A JESVS NAZARENi»,

II
REDENTOU DEL MVNDO.

||
|| CON PRIVILEGIO, ||

En Madrid :

Por António Gonçalez de Reyes. Ano de 1686.—In-fol. de XXVIII pags.

(prels.) inums., 560 nums. e mais XVI inuras., finais. E.

As XXVIII pags. prels. inserem o seguinte: titulo do ante-rosto; titulo do rosto; De-

dicatória •/I lESVS NAZARENO..,'-, «Aprobaciones. e -Licencias» permitindo a

impressão do livro; 'SVMA DEL PRIVILEGIO.'; 'FEE DE ERRATAS.',- 'SVMA
DE LA TASSA.-; Prologo «AL QVE LEVRE ESTE LIBRO..; e .TABLA DE LOS
CAPITVLOS QVE CONTIENE ESTE LIBRO..

Nas XVI pags. inums. finais decorre o «ÍNDICE ALFABÉTICO
|| de las cofas mas no-

tables, que Te contienen en efte libro..

O frontispício é impresso, em linhas alternadas, a preto e vermelho e adornado de tarja

formada de peqs. vinhetas ornamentais simetricamente dispostas.

Livro, pelos documentos que reproduz, muito interessante e apreciavcL Salva não o

possuía. Muito raro. - Exemplar com uma peq. mancha nas ultimas ff.

2979-San Nicolas [Fr. Pablo de).-ANT1GUEDADES ||
ECLESIÁSTICAS

||
DE

ESPANA,
II EN LOS QUATRO ||

PRIMEROS SIGLOS |1
DE LA IGLESIA. If

DEDICALAS
II
AL EXCELENTÍSSIMO SENOR DON. BALTHAS.AR

|1
de Zti-

niga Guzman Sotori)ayor e Mendoza, Duque de Arion,... Virrey, y Ca-
||

pitan General do México, y Nueva- || Efpana, &c.
\\
FfíÂY PABLO DE

SAN NICOLAS, PBOCUnADOR, \ Difinidor, Vifitador, y Chronijta Ge-

neral dei Orden de San \\ Geroiiymo. . .
\\ j]

CON LICENCIA :
||
EN

MADRID: En la Imprcnta de Juan de Ariztia ; \\
Hallaràfe enfucafa.

||

ANO DE M.D.CC.XXV. In-fol. de XXVI pags. fprels.) inums., 429 nums. e

mais XXVI inums., finais. E.

As XXVI pags. prels. contêem o seguinte : frontispício (embelezado de tarja formada de

peqs. vinhetas ornamentais simetricamente dispostas) ; Dedicatória a Don Balthasar

de Zuíiiga, Viso-reí do México; Licenças permitindo a impressão da obra; -ERRA-
TAS DE ESTE LIBRO.;. «SVMA DE LA TASSA.»; e Prologo «AL PIADOSO, Y
ERVDITO LECTOR.-.-E as XXVI pags. inums. finais: «TABLA

||
DE LAS COSAS

NOTABLES, QUE SE TOC.\N || en efte Libro.»

Exceptuando as peças insertas nas pags. prels., dispostas a uma só medida de compo-

sição tipográfica, tudo o mais alinha a duas colunas por pagina.

Livro pouco comum no mercado. Belo exemplar. -Salva, n.o 3172.

2980

—

Verdad triumphante por el honor de un sepulcliro. Vindicias de

l:i buena memoria de Don Luis de Salazar, difunto ; infamada en la Obra

Posthijma, (jue se le atribuye, con titulo de Examen Castellano de la Cri-

sis Griega, siendo su verdadero Author F. D. M. M. B. Escrivelas, y da-

las a luz Mro. Fr. Pablo de San Nicolas, Chionista General de el Orden



Frontispício da ob{a descrita no Catálogo sob o n.o 29S2. O original mede 253X1 SOm

(Pag. 413)
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do San Ge4onimo... Dedicalas a la Sagrada, Religiosíssima, Observantis-

sima y Eruditissinia Congrcgacioii de S. Geionyuio de los Reynos de

Portugal. Por mano dei R."'" Fr. Jacinto de San Miguel, Ghronisla de di-

clia Congregacion,. . . Prior una, y otra vez dei Real Monasteiio de Be-

thtílòn de Eishoa... Con Licencia. Kn Madrid, en la hnprenta de Ber-

nardo Peralta, Ano de 17S7. In-4.° do XXXVI pags. fprels) iniims. e 15!

luinis., afora uma em branco, final. E.

As XXXVI pags. prels. compreendem o seguinte : frontispício ; Dedicatória a Congrega-

ção de S. Jerónimo de Portugal ; Censuras e Licenças permitindo a impressão da

obra; 'Fee de erratas.»; 'Suma de la Tassa.» ; e «Prologo ai vulgo temeroso de

Dios.»

Livro curioso e RARO. Salva não o possuía. Bom exemplar.

L'!'f^l-San Pablo [Fr. Hermenetjilão de).—INSTRVCCION PREVIA
||
A LUS

LECTORES DE
||
LA INSTRUCCION HISTO-

||
RICA .\P0I.0GE1 ICA l)EL

|i

PADRE MAESTRO Fr. GREGÓRIO 1| ARCAiZ, BENEDICTINO.
|i
Y EXAMEN

11 DEI. CRISOL PVRiFIGATlVO DEL PADRE ||
Doctor Fray Manuel Leal,

Augustiniano en el Reyno
||
de Portugal, a dos Examenes nono, y dezinio

II
que hi;-.o en la purificacion segunda, desde

||
la pagina 108. adelanle.

{|

POB EL M. B. P. Fr. HSBMENEGlLlJÚ DE
\\
San Pahlo ; Hijo, ;/ Prior

dos vezes dei Real Convento
\\ de San Geronymo de Madrid...

|1
DEDI-

CADA A LA religiosíssima, Y REAL
||
Casa de San Lorengo, en el Es-

ourial.
i;
(Linha de peqs. vinhetas de enfeite, simetricamente dispostas)

||

Con licencia: En Zaragoga, por los Herederos de Diego Dor- 11 mer. Afio

It)76.—In-^" de XLVIll pags. (prels.) inums. e 440 num.s., além de njuis

XLVl iaums., finais, sendo as trinta e nove primeiras de ÍNDICE e a ul-

tima de ERRATAS. E.

As XLVIU pags. prels. inserem: titulo, circundado por tarja ornamenial (pag. I; a U
em branco); Dedicatória (pags. Ill a XV); Censuras e Licenças permitindo a im-

pressão do livro (pags. XVI a XXXV); «PROLOGO» (pags. XXXVl a XLVII) ; e

«Protesta dei Avtor.» (pag. XLVIll).

Livro curioso, mesmo para nós portugueses. Pouco vulgar. Belo exemplar.

298'2—San Roman {Fr. António de].— Historia General
||
be la Ykdia Orien-

tal.., EN VALLADOLID.. i6o.^.

(Uo [rontispicio damos, cm folha aparte, a exacta reprodução fUu-zincnyràjka).

In-fol. de XXVIII pags. (prels.) inuins., 804 nums. e mai« XYlll inums.,

finais. E.

.\s XXVIII pags. prels. compreendem o seguinte: portada, acima reproduzida foto-zin- ^-r/OO f*^ Cy C^

cográlicamente (pag. I ; a II em branco) ; na pag. III a «TASSA./ (datada e subs-

crita no fim: «... en Valladolid a do |; ze de Abril, de i'>o3. i\mi.f^ Miguel de On-
darfa Zauata.») e as ^ERRATAS.» (subscritas: .luan Vazquez || dei Marmol.=); na

pag. IV a carti de Privilegio de 'EL REY.» («... Fe i cha en Madrid a veynte dias

dei mes de Deziêbre de mil y reyfcientos anos. || VO EL REY. ,i
Por mandado dei

Rey nueftro fenor, Don Luys de Salazar.») ; na pag. V e em parte da VI a «Cen-

rura que dio el Padre fray Pedro de j| la Cueaa, predicador de lan Benito el Real

de Valia-
II
dolid, por comiTsion dei reuerendirsimoU Padre General.» (datada e su-

bscrita: .... en fan Benito el Real
il
de Valladolid a 27. de Março de 1000.11/=: Pe-

dro de la Cucua.t) e a «LICENCIA DEL REVERENDÍSSIMO
li
Padre General, (da-

tada e subscrita: «... eu fan Benito el\\ Real de Valladalid a 29. de Abril de 1600.

II
El General de fan Benito. |1 Por mandado de fu Paíernidad reuerendifsima.

||
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Fray António de Aluarado.») ; na restante parte da mesma pag. VI e em parte da
VII : <CONFIRMAClON V NVEVA LICENCIA {, ílel rcuerendifsimo Padre General

fuceffor dcl fobredkho.y (datada e subscrita: >... en r.in Zoil de Carrion a 22. de

t[
Março de 1C02.

||
El General de S. Benito.

||
Por mandado de fu Paternidad rene-

rendirsima. || Fray Diego de Marquina.') ; na parte inferior da referida pag. Vil a

-APROVACION DEL PADRE FRANCISCO
[] António de la Compania de lefus..

(datada e subscrita : -f/í e/te Colégio de la Compania de lejus de Madrid, a 28. de

NoulembreWde 16,»,.
||
Francifco António.); na pag. VIU: ..DOCTORIS SEBASTIA-

N1||DE ALFARO LVSITANI IN LAVDEM
|1 AVTHORIS. [1 CARIWEN. || (versos em

latim) e -De fray Bernardo Orozco, Monge de
|| fan Bernardo al autor. |1 SONETO.f;

nas pags. IX e X, em c.iracleres itálicos, a Dedicatória : «A IVAN FERNANDEZ DE
IIVELASCO, CONDESTABLE DE CASTl-

|| lia y de Leon...v (datada e subscrita

no fim : •... En Valladolid. 24. de Febrcro de ||
/oyí.

|| F. António de fan Roman.»)

;

de pag. XI a XIV o «Prologo al Lector.» ; na pag. XV, em caracteres itálicos : «AV-

TORES QVE HAN([ayudado para el difcurfo defta
|1 Hifloria.. ; na pag. XVI:

«REVÉS Y PRÍNCIPES,
II
que por el difcurfo defta Hiftoria pare-l|cen fer vaffallos

tributários dei Rey II de Portugal.-; e de pag. XVII a XXVII (a XXVlll em branco),

em caracteres itálicos, e a duas'cols., a .TABLA DE LOS CAPITV- 1| los que fe

contienem en cftos quatro li-|ibros defta Hiftoria general de Ia índia || Oriental, fe-

gun el orden y numero
||
que lleuan.», que techa por o clássico- «FIN DE LA

TABLA.;.

De pag. 1 a 804, a duas cols., decorre o texto da obra propriamente dito. A rematar, o
usual — FIN.

Na primeira das XVIII pags. inums. finais apenas est' outra subscrição:

E N VALLADOLID,

En cafa de Luis . Sanchez.

Afio M.DCIII.

a pag. II eui branco; e de pag. III a XVIII, a duas cols., a «Tabla de Ias cofas

mas notables q fe to-
[| can en eftos quatro libros de la Hiftoria de la In

II dia Oriê-
*

tal : por fus libros, paginas, y colunas, II fegil que todo ello fe reparte por el orden

dei A. B. C...... A fechar, a conhecida indicação:--Fin de la Tabla.»

Na composição tipográfica, embelezada de letras iniciais de desenho de fantasia e de ca-

beções decorativos, aplicaram-se caracteres itálicos e redondos de vários corpos,

sendo os de corpo menor do itálico nas notas e citações marginais que o texto apre-

senta em abundância.

O volume conta sessenta e nove cadernos de impressão: o primeiro, de oito ff., está ru-

bricado, no pé da frente da segunda, terceira e quarta tt., respectivamente: % 2,

*| 3, *! 4 ; o segundo, de seis £f., rubricado, no pé da frente das três primeiras, res-

pectivamente : "l^, U"! 2, "l*! 3; os vinte e três imediatos (3.o a 25.o), de seis ff.

cada um, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um dêles, respectivamente : A,

.\ 2, A 3, A 4 a Z, Z 2, Z 3, Z 4 ; os vinte e três imediatos (26.o a 48. o), também de seis

ff. cada um : Aa, Aa 2, Aa 3, Aa 4 a Zz, Zz 2, Zz 3, Zz 4 ; os dezanove imediatos

(4Q.0 a 07.0), também de seis ff. cada um : Aaa, Aaa2, Aaa 3, Aaa 4 a Ttt, Ttl 2, Ttt 3

Ttt 4 ; e os dois últimos (68.0 e 69. o), de oito ff. cada um, rubricados, no pé da

frente das quatro primeiras íf. de cada um deles, respectivamente : Vvv, Vvv 2,

Vvv 3, Vvv 4 e Xxx, Xxx 2, Xxx 3, Xxx 4. Note-se que na rubrica dos Cadernos não

se empregaram as letras J e U.

Esta obra de fr. António de S. Roman é nm trabalho interessante e muito valioso para

a história dos descobrimentos e conquistas dos portugueses em terras do ultramar

desde o começo do segundo qu,^rtel do século XV até melados do terceiro quartel

do século XVI. Salva, no Catálogo da sua biblioteca (n.o 3396), tratando da Historia

General de la Yndia Oriental de San Roman, diz o seguinte

:

«Los exemplares en buen estado y que tengam el frõntis grabado son raros.

«Nicolau António se equivoca en decir que este libro se halla impresso por

Diego Pérez.
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«Trata esta obra estensainente de los descobrimientos y conquistas bechas por

las armas de Portugal en el Brasil y otras partes de Africa y Ásia, desde el aiio de

1416 hasta el de 1557. -Faria pretende que este libro es casi una traduccion dei P.

Mafeo.>

Edição belamente trabalhada, e ainda a única que o livro conta até hoje. Os exemplares,

muiio estimados, são actualmente RARÍSSIMOS. O nosso encontra-se em óptimo es-

Uúo de conservação, e esta circunstancia aumenta-lhe ainda o seu grande valôr.

-

C:irlos Rodrigues, Bibliotlteca Brasiliense, n.o 2132 ; — Ternaux-Compans, BiW/oí/rtV^

Asintique et Africaitiet n.o 870, ^

á98;i— San Roman (Vr. Aidonio rfe).— lOlíNADA
\\
Y MVERTE DEL

1|
REY DO.N"

SKHASTIAN DE
||
PORTVGAL. . . EN VAI.LADOLID, Afio 1603. ^yÔ ô jfÓ O

(ihi fronlispicio davioí a exacta reprodutjuo foto-zincogrúfica que seiju,)

:

IO R NADA
Y M VE RTE DEL
REY DON.SEBASTIAN DE
PORTVGAL, SACADA DE

las obras dei Franchi, ciudadanode
Gcnoua, yde onos miichos

papelcsauicnticos.

VorVrtytÂnlmtiodefanKomán, ÓMongedeS Bmit»,y

profe^o de la cuja de S Zoyl de (^.iinan.

DirijidoílCódeftablc de CiftllIi.Duq de Fria», 8:c dri Cõfc|o
ác Eíladodc fu Magcfcd,y lu Prefidttc dei de rialii.S.c

Ano t60J

EN VALLADOLID,

'Tor los betederts de luan Túifurz de Lequeru*.

Cun Priuilcgio

(O original mede 108x04""")

In-4.0 de XIV paginas (prels.) inumeradas e 176 numeradas. E.
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toi OO

K^

Na primeira das XIV pags. prels. o frontispício que acima se reproduz fcto-zíncogtáfi-

camente; a pag. II em branco; nas pags. III e IV: .LICENCIA DEL REVE-n
rendifsinto Padre Ocncral.> (datada e subscrita no fim: ... En Carafolalla 3 de

Enero de i6o3. || El Ocncral de S. Benito. || Por mandado de Tu Paternidad Reuen -

difsima
II
/^r. Diego de Marqnina.') ; na pag. V a TASS/U (datada e -.ubscrita :

'... Valladolid, a diez dias dei mes
[j de Mayo de mil y feyfcientos y três aiios.

Pedro Zupata dei Marrnol.»), e as «ERRATAS. > (datadas e subscritas: «En Valla-

dolid a 6. de Mayo de óo3. anos.
|| /uo« Vazquez dei Marmol.t) ; nas pags. VI e VII,

em pequenos caracteres itálicos, a carta de •Priuilegio> de «EL REV.» («... Feclia

en Valladolid a veynte dias dei
||
mes de Hebrero de mil y feyfcientos y três aiios.

II
YO EL REY.

II
Por mandado dei Rcy nuefíro Tenor. |i luan de Amezqueta.») ; na

pag. VIU, também em caracteres itálicos (de corpo maior), a «CENSVRA DE LA
RELI-

II
giou por mandado dei reuerendil- [i fimo Padre General» (datada e subscrita:

«... En\\ fan Benito el Real de Valladolid, a diez yWnueue de Henero de ii.>:',í.

II
Fray luan de Valle, Prior 1' de S. Benito.») ; na pag. IX, também em caracteres

itálicos, a «APROVACION DEL
|| Secrtlario Thomas Oracian

|| Dantifco.» (datada c

subscrita: "... En Valladolid, a^\ dos de Febrero de lòfí.WEl Zecreluio 'íhovaasW

Oracian Dantirco.»): de pag. X a XII, também em caracteres itálicos, a Dedicató-

ria: «A IVAN FERNANDEZ DE
|j
Velafco, Coudertable de Caftilla, y 1| de Leon...»

(datada c subscrita no fim: «... En Valladolid, a i2. de He-\\brero de i6o3.|l An-

tónio de S. Roman.») ; de pag. XIII a XV o -Prologo ai Lector.> ; e na pag. XVI,

em caracteres itálicos : uma poesia : »DEL AVTOR.
i|
AL tumulo y Tepulcro delRey

II
don Sebartian, que eftá en el Mo- 1| narterio de Belen, fuera de || la ciudad de

Lisboa.'

De pagina 1 a 176 decorre o texto da obra propriamente dito, o qual, dividido em XII

parágrafos (<PRINCIPIOS DEL REY\\ DON SEBASTIAN.^
;i i«. I. í-«Muere el Rey

don Sebastian, y lo demas |i en que vino a parar esta jornada.
1| ^. XI I.>j, fecha

por o clássico -«FINIS.»

A composição tipográfica, adornada de varias letras iniciais de desenho de fantasia (gra-

vura em madeira), foi executada com caracteres redondos e itálicos.

O volume é constituído por vinte e quatro cadernos de impressão, de quatro ff. cada

um: D primeiro não apresenta rubrica alguma; o segundo está rubricado, no pé da-

frente aas duas primeiras tf., respectivamente: fl*], 'l'! 2; o terceiro, no pé das

quatros ff., respectivamente : A, A 2, A 3, A 4 ; e os vinte um imediatos (4.° a 24."),

no pé da frente das três primeiras ff. de cada um dèlles, respectivamente : B, B 2,

B 3 a V, Y 2, V 3. Deve notar-se que não há cadernos rubricados com as letras J e U.

As 176 pags. nums. trazem no alto, por sobre o texto, a rubrica -/oraado y muerte, nas

pares ; e : Del Rey don Sebastian, nas impares.

Livro interessante e muito valioso para o estudo e história da desastrosa jornada de

AIcacer-Kibir e das consequências funestas que Portugal sofreu após essa lamentável

aventura. Edição primitiva, e também a única que veio á luz até agora. MUITO
RARA. Belo exemplar.

'iOS4—Sanchez (Francisco). -ANN0TAC10NE8 U Y DECLABACIO-
\\
NES,

SOBRE LAS
II
obras {lei Excellente Poeta ||

Oarci Luffo de la
||
Vega.

\\

Por el Maeftro Francifco Sanchez Ca- 11 thcdraiico de propriedad de

fíetori-
II
ca, en la vniuerfidod de Salamanca.

||
(Vinheta ornamtmlnl)

|1

CON PRIVn.P:GIO. H En Salafnanca,
i|
Por Diego Lopes y Pedro de Adur-

ça.
II
M.D.LX.XXIX. {Iõ89). In-ri.» do 05 pags., além de umu'tíni branco,

final. E.

Na ante. penúltima pag., a meio, esfoutra subscrição tipográfica: — «f« 5a^fl//ía«f«. il

Por Diego Lopez, y Pedro de Adarga. Anno i5S9.>> ; e na penúltima e ultima pags.

as 'Erratas.'

Livrinho interessante e MUITO RARO. Bom exemplar.

2l))S5— Sanchez (D. Miguel).— ¥e\\^& II y la liga de 1751 contra el tuici..

por . presliileio. Madrid,—1S68. Imprenta dei Indicador de los Cíduí-

uos de Hierro,. . In-S.° de X1II-405-IIT pags. E.
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Frente da primeira folha do texto da obra descrita no Catálogo

sob o n.o 2969. O original mede 195X1 sy»™.

(Pag. 417)





Rosto do livro descrito no Catálogo sob o n.o 29S9. O original meJe 154X107..

iPag. 417)
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As Xlll pags. prels. compreendem: titulo do ante-rosto ; titulo do rosto: Dedicatória

Al llustrisimo Senor Doctor Uon Pedro Lagiiera, Obispo de Osuia, etc »; e o

€ Prólogo».

2'.lStí—Sanchoz {D. Tomás á.).— Ccllecion de poesias castellanas anteriores ai

siglo XV. Publicadas por D. T. A. Sanchez. Niieva edicion, hecha bajo Ia

direccion de D. Eugénio de Ochoa. Con notas ai pie de Ias paginas, una

Intrudiiccion y un Vocabulário de vocês anticuadas, y aumentada con un

Suplemento que contiene três poemas nueuamente descubierlos. Paris,

Baudry... 1842. (No verso da fl. do ante-rosto: Paris.—En la Imprenlu

de Crapelet.}. In-8.o gr. de VIII-632 pags. E.

Compilação interessante e muito estimada. Boa edição, talvez a mais completa. Consti-

tue o Tomo XX da «Coleccion de los mcjores autores espanoles.»

2987— Vocabulário de vocês anticuadas, para facilitar la Itcluia de los

autores espanoles anteriores ai siglo XV. Por. .. Paris. Bauãrij, Libreria

Europeia... 18i2. (No verso do ante-rosto: En la Imprenlu de Crape-

let..,). In-líâ." de lV-198 pags., além de outras de catálogos de livros edi-

tados pelo editor. E.

Livrinlio, no seu género, interessante e apreciável. Belo exemplar.

2Í1S8— Sanches de Gusman (F. .1.).—O primeiro homem. Estudo antliropolo-

gico e psychologico por... Ponta Delgada: Typ. da rua do Botelho, n."

42. ÍS8-2. In-8.» de Wtl pags. Des.

///^

// í^ O

;'.)í!9 — Sanches de Verchial {Clemmite). — r!Í\®Ílâtitlê®?l$ô.

Ml. irccr. ri ij. (Í5UÍ).

í,IJ6b0rt.

(Lh frunlisficio damos, em folha aparte, a e.vacta reprudwjão foto-ziiicu(/rá(ica).

ln-4.° de VIII li. de prels. e 172 com o texto da obra, todas iniims. E.

O titulo da obra, em uma só linha de composição, acha-se na frente da primeira das

seis ff. prels. {que faltam no nosso exemplar), logo por baixo de uma gravura em
madeira reproduzindo uma custodia sustentada por dois anjos em atitude adorativa.

No verso da mesma primeira ti. começa o índice dos Titulos ou Capítulos da obra,

o qual se estende pelas cinco íi. imediatas. Na frente da folha imediata (a primeira

do nosso exemplar) principia o texto di obra propriamente dito, ua mesma disposi-

ção que mostra o fac-simile foto-zincográlico que, em folha aparte, damos da frente

da referida folha.

Hsse texto (que se divide em ura Prologo c três Livros com o total de 446 Títulos)

está disposto a duas colunas por pagina, e vai até quasi final da segunda coluna da

frente dji ultima H. ; depois segue a subscrição indicativa do logar, nome do impres-

sor e data da impressão, a qual reproduzimos em foto-zincogravnra de tamanho

exacto

:

£íla^rcíit<ob?a fofcmpmi
dana niuy nobiecytiadt: Dc2.vfí

boafxr ^obápcdroocXremoí
na ao8 rí;vt»).t>c fctcbío . anno
zlD.ccíCC.íií- i^cogratiae.

S.oôúj^à.
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O verso da referida ultima follia do volume insere somente, a melo, a marca ou

insígnia do impressor João Pedro de Creuiona, que reproduzimos tauibem foto-

zincoirráficamente

:

h

Na composição tipográfica, esmaltada de numerosíssimas letras iniciais de desenlio de

fantasia (gravura em madeira) e de muitas mais sem qualquer ornato, aplicaram-se

caracteres GÓTICOS de um só corpo.

O volume é constituído por vinte e quatro cadernos de iuipress^io : o primeiro, de seis

ff. (as prelb.), está rubricado, no pé da frente da segunda, terceira e quarta ff., res-

pectivamente : A ')> ^ iW) -^ itij
; e os viule e Ires iuiediatos, de oito fl. cada

um (á excepção do ultimo, que conta apenas seis — a ultima toda em branco), rubri-

cados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente :

ít U (a primeira fl. deste caderno não apresenta a competente rubrica n), It iij,

titj a 1), 1J (j, IJ iij, ij iiij- Nas rubricas não aparece, como é usual, as le-

tras i e U.

O texto apresenta iiuiitaç abreviaturas, mas todas de fácil compreensão. A con/pTosição tipo-

gráfica é muito pei feita, sendo a iminessão, nitida (a preto e vermelho nas primeiras

oito folhas do texto), sobre magnifico papel de linho, bastante encorpado.

A obia compieeiídc, como acima dissemos, três Livros : o primeiro com Imj. ^TitltlOO. (^Tt-

JnUi itrimciru tomo Ijo-
ii
mi fr òtut liíiijfr/íínrijitljiu'. a ffitoln Iruj. ima

|"ttC OinaS it mifriiCflriin tOi;iOntntS.-da parte inferior da segunda coluna

"da frente da folha 2 á primeira linha da segunda col. da frejitc da fl. 40) ; o segundo,

lirecedido dum pequeno preambulo com a rubrica: «ãlflUlJ roíllfín IjO frgUlIílO

li-
II
Jirc &ÍS rnrrnmcitlos., com tlrvmiij Vitelos (ÍFttoltf vififii" >l"f
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coufn Ijc rncrnmriitíi. > Sitolo. rlrrruiij. qtos pro- 1|
iirijtus fr ftiiuc

Sífte fHírnmt-
i|
ta no q SilllimiItlltC ort(tllf.-da segunda col. d.i frcmt da

fl. 40 a o final da segunda cu), da frente da S9) ; e o terceiro, antecedido duma espé-

cie de procinio e encimado pela competente uibiica : ^(\IÚ fc roíllfçn 0. ilf.

liiiro q II
trniitn ies qtrn |mmciit' icrrn ||

&cijnis. ij fniit pcniírucin.

rrtrr-
1|
mn onçom /t orirm &í cltriíui /t || miitiimonin., com rrcij Citu-

los (?ri.j. ij roufn 1)í ^ulin. a STi. rrtij. rõu fc bnic fnjtr o bcpnrtt-

Itmití ÍIB mntrimontí.-da primeira col. do verso da referida fl. 89 a quasi final

da secunda col. da frente de fl. 173 e ultima).

Na pontuação, bastante primitiva, não se notam mais que pontos finais e dois pontos.

As letras iniciais que esmaltam a composição tipográfica são de vários tamanhos, vendo-se

as maiores no começo do texto do Prologo e no dos Livros Segtmdo c Terceiro.

O Prologo que precede o texto do primeiro dos três Livros, muito curioío, oferece bas-

tantes elementos para o estudo bibliográfico da obra. O anlor, entre outras cousas

mais ou menos interessantes, expõe a forma e o motivo por que compôs a ohra, vindo

no final a indicação do logar e as datas em que a começou e a terminou

:

« . . . ffi psr nto Jtiinlin
]|
rnittçn fot) rv \]s 6í trnutnr pn II t ipnliiiEiitc ôos

fnriiifutus )ij
II
ííiiolnçõ 1 \>i\^s nuiití n í]'\t li

;
uro fncmíiitnl. ® qunl

fmj romífníif im cjSniic s riiunun: n || iij. itins &o mca ^^l!^o^Jo.
||
nno

il
ío ITilun- s mill ri nif. /t irj. mm

|I
(T- mnliíiufí tio nno bc íritj cm

Jtm is lunrço rm a uoIhe tj6a- 1| íc hs líoii.

Livro, no seu geneio, muito interessante e apreciado: escrito originalmente em castelliano

para uso dos parodies. Sanches de Vei chiai, o autor, era Bacharel em Leis, e Arce-

diago de Valdeira na igreja de Leon (Espanha).

Versão portuguesa de muito merecimento e notável a vários respeitos, embora saísse anó-

nima ; ainda hoje se desconhece o nome do tradiictor. Edição primitiva, muito perfeita,

e VERDADEIRAMENTE PRECIOSA por ser uma das primeiras produções da primi-

tiva imprensa portuguesa. Os exemplares são da mais E.XTREMA RARIDADE ; só é

conhecido o exemplar actualmente existente na Biblioteca Nacional de Lisboa. O nosso,

aparte a falta das ff. prels., encontra-se optimamente conservado, o que lhe aumenta, c

limito, o seu grande apreço e valor. »

A versão foi reimpressa, em Braga, em 1539. Consta de um 4.» gr. de VI ff. (prcls.)

inums. e 174 nums. O respectivo frontispício, com uma portada gravada em madeiía,

apresenta os seguintes dízeies, encimados por um escudo das armas reais portuguesas:

ô^(í|!Ã|blC-|l(r3.£ tiroíio tiii portugiicâ iioimmcutc imprESôo IiiiíOn-

ío. ^mio ]õ;^9. tirngn.

No veiso da mesma fl. do frontispicio principia o índice dos CitOlOS, que ocupa

mais cinco ff. prels. Seguem-se 174 ff. nums. na frente, vindo na primeira o Prologo, e

na» restantes o texlo i'ropriamente dito da obra, que fecha com a seguinte subscrição

final

:

íorniii iniUmiins 6c imprimir cstns âiurnmcnlncíi cm a itSníic ic gin-
!\n, por Jonlió bcllrn mcrcn6or 6c liiiros l|c íJcro. iinç. ii!cnn6ov. ptt
mãSnio 6o muijlo oito. /t' iiiuijto crcclctc Çricipr l)o sciiljor Dfõtc 6om
Anrriti clcrlo nncluspo ôciibor 6n 6iln ii6n6c jjmns 6nâ apoiílins ro-

mcôntario %• ppctuo n6miiiistrflôor 6o mosteiro 6c snntn Kruf òc

(''oimbrn. ^mprimins. i)c6ro 6c Ia ilorim. ^ ru 6ins 6o mes 6c f ciic-

reqro 6c mil ri qiiinljcittos ri^ triíitn ri- noiíc Ãiinos.

.\ composição lipogiáfie», a duas cols. por pagina, foi executada com caracteres góti-

cos. Os exemplares são também extremamente raros. O iinico exemplar conhecido, e

que foi descrito por Pinto de Matos no seu Maii. Bibl. Port., faz pai te da Biblio-

teca Publica Portuense.
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Inocêncio alude ainda a uma pretensa edição primitiva ein formato de foi., publicada

sem indicação de logar, cm 1488, e de que o cónego conselheiro Freire de Carvalho

dera testemunho de ter visto um exemplar na selecta livraria do arcebispo que fui

de Lacedemonia D. António José Ferreira de Sousa. Pelo confronto que fizemos en-

tre o colôjon da pretendida edição primitiva da versão portuguesa da obra, de 1488,

regist.ida por Inocêncio (Dic. liibl., tomo II, pag. 83) e o de uma edição do original

castelhano transcrito por Salvá (Cató/ogo,' tomo II, pag. 810) vimos que, salvo as va-

riantes do idioma, são textualmente os mesmos ; e por isso se nos afigura que houve

confusão da parte do conselheiro Freire de Carvalho, que talvez analizasse mui de

fugida a edição do original castelhano, persuadido de que via uma edição da versão

portuguesa I

Relativamente á versão portugueza do §n!'rniltriltnl e ás edições que ficam descritas

acima, veja-se, entre outros trabalhos bibliográficos e literários: «MEMORIA
|| Softrc

as origens da Typograjia em Portugal
'},
no século XV.t (1) de Ribeiro dos Santos

;

Diccionario Bibllographico de Inocêncio, tomo II, pag. 83, e tomo XIX (12.o do

SuppUmento), pag. 3 ; e Manual BlbliOí;raphico Portugucz de Pinto de Matos, pags.

507-508.

Quanto ás edições do original castelhano, impresso pela primeira vez sem indicação de

logar nem data da impressão (segundo P. Mendez, em Sevitla, 1476 (2), consulte-se:

Nicolau António, Blbl. hlsp. nova, tomo I, pag. 255; Brmiet, Alan. du libr, tomo V,

(1) Inserta a pags. 1-176 do Tomo VIU. Parte I das 'Memorias da litteratura

pjrtugueza, publicadas pela Academia Real das Sciencias de Lisboa... Lisboa: Na
Offitína da mesma Academia. Anuo 1792-DCCC. Xll», in-4.o, 8 vols.

(2) In-fol. de VI ff. inums. e 160 nums. na frente. -A segunda edição (que Oal-

lardo e Salvá crêem, e parece que com fundamento, ser a primeira) foi dada a lume

no ano imediato ao da acima mencionada, isto é, em 1477. Consta de um foi. de

VIII 160 ff. inums. de letra gótica. A frente da folha do rosto em branco; no verso

da mesma H. do rosto e nas VII imediatas a (Tílblil dos ÍTitulnSi ; na frente da

primeira das 156 ff. imediatas começa a obra: CM lUIfôtrO SltllinílOr . . ., que

remata, "tío verso da 'ultima li., por a subscrição final : « . . . fllC illipif SSfl íSin

nbrn min ^i(•l,ã H iituij iioblc ^ muij leni ^ll^níl ^^; Scuilln yor los bilt-

ircntes t- i>isri-ctíi5 mnrs || tins âiiton iiinvtiiira /i/ Çnrtljolcmc grfliiro

rv ^lonao íi£ljiin;rto. Oc «ínbosc cii ^iriíiifra Uix ^cl mes bc niiosto^ím

brl iinsrimjrto ^cl iira §nl !| iinSor |liu ipo 6c mill rii íjunUorilíns i>

srtciiin n, sicic ^nos bíl ^miTtitun^o || bíl mo liimj sniitto ;tniiic lítrlo

pnpn iiimrta. Ma stírto. (C- bel ^Jiííiilnbo || bel |leuciIbi6stmo srnof

(ínvbennl ^IÇObispí SUSC bicijo. ^IIO ()UrtrtO. Depois o fecho ou cotâfon

que acima mencionamos e que o Conselheiro Freire de Carvalho, em tradução por-

tuguesa, atribui á referida pretensa edição primitiva da versão portuguesa do Sn-

crnmcntnl

:

®t sit ts finis

fío grntins.

CHsle libro nsi urbennbo

5e bortiiiin tnit perfcdn

(j^oíio por sii uin recín

fitos benbito es nrnbnbo

Quieu bessen ser lolornbo

CBii In nlí"-'i'í eternal

<!!• libre be lobo imU

§cti por cl nnscnnbo.
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col. 116; e para mais desenvolvida noticia: Oallardo, Ensayo de una bibl. hesp. de

libras raros y mriosos, tomo IV, cols. 477-481 ; Méndez, Typographla espailola, pags.

162169; e Salva, Catálogo de la Bibl. de..., tomo U, pags. 809-810.

ii!)lH)_Sanchoz Moguel.—Espana y América. Estúdios liislóricos y literários.

Madrid : Impr. y Litogr. dei Asilo de Huérfanos dei Sagrado Coragún de

./f.<?(«... 18S>Õ. In-8." de XVI-2P8 pags. E.

As pags. prels. Ill a XVI inserem: «I^eal Academia de Ia Historia ;; Informe- (datado e

subscrito no lim: «Madrid 28 de Janeiro de 1S95. \]José Gómez de Artec/ie.').

Í9'.)l— Sanchez Tortoles (António). — EL
|i
ENTRETENIDO

||
REPARTIDO EN

CATORZE
II
noches, delde la de la vifpera de

|i
Navidad, halla Ia dei dia

de
II
los Reyes.

i|
CELEBRADAS

\\
EN METÁFORA DE ACADE.MIAS,

||
de

veilo, y profa, en que íe ohílenan va-
||
rios aílumptos, muy provechoíos,

II y entretenidos,
||
POli ANTÓNIO SaKCHEZ TORTOLES.

||
(Estampa

ídegrtrica; gravura tosca em madeira)
|| CON LICENCIA. || ||

EN
Zaragoça : Por Palqual Rueno.

||
Ano de 1701.—ín-4." de YIII pags. (prels.)

inuui. 6 404 nums. E.

Ma primeira das VIII pags. prels. os dizeres acima transcritos, os quais se encontram

emmoldurados por tarja de composição tipográfica com pequenas vinhetas de orna-

mento, simetricamente dispostas ; a pag. II em branco; nas pags. III a V a -TABLA
II
DE LAS CURIOSIDADES DESTE LIBRO.. ; na pag. VI o Prologo <AI LE-

CTOR.> ; e nas pags. Vil e VIII as Licenças permitindo a impressão da obra, a

«SUMA DE LA TASSA.. e a «FEE DE ERRATAS.., datada e subscrita: «Madrid,

30. de Enero de ibt)i. \\Don Martin de A fcarza,'i\ Corrector General por \\Su Ma-
gejtad.'

Obra curiosa e eitimada. Edição Rara. Bom exemplar.

Salva, descrevendo a obra de Sanchez Tortoles no Catálogo da sua biblioteca (n.o 1409),

em nota, diz, entre outras cousas, o seguinte a respeito das peças que constituem

essa obra:

«Contiene este tomo muchos romances, letrillas, relaciones y otras varias com-

posiciones en verso, algunos cuentos e novelitas, una comedia intitulada ' El Naci-

miento de Nuestro SeUor Jesu-Chrlsto con Loa, y el entremes denominado : El va-

liente.y

2992—Sanctlssimao
||
Reginae 1| Elisabethae

||
POETICVM CERTAMEN 1| de-

dicat, & conlecrat Academia
||
Conimbriceníis.

||
IVSSV ILLVSTRISSIMI

D. FRAN-
II
cilci de Rritto de Menezes à Confilijs Catholicae Ma-

||
ieftatis,

& eiuídem Academiae Rectoris.
||
(Escudo das armas do mesmo Reitor

;

gravura a buril em chapa de cobre)
||
CONIMRRIC^.

||
SUPERIORVM

PERMISSV.
II
Typis & Expenfis Didaci Gomez de Loureyro Acade- ||

mise

Typographi. Anno Doaiini. 1626.—In-4.° de LVI pags. (prels.) inums. e

183 nums., afora uma em branco, final. E.

As LVl pags. prels. compreendem o seguinte : na pag. 1 o frontispício ; na pag. inferior

da pag. II a declaração da Taxa: .Tayxão efte Liuro em oytenta em papel a 5. de

j Dezembro de 1626.
1; Araújo. Cabral. Mefquita.' ; na pag. III as Licenças

permitindo a impressão do livro ; na pag. IV e V uma poesia em latim (<AD LE-
CTORE.M..) e três «SONETOS. <AOS LEITORES.' ; de pag. VI a XVI, em cara-

cteres itálicos

:

«IN APOTHEOSI
II
SANCTISSIMAE ELISABETHAE |1 LufitaniíE Reginae Oratio

li

encomiaftica.
|| ^-^ Dixit P. Bartholomeus Pereira Societatis lESV. (^ ^

e de pag. XVII a LVI

:

«SERMÃO
11
QVE PREQOV_0 || P. MESTRE FR. lORQE PINHEIRO

I|
da ordem do.

Pregadores... nas fef- |i tas q o Illuflriffimo, & Reuerêdifsimo Sõr D. loão Manoel

//ff O

Ji'/

/5'/ío
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Birpo derta Cidade tez
|
na Canonização de S. Uabel Raynha||de Portugal no uiés

de Octubrollda era de 1615. Anno3.>

As 1S3 pags. niims. inserem: na pag. I uma espécie de intróito, precedido da rubrica:

.DIVINA MAIESTA- TE PRAESENTI || F. BENEDICTVS A||CRVCE|lin regia

Conimbricenfi Academia facrje Tiíeolo- ||gis MagiTter. . . j: Pro celebritate Canoniza-

tionis Sanctiffimis Lufi- 1| tanis Regins Elifabethac electus Orator, hoc || Sanctifriuiar

Regini, de coroliis multi co- 1| loribus fertum pancarpium, veuit,
||
panxit, foiuit. ||

SANCTISSIM^E REOIN/E ELISABETH*;.,

de pag. 2 a 15:

• IN LAVDEM||SANCTISSIM;E1, LVSITANI.E REOIN*; 1| ORATIO.»

e de pag. 17 a 183 numerosas composições poéticas (Poemas, Elegias, Epigramas,

Odes, Canções, Liras, Sonetos, Decimas, Romances, etc) nos idiomas latino, portu-

guês, hespanhol e italiano (entre elas dois Sonetos em seis línguas : as citadas e

mais as grega e francesa).

O volume é formado por vinte e oito cadernos de impressão : os dois primeiros, de oito

ff. cada um, rubricados, respectivamente: •] 2, •] 3, •] 4 e •] •!, 1 1 2, •! •! 3,-

'I 'I 4. 1 1 5 ; os dois imediatos (estes quatro primeiros c:idernos são constituídos

pelas pags. prels.), de seis ff. cada um, rubricados, no pé da frente das três primei-

ras ff. de cada um deles, respectivamente : •] •! fl, •] "1 "1 2 •] •] «1 3 e ] ] "1 [,

•I^lfll2, l^ll^lSieos vinte e três imediatos (5.o a 27.», de quatro ff. cada

um, no pé da frente das três primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: A,

A 2, A 3 a Z, Z 2. Note-sc portm que na rubrica dos cadernos não se empregou,

como é usual, as letras J e U.

Livro interessante e estimado ; e a que a Academia concedeu o premio de 92:000 reis

(veja-se DIc. Bibí. de Inocêncio, tomo VII, pag. 198). Muito raro. Belo

exemplar.

Sand« (P. Duarte de).— Veja-se : Lettere amiva deli'índia ,,

.

299.3— Sandoval (P. Alonso (í«).-NATVRALEZA, |1 POLICIA... EN SEVILLA...

Anno M.DCXXVir.

(I>o frontispício damos, em folha áparle, a exacta reprodução foto-zineogriifu-ii).

111-4." de XII (T. (prels.) inuineradas e 38S-8t numerarias na frente. E.

As XII ff. prels. comprehendem o seguinte : portada, acima reproduzida foto-zincogrífi-

camenle (frente da H. I ; verso em braico); «SVMA DEL PRIVILEGIO., (frente da

ti. II) ; Aprovações e Licenças permitindo a impressão da obra (do verso da H. II a

o verso da VI) ; Dedicatória : .A NVESTRO MVY REVEREN- 1| do Padre en Chriflo

Mutio Vitillefchi, Preilponto general de la Compania de IESVS:||el Padre Alonfo

de Sandoval, de la [; mefma Compania, felicidad
1|
en el Senor.>> (datada e subscrita no

fim: <... Defie Colégio de Cartagena de las índias, prí-\\mero de Abril de 1624.
||

Humilde hijo de V. P.|l Alonfo de Sandoval.» (fl. VII); <ARaVMENTO DE LA
obra ai Chriftiano Letor.^ (H. VIII e frente (verso em branco)Ida IX); a duas cols.

por pag., o .ÍNDICE DE TODA
|i
ESTA OBRA.., que fecha com o usual—«FINIS..

(fl. X e XI e frente (verso em branco) da XII).

Nas primeiras 383 8. nums. decorre o texto dos três primeiros livros df obra; e naa

II ff. finais o texto do quarto Livro, que fecha, no verso da ultima H., com o usual

.FIN DEL LIBRO QVARTO.. ; depois, a rematar, a subscrição final

:

CON PRIVILEGIO.
En Seuilla. Por Francifco de Lyra Impreffor

de liuros. Afio M. DC.XXVIl.

Na composição tipográfica, embelezada com letras iniciais de desenho de fantasia e flo-

rões de remate ornamentais, empregaram-se caracteres redondos e itálicos de varius

corpos.



Fronlispicio do livro descrito no Catálogo sob o n.o 2993.
O original mede 195xl34niin.

(Pag. 422)





ANTIGVEDAD
DELA CIVDAD, Y IGLESIaI

CATHEDRaLDETVY, |Í

Y DEL os OBISPOSÍ
Q^V E SE $AVE AVA

auido cn cila .

SjíCyCDA HBLOS CONCrtíOí, r
farl*í %titl(i,y utroi fupeln , por 2)<in Fray

fruJencio dl. SãiiJsual /» Ohi/^o,

Çoroaijin átfii MíUtiiál,

Imfftpi, cem Uittift áéS-Iu^nifi^i». (r OrJintrlt.

E M B R A G A . Fm cafa de Fnlãuõfõ"
Lourenço de B«ílo. Anno 1610.

Tíxado cm reyscn papel.

Rosto do livrj descrito no Catálogo sob o n.o 2994.

O original mede I59X97nim.

(Pag. 423)
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Livro interessante a vários respeitos, e de bastante merecimento para a história das mis-

sões jesuíticas em vários paizes ultramarinos, e da conversão dos naturais desses

mesmos paizes. Edição primitiva, MUITO RARA. Belo exemplar.- Brunet, tomo V,

cols. 123-124; -Salva, n.o 3397.

A titulo de simples curiosidade, daremos aqui as epigrafes do Livro quarto e de sete

dos seus Capítulos

:

• LIBRO QVARTO.IIDE LA ESTIMA ORANDE
,
QVE NVESTRA SAGRADA

|| Re-

ligíon de la Compaõia de lefus fiempre ha || tcnído, y cafo que ha hecho dei biê el'-

piritual
II
de los morenos, y de fus gloriofos em-

1|
picos en la converfion de |i eftas

almas.>

'Como injluyà ejte excetentifsiino Sol fu luz en efte minifterio \\ de los morenos,

como por Luita, por médio de nueftro Santo \\ Padre Francifco Xavier, el quat la

comunico por gran parte
|| de la Africa, y toda Ouinea. || CAP. V.>

tComo nueftro fantifsimo Padre Francifco Xavier, comunico |l tambien fu luz a

los Etíopes de Mozambique, Melinde, y \\
Socotora, alumbrandoles , como Lima, en

noche efcura de
li fu infediãdad. i\ CAP. VI.»

<Como nueftro Santo Padre Francifco Xavier continuo la co- 1| municacion de fu
luz, y fue Luna en las tinieblas de fu inji-

\\
delidad a los demos Etíopes de la ín-

dia Oriental. \\
CAP. VII..

«De la eftima y aprecio grande que nueftro Santo Padre Fran- 1; cifco Xavier tuvo

de la converfion de los negros, y dei que W nueftro Senor tuvo, de que el Santo Pa-

dre le eftimafse en || tanto.» \\
CAP. VIU..

^Como tambien injlulò efte excelentifsinto Sol en efte minifterio^ de los morenos,

como por fulgentifsimas Eftrellas, por melo \\ de innumerables varones Apoftoltcos

de nueftra fagrada Re |l llgion, principalmente en las partes dei Afia. \\ CAP. IX.»

'Profigue la mlsma matéria de los iluftrifsimos exemplos, que || cerca de la conver-

fion de los Etíopes nos lian dado otros mu- \\ cbos varones Apoftolicos de nueftra

fagrada Religion, por
\\
los Reynos y Prouinctas de toda el Afia. || CAP. X.»

«Dí los motivos y razones que tenemos los de la Compartia en V las Indiai, de dar-

mos a la falvaclon de los negros. UCAP. XV.» (ultimo da obra).

299t—Sandoval {Fr. Prudencio (?e).-ANTIGVEDAD
||
DELA GlVLlAl), V l(,l K-

SIA
II
CATHEDRAL 1>E TVY. . . EM BRAGA. . . Anno i6io.

{Do frunlitpicio daiiioit, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincogrúfifa). ^ y "Ip (Ç

Iri-i." de X tT. (prels.) inumeiadas e 2(i3 numeradas pela frente. E.

Nfl frente (veiso em branco) da primeira das X ff. pieis, o fiontispicio que acima damos

em reprodução «fac-simíle» ; na fl. II as «LICENÇAS.» peimitiiido a impressão do

livro; na H. 111 e na frente da IV a Dedicatória «A LA SANCTA |, IQLESIA DE
TVY..; do verso da mesma fl. III a parte da frente da fl. VI a «TABLA DELOSH
OBISPOS DE TVY..; da restante p.iite da frente da referida ti. VIU á frente da IX a

«TABLA DELOS SANTOS
|| defta Iglefia, y Obifpado.., que remata com o usual

-

«Fín de la Tabla.» ; e no verso da mesma fl. IX e na frente (verso em branco) da X «s

.ERRATAS.»
No verso d« ultima folha do volume, entre duas linhas ou agrupados de vinhetas tipográfi-

cas de ornamento, esfoutra subscrição

;

'Imprefso com licença da Santa InquifiçãoW^ Ordinário ||

—
|| EM BRAGA.

Em cafa de Fructuoro Lorenço de || Bafto. Anno i6io.»

A composição tipográfica, embelezada de algumas letras iniciais ornadas, e de cabeções e

florões decorativos, foi executada com caiacteres redondos e itálicos de vários corpos.

Todas as pags. são embelezadas por um filete a enimoldurar o respectivo texto.

O volume compreende vinte e sete cadernos de impressão : o primeiro, de dez íf. (as

jirels.), rubi içado, no pé da frente da segunda ã sexta folhas, respectivamente: * 2,

^ iij. * 4, .y. 5, ^ 6 ; os vinte e três imediatos, de oito ff. cada nni, rubrica-

dos, no pé da frente das quatro primeiras ft. de cada um deles, respectivamente: A,
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A ij, A iij, A iiij 3l Z, Z ij, Z iij, Z iiij ; os doií imediatos (25.o c 26.o), também de

oito ff. cada um, i-ubiicados, no pf da frente das quatro primeiras ff. de cada mii

dCles, respectivamente: Aa, Aa ij, Aa iij, A Iiij e Bb, Bb ij, Bb iij, Bb iiij; e o ime-

diato e ultimo, de quatro ff. somente^ rubricado, no pé da frente das três primeiras;

Ce, Ce ij.

Obia curiosa e muito estimada. Únic.i edição atí hoje dada a lume, muito esmerada; r im-

jiressão nitida sobre óptimo papel de linho. MUITO RARA. liom exemplar.— Lopes da

Silva Júnior, Os Reservados da Bibl. Pubt. de Évora. Catalogo inethodko, pag. Ml;
-Catálogo Palha, n.o 2047 ;-Mouleverde, n.o 4767.

p4

'299.Í HISTOfilA
||
DE IDACIU... Pamjilona... Ano M.DC.XXXlllI.

Q [Po fronlispicio damos a exacta reprodução joto-zincográfir,a que seyve)

H I S C O R I A S

DE IDACIO OBISPO.
QVE ESCRIVIO POÇO ANTES

Q_y E E S P A N A S íl P f. K D I E S E.

Vi /fidarí Oíijjio dl "Btdtfoi. , ijui iftrmw m is) úim^ j« fi perdia

Ej^ána, treymayoclioãno^dfljiuei.

"Dl Siiílhmo Ohfo dt SthmíKtjjiu ifirmm difdt ti T{iy dm T«.
layoyhiiU dm Ordem prmi'c diHinmkri.

Dl Sâmfirc Ot§o dl ^(lorgé,(fM ifcrmii difdi li Kiy don c^Unf,

ti Mjtínc ,
TrrdTíj dtíii nfír^ínt, hájlx ti K^ dcm

l/irmudo ti Oo:o!o.

Dl PiUiii Ok,jfo dl Oúido , ijui tfcrittw difdi </ ?{tjdo» VtrmuU
'

it Ooi 'f,h,jU dm ^hnfo Siptimo dt[li mimíri,

Etn^ador de Eíhan*.

Nonct halb igora imprclTis , con ocris nocat tocante) edis

hilkorias, y Rejeidellai.

Beco£ÍJitJ por dor) Frdj Prudencio de SandounlOhiJjio dt'PS'

flon4,['oroHÍÍla Átfu Mágefi*i.

Dirigidas ai Rcy Caclxilico don Fchpc Dudlro Scfiof.

CON LICENCIA.

Imfrejfo enPamploru^Nicoliu de ^Jfiájn fmtreffor

dei Reyno de MaH*rr».

A colU dl Pairo Efcner M<n'M(ier <Jc librai dela CiuUd deÇian»
AfioM.DCXXXIllL *

(O oriíiinal mede 240xí3~mnt)

ln-f(.l. peq. de VIII pags. (prels.) inums. o 367 nniiis., íiIimii de iiinn om
britiico, XI intinis. e uma otitra em branco, finais. E.
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Na primeira das VIU pags. prels. o frontispicio, acima rfprodiizido foto-zincográfica-

mmte; 'na pag. II um grande escudo d'armas (gravura cm madeira); na pag. III uma

•APROBACION.» (datada e subscrita no fim: .En cfle Colégio de la Compania de

lESVS de lalJCiudad de Pamplona, à 16. de Hebrero, ]b\^.\]Diego de Medrano.y);

na pag. IV outra «Aprobacion.» (datada e subscrita: -Dada eu Pamplona â veynte y
vno de Octubre de 1615. || Fray Lucas Sanchez.>) e as «ERRATAS.» ; na pag. V a

TASSA.x (datada e subscrita: «... en Pamplona à 23. de || Octubre de 1615. ;| Perfro

de Zunçarren,
|i
Secretario.*) ; na pag. VI, em caracteres itálicos, a Dedicatória a D.

Felipe; e na pag. VII o ^Prologo ai Lectoi.» ; a pag. VIU em branco.

De pags. I a 367 (de composição tipográfica umas vezes a uma só medida, outras a duas

cols.), decorre o texto da obra propiiamente dito, o qual é enriquecido com diversos

brasões, cruzes, etc. (gravura em madeira). No final o clássico- LAVS DEO.
Nas XI pags. inunis. finais, a duas cols., a «TABLA DE LO " coJitenido em efte Libro.»,

que fecha com o usual — EIN, a que se segue um pequeno flonio de remate ornamental

(gravura em madeira).

Na composição tipográfica, muito perfeita e esmaltada de lindas letras iniciais ornadas (al-

gumas com figurinhas da história antiga, empregaram-se belos caracteres redondos e

itálicos de vários corpos. A impressão, nitida, foi efectuada sobre magnifico papel de

linho.

Obra interessante e estimada. Edição muito esmerada e MUITO RARA ; a primeira que da

obra veio á luz, pois que a data .M. DC. XXXIIII (1634) que vem uo frontispicio foi

ali estampada posteriormente á impressão da obra, que se realisou em 1615. A este

respeito informa Salva (Catálogo, n.o 3181) :- «Esta edicion es la de 1615, con la sola

diferencia de haberle tapado dicho ano eu el fróntis con un florou, y puesto ai jiie el de

!634.»— Belo exemplar.

2906 —HISTORIA
i;
DE LA VID.4

||
Y HECHOS DEL || EMPERADOR |1

CARLOS V.
II
Máximo, Fortifsimo, Rey Catholico de Elpaila,

|] y de las

índias, líIas, y tierra firme dei Mar Oceano. || AL CATHOLICO REY DON
FELIPE

II
Tercero deite nombre nueílro Senor.

|| POR EL MAESTRO
DON FRAY PRVDENCIO

\\
de Sandoualfu Coronifta, Obtfpo de Pamplona.

\\

PRIMERA PARTE. [I Tratandole en eíla priraera parte los heclios defde el

ano 1500, hafta el de 1528. 1| Ano (Escudo das armas reais de Espanha,

lendo ao centro as de Portugal) 1625. ||
CON LICENCIA, || || En Bar-

celona, Por Sebaílian de Cormellas. 1' à fii cofto. In-fol. de XVI pags.

(prels.) inums. 782 nums. e mais XXVI iniims., finais, de «TABLA DE
LAS

li
COSAS NOTABLES

||
OVE CONTIENE

||
efta Hiítoria.»

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte: frontispicio (pag. I ; a II em branco);

Licenças permitindo a impressão da obra (Visto de Fray Gregório Royz, e Parecer

y fentimieiíto dei padre Vicente Navarro) (pag. III) ; Dedicatória «AL REY NVES-

li TRO SENOR.. (pag. IV) ; uma oitava e um Soneto Del Dotor Aagujtin de Te-

iada Paez -AL EMPERADOR
|| Carlos V. Máximo, Fortifsimo.» (pag. V) ; .GENEA-

LOGIA
||
DEL EMPERADOR

II
CARLOS QVINTO, Máximo, Fortifsimo Rey de Ef-

paiia." (pags. VI a XIV) : e «SVCCESSION || DE CARLOS V. H Por los Reyes de Ef-
paãa., (pags. XV e XVI).

De pag. 1 a 782, a duas cols., o texto propriamente dito da obra.

SEGVNDA PARTE.
||
Tratandofe en eíta fegiinda parte los hechos

defde el ano de 1528, hasta el de 1557. || en que el Emperador íe fue ai

cielo.
II
Ano (Escudo d'armas que vem rosto da parle precedente) 1625.

i|

CON LICENCIA,
||

|| En Barcelona, Por Sebastian de Cormellas. Y ã

lu coita. In-fol. de IV pags. (prels.) innms,, 812 nums. e mais XVI inums.,

finais, de «TABLA DE LAS
||
COSAS NOTABLES OVE

||
contiene eíta fegunda

parte.»

—

As ditas Parles em igual numero de voh. E.

/y^'
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M'

Na primeira das IV pags. prels. o frontispício; a pag. II em branco; na pag. 111 as Li-

cenças que veeni em igual pag. prel. da parle primeira ; e na pag. IV, em caracte-

res itálicos, uma poesia e um Soneto .A LA MAGESTAD || DEL EMPERADORU
Carlos V. Máximo, Fortirslmo.»

As 813 pags. nums. inserem : de pag. 1 a 734 o texto da «Hiltoria dei Emperador Car-

los V propriamente dito; de pag. 735 a 748: .HISTORIA |1 DE LA VIDA QVE
||
EL

emperador;: CARLOS V. MÁXIMO, FORTÍSSIMO, Rey Catholico de Efpaíia,

hizo retira-
,
do en el Monafterio de lufte.» ; de pag. 749 a parte da 758: 'HON-

RAS QVE EL REV !| DON FELIPE MANDO HAZER EN il Brufelas en la Iglefia de

fanta Oula, lueues y |i
Viernes a veyente y nueue y treynla de || Deziembre ano

1558.> ; da restante parte da referida pag. 758 a parte da 771: .HONRAS EN
ROMA.. ; da restante parte da mesma pag. 771 a parte da 773 : <TEST1M0N10 DE
VNA

II
reuelacion que tuuo vn fanto Frayle de y como el Emperador fe faluò.»; da

restante parte da mesma pag. 773 a 791 : <TESTAMENTO DEL EMPERA- |l dor

Carlos V. de gloriofa memoria.. ; de pag. 792 a 801 : «CODICILO DEL EMPERA-

II
DOR CARLOS QVINTO DE |; Gloriofa memoria.» ; e de pag. 302 a 804 : «COPIA

DE VNA CARTA QVE |1 EL REV NVESTRO SENOR ESCRIVIO || de Flandres aios

teftaraentarios dei Emperador nuef- litro Senhor que fea en gloria.»); na pag. 805:

.VIRTVD CATHO- [| LIÇA V CHRISTIANA |1 DEL EMPERADOR.. ; de pag. 806 a

809 : .PROTESTACION ;| MVV DEVOTA, QVE
||
EL EMPERADOR CAR [1 los Quinto

que es en gloria, hazia ; cada noch» quando fe !1
yua a dormir.»; nas pags. 810 e

811 uns versos (em latim e em versão castelhana): .EL PADRE FRAYIJIVAN DE
SALCEDO DE LA

1 ORDEN DE SAN BENITO, ABAD DE || nueftra Senora de

Vaiuerra, deuotifsima dei Cefar, a fus ob- 1| fequias, tumulo, y memoria perpetua los

dedica y confagra.> ; e na pag. 812 uma poesia latina: «ILLVSTRISSIMO
;
D. D.

PRVDENTIO !; DE SANDOVAL !' EPISCOPO PAMPLONENSl, 1| ... SIMON MIL-

LANOIVS OALL. REOIS |[ Typographus Burdegala:, felicíter exarata Caroli V. 1| Im-

peratoris Maximi hiftoria, QRATVLATVR »-De pag. 1 a parte da 771 a compo-

sição tipográfica é a duas cols. por pag. ; e d'ai por diante a uma sõ medida.

Na composição tipográfica, esuialtada de lindas letras iniciais de desenho de fantasia, de

cabeções decorativos e Horões de remate ornamentais (gravuras em madeira), empre-

garam-se caracteres redondos c itálicos de vários corpos.

Obra interessante e de elevado merecimento histórico, pois é considerada uma das uie-

Ihores fontes para o conhecimento do reinado de Carlos V. Segunda edição (a pri-

meira é de ValladoUd, Sebastiait de Canas, 1604-1606, in-fol., 2 tomos), primorosa-

mente executada ; impressão nitida sobre magnifico papel de linho. MUITO RARA.
Belo exemplar, a despeito mesmo de uma leve mancha de humidade nas ultimas ti.

do tomo primeiro.—Salva, n.o 3179.

2997 Historia de lo.s reyes de Castilla y de Leon, Don Fernando el Ma-

gno, primero de este nombre, Jnfanle de Navarra: Don Sancho, que muiió

sobre Zamora: Don Alon.so, sexto de este nornbre: sacada de los privile-

£) gio.«, libros antiguos, memorias, diários, piedras y otras anliguallas, con

la diligencia y cuidado que en este pudo poner D. Fr. Prudencio de San-

doval, Obispo de Pamplona. Dirigida ai Rey D. Felipe, nuestro Sefior.

Madrid MCCXCII. En la 0//iciníi de D. Benito Cano. In-4."', 2 vols. de 44-.364

e 20-350 pags. E.

As 44 pags. prcIs. do vol. I compreendem; fronlispicio ; «APROBACION.. (datada e

subscrita no fim -En este || Collcgio de la Conipafiia de Pamplona á 16 de He- 1| brero

1615.
II
D/ug-í) de Medrano.') : .MEMORIAS HISTÓRICAS || PARA LA VIDA : DEL

ILL.mo SENHOR D. FRAY PRUDENCIO D£ S.4AÍDOK/1Í :
||
RECOQIDAS DE

L^S QUE HAN ESCRITO ALQUNOS AUTORES, ;; V DE OTRAS NOTICIAS INÉ-

DITAS V DISPERSAS: POR EL 1'ADRF FRAY BENITO MONTF.JO, CORO-
NISTA GENERAL

|
DEL ÓRDEN DF SAN BENITO.. ; «ARTÍCULO '; DFL SENOR

DON FRAY PRUDENCIO 'DE SANDOVAL, || EN EL CATÁLOGO QUE COM-
PUSO É IMPRIMIO DE LOS OBlSPOS„DE PAMPLONA, foi. 137..; e um Pream-

bulo do Bispo de P.amplona. E as 20 pags. pieis, do voL II : fronlispicio e Prologo.
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Obr« estimada. Edição bem impressa, e já pouco vulgar. Frontispicios gravados (/. X." In.

y ^.), duas lindas letras iniciais e dois cabeções com desenhos alusivos a episódios da

história de Espanha {Xí/neno /.).

2998 PRIMBRA PAUTE DE
||
LAS FVNDACIONES DE LOS

1|
MONESTE-

RIDS DEL GLURiOSO
|i
Padre San Benito, que los Reyes de Elpana fun-

daron y dotaron, |i delde los tiempos dei Santo, hafta que los Moros en-

traion y deltru-
||
yeron la tierra. Y de los Santos y claros varones delia

lagrada H Religion, que delde el ano D.XL. qne San Benito emhio
||
fiis

Monges, hafta el ano Df^CXUIL que fue la || entrada de los iMoros Africa-

nos, han floreei-
II
do en eftos Monefterios.

||
UIRKilDA AL REY DON FE-

LIPE
II
nueftro fenor IIL deíle noinhre.

||
POR EL M. F. PfíVDENClO DE

SANDOVAL
II
Piivr perpetuo de S. Ivan el Itetd de Miiranco, ;/ Coronifla de

jv
II
Mayeftad, y Heynos de Caftitla. \\

Ano (Escudo das armas reais espa-

nholas, tendo ao centro as portuguesas; gravura em ujadeira) ilior.
||

Con priíiilegio, En Madrid, P^ir Luh Sanchrz. In-fol. de IV ff. (prels.) inunis..

rin-9t)-84 nums. na frente e mais VIII inunis., finais. E

Na frente (verso em branco) da piimeira das IV ff. prels. os dizeres do frontispicio, acima

reproduzidos; na frente da fl. II a €TASSA.> (datada e subscrita: •.,. en Valladolid

a cinco dias
;
dei mes de Inlio, de mil y fcyrcientos y vn aiios.

|{
Juaii Galío de

Andrada.y) e as "ERR.\TAS.> ; no retro da mesma fl. II a Carta de privilegio de «El.

KEV.' (datada e subscrita no fim; «... Dada en Madrid a nneue de Setiembre de

lUoo. anos. :, VO EL REY. || Por mandado dei Rey nueftro Se/lor, 1|
Don Lnis de Sa-

lazar..) ; na frente da fl. III a «APROBACION.- de Francisco António, a <APROBA-
CION.. de Fr. Plácido Pacheco, e a .LICENCIA DEL GENERAL.. Fr. António de

Alnarado: as duas primeiras datadas de Madiid, 1600, c a segunda, de Zamor.i, 1600; no

verso da mesma fl. III : <AD REVERENDVM :; AD MODVM PATREM i\... Fratrem

Pnidaitium de ||
Sandonal almi Ordinis Beiiedictini eximluni concio- ||

natorem, Regiumq ;

Hirtoriographuni, S;c. Fratis || Audrea de Salazar eiufdem infliluti monachi || ^milia-

nenfis Epigramma.» ; na frente da fl. IV : .CÁRMEN ENCOMIASTICHON. j REVE-
RENDO AD- MODVM... P. Fr. 1'rndencío de Sandoual... F. loannes Femandus

Trechuelo Mo-
|I
nachus Benedictinns.» ; e no verso da mesma fl. IV a Dedicatória

•AL CATÓLICO REY :; don Felipe 111 defle nombre, nueflio feiioi,.

De H. 1 a 84 o texto propriamente dito da obra, que fecha com a indicação ; «Fin de Ia

primera parte> (única que foi publicada), seguindo-se, como remate, um Horão orna-

mental (gravura em madeira).

Nas sete primeiras das VIII ff. inums. fluais, em caracteres itálicos e a duas cols. por

pag., decorre a «TABLA DE LAS l| cofas notables que en efte " Libro fe contienen.»,

que fecha por o usual -FIN DE LA TABLA, a que se segue um lindo Horão de

remate (gravura em madeira) A oitava ti. contém apenas, a meio da face, a subscri-

ção final

:

E N MADRID,
Ea cafa de Luís Sanchez.

Aiio M. DCI.

O texto dj obra, além da parte em prosa, coutem também algumas composições poéti-

cas, e acha-se adornado de vários brasões d'armas, os quais vêem, um a um, i

frente da história de cada um dos utosteiros de que a obra trata.

Livro interessante a vários respeitos, e muito estimado ; da máxima importância para a

história das fundações em Espanha; e também muitíssimo curioso para a Historia

Ibérica. ^Veja-se Peres Pastor, Impreitia en Madrid^ n.o 799).

Edição primitiva, e, ao que parece, ainda a única até agora vinda a lume. Os exempla-

res são considerados MUITO RAROS. O nosso está optimamente conservado; ape-

nas uuia leve mancha de humidade o macula na parte inferior das ultimas folhas.

-Salva, n.o 3178.
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2fi99—Sannazarius [Activs Sj/íireriís).—AHCADIA |1 DEI, SANNA7AH0. — IV-

{Do frnntiípicin damos a seguinte exacta rrproãiirão /oío-riiicoijni/iivj) ;

ARCÁDIA
DEL SANKAZARO

In-8.» pefj. de 89 IT. numeradas na frente e uma. iniinierada, final. K,

Na frente da primeira folha o rosto acima reproduzido em foto-zincogravura ; no verso

da mesma II. 1 : ^ALDVS Pius Manutias Accio Syncero Sannazaro '' S. P. D.» ; da

frente da H. 2 .i frente da 89 o texto da Arcádia propriamente dito, que, precedido

da epigrafe

:

A R CiA D I A
Dl MESSER lACOMO

SANNAZARO
OENTILHVOiWO NA-

POLITANO
fecha com uma informação sobre cadernos que formam o volume, a que se segue a

subscrição final, que damos em reprodução foto-zincográfica de tamanho is,'u.il ao

do original

:

A B C D E F G K 1 K t.

ixffj fono (jHittrrTU exrttio L,

ífcV ejHyntvriW-

Impreff m vinfgr.< nelle atjt

0*A ido Koimns rA'anno

M D X I X I r

ml ffie/è 4i

StHsmbrc-
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No verso da íl. 89 os ; Errori che ftampando Jl fono fattl. A frente da II. iiium.

niial em branco, e no verso, a meio, apenas a marca dos impressores Aldns, que se

vc lambem no fronlispicio acima reproduzido.

Os cadernos de impressão que formam o volume estão rubricados, no pé da frente das

respectivas ff. ; A ij, A iij, A iiij, A v a. L, L l/, L iij, L iiíj, L v.

Obra em prosa e verso, muito estimada. Primorosa edição aldina, em pequenos caracte-

res itálicos; impressão de aduiiravcl beleza e nitidez, sobre óptimo papel de linho.

Os exemplares são de EXTREMA RARIDADE. O nosso enconfra-se perfeitamente

conservado, e esta circunstancia muito mais o recomenda e valorisa.— Brunet, Man.
du iibr., tomo V, col. 128, e Siippkment, tomo II, col. 589.

30U0 lACOBI SAN
il
NAZAKII l»PK- i| RA OMNIA.

|| (Juorum Indiceni

sequens pagella continet.
|1
(Insígnia rio impressor, ladeada pela divisa

:

VIRTVTE DVCE, — COMITÉ FORTVNA.; gravura em madeira)
|| APVD

. SKB. GRY-
II
PHIVM LV-

||
GDYNI,

||
I549.-In-12.« ou 16.» de 198 pags. E.

Boa edição; de impressão com elegantes e pequeninos cai aderes ilálicos. Não icgist:ida

por Brunet. Conipieende as seguintes obras poéticas do autor: «De pariu Viiginis

libri três.*- «Lameutatio chiíiste.»- «Écloga; qriinquc.»—«Fragnicntuni.» - Elcgianini

libri tres.»-Epigramniatunr libri Ires.»

30U1 lACOBI SANNAZARIl
||
OPERA OWNIA,

||
LATINE SCRITA.

||

(Marca dos impressores: uma ancora ladeada pela divisa — ALDVS
;
gra-

vura em madeiía) |1 EX BIBLIOTHEGA ALDINA.
||
VENETIiS. M. D. LXX.

(1310).— \n-i.° peq. de 104 (T. luiiiis. na frenle, vindo no verso da nUiiiin,

a meio, a conhecida insígnia dos impressores Aldus. E. [Perg.).

Edição aldina muito bela; impressão com elegantes caracteres ilálicos. Estimada e RARA.
Bom exemplar.

Santa Anna (Fr. Este-Jão de^— Sermão do Aclo da Fee ., de Coimbra ..

1012.—Veja-se : Autos da Fé (Sermões de).

3()(!2— Santa Anna {Joaquim de).— Resposta e reflexões á Carta (pie D. Clemenlc

•lo.só CoUaço Leitão Bispo de Cochini escreveo a D. Salvador dos Reis

Arcebispo de Cranganoi', sobre a Sentcnga que a Inquisii^ão de Lisboa

proferio em setembro de 1761 contra o Ilereje, e Heresiarca Gabriel Ma-

iagrida... Lisboa: Na Hegia Ojpctna Tijpuijralica. Anno M.DCC.LXXIV . .

.

In-í." de .536 pags. E.

Interessante e estinrada. Publicada anónima. Rara. Belo exemplar.

:«IUJ-Santa Ana, & outros (^-V. BiW.íoí- dí;).-CnRuNlCA ||
DE j] CARMELITAS

II
DESCALÇOS,

II
PARTIGVLAR || DO RFANO DE PORTVGAL,

||
E PROVIN-

(.;IA||IIE s'aM FELIPPEIII. TOMO. || PELLO P FR. BELCHIOR
||
DE S.

ANNA,
II
LEITOR DE THEOLOGIA

||
No leu Collegio de Coimbra.

||
CllKU-

NISTA, K INDIGNO FILHO
H
Dn mcfnía Pnntinaa, & natural du Ivyar

||

do Grajak || ||
LISBOA.

1|
Com licisnça da iNgvjSiçÃo, Ohdinabio, e

Piço.
II
Na (ifticina de Henrique Valente de Oliueira. Anno 1657. _ In-fol.

de belo ante-rosto ;ilegórico (gravura a liuriD, XII pags. (prels.) invims. o

767 nums., afora uma em branco, final.

As XIII pags. prels. compreendem o seguinte: fronfispicio (pag. I ; a II em branco); De-

dicatória: -A RAINHA
II
DONA LVISA ;: NOSSA SENHORA.» (começa pela formula :

•SENHORA.', e termina: «De Voffa Mageftade || Humilde Seiuo, || Fr Belchior de

Santa Anna.') pags. III e IV); Apiov.ições e Licenças permitindo a impressão da

obra (pags. V a VIII); em caracteres ilálicos, o Prologo «AO LEITOR.» (pags. IX e

X); «ERRATAS., (pag. XI); e, em caracteres ilálicos, a «PROTESTAÇÃO DO
AVTOR.» (pag. XII).

///^
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A» 767 p»KS. iniiiis. inserem: de pag. 1 a 751, a duas cols., o lexto propriamente dito,

da primeira parte da obia, que feclia com estes usuais dizeres :— «LAVS DF.O. |1

Vírglití qiil Matrl.t, a que se segue uma viutieta ou marca do impressor: uma pal-

meira recebendo os afagos do Sol nascente; e em volta a seguinte divisa :-OMNIA
OMNIVM.» ; na pag. 752 outra «l^rotertação do Autor.» ; e de pag. 753 a 767, tanibcm

a duas cols., o .INDEX. 1| DAS PRINCIPAES
II COVS.^S DESTA CHRONICA.., que

remata com o clássico-«FIM.»

CHRONICA
II
DE CARMELITAS DESCALÇOS,

|| PARTICULAR DA

PHOVINXIA DE S. FELIPPE DO REYNO
||
de Poitiigal, & fuás ConquilUis.

||

TOMO 11.
II
OKEERECinO

j]
A' MAGESTADE AUGUSTISSIMA ||

DO MUYTO
ALTO, K MUYTO PODEROSO li' Y, H E SENHOR NOSSO

|| D. .lOAti V.
||

ESCRITO
II
Por Vw JOAÕ DO SACRAMENTO |K'£'1'Í''^'^ L>E TIIKOLO-

OIA, E CURONlSTA\\(Ut mefma Província.
\\

(Viiilietn orn;iiiieiil.il (oii

tii;n(";i do iiiipies.soi?); gfaviira um ntadeiía) || LISBOA OCCIDENTAL
||
Nu

Officitia FERREYRENCIANA.il ||M. DCC. XXI. || Co»! todas as licen-

<«« neceff(irias. In-foK ile tinttMOsto ulegóiico (igual ao do tomo proce-

dcnle), XXXIl [uigs. ípiiTs.) imniis. t: lUio miiiis., além de iinia, em l^rtinco,

final.

As XXXII paga. prels. contecni o seguinte; trontlspicio, impresso a preto e vermelho

(pag. I; a II em branco); em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. João V, enci-

mada por uma vinlieta alegórica que tem ao centro o escudo das armas reais portu-

guesas (gravura a buril em chapa de metal); começa pela formula-'SENHOR.», e

o respectivo texto é iniciado por uma letra grande de desenho de fantasia (pags. 111

a VI); Prologo «AOS QUE LEREM.» (pags. VII a XI); -LICENÇAS.. (Da Ordem.
-Do Ordinario.-Do Paço i permitindo a impressão (pags. XII a XX); «PROTES-
TAC.AM DO AUTHOR.. (pag. XXI); em caracteres itálicos, o >INniCE||DOS
LIVROS, E CAPITVLOS, QUE NESTE 1| segunto Tomo se cont. ^pags. XXII a

XXXl ; e .ERRATAS., (pag. XXXI ; a XXXII em branco).

De pag. 1 a 929, a duas cols., o texto da ChronUa propriamente dito, que fecha com os

conhecidos dizeres latinos -«FINIS LAUS DEO, Virgini çue Matri.t ; 3 pig. 930

em branco; e de pag. 931 a 965, lambem a duas cols., o <INDICE|1 DOS PONTOS
PRlNCIPAESi, QUE NESTE SEGUNDO TOMO SE CONTEM.

,
pondo-lhe remate

o usual -«FIM >, a que se segue ainda um florão ornamental (gravura em madeira).

TOMO TERCEIRO,
||
OFFEKECIDO

\\
A' SEMPRE AUGl STA, E Fl-

DEIISSIM.^ MAGESTADE DELREY || D. JOSEPH I. ||N(iSSO SENHOR
||

POR SEU AUCTOR
ii
F. .lOSEPH Dl' JESUS MARIA, ||

Li Itorde Artes, e de

Theologi.i Efpeculaliva, e Moral
||
Clironifla d;i nieíma Província, e n.-itural

da Villa de Al
||
niendia no Rilpa<lo de Luiuego.

|i
(Vinheta ornnnioiitaj

;

gravura em madeira)
1| LISROA :

||
Na (_ifticina de BERNARDO ANTÓNIO

DE OLIVEIRA. || || Anno de M. DCC, LIIl.
||
Com ioda» as licenças ne-

ceffarias. In-fol. de ante-rosto alegórico (igual ao que vem nos tomos pro-

cedentes), XXXVHI pags. (prels.) innms., e 831 nums., além de nma em
branco, XXXVII iniims., e uma outra em branco, finais. ,•

As XXXVIII pags. prels. compreendem o seguinte: frontispício, impresso a preto e v«r-

uielho (pag. I ; a II em branco) ; em caracteres itálicos e ornada com um cabeção

alegórico que tem ao centro o escudo das armas reais portuguesas (gravura a buril em
chapa de metal), a Dedicatória a D. José I (abre com uma letra A de desenho de

fantasia e começa pela formula: .SENHOR.-) (pags. Ill a VI) ; «PROLOGO.» (pags.

VII a XIII); «LICENÇAS.» (Da Religiaõ.-Do Santo Ollicio.- Do Ordinario.-Do

Paço.) permitindo a impressão (pags. XV a XXV ; a XXVI em branco) ; «PROTES-
TAÇÃO

|| DO AUCTOR.. (pag. XXVII) ; em caracteres itálicos, o -ÍNDICE PRE'-

VIOIIDOS capítulos, que se C0NTE'M NOS TRÊS LIVROS |1
defta Terceira
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Parte da Hiftoria de Camielilas Dercalços.... (pags. XXVIII a XXXVl) ; e a

«ADVERTÊNCIA.» e as -Erratas.' e ^Emendas.' {pag. XXXVU; a XXXVllI em
branco).

De pag. 1 a 831, a duas cols., decorre o tcicto propriamente dito dos três Livros deste ter-

ceiro tomo, que fecha com o cl.issico-<FIM.> Na primeira das XXXVU pags. inums.

finais, adornado de tarja: « PARERGON, :, OU ADDITAMENTO, Para mayor cla-

reza da Chronologia defte Tomo.t ; a pag. II em branco; e de pag. III a XXXVU,
o «ÍNDICE ALPHABETICO || DAS COUSAS MAIS NOTÁVEIS, Que fe contém

aefte terceiro Tomo...', que fecha com o usual --EIM.», e pelas seguintes letras:

L. D. O. M. V. E. T.
II
V. Q. M. I. T. E. B.

||
A. O. S. ; seguindo-se ainda um flo-

rão de remate (gravura em madeira) tendo a meio as conhecidas letras simbólicas

da Compa de Jesus : I H S.

A composição tipográfica dos três tomos, de execução muito perfeita e embelezada de le-

tras iniciais de desenho de fantasia, cabeções decorativos e fíorões de remate orna-

mentais (gruvura em mrdeira), foi executada com caracteres redondos e itálicus de

vários corpos : e a impressão, muito nitida, sobre magnifico papel de linho.

Crónica monástica interessante e muito estimada ; dividida em nove Livros ((res por

cada um dos tomos). Fr. Belchior de Santa Ana, o autor dos três primeiros Livros,

é considerado pelos nossos homens de leiras codio um dos bons clássicos portugue-

ses do século XVII. Bela edição, e única que a obra conta até hoje. Dos três tomos

da obra, é MUITO RARO o primeiro, e pouco vulgares o segundo e o terceiro.—

Óptimo exemplar.-Figaniere, Bibl. hist. port., n.os 1297, 1308 e I3II ;- Catálogo Pa-

lha, n.o 2507.

3004-Santa Catharina [Fr. Lwm rfe).—ANATÓMICO
|| JOCOSO, || QUE EN DI-

VEHSAS OPEHAC,OES
||
niiinifella a ruindade do uorpo luimano,

1|
para

emenda do viciolo. 1| DADO A' UJZ
\\
PELO DOUTOH PANTALEAÒ

|| DE
ESCARCIA RAMOS

||
Que n cufla do seu trabalho ajuntou de vários

\\ Autoreí

eftes ft., :iJo6- frug- \\
tmnlos.

||
TOMO I.

||
(Criipo de asieristioo.s disjrastos

lie forma a conslituirem uru triangulo)
1| LISBOA :

||
Na Officina do D.»»'

MANUEL ALVARES
||
SOLANO DO VALLE,

jí
Com n.« Ikenças neceffarias.

Ann. 1752. — In-4.» de XV-226 pags.

TOiMO II. Ihid., na mesma liji. Anno de 1753.— In-4.o de XIV-294
pags., além de uma fl. cm branco depois das prels. — Com a indicarão do

ionios I, II, e IH, einhora o (exto i]uo inserem seja j or completo diverso,

seguem-se

:

ANATÓMICO
II
JdCOSO. .. CO.\STA DE VÁRIAS OBR.iS || em i:-o-

ea, que muitos ivpiáraõ pela yraude eftima-
\\
ção, e applaufn tributado por

lodo efle Reyno; \\
as quaes fe expõem ao publico porá diverti-

||
H/e>?ío rfos i'i<-

riofos, e defejofoi de ouvirem \\ as Obras de laõ faininerodo Aiithor.
li
DKDl-

CADO AO SENHOKJIJOZE VITOIilMMI HOLDECHE
||

. . .PELO PADKE
||

Er. KHANCISCO HEV DE ABREU |i MATTA ZEFERINO.
||
TOMO PRIMEI-

liii.
II
LISBOA.

II
Na OITicina do Doutor Manoel Alv.arez Solano jj

jj

Anno MDGCLV.
|| Com as licenças neceffarias. E Privilegio Ueal. — Iu-4." de

XLV-.'57() pags.

TOMO II—... CONSTA DE VAHIAS CARTA fi
\\
curiosas, melofori-

eus. joco-férias, e ijnzetn-
||
rios, ijv.e muitos copiarão pela yrande efti-

]]
wa-

líiy, f applaufo tributado por tudo efle llei)io. \\
DADO A' LUZ, E DEDICADO

II
A' PRECLARISSIMA SENHORA || D. MARIA

|1
PRECIOSA DE LIMA K

MELLO, PELO PADP.E... TOMO SECUNDO.
|| ( ^i ) !| /K.. «o wcsmír íí;)o-

ijrafa. Anno MDCCLY. . .— In-4." de XLVIII-480 pags.
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íjO

TOMO 111-... CONSTA DK VARIAS |1
FARSAS, ENTRADAS,

|1

LOAS, EN'1'REMEZIÍS,
II

;i divorlos Fellejos, As tjuaes fe expõem ao puhlini

para divertimento dos Citriofos, e \\
ríefejofos de ouvirem as Obi'as de taõ (jrandc

Autor. \\DJWICADO ÂO SENHUI{\\ .imv: FRANCISCO || DA CRUZ,.

DADO A' LUZ PELO TADRE.. . || TOMO II!.
|1
Segunda imprcffuo. \\

Ibi.
||

Na efficina de MIGUEL RODRIGUES,
||
Irnpreílor do Eminentiílimo Senhor

Cardial Patriarca. |1
|| M. DCG. LVIII.

||
Com as licenças jieceffarias,

e Privilegio Real.— In-4." de XiV pags. (prels.) inunis., duas em bratico e

5tí8 niims. — Os cinco tomos E.

.^s pags. prels. do piiiiieiío dos cinco tomos insere o seguinte : titulo do .-inle-rosto ; titulo

do rosto; «DEDICATÓRIA ;! AO SIiNHOR
||
JOACHIM JOZÉ il

VERMUELE
;

.PROLOGO II
AO LEYTOR.» ; e «INDEX ||

DAS OBRAS, QUE CONTE'M
||
eflc

Livre;-.IS pags. prels. do tomo U : titulo do ante-rosto ; titulo do losto ; «DEDI-

CATORL\)) ao sr, Joaquim José Vcinuiele (a mesma que vem no tomo I); «PROLO-

GO
i:
AO LEYTOR.. (Idem); e .INDEX

ii
DAS OBRAS, QUE CONTE'M

|| efte Lí-

vio.» ;-as pags. prels. do tomo III: titulo do rosto; em grossos caracteres itálicos, »

Dedicatória .AO SENHOR
ii
JOZE VITORINO ||

HOLBECHE...» ; .PROLOGO
li
AO

i;
LEITOR.» ; «PRIVILEGIO.. ; «LICENÇAS.» pcnuitindo a impressão ;

«INDEX
||

D.'\S OBRAS,
II
que fe contém neftc prin;ciro livro.» ; o rosto da primeira das peças

insertas no volume; e respectiva .DEDICATÓRIA.» ;- as pags. pieis, do tomo IV: ti-

tulo do rosto; em grossos caracteres itálicos, a Dedicatória a D. Maria Preciosa ; «PRO-

LOGO ;| AO ||
LEITOR.» ; .PRIVILEGIO..; «LICENÇAS.»; e «INDEX 1| Das Cartas

Metaphoricas, Joco-fd-rias, Oa-
|i
zelarias, que fe contém nefte Tegundo || Tomo.» ; -e as

pags. prels. do tomo V: titulo do rosto; em grossos caracteres itálicos, a «DEDICA-

TÓRIA ||
AO SENHOR

ii
JOZÉ FRANCISCO

ii
DA CRUZ...»; «PROLOGO || AO

LEITOR.» ; «PRIVILEGIO.» e Licenç.is permitindo a impressão ; e «INDEX
li
QUE

CONSTA DE DIVERSAS II
ENTRADAS,

[[
LOAS, FARS.SlS, E ENTREMEZES HJOCO-

SERIAS,
II
De que fe compõem efte Terceiro Tomo.

Compilação interessante de peças mui chistosas e joviais, escritas em prosa e verso. Muito

estimada e RARA. Inocêncio diz que não vira nenhuma colecção completa. Bom exem-

plar ; faltando porém no tomo II as pags. 241 e 256.

Os nomes e apelidos Pantaleão de Escareia Ramos e Francisco Rey de Abreu Malta Zefe-

rino, que aparecem e subscrevem estes tiabalhos literários são tidos como pseudónimos

de que se serviu o autor, Fr. Lucas de Santa Catarina.

30U5 ESTRELLA H DOMINLCA ||
Novamente |1 delcuborta no

i|
Ceo du

Igreja. || HISTORIA PANEGVUICA ||
Ornada com todo o yenero de erudição

Divina,
II
^hvmmtu; OFF-ERECIDA Á MAGESTADE || D'ELREY D. JOAiM V.

II
Noílo Senhor

||
l^or Fr. LVGAS DE S. CATHARINA ||

da Onieni dos Pre-

gadores, & leu
II
Chroiiilta.

||
l. TOMO.

||
(Vinheta ornamental represen-

tando um pequeno vaso com uma planta tlorida; gravura em madeira)
||

LISBOA,
II
Na Oflicina de VALENTIM DA COSTA DBSLANDES,

|1
Impreílor

de Sua Mageltade. || Com Indas as licenças neceffarias. Anno de 1709. |
iii-4.°

de XXXII pags. (prels.) intims. e .^60 nums.

As XXXII pags. prels. compreendem o seguinte: frontispício, cujos dizeres transcrevemos

acima (p.ig. I ; a II em branco); Dedicatória «A ELREY|| NofCo Senhor.» (pags. Ill

a X); Prologo «AO LEYTOR.» (pags. XI a XIX); <BREVE DA BEATIF/CACAM
DA

II
Santa Princeza concedido por Innoccncio XII. '\ aos 4. de Abril de 1603.» (pags.

XX a XXII) ; 'INDULTO CONCEDIDO PELO MESMO \\Pontijice a toda a Ordem

dos Pregadores, £. a todo li o Reyno de Portugal para a reza, fi.
celebridades W díi

Santa Princeza, paffado na fagrada Congre-
il
gaçaõ de Rilibus aos U. de fuulio de

KÍ94.» (pags. XXIII e XXIV); «LICENÇAS.» (Da Ordem. -Do Santo Officio.-l)o

Ordinário. -Do Paço.) permitindo a impressão do livro (pags. XXV a XXX); e «ÍN-

DICE
II
Dos difcurfos defte livro.» (p.igs. XXXl e XXXII).
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De p»g. 1 a 506 decorre o texto propriamente dito desta primeira parte da obra, que fectia

por o usual-.LAVS DEO^ ; de pag. 507 a 525 (a 526 em branco) o «INDICF.
||
Dos

lugares da Ercritura.> ; c de pag. 526 a 560 o «ÍNDICE |1 DO MAIS NOTÁVEL QUE
SE

II
contem nefte I. Tomo, que remata pelo clássico-«/7MS.', e depois por uma

vinliela representando um vaso com uma planta florida.

-II TOMO.
II
(Pequena vinheta ornamental)

|I
LISBOA,

||
Na Officina

Real DESLANDESIANA.II ||
M. DCCXIII.

|!
Com íodo.s as lieençaí ne-

te/farias. In-4.° de XX pags. (prele.) inunis. e 491 nums., além de uina

em branco, final.

—

Os dois Totnos. E.

As XX pags. prels. inserem o seguinte: dizeres do frontispício, acima transcritos (pag. 1 ; a II

em branco); em car.ictcres itálicos, a Dedicatória a D. António Luis de Sousa, Marques

das Minas, a quem, neste Tomo II, a obra í oferecida (pags. III a VII); Prologo «AO
LEVTOR.. (pags. VIII a XI); «LICENÇAS.. (Do Santo Officio.— Do Ordinário.- Do
Desembargo do Paço.) permitindo a impressão da obra (pags. XII a XVI) ; e «PRELU-
DIO.» (pags. XVn a XX),

De pag. 1 a 445 vem o texto da obra propriamente dito, o qnal fecha pelo clássico

-

«LAUS DEO.», a que se segue ainda um florão de remate ornamental (gravura em ma-

deira) ; de pag. 447 (a 446 cm branco) a 460 o INDEX |1 DOS LUGARES DA ESCRI-
TURA.», que fecba por um florão de remate; e de pag. 461 a 491 o «INDEX !| DO
MAIS NOTÁVEL, QVE SE „ contem nefte Segundo Tomo.», que é rematado por o

usual- «FINIS.», e seguidamente por um florão ornanienlal de curioso desenho (gra-

vura em madeira).

Livro clássico e estimado. Edição primeira, e ainda a única até hoje dada ã estampa. Os
exemplares já RAR.^MENTE aparecera no mercado. -Xavier da Cunha, Impressões

Deslandesianas, vol. I, pags. 569-570.

Historia de S. Domingos. Quarta parte.—Veja-se: Scnisa [Fr. Luis de).

3006 MEMORIAS
||
DA ORDEM MILITAR

||
DE

|| S. JOÃO DE MALTA,
||

OFFERECIDAS A ELREY NOSSO SENHOR || D. JOAÕ O V.
||
O MAGNI-

FICO,
II
Cojm Augufttffimo Froleelor da Academia Real,

|| POR ||
Fr. LUCAS

DE S. CATHARINA,
II
DA ORDEM DOS PRE'GADORES,

1] feu Chionifta, o

académico da Acadeinía Real.
Ij
TOMO PRIMEIRO.

||
(Emblema da mesma

Academia ; gravura a buril em chapa de cobre)
1|
LISBOA OCCIDENTAL,

1!
Na Officina de JOSEPH ANTÓNIO DA SYLVA,

||
Impreflor da Academia

Real. II— II
M.DCC.XXXIV.

II
Com todas as liceiíças ncceffarias. Iii-4."

gr. de XXXII pags. (prels.) inums. e408 nums., afora duas inums., finais. E.

As XXXII pags. prels. conléeni o seguinte: titulo do anfe-rosto («MEMORIAS
|| DA OR-

DEM MILITAR I! DE li
S. JOAÕ DE MALTA..) (p.ig. I ; a II em branco); titulo do

rosto, impresso, em linhas alternadas, a preto e vermelho (pag. III ; a IV cm branco)

;

em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. João V (encimada por cabeção (alegórico)

decorativo (F. Vieira Inv. — de Rochefort fecit 1736) e cujo texto abre por uma linda

letra (C) de desenho de fantasia) (pags. V a VIII) ; «PROLOGO.» (pi ecedido de um
lindo c-ibeção alegórico (O. F. L. Debrie fculp. 1736) e cujo texto também apresenta

uma ninda letra (£) inicial) (pags. IX a XVIII); «LICENÇAS». (Da Acidemia Real-
Do Sanlo Officio. -Do Ordinário) permitindo a impressão da obra (pags. XIX a

XXIX); e «INDEX
II
DOS

II CAPÍTULOS, QUE SE CONTÉM
jj neflei dons livros.»

(pags. XXX a XXXII).

De pag. 1 a 408 decorre o (exto propriamente dito "da obra, o qual, ornado por um cabeção
alegórico (fran. Vieira invenit.-Rouffeau fculp.) e com uma linda letra (M) inicial

(De Rochefort fecit. 1736), compreende: «PRELUDIO.» (pags. I a 15), «CATALOGO
DOS EXCELLENTESliORAM MESTRES,

||
QUE TEVE A RELIGIÃO MILITAR

It
JeroMymitana,

||
DOS CAVALLEIROS HOSPITALARIOS

i|
primeiro, Maltezes

agora, defde o anuo de
|1
1099, ate o presente.» (que fecha por um lindo florão de re-

mate (De Roclieforie fecit 1730); pags. 16 a 100) e dois Livros (o primeiro de pags.

101 a 215; o segimdo de pags. 217 a 403).

»«i. II ,-

/fâ^'
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o texto do primeiro livro é ornamentado por um cabeção alegórico [Roufjena fculp-

L-F. V. lufslt.), e tem uma linda letra (V) inicial; e o do segundo também apre-

senta um cabeção alegórico (f. Vidra inv.-de Rochefort fcclt 1736) e uma letra

inicial (Q) ornada, fechando com o usual -«FIM.», a que ae segue ainda uma gra-

vura alegórica (fran. Vieira invenit-Rouffcau fcutp.) tendo por baixo a legenda

:

— Leííitime CiiRiANimrs.»

"Nas duas pags. inumeradas finais vem as .ERRATAS,
||
QU^E IRREPSERUNT IN CO-

DICEM LATINUM,
II & corrigidebent.-

Uma das licenças (Censura) da Academia Real (pags. prels. XIX e XX e paite da XXI)

é de D. José Barbosa. Vem no fim datada e subscrita: «... Lisboa Occidental, neíta

Cafa de || Noffa Senhora da Divina Providencia de Clérigos
|| Regulares, 29, de

Agorto de I7J2. |(Z). Jofepli Barbofa Clérigo Regular.^

Na composição tipográfica, muito perfeita, aplicaram-se caracteres redondos e itá-

licos de vários corpos. Além do que fica mencionado, o volume contém mais : uma
bela gravura alegórica de ante-rosto (Fran." Vieira Liizitano iaveii. e efcul. Lisboa

1728.) e, em fl. de grande formato (desdobrável), uma «Carta da lun de Maiaa
|]

e das li/tas || de Oozo e de Comino \\ Petlpê- Por Joaõ de Abreu Oorjaõ || Oeografo

de S. Mag.''^ 1736.t (Michael Le Bouteux : Arcliitectus Regis fcutp/slt).

A paginas 273 e 374 vêem, respectivamente, os escudos das armas de D. Fr. Lourenço

Oil e de D. João de Sousa. Ambos são abertos a buril em chapa de cobre (de Ro-

cliefort feclt. 1732).

Obra clássica e curiosa ; muito estimada. Bela edição, de impressão nitida sobre óptimo

papel de linho. Único tomo que se publicou. Os exemplares raras vezes aparecem

como agora no mercado. O nosso, belamente conservado, possue uma magnifica

encadernação (inteira) de carneira fina, com a lombada artisticamente ornamentada

a ouro e as pastas embelezadas por cercadura tendo ao centro um lindo escudo das

armas reais portuguesas (Ex-Ubris de D. Maria II ?). Nestas excepcionais condições,

MUITO APRECIÁVEL E RARO.- Figanière, n.o 1515, -Palha, n.o 2593. = Relati-

vamente á mesma Ordem Militar de Malta, veja-se, no Catálogo, o n.o 1246.

3007 —SERAM
|i
POLITICO,

ii
ABUSO EMENDADO,

||
Dividido em três

Noyles para divertimento ||
dos curiofos. Wofffrccido ao Sew/ior

||
FERNAM

SARDINHA DE SAA,
\\
Arcediago de Ponte Arcada, &c. || POR |1 FEI.IX

DE CASTANHEYRA TURA CEM. J (Marca do impressor? gravura em ma-

deira)
II
LISBOA OCCIDENTAL |1 Na Officina de BERNARDO DA COSTA

ImpreíTor
||
do Sereniílimo Senlior Infante. |1 ||

Com a.i licenças ne-

ceffarias.
\\
Anno 1728. In-á." de XXIV pags. (prels.) inums. e 330 num. E.

As XXIV pags. prels. conteem o seguinte : frontispício (pag. I ; a II em branco) ; Dedi-

catória «A FERNAÕ SARDINHA
II
DE SAA, || ^/-íediVigo de Fonte Arcada.* (pags. III

a X) ; Prologo «AO LEYTOR.. (pags. XI e XII) ; 'PARECER DE HUM AMIGO
||

Ao Attior.t (pags. XIII a XVII); <'CuJufdam Amici Aatlioris in íaudem Operls.i

ELEOIA.. (pag. XVIII); «De Eftemin de Afiava y Vargas\\AL AUTOR\\SOHZ-
TO., (pag. XIX); «Do Doutor Gafpar Lobo de Ataíde,

\l
AO AUTHORW SONETO

J0C0SER10.> (pag. XX); .De Jeronyno Pereyra de Sandc i^ Paiva, \\ AO AU-
7-//0R II

DECIMAS., (pag. XXI); <De hum Amigo .\ AO AUTHOR. \] SONETO.,
(pag. XXII)

i «Oe Jeronymo Pinto de Sanipayo\\ AO AUTHOR\\ DECIMAS JOCO-
SERIAS... (pag. XXIII) ; e «LICENÇAS

|| DO SANTO OFFICIO.. permitindo a im-

pressão do livro (pag. XXIV). ^
A obra propriamente dita consta de novelas em prosa e verso. Estimada. Segunda edi-

ção (a primeira é também de Lisboa, por Valentim da Costa Deslandes, 1704, iii-i."),

pouco vulgar.

3008—Santa Catharina {Fr. Simão António (íc).—BEIJAMÀO
||
AO

||
DUQUE

||

ESTRIBEIUO MOR,
||
pela acção de trazer o livro, que coiiipoz, || AO I'.

l'r. "JOAÕ ANTÓNIO | DE SANTA niUTERIA.
||
Dedica-íe o Beijamâo ai.

IIILLUSTRISSIMO E REVERENDÍSSIMO SENHOR
||
D. NUNO

||
ALVA-

RES PEREIRA DE MELLO, || Biípo de Lamego, do Conlellio de Sua
|| Ma-
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geflade
||
(Peq. vinheta ornamental) || LISBOA OCCIDENTAL,

NA OFFICINA DA MUSICA. || Anno de M.DCC.XXXI. ||
Com todas as liceni;as

neceffarias. In-S." peq. de VI pags. (prels.) inums. e 47 nums,, além de

uma ciu tiranco. R.

Na primeira das VI pags. prels., e em grandes letras, o titulo do ante-rosto (.BEJA

MAÕ II AO II
(gravuria a buril em chapa de cobre (F. Jiarreuín Inventor et Fcclt)

tendo a meio o escudo das armas dos Alvares Pereiras de Mellol
||
DUQUE.); a

pag. II em branco; na pag. Ill o titulo do rosto, impresso, em linhas alternadas, a

preto e vermelho; a pag. IV em branco; e nas pags. V e VI a «DEDICATÓRIA.»

{em verso) a D. Nuno Alvares Pereira de Mello.

Na composição tipográfica, esmaltada com uma letra inicial (M) de desenho de fantasia,

dois cabeções decorativos (um a encabeçar a Dedicatória, e outro o texto propria-

mente dito do Beija mão) e um florão de remate ornamental, aplicaram-se caracte-

res redondos e itálicos de vários corpos. A iuipressão, nitida, foi executada sobre

magnifico papel de linho, umito alvo.

No frontispício são impressas a vermelho as linhas: 3.a, 5.a, 7.", 9.a, II.», 15." e 17. i.

O Beija mão consta de 220 quadras, e abre por um .ROMANCE., que é precedido des-

tes dizeres ou subtítulo: .DEMONSTRAC,AM || DE AGRADECIMENTO || DO 1 P.

Er. Joaõ António de S. Quitéria
|
AO EXCELLENTISSIMO || DUQUE ||

ESTRIBEIRO

MOR,
!i
de lhe levar o livro, que compoz das Ultimas '\ Acçoens do Duque Teu Pay.>

(Relativamente a este livro, vejase, na Primeira Parte do Catálogo, o n.o 2050).

Opúsculo interessante e muito raro. Exemplar belamente conservado.

3009 Oraçoens Académicas do miiyto Reverendo Padre Mestre...

Monge de S. .leronv nio, e autuai Lente de Theologia Moral no Real Mos- J "Jí (^

teyro de Belera, Aeademico das academias Anónima, Portiigueza, e Esco- ""^ ^

lastica. Hedicadatí Ao Retrato do Sereníssimo Infante D. António, Que

o Author tem na sua celta. (Peq. vinheta ornamental). Lisboa Occiden-

tal, Na OlJkiua da Musica. M. DCC- XXII. Com Iodas as lieejiras neces-

sárias, e Pridl&jio Beal. In-8." peq. de XXXII-460-11 pags.

As XXXII pags. prels. conteem : titulo do ante.rosto; titulo do rosto, impresso, em li-

nhas alternadas, a preto e vermelho; Dedicatória; .PROLOGOU AO MALÉVOLO
LEYTOR.. ; «LICENÇAS., permitindo a impressão; «INDEX

||
DAS ORAÇOENS..

(Treze) ; «INDEX
|| DOS ALUMNOS, DE QUEM SAM |l os elogios, que vaõ nefte

livro.. ; e «INDEX DAS ERRATAS..

RIMAS SONORAS. Segunda parte lia» Obras Académicas de Simeam
Antunes Freire. Deilicadas ao Excellentimo Senlior Joseph António da

Matta Coutinho e Sousa.. . (Vinheta de ornamento). í.iaboa Occidenlal, Na
Ofíicina Avgvsliniana. Anno M.DCC.XXXI. Com iodas as liceiírns necessá-

rias. In-S." peq. de .XXXII-400 pags.— Js duas Partes em igual nvmero fie

voh. E.

As XXII pags. prels. (inums.) compreendem : titulo, impresso, em linhas alternadas, a

preto e vermelho; «Dedicatória (em verso); «LICENÇAS., permitindo a impressão;

«INDFXIIDOS ASSUMPTOS DESTE LIVRO.. (Cartas, Decimas, Lyras, Romances,

Silvas e Sonetos); e «ERRATAS» e «EMENDAS..
Livro bem impresso. As duas partes reunidas, dificilmente aparecem no mercado. Bom

exemplar.

Santa Clara (P. Pedro de).—Veja-se : Rvdriíjves [P. AlJonso).— Exercioios

de perfeição...

Santa Cruz [Fr. n,iUasar rfc).—Tomo segvndo de l.i Historia de la provín-

cia dei Santo Rosário de Filipinas. .
. — Veja-se: Aditar te (P. Dieijo).
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Sancta Cruz {Geronimo de).—Veja-se : Mello {D. Francisco Manuel de).

Santa Cruz (Marquez de)—Veja-se : Seixas (D. fíomualdo António de).

3010 -Santa Cruz de DubUsís (Melchior de).— FLORESTA
||
ESPANOLA De

(P Apoleghmas o Sentencias... A BRVXELLES... Tan 1614.

(Do fronlispicio damos a /effuinte exacta reprodu(;ão foto-zincograficá)

:

FLORE STA
ESPANOLA,

De Apotcghmas o Sentencias , fabia y gr»«

ciotãmeote dich,)s de algunos

Erpanoles.

COLUGIDAÍ POR MELCHIOR Dt
Sánté Crax. , de Duii/a , vrtíx» It U Cm«

íui ái Ttliio.

LÃ~FLORESTA
SPAGNOLA,

O f

LE PLAISANT BOCAGE,
UnitnMt flufiMfi ccmpiti , gt^trui , broctrit

(í^dti ,
ú" £r*uíi (intcKii dt ferftfims

dl timefiíis.

A BRVXELLES,
Par R'.)tgcr Vclpiu.». He Hubcrt ,' ^thoino.'

á r Aigli: d'or prcs de li Court.l a. 1614.

(O original mede 124x72^^)

In-S." peil- ^It; li Píit^'- iniini- e 509 nuins., além de unia em liiánco, finnl,

K. iperg.)

Na primeira das duas pags. inums. o fronlispicio, acima reproduzido em «fac-slmile»; e na

pag. II o prólogo AL LECTOR.» (em verso, e em castelhano e francês: aquele cm
caracteres redondos, este, em itálicos).

De pag. 1 a 509 decorre a obra propriamente dita, a qual é dividida em onze partes

com texto em espanhol e francês.

A composição tipográfica foi executada a duas colunas por pagina: a primeira, cm
caracteres redondos, compreende o texto espanhol ; a segunda, em caracteres itá-

licas, o testo francês.
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Obra, na seu género, muito interessante e estimada. Dela se tem feito até lioje trinta e

uma edições, a primeira das quais foi dada á estampa em Toledo, por Francisco de

Ouzman, 1574, in-8.o ; e a ultima, fazendo parte da colecção dos Bibllõjilos Madri-

lenos, em Madrid, Fortanet, 1910-11, in^.o, 2 tomos. A edição a que pertence o

nosso e-xemplar muito bem executada, é actualmente considerada MUITO RARA.
Exemplar optimamente conservado.- Menéndez y Pelayo, Origines de la Novela,

tomo II, pags. LXIV-LXIX; -Salva, Catálogo, n.o 2162;-Schneider, Catálogo;-

Melchór Garcia, Catálogo paremlológico, n.o 285.

3011 FLORESTA
|| ESPANOLA, ||

BE APOTEOHMAS, O SEN-
\\
tencins,

fahia y (jraciofamente
\\
dickas de nlgimos EfpaTioles. \\ (;OLEGID.\S POR

MEL-
II
chior de Sancta Cruz,

|1
de

||
Duenas, vezino de !a Ciudad || de To-

ledo.
II
(Grupo de peqs. vinhetas orr;imentais)

||
EN BRVSSELAS,

|| En cafa

de Hiiberto António, en la
1|
Aguila de oro, cerca de Pa- 1| lacio, 1629.-12.°

de II pags. (prels.) inums., 375 niinis. e mnis III iniims., finais. E. {perg.).

Na primeira das duas pags. prels. os dizeres do frontispício, acima transcritos; e na pag.

II, em caracteres itálicos, uma espécie de proemio (duas quadras) 'AL LECTOR'.
De pag. 1 a 375 as onze parles («PRIiVlERA 1|

PARTE, a ..ONZENA PARTE.) da obra

propriamente dita. Na primeira das três pags. inums. finais a «APPROBACION.»
(« •! Idit, Ei imprimi poterit

it
Datum Bruxella:, 22. || Martij, 1021.

||
Henricus Smeyers

||

Librorum Cen- 1| for.») ; na pag. II o .PRIVILEGIO.» (subscrito: -Subrig, de Buf-

chere.») e na pag. III, a meio, apenas a marca do impressor, que damos em foto-

zincogravura de tamanho igual ao do original

:

ôV/"iS> o

Na composição tipográfica, adornada de uma letra inicial de desenho de fantasia e de
um cabeção decorativo (gravuras em madeira), empregaram-se caracteres redondos e
algum itálico de vários corpos.

Edição esmerada e MUITO RARA; compreendendo somente o texto original (espa-
nhol). Bom exemplar. - Salva, n.o 2164.

.1012— Santa Luiia {¥r. Manuel de).- NOBILIARQUIA
|| TRINITARIA || CATA-

LOGO DE VARÕES
II
llluítres em letras, virtudes, e naf- 11 cimento, filhos /

por profiísão da
||
Ordem da Santiffima Trindade

|| da Província de Portu- ^ r^lT(9'0
gaL

II
TOMO I. (único que se publicou)

|| ESCRITO POR || Fr. MANOEL DE '^ /
S.TA LUZIA,

II
Religiofo da me/ma Ordem, \\ Dado á luz por

|| FRANCISCO
BRUNO DE LEMOS,

|| Irmão do Author. ||(Vinheta ornamental; gravura
em madeira)

||
LISBOA,

||
Na Oficina de Miguel Manefcal da Cofta,

|| Im-
preflor do Santo Officio.

||

•

|| Anno M. DCG. LXVI
||
Com todas as li-

cenças neceffarias. In-8.» peq. de XVI pags. (prels.) inums. e 310 nums.,
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decorrendo da 301 em diante o «INDEX ||
DAS COUSAS PKINr.IPAKS,

QtlE
II
le contóm nefte primeiro Tomo.» E.

As XVI paus. prtls. inserem o seguinte : titulo do ante-roslo («NOBILIARQUIA 1|TRINI-

TARIA. 11
TOMO I.) (pag. I ; a II cm branco) ; titulo do rosto, -acima transcrito (pag.

Ill ; a IV em branco); .PROLOGO
jl
AO LEITOR.» (pags. V a VIII) ; e «LICENÇAS.»

(Do Santo Officio.«-00 Otdinario.-Do P.aço.) permitindo a impressão da obra.

Tratado curioso e bastante apreci.ado. J.í dificil de encontrar no mercado. Bom exemplar.—

Conforme informa Inocêncio e segundo testemunho de Barbosa Canaes (Estudos bio-

gráficos, pag. 126, nota l.«), o complemento desta obra existe manuscrito no Akiuívd

Nacional.

noiS-Santa Maria (Fr. Agostinho f?e).—HISTORIA || DA || FVNDAÇAÕ... LIS-

BOA... Aiino de 1699.

(
1)0 frúiitúpirio liamos a seguinte exacta reprodução foto-zincogníficn) .•

HISTORIA
OA

O FUWOAÇAÔ DO REAL CONVENTO DE

f^^ SANTA.MONICA
dâ Cidade deG(»,CorccdoEfla(iodaIndia,&do

Império Ludcano do Oriente,

fKK D^no VELO ILUUSTRttSIlilO, E RSrEREííDIÍSlKO SEKUOK

DOM FR. ALEIXO DE MENEZES,
Primjzdas Hefpanlia$,& da India,Vice-Rey de Portu*

gal , St Prefidente do Confclho do mcfiDO Reyno
cni a Corte de Mídrid:

£•/! ^ar fe referem os prodígios que outre emfun ertccío « nrgfsniet

centr/ji^ís,trahMos ,ó"Vexa^Óes f:te drpoií (fe /andaJo ptdecê'

ritÓ Ks RchgiofíH por c^-tço de trintaannos ,atéqueforaó ohrad<a

oftiehtií mariVtlbas ((jit: 'admiràraÓomundo)pelã SiVitiJirna Imiti

gm do Senhor Gucifcado do Coro do mefino Contento afof

for delua del>otai,& perfeeuidn Ej}o(<u : com tu Vi'

dai JáiW.MiJres Fundadoras,à it outras mm-
tas ReSigiofat ajfwéadss em VirtiuU:

OfEBRECtO^
/i' M REVERENDA MADRE PRIOREZA,
& (Dais Rdrgiofasdo mcfiDOConvcntode S. Monin

POR FR. AGOSTINHO DE SANTA MARIA
OeC(ridor Cerai da Congr^açaó dos Agoíbnbos Defcalços

dfrPoitugai ,Raturat de Eíaemoz.

LISBOA. ^

Na OKctna de A

N

TONIO PEDROZO QAtRAM.

Com todas as ticeTtfat necrfarita.

(O original mede 175x}lfJ""")

In-I." de XII pags. (prels.) inums. e 819 nuins., afora uma em linnoo no

fim. E.
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Na primeira das XII pags. prels. o frontispicio que acima se reproduz em foto-zincogravura .

a pag. U em br«nco ; na pag. III : tDo Reverendo Padre Fr. Feliz do Efpirito San- 1| to,

Religiofo da mefma Ordem, ao Autor. !i
SONETO.» ; a pag IV em branco ; nas

pags. V e VI, em caracteres itálicos, a .DEDICATÓRIA,»; de pag. VII a X o «PRO-
lÕoO, i:E||PROTESTAÇAM DO AUTOR..; e na pag. XI (a XII em branco) as

«LICENÇAS. f permitindo a impressão da obia.

De pag. I a SOQ decorre o texto pioprianiente dito da obra, que principia por uma <INTRODU-
CÇAÔ ,: PROEMIAL, || Descrevefe quem foy o lUuftrifflmo, ^ Revê- \\ rendifjimo

Senhor Arcebifpo D. Fr. Aleixo de Menezes, Primaz da índia...' (pags. 1 a 3) ; se-

guindo-se a «VIDA
|1 DO ILLUSTRISSIMO ARCEBISPO \\

D. FR. ALEIXO DE
MENEZES., (pag. 4 a 61) ; o .INDEX 1, DOS CAPÍTULOS QUE SE

|| contem neftes

quatro livros defta [| Hiftoria.» ocupa as pags. 811 a 819.

Na composição tipográfica, esmaltada de letras iniciais ornadas, de cabeções e florões de

remate ornamentais (gravura em madeir.i), empregaram-se caracteres redondos e itálicos

de vários corpos.

Livro clássico e muito estimado. Abundante de interessantes e valiosas noticias para a his-

toria das ordens e missões religiosas na Índia durante parte do século XVII. Edição

primitiva, e ainda a única até hoje publicada. Os exemplares são já MUITO RAROS.
O nosso encontra-se optimamente conservado, e isto bastante o recomenda e valorisa.—

Figanière, Blbl. hist. port., n.o i438;-Lopes da Silva Júnior, Os Res. da Blbt.Publ.

de Évora. Catalogo methodico. (1) pag. 143: -Catálogo Palha, n.o 2661.

3014 HISTORIA
II
DA YIDA ADMIRÁVEL, ||

& das acgões prodigiofas
||

II
DA

II
VENERÁVEL MADRE SOROR || RRIZIDA ||

DE S. ANTÓNIO,
||
Filha

eípiritual íingulariflima || DO VENERÁVEL || PADRE |1
ANTÓNIO DA CON-

CEIÇAM,
II
Abbadeça do muyto Religiolo Convento de Santa Brizida das

Madres Inglezas, do fitio do Mocambo em Lisboa ; || OFFEBECIDA \\
A SE-

NHORA D. JULIANA MARIA
II
DE SANTO ANTÓNIO

; |1 iSCi27r.A Ij
Por

Fr, AGOSTINHO DE SANTA MARIA, || Exdefinidor i|
Geral da Congrega-

(.'am dos Agoftinhos Descalços de Portugal, natural da Villa de Kltremòz,

Arnebifpado de Évora.
||
(Pequena vinheta ornamental; gravura em ma-

deira)
II LISBOA. II

Na Officina de ANTÓNIO PEDfiOZO GALRAM.
|| ||

Com todas as licenças neceffarias. || Anno de M. DCCI.—In-4.^ de XII

pags. (prels.) inums. e 292 nums. E.

As XII pags. prels. compreendem o seguinte : titulo (pag. I ; a II em branco) j Dedica-
tória a D. Juliana Maria de Santo António (pags. Ill e IV); .PROLOGO.» (pag. V);

.Do M. Reverendo Padre || Fr. SEBASTIAM DA CRUZ, [| VIGÁRIO GERAL ABSO-
LUTO

II
da Congregaçam dos Agoftinhos Defcaiços, H em louvor da Obra, |! DE-

CIMA., (pag. VI); «Do M. Reverendo Padre || Fr. FELlX DO ESPIRITO SANTO,
II
Religiofo da mefma Congregação,

1| DECIMAS.. (Duas
; pag. VII) ; e «LICENÇAS.»

e APPROVAÇÔES» (Da Ordem-Do Santo OiScio-Do Paço-etc.) permitindo a

impressão da obra (pags. VIII a XI; a XII em branco).

Na composição tipográfica, embelezada de alguns cabeções decorativos (gravura em ma-
deira)., empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Obra clássica e estimada. Única edição dada á estampa até hoje. RARA. Exemplar com
leve mancha d'agua. - Figanière, Blbl. hist. porL, n.o 1528.

(1) BIBLIOTHECAS E ARCHIVOS NACIONAES || 1| OS || RESERVA-
DOS

,

DA
[1 BIBLIOTHECA PUBLICA DE ÉVORA CATALOGO METHODICO

||

PELO DIRECTOR DA MESMA BIBLIOTHECA ANTÓNIO JOAQUIM LOPES
DA SILVA JÚNIOR

II
(Escudo das armas reais portuguesas) || COIMBRA |1

Imprensa

i.A Universidade
II
I905.-In-8.o de 241 pags. ide 221 a 223 o «ÍNDICE DAS MATÉ-

RIAS», e de 225 a 241 o. -ÍNDICE ALPHABETICO DOS AUCTORES.»), além de
três em branco, finais.



%^

Cn^r.



ROSAS
DOJAPAk,
E DA COCHÍNCHÍNA

CÂNDIDAS AÇUCENAS,
E Ramilheic Jc fragrantes^ peregrines flores, colhidas nos jar-

dinsds Igreja do Jípaó, & da Cochincbioa, ícm qos elpinhos

da inificjluLde, & idolairiaaspuLieíTeaimuxhír,

A"/fJ- ÀDMJKA'/EtS VIDAS, E GLORIOSOS MARTrRWS
ieilga:nt% nwyío iílilires j?^tfí,Ô* C(Kbiaibínd!,de mu)t.ií mt~

ninai/J' iiií>ti»5i,f»í«m mayto vdor fattiJieÀrííti viiicM

tr» tefuuUHíhú át Fé dr no^o SMu^or

JESU CHR.ISTO
li PARTE SEGUNDA,^ V. C. & O.

A EXCELLENTISSIMA SENHORA
MARQUEZA DE CASC.IES

A SENHORA
D. LUÍSA DE NORONHA,
Filha dos fenhorís Marqufzcs de Angeja D. Pedio Antooio de
Noronhajirimeyro Marquez defte ijiulo,& feguTdoCjDde de
ViUivcrde.E da íenhora Marqucza DlTabel de Mendóya^fi-

liia do fenlior Miiquez de Acróches D.HenqDe de Suul».

Fr. AGOSTINHO DE SANTA MARIA,

LISBOA OCCIDENTAL,
K^ Officma de PEDRO FERRhiRA .

Anno M. DCCXXIV. Cam udu 41 U:t>:^n ue-\jji"tí

Frontispício da Segunda Parte da obra descrita no Catálogo sob o n.o 3015.

O original mede ISOXlOõmm.

(Pag. 441)
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um tiorão reproduzindo um vaso arfistico com Hores {gravura em madeira)-, e de

pag. 237 a 240 (ultimas), em caracteres itálicos, o <INDEX||Dos Tratados defta hil-

toria, & parágrafos delia.», que, a fechar, apresenta o U3ual--F1M.>

A Dedicatória, cujo texto abre por um A de desenho de fantasia, é ornada por um ca-

beção decorativo (gravuras em madeira).

Esta primeira parte da obra compreende seis Tratados

:

.TRATADO PRIMEIRO. -Kída de D. Juiia Nayto, Superiora do Recollãmento das

\\ Beatas de Meaco Corte do Japam.> (Com uma Introdução e VI §§; pags. 1 a

31);

«TRATADO SEGUNDO.— KWa prodígiofa da Santa Virgem D. Luzia da Cruz, no

fe-\\culo Caraviaxi Japoneza.» (XIII §§; pags. 32 a 98);

TRATADO TERCEIRO.- Kirfa da nobiliffima D. Thecla Igiuzcla, Ulustriffimii

Confes- n sora, ^ Martyr de Jejit Cliri/to.» (IX §§ ;
pags. 99 a 147)

;

«TRATADO QUARTO. -Afotíc/os de outras fervas de Deos recolludas, ^ congre-

ga- \\ das do meSmo Recolhimento, ^j- companlieiras da Vener." D. Jiilia.^ (V §§;

pags. 14S a 16«)

;

cTRATADO QUINTO.-De outros faceffos de valor, ^ conftancia na Fe' em
varias fenhoras do Japão, t (XIII §§ ; pags. 167 a 236).

ROSAS
il DO JAPAM,

||
E DA COCHlNCHhXA.. . PARTE SEGUNDA...

LISBOA OCCIDENTAL. . . Anno M.DCCXXIV. .

.

{Do frontiípicio damos, em folha aparte, a exacta, reprodução foto-zincográfica).

in-i." de XXVin paginas (prels.) inumeradas e 392 numeradas.— ^s duas
Partes em igual numero de vais. E.

As XXVIII pags. prels. conteem o seguinte : frontispício, acima reproduzido foto-zinco-

gráficamente (pag. I; a II em branco); em caracteres itálicos, a Dedicatória a D.

Luisa de Noronha (Começa pela formula: «EXCELL."" SENHORA.", e termina pela

rubrica do autor : «O mais humilde Capellaõ de V. Exceli. H Fr. Agoftin/io de Santa

Maria.») (pags. Ill e IV) : "Ao fegundo tomo das Rofas. : varias poesias, a saber :

«SONETO., subscrito: -De Salvador Soares Cotrim, Sargéto mor da Villa das
Pias.' (parte superior da pag V) ; «Revendo admodum Patri Fr. Auguftino a S. Ma-
ria ex-

II
calceforum Divi Augufline Erimitarum Ordinis, || Scriptori devotiffimo. Exa-

rando.
|| ENCOMEASTlCON.', subscrito: *Doctor Oafpar Leytaõ à Fonceca.» (parte

inferior da pag. V e parte superior da VI) ; « Em louvor do fegundo tomo das Ra-

fas do Japaõ, ^ Co-
If
íAi«cAí«a.>

|; «SONETO.,, subscrito: <Do mefmo Doutor
Qafpar Leytaõ da Fonceca.» (parte inferior da pag. VI) ; 'Do mefmo Doutor alu-

dindo ao Tratado das Imagens de \\ Noffa Senhora que o Author vay imprimindo.
||

SONETO., (parte superior da pag. VII) ; <Do Capitão Joaõ Batalha da Sylva Con-
tador Geral de

||
guerra, ^ Reyno. || SONETO.» (parle inferior da mesma pag. VII)

;

'Em louvor do Author das Rofas do Japaõ, ^ Cochinchina, \\De Jofeph de Couto

Peftana Contador da Contadoria WOeral de Guerra, ^ Reyno > (Soneto; paite su-

perior, da pag. VIII); .ROMANCE
II
fm louvor das Rofas.' (anónimo; desde a

parte inferior da mesma pag. VIU até a parte superior da pag. XI) ; •£« louvor do

Author das Rofas do Japaõ, (^ Coc/iin- 1| c/tina. || DECIMA.» (anónima
;
parle infe-

rior da referida pag. XI); .LICENÇAS., (Da Ordem. -Do Santo Officio.—Do Ordi-

nario.-Do Paço.) permitindo a impressão do livro (pags. XII a XVIII); .ROSAS
DO JAPAM, E COCHINCHINA,...

II PARTE SEGUNDA !| TRATADO PRIMEV-
RO... II

•! ÍNTRODUCAM.» (pags. XIX a XXVll); e ..PROTESTAC.AM. do autor,

datada e subscrita no fim: «... Em o Convento do do Mõ- 1; te Olivete de Lisboa, a

15. de Junho de 1710.
|! Frey AgoCtinho de Santa Maria.» (pag. XXVUI).

De pag. 1 a 3S9 decorre o texto da obr.i piopiiauienle dito, que fecha por estes dizeres:

«SOLI DEO HONOR ET GLORIA.» ; e de p:ig. 390 a 392 o .INDEX
1|
DO QUE

CONTEM ESTE LIVRO.., que remata por o usual- FIM.
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Esta segunda Parte da obra contém dois Trilados :

cTRATADO PRIMEVRO. -Vida da Santa Virgem, ^ Martyr Maria Magdalcna.t

(compicendc, além da Introdução já atraz citada, inserta nas pags. prels. XIX a XXVII,

XVII Capitnlos; pags. 1 a 130);

«TRATADO SEGUNDO.-Das vidas de algumas Illurtres Cocliincliinas, que de- 11 rtf)

a vida pela confifraõ da Fè, & fe offereceraõ
I|
voluntariamente ao niartyrin.* (uma

, Introdução e XVI Capítulos ; pags. 131 a 389).

Na composição tipográfica das duas Partes da obra, adornada de yarias letras iniciais orna-

mentais, cabeções decorativos e florões de remate, enipregaram-se caracteres redondos

e itálicos de vários corpos.

Livro interessante a diversos respeitos ; incluído nas obras portuguesas consideradas clássi-

cas. Muito estimado. Os exemplares são actualmente RARÍSSIMOS, sobretudo os da

segunda Parte. O nosso exemplar, que contém as duas Partes, encontra-se optinramente

conservado, o que lambem raramente sucede, e isto eleva-lhe ainda mais o seu já

grande valor.

HOlG SANTUÁRIO
||
MAKIANO, U E Hiftoria das Imagés milagrolas H

DE NOSSA SENHORA, ||
E chis milagiol.amenle apparecidas, em gra-

||
ça

dos Prr^gadores, A- dos devotos da
||
melma Senhora.

||
TOMO PRIMEVRO,

'O O II
Que compreende as Imagêit que Noffa Senhora, que fe vene-

\\
raõ na Corte,

ér Cidade de Lisboa,
\\
QUE CONSAGHA, OFFERECE, E DEDICA

{\
A' So-

berana Impkbatbiz DA Gloria
II
MARIA SANTÍSSIMA

|1
Debayxo de feii

inilagrolo titulo de ||
COPAGAVANA, jj Fr. AGOSTINHO DE SANTA MARIA,

II
Exdefinidor Geral da Congregação dos Agoftinhos Def

||
calços defte

Reyno, & natural da Villa de Eftreinos.
1|
(Pequena vinheta ornamental)

||

LISROA,
II
Na Offlcina de ANTÓNIO PEDROZO GALRAÕ.

|1 ||
Com to-

das ns licenças neceffarias. ||
Anno de 1707. — In-4.'' de XX pags. (prels.)

iiiunis. e 504 nums.

As XX pags. prels. compreendem o seguinte : frontispício (pag. I ; a II em branco) ; em

caracteres itálicos, a Dedicatória á «SOBERANA SENHORA.» (datada e subscrita

no fim: «Monte Olivete Fevereyro 2. de noi.\\ Fr. Agçftia/io de S. Maria.')

(pags. III a VI); <PROLOOO, || & Proteftaçaõ.» (pags. VII a X); <Do muyto Reve-

rendo Padre Fr. Felis do Efpirito || Santo, Religiojo Agoftinho Defcalço, ,1 SO-

NETO.» (pag. XI);. Do mesmo M. R. Padre Fr. Felis do EJptrilo Santo\\

DECIMAS.. (Duas
;

pag. XII) ; 'Do muyto Reverendo Padre Fr. António de Saõ
||

GulUelme, Eremita de Santo /1^o/««Aí), ||
DECIMAS.» (Duas; pag. XIII); .LICEN-

ÇAS DA ORDEM., (etc.
;
paga. XIV a XIX); e .ERRATAS.» (pag. XX).

De pag. 1 a 498 decorre o texto da ubra propriamente dito, que fecha com o usual

-

«rINIS, LAUS DEO, a que se segue um florão de remate ornamental (gravura

em madeira); e de pag. 499 a 504, em caracteres itálicos, o «INDEX [1 Dos títulos

do primeiro tomo do San- 1| tuario Mariano.», que, por sua vez, fecha tambeui coui

os referidos usuais dizeres—«FINIS, LAUS DEO.»

-TOMO SEGUNDO,
|| (Jve romprehende as [magês de Noffa Senhora, que

/« vene-\\rau no Arcebifpado de lAsbna,
\\
QUE CONSAGRA, E nEDICA \\

,

A' Magestade do Sereníssimo Rey
|| DOM .lOAÕ V.

||
de Portugal, notlo

Senhor,... (Pequena vinheta de ornamento)
||
Ibi., pelo mesmo imprefsor.

Anno de 1707.— In-4."' de VIII pags. (()rels.) imims. e 496 nums.

AS VIII pags. prels. conteem o seguinte: frontispício (pag. I ; a II em branco) ; em ca-

racteres itálicos, a Dedicatória a D. João V (começa pela formula-tSENHOR.» e

fecha pela rubrica do autor) (pags. III c IV); Prologo «AO LEYTOR.» (pag. V);

•Do Padre Fr. Feliz do Efpirito Santo, Religiofo : Agoftinho Defcalço, \: SONETO...

(pag. VI) ; «PROTESTAÇAM.» do autor (pag. Vil) ; e .ERRATAS.» (pag. Vltl).

De pag. 1 a 489 o texto da obra propriamente dito, que fecha com os conhecidos dize-

res- cFINIS, LAUS DEO.» ; seguindo-se um florão de remate ornamental (gravura
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em madeira) ; e de pag. 4Q1 a 496, em caracteres itálicos, o «INDEX 1, Dos títulos

do fegundo tomo do San-:| tuario Mariano.», que remata como clássico -FIM.», e

seguidauiente com um outro llorão de ornauiento (gravura em madeira).

Tomo terceiro.—K Hiíloria rtas Imagês milagrofas
|| DE NOSSA SK-

NEIORA,
II
E das milagrofamenle apparecidas, que le vene- || raõ em os

Bifpados da Guarda, Lamego, Ley- 1| ria, & Portalegre, fuftVaganeos do Ar

cehil-
II
pado de Lisboa, Priorado do Crato, &

||
Prelalia de Thomar,

||
Em

qiaça (io.f Pregadores, ^ dos dfrotos dn mefma
\\
Senhora. || TOMO TERCEV-

RO,
II (JUE CONSAGRA OFFERECE E DEDICA

\\
Ao Excelliíntissimo

Senhor M.\rquez De P'onte8 |1 D. RODRIGO PEDRO ANNES DE SA,
1|

Almeyda, & Menezes,
||
Donde de Penaguião,.. . ||

Ibi., Ibi., Anno de 171 1.

^ln-4.° deXVIpags. fprels.) inums. e 519 nums., além de uma em bran-

co, final.

As XVI pags. prels. inserem : frontispiciíi (pag. I ; a II em branco) ; em caracteres itáli-

cos, a Dedicatória a D. Rodrigo Annes de Sá (pags. III e IV); «PROTESTAÇAM,
II & fatirfaçaõ aos Leytores.» (pag. V) : «fm obfequio do M. R. P. Fr. Augiiftin/io

de Santa || Maria na fua iUuftrifflma obra intitulada ; \\ Santuário Mariano.
|| SO-

NETO.», subscrito: <De feu amigo o Licenciado Francifco deW Santa Maria Sou/a

^ Almada.' (pag. VI); <Do Doutor GaJpar Leitão de Ajjonfeca na-\\tural da
Villa de Thomar.

\\
SONETO, (pag. VII) ; <Do M. R. P. Fr. FeUz do Efpirita

Santo ReligiofoWAuguftinho Defcalço, pelos mefmos confoantes, \\SONZTO.~
(pag. VIU); «/« laudem Sanctuari/ MarianiU EPiORAMNíA.^, subscrito: Facieliat

Fr. Franclfcus Brandão Ordinis Eremitarum Sancti Patris Auguftini.» (pag. IX)
;

'Memorias dos livros que o Authorf tem impreffo.> (pag. X); "LICENÇAS DA
ORDEiW.., .APPROVAÇOENS DO S. OFFICIO.. e «APROVAÇAM DO PAÇO.. ;

etc. (pags. XI a XVI).

De pag. 1 a 512 decorre o texto propriamente dito da obra, que fecha com o usual

-

LAUS DEO.«, a que se segue um llorão de remate (gravura em madeira); e de pag.

513 a 5IQ, em caracteres itálicos, e .INDEX
|; Dos títulos defte terceyro tomo dos

[|

Santuários de N. Senhora.', que remata pelo clássico- >FIM.» e seguidamente por
um florão ornamental (gravura em madeira).

Tomo quarto.—E Hiftoria das Imagés milagroías
||
DE NOSSA SE-

NHORA. II E das niilagrofamente apparecidas, que fe vene-
|1
raõ em o

Arcebilpado Primas de Braga, & || nos Biípados íeus lulTraganeos,
|| Em

graça dos rrégadures, ^ dos devotos
|| da mefma Senhora.

\l
TOMO QUARTO,

QUE COSSA (JB.\, DEDICA, E OFFEBECE,
||
Ao Illustrissimo Senhor

II
DOM RODRIGO DE MOURA TELLES.

||
Arcebifpo Primas de Braga,. . .

||

II
(Peq. vinheta de ornamento)

||
Ibi., ibi., Anno de 1712.— In-4.'' de XX

pags. (prels.) inums. e 731 nums., afora uma em branco, final.

As XX pags. prels. compreendem: frontispício (pag. 1 ; a II em branco); em caracteres

itálicos, a Dedicatória a D. Rodrigo de Moura Telles (pags. III a VI) ; «PROTES-
t TAÇAM.» do autor (pag. VII); ./« laudem /lu/AoAts

;
EPIGRAMMA.», subscrito

;

Fr. Francifcos Brandam Ordinis Ere- J mitarum Sancti Auguftini.t (pag. VIII) :

'Em louvor do Author dos Santuários de noffa || Senhora, fea amigo Francifco de

SoafaWde Almada. '\ DZClUkS.» (Quatro; pags. IX e X) ; -Do Doutor Gafpar
Leytaõ de Affonfeca !| SONETO. Pelos confoantes do que efcreveo para a terceyra

|j

Parte.- (pag. XI); «£)o mefmo Dow/or! EPIGRAMMA.. (pag. XII) ; •Noticiados

livros, que o Author tem eftampado,- (pags. XIII e XIV) ; e Licenças e Aprovações

permitindo a impressão do livro (pags. XV a XX).

De pag. 1 a 721 decorre o texto da obra propriamente dito, que a fechar traz o conhe-

cido— «LAUS DEO.' ; seguindo-se um Horão de remate ornamental (gravura em ma-
deira) ; e de pag. 722 a 731 o «INDEX, Do quarto tomo dos Santuários milagro-

(os de
II
N. Senhora, que Te veneraõ no Arcebirpado || de Braga, & Birpado de Coim.
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bra.>, que fecha com o usual-«FlM.», a que se segue uma linha de pequenas vinhetas

ornamentais simetricamente dispostas, e, por ultimo, ainda outras «LICENÇAS.»

permitindo a impressão.

-Tomo quinto.— E Hiltoria das Imagens niilagrolas
||
DE NOSSA SE-

NHORA,
II
E das milagrofamente apparecidas, que fe veneraõ em os

Hifpridos do Porto, Vizeii, & Mirauda.
||
Em (/roça dos Pregadores, ^ dos

devotos da mefma \\
Virgem, ^ Senhora.

||
TOMO QUINTO.

|| fwe coiifagra,

offerece, ^ dedica
||
AO ILLUSTRISSIMO SENHOR ||

D. JERONYMO SOA-

KES,
II
Bifpo de Vizeu,...

||
(Vinheta ornamental; gravura em madeira)

||

Ibi., ih. Anno de 17 16.— ln-4.° de XXIV pags. (prels.) iniims. e Ii67 nnni.

As XXIV pags. prels. conleem: frontispício (pag. I; a U em branco); em caracteres itá-

licos, a .DEDICATÓRIA. í a D. Jerónimo Soares (pags. III e IV); .IN LAUDF.M
AUTnORl5 \\ Admodum R. P. Fr. Francifcus Branda/n || EPIGRAMMA.. e .&n
obfequio do Autlior dos Santuários Marianos, feu amigo

|| Francifco de Soufa ^
Almada, \'iSONETO.> (pag. V); 'Ao Autlior do Santuário Maria/io\\ SONETO
ACRÓSTICO

II
De Salvador Soíires Cotrim, Sargento mor da Vllla dus Pias,' e

*Ao mefmo assam/í/í? H F.PIORAMMA |t £>a Doutor Qafpar Leyíâo da Fonfeca.*

(pag. VI); -Do Doutor Oafpar Lcytão da /i>«/«a
li
SONETO., (pag. VII); .LI-

CENÇAS DA ORDEM», .Do Santo Onicio.., «Do Ordinário.-, e .Do Paço.,

(pags. VIII a XIII); .PREFACÇAMIlexhortaloriallAO QUINTO TOMO., (pags.

XV a XXI 1) ; e .Noticia dos livros, que o Autbor tem || dado à eftampa, & tem

fahido.. (pags. XXIIl e XXIV).

. De pag. 1 a C58 o texto da obra propriamente dito, que fecha com o usual-. FIM.» ; e

de pag. 659 a 657, em caracteres itálicos, o «ÍNDICE n dos titulos defte quinto To-

mo.», qiie fecha :- «FINIS, LAUS DEO, || Virginique Matri.. A rematar um Horão re-

presentando um vaso com uma planta florida (gravura em madeira).

Tomo sexto.—E Hiftoria das Imagens milagroías || DE || N. SENHO-

RA , II
E das milagrofamente ajiparecidas, que íe veneraõ em o

||
Arcehiípado

de Évora, & nos Bilpados do Algar-
jj
ve, & Elvas íeus fiiflraganeos.

||
Em

graça dos Pregadores, ^ dos devotos da mefma ||
Virgem, £j- Senhora.

||

TOMO SEXTO,
II
Que cmifagra, ofíereee, ^ dedica || AO SENHOR

|i
LUÍS

MANOEL DE CASTANHEDA
||
& Moura, Pereyra Telles, & Barros. 1| Fi-

dalgo da Cafa de Sua Mageltade,. . .
||
(Gruposinho de pequenas vinhetas

ornamentais)
|| LISBOA OCCIDENTAL,

||
pelo mesmo impressor. Anno de

1718.— In-4.° de XX pags. (prels ) inunis. e 532 nuiiis.

As XX pags. prels. compreendem : frontispício (pag. I ; a II em branco) ; em caracteres

itálicos, a «DEDICATÓRIA.» a Luis Manoel de Caftanheda (pags. Hl a VI); «IN

LAUDEM AUTHORIS
II
EPIGRAMA.., subscrito pelo P. Fr. Francifcus Brandam,

e 'Do Doutor Ga/par Leytaõ de Afonfeca |[
SONETO.» (pag. Vlll) ; -Em nome das

féis Provindas de Portugal Canção Gra- \\ tulatoria do mefmo Author.- («ESTRE.

MADURA.», .ALEMTEJO.., «BEYRA.., .TRAZ OS MONTES.., «MINHO.» e

• ALGARVE.) (pag. Vlll a X e parle superior da XI) j «PROTESTAÇAM.. do autor

(parte inferior da pag. XI); «LICENÇAS DA ORDEM.., .Do Santo Officio, «Do

Ordinario.>, «Do Paço., (pags. XII a XVI); .PREFAÇAM ||EXHORTATORIA |1
AO

SEXTO TOMO.» (pags. XVII a XX).

De pag. 1 a 524 decorre o texto da obra propriamente dito; e de pag. 525 a 532, em

caracteres itálicos, o «INDEX ||
Dos tilulos que fe contém nefte fexto ||

tomo.i-, que

fecha com o clássico- «LAUS DEC», a que se segue uma linha de peqs. vinhetas de

ornamento simetricamente dispostas e, depois, outras «LICENÇAS.» permitindo a

impressão e ta.xa do preço do volume (oito centos reis).

Tomo sétimo.— E Hiltoria das Imagens milagrofas || De NOSSA SE-

NHORA,
II
E milagroíaiuente apparecidas, & luplemento daquellas

||
qno

nos ficàraõ por referir era os leis tomos antece- 1| dentes por falta de
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inteyra noticia.
||
Em grora dos Pregadores, ^ de todos ou devotos da

\\
Vir-

f/em Maria noffa Senhora. |1 TOMO SÉTIMO. |l QLE OFFEUECE, CONSA-
riHA. E hEmCÃ,\\KO EMINENTÍSSIMO, E ILLUSTRISSIMO SENHOl;

CAHDEAL
II
U. NUNO DA CUNHA,

||
Inquilidor Geral do Reyno de Portu-

gal,
II

...
II
(Pequena vinheta ornamental representando um vaso com uma

planta llorida)
||

Ihi., ibi., Anno de 1721.—In-4." de XII pags. (prels.)

iiuinis, e 620 nums.

As XII pagf. prels. compreendem: frontispício (pag. I ; a II em branco) ; em caracteres

itálicos, a «DEDICATÓRIA.» a D. Nuno da Cunha (pags. Ill e IV) ; .PROTESTA-
ÇAM.. do Autor (pag. V) ; «LICENÇAS DA ORDEM.., <APROVAC,AM DO PA-

C,0.« (datada e subscrita: •... Lisboa Occidental nefta
;
cata de Noffa Senhora da

Divina Providencia de Clérigos Re- II
guiares 23. de Abril de 1:12. \\ Dom Manoei

Caetano de Soufa.>) e demais «LICENÇAS., permitindo a impressão deste tomo

(pags. VI a XII; a VII em branco).

De pag. 1 a 611 vem o texto da obra propriamente dito, que fecha pelo usual- LAUS
DEO.., a que se segue um peq. Horão de remate (gravura em madeira) ; e de pag.

612 a 620 o clNDEX||Dos títulos defte fetimo tomo dos San-
||
tuaríos de Noffa Se-

nhora.», que a fechar tem o costumado- FIM.» Depois um florão de remate orua-

mental (gravura em madeira).

Quatro das ultimas pags. prels. encontram-se erradamente colocadas entre as pags. 614

e 615.

Tomo oitavo.—E Hiltoria das Imagens milagrofas
|| DE NOSSA SE-

NHORA,
II
E das milagrofameiíte aparecidas, em a índia Oriental, & mais

Conquiltas de Portugal, Alia Inlii-
||
lar. Africa, & Ilhas Felippinas.

|1
Em

graça rios Pregadores, ^ mais devotos da mefmo
\\
foberana Senhora

\\
TOMO

OYTAVO,
II
QL'E CONSAGRA, DEDICA, E OFFEHECE

||
Ao Excellemtis-

siMo Senhor Marquez Das Minas
||
DOM ANTÓNIO LUÍS DE SOUSA, 11

Conde do Prado,. .. |1
/fci., ibi,, Anno de 1720.—In-4.° de XXIV pags.

(l'iels.) inums. e 408 niinis.

As XXIV pags. prels. inserem o seguinte: frontispício (pag. I; a II em branco); em ca-

racteres itálicos, a Dedicatória a D. António Luis de Sousa (pags. IH e IV) ;
tEm

louvor tio oytavo tomo do Saníuario Mariano do M. R. || P. Fr. Agoftínho de

Santa Maria, Frandfco de Sou- ia de Almada, feu intimo amigo ej'cf'ei'eo
;
o

feguinte
íi
ROMANCE.' (pags. V e VI) : Noticia dos Livros, que o Aut/ior tem

dado à eftampa, ^ tem ja/iido.> (pags. VU e VIII) ; «PROTESTAÇAM.. do

autor (pag. IX); «LICENÇAS DA ORDE.M.., «APPROVAÇAM DO SANTO OFFI-

CIO..., .LICENÇAS DO SANTO OFFIClO.», «DO ORDINÁRIO.^ «DO PAÇO..,

etc. (pags. X a XV) ; a XVI em branco) ; e .PREFACÇAM ;í
EXHORTATORIA..

(pags. XVII a XXIV).

De pag. 1 a 401 decorre o texto propriamente dito da obra, que fecha pelo clássico

-

«LAUS DEO.» ; e de pag. 403 a 408, em caracteres itálicos, o INDEX 11 Dos Títu-

los,», que termina com o usual- FIM. > A rematar um florão ornamental reprezen-

tando um vaso com uma planta florida (gravura em madeira).

Tomo nono.—E Hiíloria das Inuigens milagrolas
]i
DE NOSSA SE-

NHORA,
li
E milagroíaiiiente manifeftadas, & appareoidas em o .Vrcebil-

pado da Rahia, & mais Bilpados, de Pernambuco, ||
Paraíba, Rio Grande,

Maranhão, >t Gran Pará,
|] Em graça dos Pregadores, ^ de todos os devotos

da Virgem Marta noffa Senhora. || TOMO NONO. {\UCt CONSAGRA, OFFE-
HECE, E DEDICA

II
AO ILLUSTRISSIMO SENHOR ARCEBISPO DA RAHIA

il D. SEBASTIÃO MONTEYRO || DA VIDE, ||
Do Conlelho de Sua Magefta-

de, ...
II
(Peq. vinheta ornamental reproduzindo um peq. vaso com planta
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florida)
II
/W. , ibi., Anno de 1722.— In-4.° de XVI pags. (prels.) iminis. c

423 nuins., afora uma em branco, final.

Ab XVI pags. prels. conteem o seguinte : frontispício (pag. I ; a II em branco) ; em ca-

racteres itálicos, a Dedicatória a D. Sebastião Monteiro da Vide (pags. Ill e IV);

«PROTESTAÇAM.. do autor (pag. V); .LISTA DOS LIVROS, QUE || tem impreflo

o Author.» e oLlvros que tem pura imprlmir.t (pags. VI a VITI) ; «LICENÇAS DA
ORDEM.., .APPROVAC,OENS DO S. OEFICIO.., .DO ORDINÁRIO., e AP-

PROVAC.AM DO PAÇO.» (pags. IX a XIV) ; -IN AUTHORIS OBSEQUIUM
!1

EPIORAMMA.í (subscrito: Francifcus Ludovkus á Cofta.-); e «SONETO.» (subs-

crito : 'De jofepli do Couto Peftana) (pag. XV) ; e "Do Capitão Joaâ Batalha da

Sylm, Contado/ da \\ Contadoria Geral,^ Guerra,
i

SONETO.^ (pag. XVi).

De pag. I a 415 decorre o texto propriamente dito da obra, que fecha com o usual-

FINIS, LAVS DEO.»; <seguindo-se um florão de remate ornauiental representando

um lindo jarro com flores (gravura em madeira) ; e de pag. 416 a 423 o «INDEX
|i

Das Imagens, que fe comprehendem ; nefte nono Tomo.-, a que põe remate o cos-

tumado- >EIM.»

• Tomo decimo.— E Hilloria das imagens milagrolas
|| DE NOSSA SE-

NHOliA,
II
E das milagvofaniente aijparecidas, que íe venorafi em to- 1| do

o Bifjiado do Hio de Janeyro, &. Minas, & em to- 1| das as Ilhas do Oceano,

II
Em graça dos Pregadores. ^ dos devotos da Virgem || Maria noffa

Senhora. ||
TOMO DECIMO, E ULTIMO.

||
QUE C(h\SAGliA, DEDICA, E

OFFEHEGK
\\
AO EXGKLLENTISSIMO SENHOR

|| D. LUÍS JOSEPH TIIO-

MASII LEONARDO DE CASTRO ||
Duodécimo Conde de Monfanlo,.. .

||
(Vi-

nheta igual á que vem no fronlispicio do tomo precedente)
||
Ibi., ibi.,

II

—
II
Com todas as licenças neceffarias. ||

Anno de 1723.— ln-4,° do

XVI pags. (prels.) innms. e 406 minis.— Os âes Tomos. E.

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte : frontispício (pag. I ; a II cm branco)

;

em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. Luís Leonardo de Castro (pags. III e IV)
;

«EPIORAMMA
II

//! laudem Autltoris.^, «DISTICHON., subscrito : Oafpar Leitaõ à

Fonfeca.' e «SONETO
|| Do mefmo Autlior.* (pag. V)

;
«&« louvor do Santuário

iMará«o.
II
DECIMA DO MESMO AUTHOR.., .TETRASTICHON EJUSDEM AU-

THORIS.» (parte da pag. VI); «DECIMAS
||
/los Santuários de nojja Senhora por

hum devoto do Autkor,-* (V Decimas, subscritas no fim : «Z)o Dezenibargador Fran-

cifCO Duraõ Mexia.> ; da restante parte da mesma pag. VI a parte da VIU); tEm
louvor do decimo tomo de Jorge Gomes Freyre de Arevalo

!
fobrinko do Author. H

DECIMAS.» (duas; parte inferior da referida pag. VIII) ; «Em applaulo dos San-

tuários Marianos.
|| Do Doutor Joaõ Baptifta Henriques Lente da Historia na || Aca-

demia dos Anonymos dej ta Corte.
;|
SONETO.» e '•Do Doutor Manoel Pacheco de

Sampayo, ^ Valadares, \\ em louvor do /lu/Ao/'. |1 SONETO.» (pag. IX); «LICEN-

ÇAS DA ORDEM.., LICENÇAS
ii
Do Sauto Oilicio.», .Do Ordinário.- e -LICENC,A

DO PAC,0.» (pags. X a XIV) ; PROTESTAÇAM.» do autor (pag. XV) ; e outras

.LICENÇAS.» permitindo a impressão, e a taxa do preço de cada exemplar deste

tomo (<oo. reis) (pag. XVI).

De pag. 1 a 486 decorre o texto propriameute dito da obra, que, a fechar, traz o usual

—«LAUS DEO.> ; e de pag. 487 a 496, em caracteres itálicos, o costumado «INDEX

II
Das Imagens milagrofas de noffa Se- 1| nhora, que contém efte tomo.», o qual re-

maia com o clássico-«FINIS, LAUS DEO», a que se segue ainda um Horão orna-

mental representando uma peq. floreira em feitio de um coração, que se etyx>ntra

atravessado por uma seta (gravura em madeira).

Na composição tipográfica do conteúdo de todos os tomos, embelezada de letras iniciais

de desenho de fantasia, cabeções decorativos e llorõcs de remate ornamentais (gra-

vura em madeira), empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Obra, 110 seu género, importante e muito estimada ; fonte abundantíssima de curiosas

noticias relativas á topografia e antiguidades de Portugal, Brasil c outros paizes ul-

tramarinos, e que não se encontram noutra parle. O autor, Fr. Agostinho de Santa
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Maria, é considerado pelos nossos literatos como um dos bons clássicos portugueses

do século XVII. Edição primitiva, e a Tinica que a obra conta até hoje. Os exempla-

res são actualmente MUITO RAROS, mormente quando completos e perfeitos como

o que agora expomos á venda. -Dr. José Carlos Rodrigues, BibUotheca Braziliense,

n.o 2187.

:3(ll7 TRIUMVIRATO
ji
KSPIRITLAL,

||
E HISTÓRICO... LISBOA...

//-'J.

[Do frontispício damos a seijuitite txacta reprodução folo-xincogrufica):

TRIUMVIRATO
ESPIRITUAL.

E HISTÓRICO.
NAS PRODIGIOSAS VIDAS DE TRÊS INSIGNES

V A R O E N S.

Hui» Murlyr , hum Pmiiftít . ú- h'um Cnnftffijr,

O Protomjrijrdo Impeno JpPirú o >-fnei-.vcI Padri Fr OiogoOr.
ti! Eremita de Sjmo Agoftioho, Hdpanhol

O IIlurtrilTimo Bifpo de Popayan o vxneravcl Padre D Fr.

Agoftinhode Corunha aamerma Ordem de Sanro A-
golíinho , Hcfpanhol.

O veneravellrmaó B.inholomeu Lourftiço Poiugucj.. que depois de
muytosannoídr pcrcgrinaçoíni .& "ibílhoí.i^troij nj f«grad»
- Companhia aonde cípcrimcmínj grindet fivoro de Dío«.

SI V B

C D. & O
Fr. AGOSTINHO DE SANTA MARIA

Religiofo A^oílinho Dcícalço dj Congrega-
çaõ de Portagal , natural de Eílremaz.

AO SENHOR
IGNACIO DE CABEDO E VASCONCELOS,

Inquiíidor di Inquifiçaô da Cidade de Evorj.

LISBOA OCCIDE N TAL,
NaOfficinade ANTÓNIO PEDROZO GALRAM.

Com tedtu ai luoifM neujfariai. Anno de 1

7

j j.

Li-i." tio XVI pags. (prels.) inuujs. e 240 minis., da.s quais, as i|ii;iU-(i ul

tinias inseieni o «ÍNDICE
|| Vos Capitulas defte Livro. E. {pergaminho).

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte : fioiítispicio (pags. I e II) ; Dedicatória ao «SE-

NHOR» Cabedo e Vasconcelos (datada e subscrita no fim : ^Li/boa ito\\ Convento de

nojfa Senhora tia Boa hora de 1-2,1.
]\ Miiyto humilde Capellaõ de V. Senhoria.

||

Fr. Agostinho de Santa Maria.') (Ill 1 VI) ; «LICENC.A DA ORDEM..; .APRO-
VAC.AM DO SANTO 0PFIC10.> ; DO ORDINÁRIO.» ; .APROVAC,AM DO PA-
C,0., e «LICENÇAS.. (VII a XI); «PROTESTAÇAM.. do autor- (datada de
«Lisboa

11
no Convento de noffa Senhora da Con-!|ceyção do Monte Olivete em 20.
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de Janeyro do anno de 1714»). (XIII (a XII í branca) e XIV) ; e . INTRODU-
CÇAM.» (XV e XVI).

A .VIDA DO PROTOMARTVR DO PERU... FREY DIOGO ORTIS... natural d., Lu-

gar de São Clemente na Província da Mancha, Bifpado de Cuenca», compreende

XIV Capítulos e decorre de pags. 1 a 62; a -VIDA DO... PADRE DOM l-REY

AGOSTINHO de Curunha, BiTpo de Popayan no Império do Peru>, consta de XVI

Capitules e vem inserta de pag. 63 a 119; a «VIDA, E PEREQRINAÇOENS
;i
DO

VENERÁVEL 1RMAÕ[! BARTHOLOMEU LOURENÇO, \\Naturai do lugar da La-

goa, termo da cidade de SUí'es no || Reyno do Algarve, Religiozo da Sagrada Compa-

nhia de JESU, q acabou a fun vida na Cidade de Lima || Corte do Reyno do

Perut, compreende uma espécie de introducção, uma -Carta do Padre Jofeph da

Corta para o Reverendiffimo || Geral Cláudio Aquaviva, em que lhe faz relação !|

dos virtuozos procedimentos do Irmaô Bar- 1| tholomeu Lourenço.» e XXXII Capítu-

los, vindo inseria de pag. 120 a 236.

Obra clássica e de muito merecimento para a historia das missões religiosas no Peru,

e dos trabalhos e martírios sofridos pelos incançaveis propagadores da F* Christã

entre os bárbaros naturaes daquele paiz americano.

Belo exemplar (único que, desde ha muitos annos, tem aparecido nu mercado), com a

primitiva e coeva ene. de pergaminho maleável. RARÍSSIMO.

:HH8-Santa Maria, 1.° {Fr. Francisco -li).—UIS'1()RIA t.;ENIÍIl,\L PROFÉTICA
010 L.V OUUEM DK NVIíSTRA SENORA DEL CÁRMEN.— fn Madrid

M.DC.XLI.

7\ [Do ante-roslu aleijórico daino:*, em folha aparte, a exncla rejirudvção folo-zin-

K'P ^ ^ mgrúlica.

^J In-fol. de, alriii do ante-rosto gravado, XXIV pags. (prels.) inuiiis., 78i

nums. e mais XXXVIII-I iiuinis. e nipa em branco, finais. E.

As XXIV pags. prels. compreendem o seguinte: rosto de composição tipográfica, com
os dizeres

:

«HISTORIA
II
PROFÉTICA || DE LA ORDEN || DE NVESTRA SENORA ||

DEL CÁR-
MEN.

II TOMO PRIMERO. (Único publicado) l| Corregido de nueuo, i emmendado
por fu

II
autor en efta fegunda Imprefsion. || COAÍ PR/K/iCG/O. |[

EN MADRID,
||

Por DiíGo DiAz DE LA Cakkkka, \\ Afio M,DC.XLI..

(pag. I; a II em branco); Dedicatória: <Al Rei Nneftro Senor
[l
DON FELIPE U

QVARTO||EL GENERAL I RELIGIONJlde Carmelitas Defcalços (Começa pela for-

mula : .SENOR.», e termina pela data e rubrica do autor: ... En Madrid .i diez

de Ene-||ro de i63o.
|| S. H. M.

,
De Vueftra Mageftad || humilde fiervo i Capellan

il

Fr. luan dei Espiritofanto, \\ General.») (pags. lII e IV) ; Licenças permitindo a im-

pressão da obra (pags. V a IX); Carta de privilegio de EL REV.l (datada e su-

bscrita no 6m : •Fecha en Madrid à cinco dias dei Nouiembre de II mil i feifcien-

los i quarenta anos.
|| VO EL REV. |1 Por mandado dei Key nueftro Sefior 1| António

Aloja Rodarte.') ipags. X e XI); -TASSA.. e -Fe de Erratas., (pag. XII) ; «PRO-
LOGO., (pags. Xail); .ADVERTÊNCIA

II
CHRONOLOGICA.^ (pag. XVIII) ; e -TA-

BLA DE LOS LIBKOS||i Capítulos defte Tomo., (pags. XIX a XXIV).

As XXXVIII pags. inums. finais, a duas cola. de impress.io, inserem: de pag. I a XI V:
•TABLA DE LOS LVG.iRES í| de Efcritura, que fe explicam en efte Libro.. ; c de

pag. XV a XXXVIIl : «TABLA DE LAS COSAS
||
notables defte Tomo..."'

Na pai;, imediata, também inumerada, apenas a seguinte subsciição final:

EN MADRID,
En la Oficina de Diego Diaz de Ia Carrera.

Aiio M. DC. XLl.

Na •encadernação do mesmo volume sei:ue-se esfoutra obra do mesuio autor:

'APOLOGIA
II
DEL TOMO |1 PRIMERO DE LA || HISTORIA GENERAL ||

PROFÉ-
TICA DE LA ORDEN || DE NVESTRA SENORA

|| DEL CÁRMEN. J EN DEFENSA I



PorUda do livro descrito no Calálogo sob o n.o 301S. O original mede 287X195>i

(Pag. 448)
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APOYO DE
II
LAS PROPOSICIONES APROVADAS ||

I AVTORIZADAS POR EL SV-

PREMO
II
CONSEIO DE LA SANTA GENERAL INQVISICION.

|| POR ' FRAl
rRANCISCO DE SANTA MARIA ||

Hijtoriador Oeiteral de la Orden de los Dcf-

íal(os de \\ Nuefira Seiiora dei Cármen, i Autor de'dichii Hij torta (Pequena vi-

nheta ornamental'
jj
EN VALÊNCIA. 11 |1 En cafa de los hered. de Crifortomo

Carriz, por Bernardo ||
Nogues, junto ai molino de Rovella, ||

Ano M DCXXXXIII.—
In-fol. de XX pags. prels.) inums., 311 nums., uma em branco e XXIII inums., além

de uma em branco, finais.

As XX pags. prels. conteem o seguinte : frontispício (pag. I ; a II em branco) ; Dedicató-

ria .AL CONSEIO SVPREMO DE LA ;| Santa Geueral Inquiricion.» (pags. III a V)
;

Licenças permitindo a impressão do livro (pags. VI a X) ; Prologo -AL LETOR.»

(pags. XI a XVI); e .TABLA DE LAS PKOPO- 1| ficiones i Parrafos delta Apolo-

gia.- (pags. XVII a XX I.

Nas XXIII pags. inums. finais, a duas cols. por pag., decorre a cTaBLA DE LOS
LVOA-iIRES DE ESCRITVRA QVE |1

SE EXPLICAN EN ESTA
||
APOLOGIA..,

que remata por o usual- -LAVS DEO.> ; segue um grupo de vinhetas ornamentais,

e depois a subscrição final:— «En Valência, en cafa de los hered. ; de Chrifoftomo

Carriz, por Ber- 1| nardo Nogues, junto ai molino de Rovella, [ Ano õ
i
-,.>

Crónica importante e muito estimada, que Salv.i não possuía. Edição cuidada: impressão

muito nítida sobre magnifico papel de linho. Os exemplares são MUITO R.\ROS.

O nosso está belamente conservado, e isto muito mais o recomenda e valorisa.

301'.)—Santa Maria, 2." (Fr. FríiHCíscn (íp).—Veja-se: S. Miguel {Fr. Jacinto de).

Novas notas da Analysis Benedictina. .

.

;'.020—Santa Maria (P. Francisco A).—AiNNO HISTÓRICO.
||
DIÁRIO PÒIÍTU-

GUBZ,
II
NOTICIA ABREVIADA |1 De pefloas grandes, e coiilas notáveis de

Portugal,
II
A SABER : DOS SANTOS CANONIZADOS, E VAUOENS VE-

NEBAVEIS EM SANTIDADE: ||
Dos Fundadores de fíeligiotns: Dos SiTmos

Pimlifkes: Dos Cardeaes: Dos Arccbifpos, e Bif/jos, \\
que mais falisfizeraO as

obrigações de Prelados : Dos Puis, Bainhas, Principes, infantes . . \\ ÕFFE-
RECÍDO\\k EL REY||D. JOAÔ V. NOSSO SENHOR

||
POR LOUHENC,0

JUSTINIANO DA ANNUNGIAG,AÒ, Cónego Secular da Congregarão de

S. João Evangeliíta. \\COMPOSTO\\ PELO PADRE MESTRE
i|
FRANCISCO

DE S. MARIA,
II
Cónego Secular, Chioiíiíla, e Geral da Sagrada Congie-

gagaõ de S. Jofio Ev.ange- || liíla... TOMO PRIMEIRO.
||

.Segunda ve:

impresso, e arrefccnlado, que toiíío»
||
lANKIHO, FEVEREIRO, MARC.O,

ABRIL,
II
(Pequenina vinlieta de oinaiiiento)

||
LISBOA.

||
Na Oilicina, e à

curta de DOMINGOS GONSALVES. || || M. DCCXLIV.
|| Com Iodas as

licenras )iece//arta, e Pririlegio Real. Iii-foK de XII pags. (gireis.) iiiuius. e

733 nums., afora uma em branco, iniia de Erros, inum., e outra em
branco, finais.

A3 XII pags. prels. compreendem o seguinte; titulo do ante-rosto (pag. 1; a II em
branco); titulo do rosto (pag. III; e IV em branco); Dedicatória a D. João V,

subscrita por Loureiifo Juftiniano da Annunciação (pags V e VI); -LICENÇAS.»

(Do Santo Officio.— Do Ordinário. -Do Paço.) permitindo a impressão do livro

(pags. VII a X) e .PROLOGO.' (pags. XI e XII). -De pags. 1 a 704 o texto da

obra propriamente dito ; e de pag. 705 a 735, a duas cols , o «ÍNDICE.» deste pri-

^ meiro tomo.

TOMO SEGUNDO.
II

7!(e con/éw
|l
MAYO, JUNHO, JULHO, AGOSTO.

II
Ibi., pelo mesmo impressor, e dala. lii-fol. de XVI pags. (prels.) inums., o

044 nums., além de uma inum. de Erros e uma em liranco. finais.

TOl. II t9

/f/^/'D C>
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As XVI pags. prels. contéem: titulo do ante-rosto (pag. 1; a U em branco); titulo do

rosto (pag. Ill: a IV em branco); e .PROLOGO., (pags V a XVI. -De pag. 1 a

624 decorre o texto propriamente dito da obra; e de pag. 625 a 054, a duas cols., o

«índice-.

. TOMO TEHCEIliO.
||
que contém

||
SETEMBRO, OUTUBKO, NOVEM-

BRO, DEZKUBKO.W Ibi., pelo mesmo impressor., e data Iii-fol. do IV piigs.

(prel.) inunis. e B36 nums., iiHo iiicluindo uma itnini. do Erro* o uma em
branco, finais.— Os três tomos. E.

As IV pags. prels. inserem : titulo do ante-rosto (pag. I ; a II em branco) ; e o Ululo do

rosto (pag. III
; a IV em branco).

Obra clássica, interessante e muito estiuiada. Edição beni executada; e impressão bas-

tante nítida sobre magnifico papel de linho. Na composição tipográfica, esmaltada de

letras iniciais ornadas, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais, euipre*

garam-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.— RARA. Belo exemplar.—

Figanière, Blbl. Iiist. port, n.o 33 ;-Consiglieri Pedroso, Caí. blbl. das publ. relat.

aos descobr. pott., pag. 113 ;-Catálogo Palha, n.o 4300.

A edição primitiva do primeiro tomo foi impressa em :- LISBOA. |1 Na Oliicina de JO-

SEPH LOPES FERREYRA, Impreffor da Sereniffima Rainha noffa senhora.

II II
Anno M.DCCXIV. 1| Com todas as licenças neceffarias, £• Privilegio

Real. In-fol. de XH-627-I pags., sendo o rosto impresso, em linhas alternadas, a

preto e vermelho.

aoil O CEO ABEHTO NA TEHHA.
||
HISTORIA

||
DAS SAGRAD.^iS CON-

GREGAGjOES 11 dos Cónegos Seculares
1|
DE S. JORGE EM ALGA DE VE-

NESA,
II & II

DE S. JOAÒ EVANGELISTA 1| RM PORTUGAL || OFFERECE-A
ll
AO PRÍNCIPE NOSSO SENHOR || D. JOAÒ, FRANCISCO, ANTÓNIO,

||

JOSEPIl, BENTO, REUNARDO, ||0 PADRE FRANCISCO DE SANTA
MARIA 11 Cónego da Congregarão do EvangcUfta, Clironifta Geral da me/ma
Congregação,

\\
Reylor do Convento de Santo Eloij de Lishoii, Meftre jubilodo

na /agrada
\\ Theologia, Protonotario .-Ipo.iíoíico, Califimdor, & Revcdor do

S. Officio,
II
& E.cmnimiior da-i ires Ordens Militares.

\\
(Lin lo llufão orna-

mental de desenho de fantasia; gravura em madeira)
||
LISBOA.

||
Na

Officina de MANOEL LOPES FERREYRA. || || M. hC. XC. VII.
||

Com todas as licenças neceffnrias. In-fol. gr. de XXIV pags. (prels,) inums.

e 114(5 nums. E.

As XXIV pags. prels. compreendem o seguinte : frontispício (impresso, em linhas alter-

nadas, a azul claro, preto e vermelho) (pag. I ; a II em branco) ; em caracteres itá-

licos, Dedicatória «AO PRÍNCIPE
|| NOSSO SENHOR., (pags. 111 a VI); «PRO-

LOGO
||
A QUEM LER., (pags. Vil a XIV); .PROTESTO !; DO AUTHOR.. (pag.

XV) ; Licenças permitindo a impressão da obra (uma Censura é do P. D. Rafael

Bluteau, e vem no fim datada e subscrita: >... Lisboa 29. de Mayo de iõqií.. Na
Cafa de N. S. da Divina

|| Providencia. || D. Rafael Bluteau, Clérigo Regular.) (pags.

XVII a XXII) ; e : ^CARTA DE LUÍS DO COUTO FELIS, FIDALGO \\da Cafa de

S. Mageftade, Commendador da Ordem de Chrlfto, g. Se- 1| cretatio da Serenif-

fima Cafa de Bragança, para hum Cónego da Cõ-
]

gregaçaõ do Evangelifta, o

qual lhe participou efta Chronlca, debaixo
\\ da condição {que feu Anthor defejam,

£. pretendia) de que a viffe, || & emendaffe.y (pags. XXUl e XXIV).

As 1146 pags. inserem: de pag. 1 a IU2 o texto da obra propriamente dito, o qual, di-

vidido em Quatro Livros, fecha com & usual - LAUS DEO, a que se segue um llo-

rão de remate; e de pag. 1143 a 1146, em caracteres itálicos e a duas cols. o «IW-

DEXIIDAS COUSAS MAIS NOTÁVEIS, QUE || contem efta Crónica.. A fechar, a

conhecida formula latina -FI.MIS.
Na composição tipográfica, multo perfeila e esmaltada de lindas letras iniciais de dese-

nho de fantasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais, aplicaramse
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1

belos caracteres redondos e itálicos. A impressão, nitidissima, foi efectuada sobre

magni6co papel de liuho, muito alvo

No fiontispicio são impressas a azul as linlias: 1.», 5. a, s.a, 11.», 18.a e 21. a (ultima); a

vermelho as: 2.a, 7.a, io.«, 13.» a 17.» e 15.a
; e a preto as restantes.

Além du que Sca mencionado, o volume contém também um lindo e curioso ante-rosto

alegórico aberto a buril em chapa de metal {P/ú. Bouttats lu. fecit AntferpUv).

Dele damos, em folha separada, uma reprodução foto-zincográfica bastante reduzida.

Livro clássico e muito estimado, fixplendida edição, ainda a única que veio á luz atí

hoje. Belo exemplar de tiragem especial em grande papel ; com óptima encadernação

(inteira) de carneira, bem conservada. Nestas excepcionais condições, MUITO RARO
e valioso.» -Figaniére, Bibl. hlst. port, n.o 1303; -Palha, n.o 2445;-Heredia, n.o

6743.

3022 Justa defensa em três satisfações apologéticas a outras tanl;is in-

vectivas, com que o M. H. P. M. Fr. Manoel dos Santos, Monge professo //y^

no Real Mosteyro de Alcobaça. . . sahio á luz no seu livro intilulado Alço- / % ^ O
baça lllustrada, Contra a Chronicu da Congregação do Evangelista, &
contra o Author delia, & desta Defensa o D. Francisco de S. Maria,

Cónego, & Cronista da Mesma Congrcgaçiio. (Vinheta ornamental ; gravura

em madeira.) Lisboa. A'a Oflicina de Jcíepli Lopes Feri eira Anno de M.CCXL
Com Iodas as Ucewas necefsorias. ln-4.° de XVI pags. (prels.) inums. e

128 iiums. 1£.

As XVI pags. prels. compreendem: frontispicio ; «Noticia previa importante a boa in-

tellecção deste livro.»; e -Licenças (Do Santo Officio. -Do Ordinário. -Do Paço.)

permitindo a impressão.

Livro interessante, clássico e estimado. Já POUCO VULGAR NO MERCADO. Bom
exemplar.—Acerca do mesmo assunto, veja-se, no presente Catálogo, o artigo: San-

tos {Fr. Manoel dos) — Mcobãça lllustrada.
X''l// /) c)

y()á3_ SAPHIRA ||
VENEZIANA, |1 E JACINTO

||
PORTUGVFZ

||
VIDA ^ r"

WOKTE
II
Heroycas virtudes, & maravilhas raras do

]!
gloriofiílimo Proto-

patriarcha
||
S."lOVRENC,0 1| JU!>T1NIAN0 jj E DO VENERÁVEL PADRE

||

ANTÓNIO DA rÕCEIC,AM.
||
LIVRO VNICO

||
Hiftorico, & Panegico.

||
OFKE-

RECEO
i;
Ao M. R. P. M. JOSEPH DOS ANJOS || Religioío da Congregação

do S. João
II
Evangeliíta. ||.0 P. FRANCISCO DE SANTA MARIA,

i;
Vlifippo-

iieiife Religioío da mefma Congregação. || ||
EM LISBOA.

||
Com as.

liienças neceffarios. \\
Na Officina de FRANCISCO VILFLLA. (sto) Anno

1677.— In-4.'' de XVI pags. (prels.) inums. e 228 nums., além de seis ou-

tras inums, (entre as pags. 92 e 93), unia inuru. de «ERRATAS», o uma
cm branco, finais. F.

As XVI pàgs. prels. inserem o seguinte : titulo, impresso, em linhas alternadas, a preto

e vermelho (pag. 1 ; a II em branco) ; Dedicatória «AO M. R. P. M. JOSEPH DOS
ANJOS

i

Religiofo da Congregação de S. João Evangeliíta.... (pags. Ill e IV); «A

QUEM LER.> (pags. V a VU); «Licenças da Religiani.r (e outras ; pags VIII a

XIII);' em caracteres itálicos: .CVJVSDAM OPTIMI AMICI 11 IN LAVDEM LlBRl

II
Epigrama.» (pag. XIV); e retrato de S. Lourenço Justiniano (gravura em madeira;

pag. XVI ; a XV em branco).

De pag. 1 a 92 decorre o texto da cSaphira Veneziana, Vida e morte de S. Lourenço

Justiniano- (duas Partes); e de pag. 93 a 228: «Jacinto Portuguez, vida, morte e

heróicas acc,oes do Venerável Padre Antcnio da Conctiçam» (também duas partes).

As VI pags. inums. que vem dispostas entre as pags. 92 e 93, compreendem o seguinte

:

retr. do Padre António da Conceição (gravura em madeira; pag. II ; a I em bran-

co) ; novo frontispicio

:

.JACINTO 1; PORTUGUEZ, || VIDA, MORTE, ||
E HERÓICAS ACC,OENS

1| Do Ve-

meravel Padre || ANTÓNIO |1
DA CONCEIC.AM

|i
RELIGIOSO

|| Da Sagrada Congre-
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gaçani ii
DE |1 S. JOAM EVANGELISTA.

i|
PRIMEIRA, 6 SEOVNDA

,i
PARTE.

II II
LISBOA

II
Com todas as Uceitfas neccffarias || Na Ofticlna de FRAN-

CISCO VILLELA.
II
Anno do Senhor de i(m.>

(pag. IH ; a IV em branco) j e, em caracteres itálicos, o «PROTESTO-, datado e su-

bscrito no fim: ... Anno de 1677. |! O P. Francifco de S. Maria.» (pag. V; a IV em
branco).

Livro clássico e estimado. Edição ainda a úoica até hoje dada a lume. Belo exemplar.

Sermam do Aulo da Fó.. . de Lisboa... 170(i.—Vuja-se: Auloí da

61"^'

Fé {Sermões de).

Relativamente ao merecimento literário e conhecimentos linguisticos de Fr. Francisco

de Santa Maria, veja-se o interessante estudo do erudito escritor brasileiro Dr. So-

lidonio Leite - CWssicos esquecidos, pags. 69 a 88.

3024- Santa Maria {Fr. Juan rfe).-CHRONICA || DE LA PROVÍNCIA || DE SAN
lOSIíPII

II
De los Deloalgos de Ia Ordem de los Menores ]| do iineftro Sera-

pliiTO Padre
||
S. Francisco; ||

)' DE LAS PROVÍNCIAS, Y CVSTODIAS

II
De/ralmí, qite delia hun falido, y /ore fuí hijas. \\ COMPVES'J'A POR

IVAN DE SANTA MAHIA
||
Predicador, y Padre de la mifma Proiiincia.

||

Parte Primera,
||
(Eiublêma da Comp." de Jesus, lendo ao centro as conhe-

cidas iniciais simbólicas : I II S ;
gravura em madeira) ||

RN MADRID
||

En la Iinprenta Real. (?) || |1 M. DC. XV.—In-fol. de XVI pags. (prels.)

iiiunis., 672 nums. e mais VI intims., finais.

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte: fiontispicio (pags. I e U; esta em branco);

duas Licenças permitindo a impressão da obra (pag. III?); «APROVACION DEL
|

Padre F. Frãcifco de Ia Madre de Dios, Prior || dei Conuento de S. Hermenigildo de

los
II
Defcalços de nuertra Seiiora |[ dei Cármen.» (datada e subsciita no fim: «V lo

firme en cfle Conuento de S. Hermenegildo de los Defcalços de luicrira Se-
'
iiora dei

Cármen de Madrid, a 14. dias dei mes de luuio de 1614. Anos. || Fray Francifco de
||

la Madre de Dios.» (pag. IV) ; Carla de Privilegio de <EL REY.» (datada e subscri-

ta: «... Fecha :| en Madrid .i treynta dei mes de Inuio de mil y reyfcientos y catorze

aflos. jlYO EL REY.. (pag. V); «ERRATAS., e .TASSA.» (pag. VI); Dedicatória:

«A DON MARTIN
|| DE CÓRDOVA, 1| Prior y Seiior de inquera de Ambia, dei

||

Confejo de Su Mageftad, CO/M/SS/tR/O GENERAL DE LA\\ Santa Cruzada.. .>

(pags. VII a X); e «PROEMIO ;: AL LECTOR.- (pags. XI a XVI).

De pag. 1 a 672, a duas cols., decorre o texto da obra propriamente dilo, o qual, prece-

dido da epigrafe :- QVE COSA ES
||
HISTORIA, || Y DE

|i
LOS PROVECIIOS QVE

SEIISACAN DE LA BVENA
1|
LECCION.s fecha com os dizeres; «FIN DESTE

LIBRO, Y PRIMERA PARTE.» -Nas VI p.ags. innms. finais, em caracteres itálicos e

a duas cols., a «TABLA DE LOSil CAPITVLOS.», que fecha com o usual -V/MS;
seguindo-se um florão de rouate (gravura em madeira).

Parte Segunda
|| iVinliota em que se vê, a meio, dentro d» oval,

S. I''rancil':o recebendo as cinco ch;igas
;
gravura em madeira)

||
EM MA-

DRID
II
En la Imprenta Real. H ||

M.DG.XVKI.—In foi. de Vlll pags.

(prels.) inunis , 737 nuins., nina em branco e mais VI inums., finais.

—

As

dvas Partes em dois ro/s. E.

Na primeira das VIU pags. prels. o frontispício; a pag. II cm branco; na pag. Ill ^

Carla do Privilegio de «EL REY.» (dal.ida e subscrita: «... Fecha || cu fan Lorenço, a

cinco di,is dei mes de Agofto de mil y feiT- 1| cientos y dicz y fiete aiios.
II
YO EL

REY.
II
Por ni,indado dei Rey nueftro Seiior. || Pedro de Contreras.' (pag. III);

«TASSA.» e .ERRATAS.» (pag. IV); «LICENCIA DEL PADRE il fray António Trexo

Vicário general.» (pag V); «LICENCIA DEL PADRE ||
Hrouincial fray António de

loslJMartyrcs.» (p.ag. VI); «APROVACION, Y CENSVRA || dei Padre Fray Alonfo de

lefus Maria, de la Orden de Nucflra Scnora dei Cármen
ll
Defcalço.» (pag. VII) ; e
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.APROVACION DE FRAY PEDRO DEL
||
Caftillo, Lectoi de Teologia, jubilado en

ei Coiuienlo de los || Defcalços de S. Bernardino de Madrid.» (pag. VIII).

De pag. 1 a 737, a duas cols., decorre o texto propriamente dito desta Segiuida Pai te da

obra, que fecha com a indicação— «Fin deria fegunda parte.»; nas V primeiras das VI

pags. inums. finais, em caracteres itálicos c a duas cols., a «TABLA DE LOS CAI'I-

TV-
II
los dcfta fegunda paite...», que fecha com o usual -LAVS DFO. ; e na pag. VI

(ultima), a meio, apenas a subscrição final

:

E N M A D B I D

En la Imprenta Real

Ano M.DC.XVIIL

Na composição tipográfica, muito cuidada e adornada de letras iniciais de desenho de fan-

tasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais, empregaram-se caracteres

redondos e itálicos de vaiios corpos.

Crónica monástica importante e muito estimada, que Salva não jiossuia. Bela edição, de

impiessão nitida sobre óptimo papel de linho. Os exemplares são RARÍSSIMOS; nem
nos consta que, tanto em Portugal como enr Espanha, algum tenha aparecido no mer-

c»do de ha muitissimos anos a esta parte. O nosso encontra-se, em geral, bem conser-

vado; apenas no frontispício do tomo primeiro se nota a falta de um pedaço na parte

inferior, com prejuízo dos dizeres indicativos do logar, nome do impressor e data da

impressão; e nas primeiras ff. uma leve mancha de humidade no canto inferior da

margem exterior do volume. — Nicolau António, Bibl. hisp. nova, tomo I, pag. 731.

30-r)-Santa Maria {Fr. Luis de).—OGTAVA
|| SAGRADAMENTE CVLTA, CE-

LEBRADA
11
DE ORDEM DEL REY NVESTRO

||
SENOR, EN LA OCTAVA

|| ^"J}'') r)
MARAVILLA. || FESTIVA CLAMAGION :

|| POMPA ||
SACRA, CELBRE (síV) 'JF''- ^

RELIGIOSA. II
CENTENÁRIO

||
DEL VNIGO MILAGROSO DEL

li
MVNDO

SAN LORENZO EL
||
REAL ESCVRIAL.

|| CONSAGRADO ||
A Filipo Quarlo

el Grande, Duefio, Senor, || Patrono de este Re.d Monasterio.
|| ESCRITO H

Por el P. M. Fray Luis de Santa Maria, Monge
!|
Geroiiimo, Lector de

Sagrada Escritura.
||
APLAVDIUO

||
este primer centenário, de la edad do

este Real Monasterio,
|l
en ocho Sagradas Oraciones Euangelicas.

]|
CORO-

NADO,
li
Vltiinamente, con vn Sacro Gtjrtainen Poético.

|| ||
Coii

priuilegio en Madrid. En la Imprenta Real. Ano de 1664.—In-fal. de XXII

pags. (prels.) inums., 367 nums., uma em branco, uma com uma gravura

em madeira reproduzindo um castelo, outra em branco e XL inums.,

finais. E.

As XXII pags. prels. contêem o seguinte : frontispício (pag. I ; a II em branco) ; Dedicató-

ria €AL REY NVESTRO SENOR
||
FILIPO QVARTO EL GRANDE, || DVENO, Y

PATRON DE ESTE
II REAL MONASTERIO.. (page. Ill a VI) ; Licenças e Aprova-

ções permitindo a impressão do livro (pags. VII a XIV) ; cSu/na dei Prluitegl».',

.Samwde la Tassa* t «FEE DE ERRATAS., (pag. XV): .ÍNDICE DE LAS PLV-
MASIIque escriuieron ai Certamen l] Poético., (pags. XVI e XVII); «ÍNDICE Dt
LOS SERMONES||de la Octawa.. (pag. XVUI); «ÍNDICE DE LO QVE ;; contiene

este Volumen.. (pag. XIX); e Prologo -AL LECTOR.. (pags. XX a XXII).

As XL pags. inums. finais, a du«s cols. de impressão, compreendem : de pag. 1 a VIII :

•ÍNDICE DE LA SAGRADA
!| Escritura.» ; e de pag. IX a XL : «ÍNDICE DE LAS

COSAS
II
mas notables..

Alím do que fica mencionado, o volume contém também duas gravuras a buril em chapa

de metal («Petrus de Villafranca Sciilptor Regius delineavit et Sculpsit Matriti 1657..)

:

a primeira, alegórica, tem ao centro o rctr., em busto, de Felipe IV; e a segimda, de

pagina dupla, reproduz uma vista geral, ou antes: «IcoNOORArHiA monastekii divi

i.AVRS.sTii A PHiLipi'0 11 HisPANiARVM REGE 1'kop'rii escvriale extrvcii.. e seus arre-
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dores. Esta vista iianoraniica contém legendas indicativas dos Jogares que se observam

na mesma vista.

As pags. 339-342 constituem unia follia (desdobrável) em que, em disposição curiosa e

dentro da tarja formada de peqs. vinhetas de ornamento, vem um «HPIGRAiVlMA.»

latino.

Por sobre a gravura representando um castelo, a qual vem na primeira das pags. inums.

finais, ha a seguinte rubrica: «LA PERPETUIDAD, QVE LA AVSTRIA SE PRO-
METE, IDEO ESTE

li
Cariillo, conf.igiado ai nomhrc eterno dei Reuerendifsimo P.

Prior dei Efcurlal.»

Relativamente a uma parte do texto deste livro informa Salv.á (Catálogo da sua biblioteca,

n.o 384):

«El Certámen poético ocupa 142 págs. y conliene coraposiciones de muchos inge-

nios: ningimo de ellos goza de gran celebridad cn la lepública de las letras, siendo la

mayor parte colegiales dei Seminário de S. Lorenzo y monges dei monasterio, ó de la

órden de S. Jerónimo.»

Os exemplares são considerados RAROS, sobretudo quando completos e perfeitos como

está o nosso.

3026—Santa Maria (P. iVíVo/au de).-C;H140NIC.\ |1 DA ORDEM DOS
||
CÓNEGOS

UEGHANTliS
||
DO PATRlAliGHA

|| S. AGOSTINHO.
|| P1UME1HA PAHTE

||

DIVIDIDA biM VI. LIVRAS.
]|
Pello P. Dom NIGOLAO DE S. MARIA, natu-

rnl 11 cie I.iltio.T, Gonogo Regrante, & Gliioniíla da || Congregação de S. Cruz

de Coimbra
||
(Marca do impressor; gravura em madeira)

||
EM LISBOA.

||

Na Offlcina de Ioam da Costa
1| ||

M. DC. LXVIII. (1608) ||
Com iodas

lis Licença» neceffárias. In-fol. de XVI pags. (prels.) iniims. e 355 nums.,

afora uma em liranoo, final.

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte : frontispício (pag. I ; a II em branco) ; em
caracteres itálicos, a Dedicatória: «AO GRANDE PADRE |j S. AGOSTINHO ||

BISPO,

E DOVTOR DA IGREIA, PATRI- 1| archa dos Cónegos Regrantes, & Príncipe de

todos
II
os Patriarchas Latinos das mais Relígíoês.> (pags. Ill e IV); «PROLOGOU

AOS RELIGIOSOS DA ORDEM DOS
|;
Cónegos de Santo Agortinho, & aos curioros

II
Leytores.» (pags. V e VI) ; -LICENÇAS.» (Licença do Geral da Ordem.- Uce:i(a

dn Santa Inquifiçaõ.-Licenfa do Ordinário. -Licença do Paço. - Informaçam do

Padre Doutor Frey Franclfco Brandain Chronifta mbr do Reyno. -etc.) permitindo

a impressão da obra (pags. VII a IX; a X em branco): e, em caracteres itálicos, o

• ÍNDICE
II
DOS LIVROS, E CAPITVLOS QVE SE |1 contem nefta primeira parte da

Chronica da ;i Ordem Canónica.» (pags. XI a XVI).

—— SEGVNDA PARTE
||
DIVIDIDA EM VI. LIVROS. 1|

Pello. . .
i|
(Mesma

marca do impressor que vem no front. da parte precedente)
1|
EM LISBOA.

II
Na Oílicina de Ioam da Gosta.

|| || M. DC. LXVIII.
||
Com todas nx

Licenças nece/farins. In-fol. de XVI pags. (prels.) inums. e 582 nums.,

além de uma inum. e uma em branco, finais.

—

As ditas Partes em nm vol. E.

As XVI pags. prels. contêem o seguinte: frontispício (pa<r. I; a II em branco); em
caracteres itálicos, a Dedicatória: -AO GLORIOSO PADRE ||S. THEOTONIO

|i

PRIOR PRIMEIRO DO REAL MO- 1| fteiro de Santa Cruz de Coimbra^ Reftaura-

dor,
II
8t Reformador dos Cónegos Regrantes de || Santo Agoftínho em Portugal, Con-

lef-
1!
for, & do Confelho do granrie Rey II D. Aftonfo Henriques.» (pags. III a V)

;

«PROLOGO
II AOS CÓNEGOS DE S. AGOSTINHO

|1 do Morteiro de S. Cruz de

Coimbra, & de fua || Congregação, & aos coriofos Leytores.» (pag. VI) ; e «ÍNDICE
II
DOS LIVROS, (VII a XII) E CAPITVLOS DESTA || fegunda parte da Chronica

dos Cónegos de !| Santo Agoftínho.. (pags. Vli a XVI).

De 11; 1 a 582 decorre o texto propriamente dito desta segunda Parle da Chronica, o
qual fecha com o usual -.FINIS.»; seguindo-se ainda estes textuais dizeres : — taus
Ueo, Virginlijue, ac Sanctlfslmo Parcntii Anguftino, Beatoque Patri Theotonio
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primo \\ Sanciíe Crucls Príorí.> — \ pag. iniiDierada final insere apenas a <PROTES-
TAÇAM

II
DO AVTOR.», tendo, como remate, um florão ornamental de bonito dese-

nho (gravura em madeira).

A Composição tipográfica (a uma só medida nas peças prels. e na Protestação do autor_

e a duas cols. no texto propriamente dito da obra e nos índices), ornada de lindas

letras iniciais de desenho de fantasia, cabeções decorativos e florões de remate orna-

mentais (gravura em chapas de madeirai, apresenta caracteres redondos e itálicos,

íazendo-se a impressão, bastante nitida^ sobre magnifico papel de linho.

O volume primeiro é adornado com uma bela gravura (alegórica) de ante-rosto («loam

Baptista Faciebat iocq.») mostrando um elegante alçado tendo no alto a imagem de

Deus ladeada pelas figuras de Santiago e S. Marcos ; a meio vê-se Santo Agostinho

bispo, sentado, entregando a Regra da sua Ordem aos noviços ; e aos lados S. Theo-

tonio e D. Afonso Henriques, piimeiro rei de Portugal.

Crónica monástica muito estimada; incluída na lista dos livros portugueses considerados

clássicos. Edição primeira, e ainia a única até hoje publicada. Os exemplares são

actualmente MUITO RAROS, sobretudo quando completes e tão perfeitos como se

encontra o nosso. -Figanière, Bibl. hist. port, n.o 1333 ; — Catálogo Palha, n.o 2468.

3027-Santa Maria Jaboatam (Fr. António de).—NOVO ORUE SERÁFICO
||

BRASÍLICO,
II
OU CHRONICA

II
DOS FRADES MENORES DA PROVÍNCIA '7/0 ]^OÚ

DO BRASIL.
II
P0«

II
FR. ANTÓNIO DE SANTA MARIA JABOATAM.

||

IMPRESSA EM LISBOA EM 1761, E REIMPRESSA POR ORDEM
|! DO ||

Instituto Histórico e Geograpliico Brasileiro.
||
VOLUME I.

||

—==»=•—
||

RIO DE JANEIRO || TYP. BRASILIENSE DE MAXIMIANO GOMES RIBEIRO

II
RUA DO SARÃO N. 114.

|| 1858.—In-8.°, 2 vols. de II-V-414 (além de

'duas em branco, finais) e 436 pags., em um tomo E.

Na primeira das duas pags. prels. os dizeres acima transcritos; e na pag. II, a meio, a

«DECLARAÇÃO, j Esta edição conserva quanto he possível a orthographia da pri-

meira. > E nas V pags. prels. imediatas um <ANTILOQUIO.» desta segunda edição.

No final da pag. 414 do vol, I, e no final da pag. 423 do vol. II, repete-se o registo do

logar da impressão e nome do impressor.

PARTE SEGUNDA
||
(INÉDITA)

||
IMPRESSA POR ORDEM

|| Do Ins-

tituto Histórico e Geographico Brasileiro.
||
VOLUME 1. 1|

—«=«»=»—
|| TYP.

BRASILIENSE UE MAXIMIAÍJO GOMES RIBEIRO
|| RUA DO SABÃO N. 114.

II
1859. (e 1861 o vol. II).— In-S.", 2 vols. de ;i22-Vl, pags. o l"; e, afora

o frontispicio, de 323 a (j'2'i p; gs., o 2.°, em iiiii lomo.— (>« quatro volumes

em dois tomos E.

Na primeira pag. do volume primeiro o frontispicio; a pag. 2 em branco; na pag. 3

uma ^ADVERTÊNCIA.- ácèrca do titulo que apresenta o ms. ; a pag. 4 em branco;

de pag. 5 a 40 os <ADD1TAMENT0S (IX) 11 A alguas Estancias do Preambulo da

l.a parte desta chronica já impressa,
i;
com a emenda de erratas da mesma, e des-

cuidos da Escrita.> : e de pag. 41 em diante o texto propriamente dito da Segunda

Parte da Crónica.

No final d^ ultima pag. de cada um dos dois tomos desta Segunda Parte, repete-se o

registo do logar da impressão e nome do impressor.

Crónica monástica clássica e muito estimada ; de muito valor para a história do Brasil

e das missões religiosas nesse paiz, desde o seu descobrimento até melados do

século XVII. Segunda edição, a mais estimada por ser a primeira que reúne as duas

partes da obra; já bastante rara no mercado. Bom exemplar. -Dr. Carlos Rodri-

gues, Bibl. Bros., n.o 1297.

A edição primitiva, compreendendo somente a primeira Parte da obra, foi dada á estampa

em : Lisboa. Na Oficina de António Vicente da Silva. Anno de MDCCLXI. Consta

de um vol. in-fol. peq. de um elegante ante-rosto alegórico (gravura a buril em
chapa de metal), XXXVl pags. (prels.) inums. e 248-283-XV nums. Os exemplares são

actualmente muito raros.
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3028—Santa Martha {Theodosio á<').-ELOGIO
||
HISTÓRICO || DA ILLUSTIIIS-

SIMA, E EXCEM.ENTISSIMA CASA
||
DE

||
CANTANHEDE MAHIALVA,

1|

Chefe dos efclarecidos
||
MENEZES, E TELLES, || DEDICADO AO ILLUS-

TRISSIMO, E EXCELLENTISSIMO SENHOR || D. DIOGO || DE NORONHA
||

III. Marquez de Mnrialva, V. Cor.do de C:inlanhede
|| . . .

||
Por

||
THEODO-

SlO DE SANTA MARTHA
||
Cónego Secular da Congregação de S. JoSo

Evangelifla
||
^Elegante vinheta tipográfica) \\

LISBOA UNA OFFICINA DE MA-
NOEL SOARES VIVAS.

I| ||
Anno M. DCG. LI. ||

Com todas as licenças

nere.ffarias. In-fol. de XLVI pags. (prels.) innms. e 053 iiunis. E.

As XLVI pags. prela. compreendem: anterosto; frontispicij (impresso a preto e yerme-

Iho); Dedicatória ao .ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR
| MAR-

QUEZ ESTRIBEIRO MÓR. ; AO LEITOR 11 PREFAÇÃO. ; «I/CfNÇ/lS.. ; .Erra-

tas.' ; uEmendas' ; e 'INDEX. Do que contem os Capitules defte Livro.

t

Ohra interessante, e a mais desenvolvida que existe sobre o assunto que versa. Muito

apreciada e pouco frequente no mercado. Bom exemplar. -Figaniíire, Bibl. Itist. port.

n.o 1213; -Catálogo Palha, n.o 4299.

Santa Quitéria (7'V. }<mc António rfe).—Vejase : Santa Catharina {Fr.

Simão de).

3029—Santa Rita {Joaquim de).—Academia dos humildes, e ignorantes. Dia-

logo entre hum Theologo, hum Filosopho, hum Ermitão, e hum Soldado,

no sitio de Nossa Senhora da Consolação. Obra utilíssima para Iodas as

pessoas Ecciesiasticas, e Seculnres, que não tem Livrarias suas, nem
tempo para se aproveitarem das publicas... Por D. F. J. C. D. S. R. R.

H. Lisboa: Na Officina de Ignacio Nogueira Xisto (os seis primeiros

vols. e: Na Officina de Miguel Manescal da Costa, os dois últimos), Í7fô-

70. Com todas as licenças necessárias. In-t.", 8 vols. E.

Obra, no seu género, curiosa e estimada. O ultimo volume compreende o índice de todo

o conteúdo. Colecção completa. Rara. Bom exemplar, bem encadernado.

.303(1—Santa Rita Durão {Fr. José dcj.-GARAMURÚ.
|| POEMA ÉPICO

|| DO ||

DESCOBRIMENTO || DA ||
RAHIA,

II
COMPOSTO

|| POR Fr. JOSÉ DE SANTA
RITA

II
DUR.\0,

II Da Ordem dos Eremitas de Santo Agoftinho, na-
\\
tn-

ral da Gata-Preta nas Minas Gcraes.
||
(Vinheta representando uma lira

com coroa de louros; gravura eni madeira) || LISBOA || NA REGIA OFFI-
CINA TYPOGRAFICA.

||
ANNO M. DCCLXXXI. (1781) ||

Com licença da
Real Mefa Cenforia. In-S." peq. de ;i07 pags. de texto, além de uma em
branco, final. E.

. Na primeira pag. o frontispício ; na pag. 2 uns versículos das Metamorph. de Ovidio

;

de pag. 3 a 7 ; .REFLEXÕES PREVIAS, H E || ARGUMENTO.. ; a pag. 8 em branco
(estas oito primeiras pags. não apresentam a competente numeração, que só começa
a aparecer de pag. 9 em diante) ; e de pag. 9 a 307 o texto do Poema propriamente
dito, em oitava rima, dividido em dez cantos.

"

O poema Caramurti de Santa Rita Durão, de bastante mérito e por isso justamente
apreciado, tem por assunto a descoberta da Bahia. Celebra o naufrágio de Diogo
Alvares e seus companheiros, seu salvamento e fim trágico destes ultimo3,-etc. Pri-
meira eaiçâo, RARA. Belo exemplar. -Sacramento Blake, D/e. MM. brazileiro, tomo
IV, pags. 181-183; -Catálogo Palha, n.o 87.

As reimpressões até hoje dadas a lume, e de que temos conhecimento, iã.o:- Lisboa, na
Imprensa Nacional, 1836, laS.o; ~ Bahia, Typ. de Serva </ C", 1S37, in.8.o de 313
pags.; -Lisboa, 1843, in.8.o;-/W., 1845 inS.o peq. ;-e Rio de Janeiro, 1S7S. As
duas penúltimas edições (1843 e 1844), publicadas sob o sub-titulo de «Épicos Brasi-
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leiros», saíram por diligencias do Visconde de Porto-Seguro : a primeira acompa-

nhada de notas biográficas do autor, e a segunda juntamente com o poema Uragiiay,

de Josí Basílio da Gama, e respectivas noticias biográlicas deste poeta. -O poema

de Santa Rita Durão foi traduzida em francês por Eugene de Monglave, e esta ver-

são saiu em Paris, sob o titulo : <CaramurM>, ou Ia découvert de Bahia : ronian-

poéme brCsilien par José de Santa líita Durão. Paris, Eugène Renduel... 1S29, in-

8.0 peq., 3 vols. de VIlI-llI-218, VIII-JiS e VIII-203I-7 pags.- Relativamente á edi-

ção de 1845, veja-se, no Catálogo, o artigo inserto sob a epigrafe: Epieos Brasilei-

ros (n.o 1110).-Oarraux, Bibliographle Brasilienne, pag. 272.

3it3l-Santa Rosa de Viterbo (Fr. Joaquim rfc),— ELUCIDARK)
|]
DAS ||

PAJ-A-

VRAS, TElíMOS, E FRASES,
||
QUE EM PORTUGAL ANTltíUAMENTE SK / A '^J

USÁRÃU,
II
K UUE HOJE REGULARMENTE SE IGNORÃO :

|| OBRA INIlES- /A l'^(P
PENSAVEL

II
PARA ENTENDER SEM ERRO 1] OS |1

DOCUMENTOS MAIS /•
RAROS, E PRECIOSOS,

|1
QUE ENTRE NÓS SE CONSERVÀO : PUBLICADO

EM BENEFICCIO DA LITTERATURA PORTUGUEZA,
|1
E DEDICADO

[!
AO

II
PRÍNCIPE N. SENHOR

i|
POR

|| Fr. JOAQUIM DE SANTA ROSA DE VI-
'

TERBO,
II
Dos -¥t'«oces Observantes Reformados da Real Provinda da

||

Conceição.
\\
TOMO PRIMEIRO.

||
A=F II

(Escudo das armas reais portu-

guesas
;
gravura em madeira)

||
LISBOA. M. DCG. XCVilL

jl
-~

||

NA OFFICINA DE SIMÃO THADDEO FERREIRA.
|| ||

Com licença

da Mesa do Desembargo do Paço. Infol. de IV-XXII-484 pags , além de

duas inums. de «ERRATAS.», finais.

Na primeira das IV primeiras pags. prels. os dizeres do frontispício, transcritos acima; na

pag. II, a meio, em caracteres itálicos, qiiatio versos de Horat. Lib. II. Epíst. II ; e

nas pags. III e IV. em caracteres itálicos, a Dedicatória: «A SUA ALTEZA REAL
,
O

príncipe do BRAZILIID. JOÃO ||
NOSSO SENHOR. [ P. A. E. P. P.. (subscrita

no fim : Fr. Joaquim dé Santa Rosa dtViterbo.). E nas XXII pags. prels. imediatas a

.ADVERTÊNCIA
li
PRELIIMINAK..

De pag. 1 a 484, a duas €oIs., decorre o texto da obra propriamente dito.

TOMO SEGUNDO.
II
G=Z ||( Escudo das armas reais portuguesas;

feT.ivura em madeira)
|| LISBOA : M. DCC. XCIX.

||
-

|| NA TY-
POGRAPHIA REGIA SILVIANA.

|| || Com Licença da Mesa do Des-

embargo do Paço. In-fol. de 41(5-62 pags., a duas cols., afora uma inum.
de «ERRATAS.» e uma em branco, finais.—Z)oís volumes E.

As ultimas 62 pags. inserem : «SUPPLEIVIENTO,
|| ADDICIOENS, E CORRECÇOENS

)[

AO I.o, E II.O TOMO
li
DO ELUCIDÁRIO...., que fecha com a índicação-fim áo

Supplemeato., a que se segue ainda um grande e lindo florão de remate ornamental

(gravura em madeira).

Além do mencionado, o volume I contém diversas vinhetas (gravura em madeira) interca-

ladas no texto e, impressas aparte, cinco Tab. (estampas) abertas a buril em chapa de

cobre. ,

Livro, no seu género, bastante curioso e de muito merecimento. Estimado. Primeira edi-

ção, nitidamente impressa e a mais presada dos bibliófilos. MUITO RARA. Belo
exemplar. jj/.OO

:t():í2 Dicclonario portátil das palavras, termos e frases, que em Portu- ^^y"^
gal antigamente se usarão, e qae hoje regularmente se igoião ; Resii

mido, correcto e addicionado pelo mesmo .lutor do Elucidário (Joaquim
de Santa de Viterbo), a beneficio da literatura portiigueza. Coimbra, Na
Real Imprensa da Universidade. 182õ. . . ln-4." lie lV-163 pags. B.

Nas pags. prels. III e IV vem um «PROLOGO.. -Estimado. Pouco frequente.
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3033—Santa Teresa {Fr. Joseph rie) -FLORES ||
DEL

|1
CARMRLO,

||
VIMAS

||

DE I-OS SANTOS
II
DE NVESTRA SENÕRA DEL CÁRMEN,

||
que reza fii

- Religion, filsi en oomuni, coimo on
||
particulares Conventos.

||
bEDIGAIiAS

O
II
AL ILVSTIilSSlMO Y BEVEFiENDlSSIMO SENOR

\] Don Fr. Alonfo

fie Santo Thomàs. Obifpo de Málaga, dei Confejo || de fti Magejtad, gj-c.

II
ESCRITAS, Y RECOGIDAS

II
pÕfi EL PADRE FEAY ÍOSKVIl DK

SANTA TERESA,
\\ fu niftoriaãor General.

||
(Escudo d'armas da Ordeiu

do Monte Carmelo
;
gravura em madeira) || CON (LICENCIA?)

|1 ||
EN

MARRin. Por António... (1678?).—In-fol. de XXIV pags. (prels.) inum.s.

e 643 nums., além de uma em branco, final. E.

As XXIV pags. pieis, inserem o seeuinie: titulo do arile-iosto («FLORES
|| Dlil. || CAR-

MELO
Ij
VIDAS

i:
DE LOS SANTOS

II
DE

II
NVESTRA SENORA || DEL || CÁRMEN..)

;

titulo do rosto acima reproduzido, emnioldurado por larga tarja formada de pequenas

vinhetas de oinaniento simétricaniente dispostas (pag. Ill ; a IV em branco); Dedicató-

ria : «AL
II
ILVSTRISSIMO V REVERENDÍSSIMO SENOR || D. F. ALONSO || DE 1|

SANTO THOMAS, || DESPVES DE OSMA, V PLASENCIA,
|| DIGNÍSSIMO OBIS-

PO
II
DE MALAOA, j,

DEL CONSEJO DE SV MAQESTAD, &c.. (pags. V a VIII)
;

Licenças permitindo a impressão do livro (pags. IX a XVI) ; <Sl'MA DEL PRIVILE-
OlO.', e .SVMA DE LA TASSA.- (pag. XVII) ; «FEE DE ERRATAS... (p.ig. XVIII)

;

.PROLOGOU AL LECTOR.. (pags. XIX a XXI); «PROTESTA DEL AVTOR..
(pag. XXII); e .ÍNDICE || DE LOS SANTOS, QVE |í contiene eftc libro, fegim el or-

den de los
jj
mefes, y dias em que fe celebran.> (pags. XXIII e XXIVj.

O texto da obra propriamente dito decorie de pag. 1 a parte da 641, seguindo-se, em cara-

cteres itálicos, as €NOTAS.>, que vão até quasi final da pag. 643 (ultima), fechando

com o usual- «LAVS DEO.« ; e, por ultimo, a seguinte declaração do autor:

«TODO Efte efcrito, que fegtinda vez fugeto à la
|i

ceufiira de imeftra Santa Madre

Iglefia, ceda en ma-
1|
yor gloria de Dios, de fu Santiffinia Madre, y Seiiora nuef- 1| Ira

MARIA dei MONTE CARMELO, de nueflro Pa- |1 dre SAN lOSEPH, y SANTA TE-

RESA, y 11 demãs Santos, de que fe compone
||
efta Obra.>

A composição tipográfica, exceptuando as peças prels. e as Notas finais, que são a uma só

medida, é feita a duas colunas poi pagina.

A obra, desconhecida, bem como o seu autor, a Nicolau António, Salva, Brunet e outros

bibliógrafos, é como que uni Flds santorum da Ordem do Cainio em Hespanha. Das

diversas vidas de Santos que contém, citaiemos a- «VIDA
|1 DE NVESTRA SERÁFICA

MADRE
II SANTA TERESA, H DOCTORA MVSTICA. 1| FVNDADORA DE LOS CAR-

MELITAS DESCALZOS,
;; V II

REFORMADORA DE LA ORDEN.., que no volume

vem inserta de pag. 442 a 506.

Os exemplares desta obra devçm ser EXTREMAMENTE RAROS, não só em Portugal,

como até na piópria Hespanha, onde, que nos conste, nenhimi tem aparecido no mer-

cado de ha muitos anos a esta parte
;

pelo menos, quer cm vários Catálogos de impor-

tantíssimas livrarias particulares, quer de muitos dos principais livreiros alf.irrabistas

do paiz visinho, não encontramos neles a mais ligeira menção desta obra. Entre os

primeiros Catálogos citaremos, como mais importantes, os das livrarias do Marquez de

Alorante, Saivá e Heredia. O nosso exemplar encontra-se, em geral, bem conservado:

apenas um pequeno defeito o macula no canto inferior (parte cxteiior) das quatro pii-

nieiras ff., atingindo um pouco o frontispicio, não deixando ver parte dos d^ercs que

indicam o nome do impressor e a data da impressão, nem uma pequena parcela do

escudo da Ordem do Carmo e da taija que guarnece o mesmo frontispicio. Atendendo

ao nierecimeuto e interesse que a obia ofeiece, e ainda á sua extrema raridade, o exem-

plar que expomos pode bem, apesar do ligeiVo defeito apontado, de fácil arranjo, con-

siderar-se de muito apreço e valor.

:i(i:M-Santa Teresa (Fr. lioqite de).—FE KSTARELECIO.A
|| SOBRE A CRVZ

r> liE CHHISTO
II
TRIUNFANTE.

|| LIVRO ÁUREO
|| Compofto pelo excellente

Doutor
II
Er. HIERONYMO SAVONAROLA DE FERRARA, ||

em Língua La-
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tina, & Tofeana: traduzido na Cafte-
||
lhana por Joaõ Lourenço Otnnanti,

Florentino
; II
& na Portiigueza, & acrefcenlado

||
Pelo P. M. Fr. ROQUE

DF,
II
SANTA THERESA, || Religiolb da Ordenj de Noíla Senhora do

||
Carmo

da Observância :
II
Z>i?2)7CJZJO

II
AO ILUJSTRISSIMO, E REVERENDÍS-

SIMO SENHOR
II
DOM Fr. JOSEPH

|i
DR LANCASTRO, ||

Bilpo Inqiiilklor

Geral, do Coníelho de S. Mageftadf, &c. ||
(Vinheta ornamental reprodu-

zindo um peq. vaso com flores; gravura em madeira)
1|
LISBOA, Na OtH-

cina de MIGUEL DESLANDES, Impreílor de S. R"ageftade ||
Com todas as

licenças neceffarias. Anno de 1698.— 10-4." de XXXII paps. (prels.) innms.

e 259 iiums., além de uma em branco, final. R.

As XXXII paga. prels. compreendem: frontispício (pag. 1 ; a II em branco); em caracte-

res itálicos, a Dedicatória a D. Fr. loseph de Lancasiro, subscrita por Fr. Roque de

Santa Theresa (pags. Ill a Xi ; -Prologo do Traductor ao i;
Leytor.> (pags. XI a

XVIIl); «Prologo de Fr. Hieronymo Savonarola de Ferrara.» (pags. XIX e XX);

«LICENÇAS.. (Da Ordem.—Do Santo Officio. -Do Ordinário -Do Paço.) permi-

tindo a impressão do livro (pags. XXI a XXVUI) ; em caracteres itálicos
:
«INDEX

DOS LIVROS, E CA-
:

pltulos defta obra., (pags. XXIX a parte superior da XXXU)

;

e «ERRATAS.» (parte inferior da pag. X.\XI1).

Na composição tipográfica, embelezada de duas letras iniciais ornadas e de cinco cabe-

ções decorativos (gravura em madeira), empregarani-se caracteres redondos e itálicos

de vários corpos.

Obra estimada ; e a sua versão, também tão apreciada, que a incluíram no numero dos

nossos livros clássicos. Edição ainda a única até hoje publicada; MUITO RARA.

Bom exemplar.

/!^A'
3035— Santarém (T'jsconf7e de).—Corpo diplomático porluguez, contendo todos /'J^-M <!) '£>

os tratados de paz, de alliança, de neutralidade, de trégua, de comnier- / '

cio, de limites, de ajustes de cssamenlos de cessões de território, transa- /
cções entre a coroa de Portugal e as diversas potencias do mundo, desde

o principio da nionarchia at6 nossos dias. Pelo Visconde de Santarém...

Tomo primeiro. Portugal e Hespanha. (Escudo das armas reais portugu-

•sas). Impresso por ordem do governo porluguez. Paris. Em casa de J. P.

Aillatid . ^[UCCCXVI. (No verso da fl. do ante-rosto : Paris.-Na Of]i-

cina Typographiea cie Fain e Thunot.. ). ln-8.° de 1,11-589 pags., além

de uma em branco, uma de Erratas e outra em branco, finais. E.

As LII pags. prels. compreendera: ante-rosto; rosto; INTRODUCÇÃO; e ÍNDICE

DOS DOCUMENTOS PUBLICADOS NESTE TOMO.
Tomo primeiro, e único que se publicou. Pouco frequente.

3(i3() Démonstration des droits qu'a la couronne de Portugal sur les

territoires situes sur la cote occidentale d'Afrique entre le 5° dégré et 12

minutes et^ le 8"= de latitude méridionale et par consequente sur les ter-

ritoires de Molembo, de Cabinda et d'Ambriz; par.. . (Escudo das armas

reais portuguesas). í.isbonne: Iniprimerie NaUonate. 18.Õ5. In-8.° de 40

pags. E.

Opúsculo estimado e pouco vulgar.— Encadernado no mesmo volume está esfoutro fo-

lheto, versando o mesmo assunto

:

«Faits et considérations relativea aux droits du Portugal sur les territoires de Mo- ,

lembo, de Cabinde, et d'Ambríz et autres lieux de la cote occidentale d'Afrique si- /^^ ^ ^
tué entre le 5e degré 12 minutes et le 80 degré de laiitude australe ;

par le Vicomte /™
de Sá da Bandeira. (Escudo das armas reais portuguesas). Lisboime : Imprimerie Na-

tionaíe, 1855. In-8.0 de 71 pags. e uma «Carte de la cote d'Angola», um «Plan du
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Fort de Cabinde>, uma «Carte des Pays de Mossulo et de Bombe conquis par les

portugais en 1790 et 1791. Levée par le Capilaine Pinheiro de Lacerda en 1791», e

um -Plan di Fort de Nazareth et S. Jean de Loge; et une du menie prise du cole

du Sud...>, tudo impresso aparte em grandes ff., desdobráveis.

—As mesmas obras em português ; também rcuniilas mii um
\(.l. K.

Ú^
3038 ESSAI II

SLIR l/lllSTdlBE
||
DE LA || GOSMOGlíAPHlK ||

KT DF, LA
CARTOGriAPHIEII PKNDANT LE MOYEN-AGE,

||
ET SUH LES

||
PROGRÈS

DE LA GÉOGÍiAPHIK
||
APRÉS LES GRANDS DÉCOUVERTS DU .\V« Slf',-

CLE, IIPOUH SERVIR D'INTRODUCTI(>N ET D'EXPLICATI()N A L'ATI,AS

GtJMPOSÉ DE MAPPEMONDES:
||
ET DE PORTULANS, ET D'AUTIíES

MONUMENTS GÉOGRAPHIQUES, DEPUIS || LE VI» SIÉGLE DE NOTfiK

KRE .ITJSQU'AU
||
PAR

||
LE VICOMTE DE SANTARÉM

||
DES AGADÉMIES

DES SCIENCES DE LISBONNE, DE liERLIN, DE L'INSTITIJT
||
DE FRAN-

GE, DES SOCIÈTÉS DE GÉOGRAPHIE DE BERLIN, FRANCFORT, 1|
LON-

,
DRES, PARIS, ET DE SAINT-PETERSBUURG, ETC. U || TOME PRE-

MIER.
II II

PARIS
II
IMPRIMERIE MAULDE ET RENOU

||
RIJE BAIL-

LEUL, 9-11.
II

—
II
1849-50-52. -In-8.\ 3 vols. de LXXXVII-518 (as duas ul-

timas de Erratas), XGV-I-592 e LXXVI 646-1 pags. E.

As LXXXVII pags. prels. do tomo primeiro compreendem o seguinte; titulo do ante-

rosto <.ESSAI:!SUR||L'HISTOIRE DE LA COSMOGRAPHIE il ET DE LA CAR-
TOORAPHIE 11 PENDANT LE MOYEN-AOE..), e titulo do rosto (pags. 1 a IV) j «TA-

BLEljDES MATIÈRES|[CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME., (pags. V
a XII); e «INTRODUCTION.. ipigs. XIII a LXXXVII).

As XCV pags. preis. do tomo segundo: titulo do anterosto, e titulo do rosto (pags.

I a IV); "TABLEjlDES MONUMENTS GÉOGRAPHIQUES || DÉCRITS |1
DANS

CE SECOND VOLUME.» (pags. V a IX; a X em branco) ; e a .INTRODUCTION.»
(pags. XI a XCV). -A pag. imediata insere a «ERRATA.»

As LXXVI pags. prels. do tomo terceiío: titulo do ante-rosto, e titulo do rosto (pags. I a

IV); .TABLE || DES MONUMENTS GÉOGRAPHIQUES :] DÉCRITS DANS CE
TROISIÉME VOLUME., (pags. V a IX) ; e .INTRODUCTION.» (pags. XI a LXXVI).

E a pag. inum. final a «ERRATA.»
Obra importante, e de muito v.ilor para o estudo da geografia antiga. Muito estimada.

RARA. Belo exemplar.

3039 Memoria sobre a prioridade dos descobrimentos poituguezes na

Cosia d'Afiica Occidental, para servir de illustração á Ghronioa da Con-

2
1 _ quista da Guiné por Azurara, pelo... Parie. Aillaud, 1841. (Na parte in-

n cÂ
0~ ferior do verso da 11. do ante-rosto : íVa Ofíic. Tijp. de Fain e Thunot).

I In-8.° de IV-245 pags , além de uma branca, uma de Erratas e outra

branca, finais. Des.

Nas pags. 1 a VIII (assim numeradas), decorre uma .INTRODUCÇÃO.»-Estimada.
Pouco vulgar. »•

3040 MEMORIAS
||
PARA A HISTORIA, E THEORIA 1| DAS || CORTES

GKRAES,
II
QUE EM PORTUGAL SE CELEBR.ÁRÃO

|| PELOS ThES ESTA-

^ j^fi j^^ -j DOS DG REINO |1 ORDENADAS, E COMPOSTAS NO ANNO DE 1834
||
PELO

^ V' P ^- "
" -•" VISCONDE DE SANTARÉM,

j] Sócio (la Acadetnia Real das Scien-

cias de. Lisboa.. . e Guarda Mor do
|| Real Árchivo da Torre do Tombo.

II
PARTE 1."

II
(Escudo das armas reais portuguesas)

|i
LISBOA : ||

NA LM-
PRESSÃO REGIA.

|| 18Í8.
|| || Com Licença. In-4." de ViU-48 pags.
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As VIII pags. prels. couipreendem: fronlispicio pag. I); um versículo de Tácito (pag.

H ; .ADVERTÊNCIA PRELIMINAR., pags. UI a VI) ; e «INDEX DOS à§.. (pags.

VII e VIU).

— - PAlíTK 2*
II
(Escudo das armas reais portuguesas)

||
LISROA : NA

IMIIIKSSÀO REGIA. 1828.
||
-~—

|| Com Licença. In-4,o de 118 pai;.s.—

As duas l'arles em um vol. li.

Na primeira pag. o frontispício : a pag. 2 em branco ; na pag. 3 uma «ADVERTÊN-
CIA.» ; a pag. 4 em branco; na pag. 5 o «INDEX DOS §§.»: a pag. 6 em branco;

e de pag. 7 a 118 o texto propriamente dito da obra.

Encadernados juntamente no mesmo volume, seguem-se

:

«ALGUNS DOCUMENTOS
i
PARA SERVIREM DE PROVAS ;; A" PARTE l.a DAS

MEMORIAS!; PARA A HISTORIA, E THEORIA |; DAS |1 CORTES OERAES.UQUE
EM PORTUGAL SE CELEBRARÃO

|

PELOS
|| TRÊS ESTADOS DO REINO]

ORDENADAS NO ANNO DE 1824.
|1
(Escudo das armas reais portuguesas)

||
LIS-

BOA :
II
NA IMPRESSÃO REGIA,

j
1828. || :

Com Lkeitçit. • ln.4.o de 108

pags.

-ALGUNS 11 DOCUMENTOS II
PARA SERVIREM DE PROVAS || A" PARTE 2.»

DAS MEMORIAS... ;, (Escudo das- armas reais portuguesas)
II
LISBOA :

||
NA IM-

PRESSÃO REOIA.
II
1828.

il

-——^
II
Com Licença.^ In-4.o de 346 pags.

Colecção interessante e valiosa. Estimada e RARA. Bom exemplar. -Figanlère, B/6/, hist.

port. u.o 59.

;W41- NOTICIA
II
DOS

|i
MANUSCHIPTOS

||
PERTENCENTES || AO ||

Dl- ,.

rtElTO 1'UBL1C0 EXTERNO DIPLOMÁTICO || PE PORTUGAL,
jj
E K \\ HI8- '^íL J O

TORIA, E LITTERATI RA HO MESMO PAIZ,
||
QUE EXISTEM NA BIRLIO-

TECA R. DE PARIS, E OUTRAS, DA J MESMA CAPITAL, E NOS ARCIII-

VOS DE FRANCA,
II
EXAMINADOS, E COLLIGIDOS

||
PELO SEGUNDO

||

VISCONDE DE SANTARÉM.
||
(Emblema da Academia das Suiencias de Lis-

boa; gravura em madeira)
|| LISBO.Vjl NA TYPOGRAFIA DA ACADEMIA

REAL DAS SCIENCIAS.
||
18â7. || CVm /tccí^po de SUA MAGESTADE. In-

4.» de IV- 105 pags., afora uma em liraiioo, final. Des.

De pags. I a S-A decorre unia «INTRODUCÇÃC- Opúsculo curioso e estimado. Pouco

frequente uo mercado.- Palha, n.o 4432.

;t04i! Recherches sur la priorité de la découverle de^t pays sitiiós

siir la cote oocidenlalo d'Afiique, aii-dela dn Ch() Bojador, et sur les pro-

^'rés de la science gíi-ographique, aprí-s les navig«tions dis portugais, au

XV* sipcle
;
par le Vicoide de Santarém, De rAcademie loyalo des sciíiii t<~~aá, S"

C

les de Lisbonne.,. Accompagnées d'un Alias compôs? de mai)pemondes

el de Cartes pour la phipart inédites, dressces depuis le XF jus(|'aii

XVII* siécle, Paris, A la Librairie Orientale <le V' houdey-Vuyré. 1^43

(No verso da ti. do atite-rosto': Paris.—Imprimerie de Ve Donuey-Diipri').

Iri-S." de cxi'v-335I pags. E.

As cxiv pags. prels. inserem unia «INTRODUCTION.»—Obra inteicss.uitc e estiniad.T. Ji

difícil de aparecer uo nu-MCado.- Catálogo Palha, n.o 2288.

3ril:i— Saniarem & Rebello da Silva [Visconde de— , Luis Au{iusto).—Q\} t\.hW^

ELKMKNTAli
i|
DAS

|| RELAÇÕES POLITICAS
||
E DIPLOMÁTICAS DE POR-

TUGAL
||
COM AS DIVERSAS POTENCIAS DO MUNDO,

||
DESDE O PRIN-

• CIPIO
II DA II

MONARCIIIA PORTUGUEZA
Ij
ATÉ AOS NOSSOS DIAS

; |:

OliliKNAIO.
II
ECOMPOSTO

||
PELO

II VISCONDE UE SANTARÉM
||
Di.s Aca-

demias Reaes das Scicncias de Ljt.lca, Pcrlin, M&diid, Naioks, Tnriíu,
|1

/2//^C>
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^^' Ic^O

Miinich, Briixellas, e do Instituto de França, etc. ^ TOMO PlUMEIUO.
|1

IMPRESSO rOM ORniíM L;0 GOVERNO PORTUGUEZ.
||
(Escudo d:.s ;um;is

reiíis poitugui'sas)
II
PARIZ

||
EM CASA DE J. P. AILLAUD, ||M, quai

\OLTAiRE.
II
1842. (No ver^o da )1. do ante-rosto : viPARlZ. - NA OFFIGINA

TYPOGRAPHICA I)E THUNOT E G.',
||
lua Racina, 26, acerca de Odeon.»

(isto até ao tomo oita\o, e de nono em diante: «LISBOA: NA TYP. DA
AGADEMIA REAL DAS SCIENGIAS. 1864». — a 186(i). In-8.°, 18 tomos eru

I!) vols. E.

Do tomo nove em diante, no frontispício de cada uni dos mesmos tomos, vem mais a

st^ninte indicação: .CONTINUADO E DIRIGIDO PELO SÓCIO DA ACADEMIA
REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA, LUIZ AUGUSTO REBELLO DA SILVA.»

Trabalho importante e imiito valioso paia a história das relações diplomáticas de Portugal

com as mais nações do mundo. Muito estimada, e já difícil de encontrar no mercado.

Belo exemplar.

Santiago—Veja-se : S. Tiago.

Sanctii ( íforff j ico).—Compendiosa historia. . .— Veja-se: Crónicas. .

,

:}0 14— Santíssimo Sacramento (/•>. Francisco (ío). — EPITOME VNICO ||
DA

DIGNIDADE DE || GRANDE, E MAYOli || MINISTRO DA PVRinADE,
|1
E

DE SVA MVITA |1 Antiguidade. &- Excellencia || DADO A l.VZ POR MAN-
DADO DA

II
Excellenliftima Sinhora Duna Mariana de Alimra^tre, Ga-

1|
marn,

^ Vafconcellos, Marquefa de Caflello-mcllior. . , Camarcira-mõr da líoitiha

noffa Senhora.
\\
Por Frey Francifco do Sanclilliiuo Sacramento, lieiigioío

Carme-
II

lita delcalço, natural da niuy nobre & ítmpie leal Gidado de
||

Liíhoa, Cabeça dos Reynos, & Senhorios de Portugal, || & digniflima Corte

de feus Reys.
||
(Pequenina vinheta de ornamento) || EM LISROA.

||
Nu

Oflicina de loam da Cofta. ||
—

||
M. DC. LXVl. (1666) ||

COM TODAS
AS, LICENÇAS. In-4.° de XX pags. (prels.) inunis.. e 1.")!» uiims.. não in-

cluindo uma em branco, final. E.

Na primeira das XX pags. jirels. os dizeres do frontispício, reproduzidos aciuia; a pag. II

em branco; de pag. III a VI, em caracteres itálicos, a Dedicatória: «AO EXCELL.mo
SENHOR

li
LVIZ DE VASCONCELLOS |1 E SOVZA, CONDE DE |1

CASTELLO-
MELHOR..; nas pags. VII e VIII o Prologo, subordinado á epígrafe: <PARA TO-
DOS..; e nas pags. IX e X as Licenças (Do 8. Officio. -Do Ordí.iarío. - Do Paço.)

permitindo a impressão do livro.

De pag. 1 a 99 (a ICO em branco) decorre c texto do «Epitome> propriamente dito ; e de

pag. 101 a 159: «ANNOTAÇOENS
i|
A ESTE || EPITOME, || EM DECLARAÇAM DAS

li
dignidades, íi otScios vzados em || tempo do Império Romano, que uelle fe apon-

tam. >, que fecham com o usual -<FIM >>, a que se segue ainda um Horão de remate

(gravura em madeira).

Na composição tipográfica, embelezada de varias letras iniciais de desenho de fantasia,

de dois cabeções decorativos (além de outros de simples composição tipográfica) e

três florões de remate ornamentais, tudo aberto em chapa d« madeirli, emprega-
ram-se Deles caracteres red< lidos e itálicos de vários corpos. A impressão, nitidis-

sima, foi executada sobre magiiiGco papel de linho, muito alvo.

O volume conta vinte e um cadernos de impress.ão : o primeiro, de seis ff. (as pags.

(prels.), rubricado, no pé da frente da segunda e terceira ff., respectivamente: ã ij,

" iij ; e os vinte imediatos, de quatro ff. cada um, rubricados, no pé da frente das

três primeiras ff. de lada um deles, respectivamente: .\, A ij, A iij a V, V íi, V iij.

Deve uotar-se que não ha caderno com a rubrica J.

Livro clássico e muito estimado. Ediç,ão priaeira, e ainda a linioa que se deu a Inme

até hoje; MUITO RARA. Belíssimo exemplar. -Catálogo Palha, n.o 264.



iQ^eáe LusaeKuJicn «n-Oíiila ter

JAltír- ab o cci'ííttf Soi awiíwí orttts

EsUmpinhas alegóricas que enfrentam, respectivamente, as duas edições em latim da obra

descrita no Catálogo sob o n.o 3047.
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íiOlõ-Santissimo Sacramento \Fr. João do).-Vi[)A
||
DE 1| S. VICKNTE

||
I)K

l'AL'I.(>.
II
FUNDADDH, E MilMIiIFiO SUPElíIOR GERAI,

||
da Coiigi-egac;iõ / '^Id 6 O

d:i, >;iflaõ,
li
£;/ciiía na liiigua Cafldliana \\ PFÁ.O PADRE

||
Fr. JOAÕ DO / l//^

SS. SACRAMKNTt»,
II

(ia Oirlem de Sanio Agoltinho da Província de Cal-

lella. . .
II
i? Irndvzida cm PoWí/í(!(f:

||
POR D. JOZÉ BARBOSA,

|| Cierifío

Regular: OFFERECIDA
||
A' MAGESTADE AUGUSTA DE[,REY || D. JOAÒ

O V.
II
NOSSO SENHOR. || LiSHOA OCCIDENTAL, H Na OfBcina ile JOSEPll

ANTOiNlO DA SYLVA,
||
Imprenor da Academia Real.

|| M DCC. XXXVIII.

II II
Com (IS licenças neceffarias. In-fol. de XX pags. (prels.) iniinis.

c 611 nums., além de uma em branco, final. E.

As XX pags. prel5. compreendem : titulo do ante-rosto («VIDA |1 DE |i
S. VICENTE

I|
DE

PAULO,
II
FUND.^DOR, E PRIMEIRO SUPERIOR GERAL || da Congregaç.iõ da

.Miffaõ.»
;
pag. I ; a II em branco)

;

-titulo do rosto, impresso, em linhas alternadas, a

preto e vermelho (pag. III ; a IV em branco) ; em caracteres itálicos, a Dedicatória

a D. João V (é encimada por um belo cabeção alegórico tendo ao centro o escudo

das armas reais portuguesas (O. F. L. Dcbrie i/n: et sculp. 173S), abre por uma
linda letra inicial C ornamental e termina pela rubrica do autor: D. José Barbofa

C. R) (pags. V a VII; a VIII em branco) ; -«PROLOGO.» (pags. IX a XI);--L1-

CENÇ\S.- (Do Santo Ollicio.-Do Ordinário. - Do Desembargo do Paço.) (pags.

XII a XVI) ; e «ÍNDICE
1|
DOS CAPÍTULOS.» (pags. XVII a XX).

Aliím do mencionado, o volume é também adornado com uma bela gravura de pagina

(impressa em separado) reproduzindo o retr , em busto, de S. Vicente de Paulo. Esta

gravura, habilmente aBtrta a buril em chapa de metal, apresenta, á esquerda da

parte inferior, a rubrica do artista que a executou : O. F. L. Debrle dei. et sculp.

I73S.

Obra e versão (clássica) muito estimadas. Explendida edição ; e impressão nitidissiuia

sobre magnifico papel de linho, muito alvo. Óptimo exemplar; com encadernação

contemporânea (inteira de carneira). -Catálogo Palha, n.o 2634.

•Soili—Santo Agostinho de Brito Franco Galvão {.loaquim).—A voz da ri.itii-

ii /a í-ulirij a origem dos governos. Tratado em dotis volumes. Tr;idii7,ido

da segunda edição franceza, ptiblicada em Londres em 18f'9. Lisliua: Na
Imprensa Uegia. Âniw dt Í82S. ln-8.» peq., 2 vols. de XV-V11K<37 e XVI-
XI-290-I pags. K.

Tradução apreciada, publicada sem o nome do tradutor.

:J0-í7-Santo Agostinho do IVlacedo (Fr. Francisco f?e).-LUSlTA-
||
NIA VIN-

||

DItlATA
II
ALLOOUI-

jj
'iUK

||
'1 ERRARUM.

O volume não tem frontispício propriamente dito; uma estampa alegórica serve de ro.sto

(gravura em buril em chapa de cobre). Os dizeres acima transcritos vêem no alto cia

terceira pagina, precedendo o texto da obia, que fecha com a rubrica :- i«//<a«ns

fcribebat.

.SVw inil. dclofl. nem de data da impressão {16-1... ). In-li." p< q. de 174

[lags. (iricluiipio a II. com a estampa alegórica), aléii] de duas em branco,

íiiiais.

Obrinha interessante e niuilo apreciada, que saiu anónima, mas tanibcni atribuiria a D. Ma-
nuel da Cunha.

Na mesma encadernação vem depois esfoulra edição da obia, impressa lambem scui imlici-

ção de logar, nem data da impressão :

LYSlTA-llNIA
II
VINDICATA.-No fim do {^\{o:-I.VSlTANVS

\\

fcribebat.
||
Prima editio furtim,

||
&. início authoro,

||
llaegnaro i,o, S; ai.jjro-

liaiil».— lri-12.0 peq., ou 16.» de IV-iOH pags.

f/i^^
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jjcP'^^

A primeira das IV pags. prels. (iiiunis.) em brinco ; na pag. II uma estampa alegórica,

diversa da qne vem na edição precedente (gravnia a buril em cliapa de cobre) ; na

pag. Ill os dizeres acima transciitos; e a pag. IV cm branco. De pag. I a 208 o texto

da obin propriamente dito, que é precedido da epigrafe ou titulo ; -«LVSITANIA
1|

VINDICATA.», e que fecha com a rubrica e dizeies finais acima reproduzidos.

As duas edições do original latino que ficam descritas são, na encadernação do volume,

precedidas por um exemplar de tuna versão da obra em castelhano, feita por Jacinto

Freire de Andrade

:

PORTVGAL
II
RESTAVRAI)0.-ò>»i ind. de kg., nem de data da im-

pressão (164,.,). In-12.0 peq., ou 1G.° de 11 IT. (prels.) Inuiiis. o 122 miuis,

na fronte.— Os três exemplares em um volume. E.

Como as edições do original latino precedentemente descritas, tambctn esta versão caste-

lhana não tem frontispício propriamente dito. O titulo acima repioduzido vem no alio

da frente da primeiía das 122 ff. nums. As II ff. prels. innms. inserem, eui caracteres

itálicos, uma Dedicatória do tradutor: .A
||
RAINHA |i N. SENHORA.., a qual abre

por mna letra inicial P de desenho de fantasia (giavnra em madeira), e fecha com a

data e rubrica do autor: <... LisboaW ^j" Março 20. de 1045. |1 lacinto Freire de

Audrada.»

Tanto as edições do original latino como a da versão castelhana são, presentemente,

MUITO RARAS, Belo exemplar, com encadernação (inteiía) de carneira, da época.

Do original latino da obra já temos tido exemplares de Ires outras edições, estampadas igual-

mente sem indicação de logar, nem data da impressão ; a primeira consta de um volume

in-12.0 peq. de 91 ff. mnns. na frente, aliím de outra com a estampa alegórica; a segunda,

de um vol. iu-12.0 peq. de I-165-I ff.; e a terceira, de ura vol. de igual formato e de

150 ff. nums. na frente. Estas duas ultimas edições teem por epilogo uma espécie de

advertência do aulor: <P. F. Franeifcas à S. Auguftino (de ^acedo)... Ad Lector.y ;

sendo poréiu na segunda um pouco mais pequeno.

3048 PHILIPPICA
II
PORTVGUESA || CONTRA LA INVRCTIVA CAS-

TELLANA.
|| A EL REY NUESTRO SEXOR \\

DON IVAN El. IV.
|| POR

EL P. M. FR. FRANCISCO DE S. AGVSTIN il de la Provinda de S. Antó-

nio.
II Ano de (Escudo das armas reiis porttiL;uosas ladeado por dois anjos

empunliando pendões da Ordem de Christo; gravura em mndeira) 1645.
||

Con las licencias neceffárias. \\ EN LISROA.
1|
Por António Aluarez Inipreí-

for dei Rey nueflio Senor.— In-fol. peq. de XXIV pags. (prels.) inuins. c

287 ntims., .-iléin de urna em branco, final. E.

As XXIV pags. prels. conteem o seguinte: frontispício (pag. 1 ; a II em branco); 'LI-

CENÇAS.- permitindo a impressão do livro (pag. 111); «ERRATAS.» (pag. IV); em
caracteres it.ilicos, a EPISTOLA || DEDICATÓRIA " A EL REV N. SENOR || D.

IVAN EL IV. EL PROMETIDO.., datada e subscrita no 6m : .... Defte Con-\\

ueiito de Lisboa en i ,. de lulio de vj\-^. || Sieruo humilde, y deuoto Capellan de V.

Magertadfr. Fraiuijco de Macedo.'< (pags. V a XX) ; e «PROLOGO || AL || LE-
TOR... (pags. XXI a XXIII

; a XXIV em branco).

De pag. I a 287 decorre o texto propriamente dito da obra, que termina por o clássico

-FINIS, LAVS DEO.
; seguindose um florão de remate de bonito desenho; c, por

ultimo, a seguinte subscrição final: ,'

Con las licencias tteceffarias.

En Lisboa por António Aluarez Imprefíor dei

Rey N. S. Ano de io|S.

Na composição tipográfica, embelezada de varias letras iniciais de desenho de fantasia,

de três cabeções decorativos e um florão de remate (gravura em madeira), emprega-

ràm-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Livro estimado. Única edição até agora publicada. MUITO KARA. Exemplar, em ge-

ral, bem conservado; apenas com uns ligeiros defeitos. -Catálogo Palha, n.o 3009.



Portjda do livro descrito no Catálogo sob o n.o 3050.

O original mede 335X220nim.
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304H VIDA
II
DEL GRANDK l|

D. LVIS DE ATTAYDE, ||
TERCERO CONDE

DE ATTOGVIA,
||
& Virrey de la Índia dos

|!
vexes. ||

Repartida eii dos li-

bres.
II
ESCRITA FOR lOSEPH PEREIRA || de Macedo, Cauallero Vortu-

gues, natural \\ de Coimbra. \\
Dirigida

||
A DON ANTUNIO MOSCOSO ||

Mar-

ques dé Villanueua dei Frefno, fenor de Moguer
|| y Barcanol:), GuiUi-

Ihomhre de la Gamara de íu
li
Mageftad, y dei Cardenul Infante

||
Don Fer-

nando.
II
EN MADRID, ||

En la Iniprenla dei Reyno. || ||
Anu M.DC.

XXXIII.—In-4." de XII pags. (prels.) iniims. e IbS nuhis. E.

Na primeira das XII pags. prels. o titulo transcrito acimi: a II em branco; na III a

Suma dei priuilegio.» ; nas IV e V a «TASSA.. (datada e subscrita: «En Madrid a

veynte y três de Febrero li
de mil y feifcientos y treynta y três afios.

|1
Franclfco de

Arrieía.' ; na VI a «Aprouacion.» de M. OU Gonçalez Dauita.' ; (datada de «Ma-

drid Diziembre 4. de i"i^.>) ; na VU outra Aprouacion.» (datada e subscrita: «En

erte Colégio de Madrid de la Com-
II
pania de lefus 27- de Otubrc. li /rnHc//tí> de

Macedo.'): na VIII a •Licencia dei Ordinário.^ (datada e subscrita: .Dada en Ma-

drid a d04 dias dei mes || de Otubrc de mil y Teifcientos y treynta y dos || anos. ] Cl

Licenciado Loreitfo l\
de Ituniçarra. [1 Por fu mandado, luan Francifco de

|1
Haro, No-

tário..) ; Dedicatória «A DON ANTÓNIO
|| Marques dei Frefno....; e nas X e XI

(d XII em branco) o Prologo ^Al Lector..

A coniposiç."io tipográfica, embelezada com três cabeções decorativos formados de peqt.

vinhetas simetricamente dispostas, um Horão de remate ornamental e diversas letras

iniciais de desenho de fantasia (gravura em madeira), foi executada com caracteres

redondos e itálicos de vários corpos.

Livro interessante e muito elucidativo para a história da nossa administração na índia

durante os vice-reinados de D. Luis de Ataíde.

Edição primitiva e, que nos conste, a única que até hoje se fez da obra ; MUITO
R.\I<A. Exemplar com leve mancha d'agua e peqs. defeitos (cortes de traça) nas

primeiras e ultimas folhas. -Lopes da Silva Júnior, Os Reservados da Bibí. Publ. de

E\'ora. Catalogo niethodico, pag. 212,

3U;)0 PROPVGNACVLVM
||
LVSlTANd

||
GAEI.lCViM || Contra calii-

rnnias Hifpano-
||
Beigicas. |l /« qxte ferme umnia vtriufque Re-

\\
gni tuin

dumi tuni foris prcFclare
\\
gefta contineniur.

|| Autore P. F. Francifco a S.

Àuguftine \\
Macedo Minoris obferuantia' Portugallia-

\\
Proiiiiicia; Lufitavo

Conimbricenfi Magis || tro Artimn, et Theologiw Pro/effore. ||
Paiiisus (sem

ind. de log , nem de data da impressão— 10'47 ?]. In-fol. de XXIV pags.

(prels.) inunis., 424 nunis. e mais XIX innn;s., finais. E.

As XXIV pags. prels. compreendem o seguinte: linda porlada alegórica; «ICONIS Ll-

MINARIS
f. RATIO.. ; em caracteres itálicos, a Dedicatória: «EXCELLENTISSIMO r

D.D.; VASCO LVDOVICOIIA GAMA,
||
MARCHIONI NIS/E, COMITI VIDIOVEI-

R.Í, II
Orienlis Archithalaffo, Sereniffimi Kegis Lufitania: loann-is

[j
IV. ..

|i
NVNCV-

PATORIA EPISTOLA..; ..AVCTARIVM.. ; e •PRyEFATlO AD LECTOREM.'
De pag. I a 424 o texto da obra propriamente dito; nas primeiras XIII das XIV pags.

inums. finais, a duas cols., o iINDEX RERVM, QV^C IN PARTE\\ Lufitaalca con-

íiiteuíur.. ; e na pag. XIV: .MONITIO CIRCA MENDA.\(.Meiida i'i 1. l^arte Lu-

fitarias.- -<Mcnda Partis Gallica.. - 'Aiuíiirioliim.")-

A composição " tipográfica, efectuada com caracteres redondos e itálicos de vários cor-

pos, apresenta-se embelezada de letras iniciais de desenho de fantasia, cabeções de.

corativos e tiorôes de remate ornamentais (gravura em madeira).

Da linda portada alegórica, primorosamente aberta h buril em chapa de metal, damos,

em folha separada, uma reduzida reprodução foto-zincográfica.

Livro, no sen género, curioso e muito estimado. Edição primeira, e tambeui a única

vinda a lume até hoje. MUITO RARA.

.íi',M_Santo António (/'>. Aleixo de).— I'HI1X)S0I'ÍIIA i
MoilAl

||
Tinda iU- al-

gas Prouerliios ou Ada-
||
gios, amplificados com autijorida-

||
des ria Sa-

VOL. II ; o

'^ O

6"^/^ õ
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r/* ''

gnida Elcrijiliira, & ||
Doiictores (|ue lohre ella

|1
efcreuerain.

|| CwHi?)o//a

velXo Padre Fr. Ahixo de Saneio António lie- || ligiofo da Ordem de noffo .V«-

nkor lESV Chrifto.
\\
(Cruz da Ordftii de Cristo, impressa a vermellio]

H

EM COIMBRA. || II
Com iodas ag licenças neceffarias. II

Por Diogo Co-

mez de Loureiro. Anno Dni 1640.—In-4.° de XVI pogs. (prels.) inums. e 'i93

nttms., além de uma em branco. XXXIX inums. e mais uma èm brarco,

finais. E.

Na primeira das XVI pags. prels. o frontispicio com os dizeres acima reproduzidos ; a

pag. 11 em branco, nas pags. Ill e IV as «LICENÇAS., permitindo a impressão

da obra; de pag. V a VII o «PROLOGO AO LEICTOR.. (síc.) ; na pag. VIU a

licença de fr. Roque de Soveral (datada e subscrita no fim ; «... em o Cõuento de

Tomar .'.'. de Dezembro loi», || Frey Roque do Soueral il Dom Prior & Geral >);

de pag. IX a XII novas Licenças para a impressão, requeridas e concedidas em

consequência das primeiras que o autor obtivera do Sagrado Tribunal terem sido

passadas vinte anos antes e só agora se imprimir o livro; de pag. XIII a XV a

Dedicatória ao -ILLVSTRISSIMO, AC RE
;
uerendifrimo Uomino Domno Lau- 1!

rêtio Carro Epifcopo Diui lacobi in ||
Infula (Cabo Verde) 1'rater Ale

||
xius de

Sãcto António & Ciiri- 1| fti militia; indignus przedica- 1| tor hoc mumifculum & fi
||

tanlillum offert dicat |; ac dedicat.' ; e na pag. XVI; em caracteres itálicos: «AV-

THORIS AI) LIBRVM EP1GRAMMA.>
De pag. 1 a M3 o texto da obra propriamente dito; e nas XXXIX pags. inums. finais:

de pag. I a XIX o .INDEX
|t
AVTHORITATVMH Sacra: Scriptura:. ||

Ex Oen.. ; de

pag. XX a parte da XXXVIII o .INDEX || DE ALGVMAS COVSAS |! notaueis, que

Te contem H nefte lluro.> ; e na restante parte da mesma pag. XXXVIII e na pag-

XXXIX o «INDEX
II
Dos Prouerbios.>

Na composição tipográfica, adornada de varias letras iniciais ornadas (gravura em ma-

deira), aplicaram-se caracteres itálicos e redondos de vários corpos.

O volume conta quarenta e três cadernos de impressão : o primeiro, de oito ff. (as XVI

pags. prels.), rubricado, no pé da trenle da segunda, terceira, sexta e sétima tf.,

respectivamente : § 2, § 3, § 4, § 3, (s/c.) ; os vinte e três imediatos, de quatro ff.

cada um, rubricados, no pé da Irente das três primeiras ff. de cada um deles, res-

pectivamente : A, A 2, A 3 a Z, Z 2, Z 3 ; e 03 dezanove restantes, também de

quatro ff. cada um : Aa, Aá 2, Aa 3 a Tt, Tt 2, Tt 3.

Livro clássico e, no seu género, interessante e muiio estimado. Edição primitiva, c

também a única que veio a lume alé hoje. Os exemplares são MUITO RAROS.—

E

o :i.o 2S2 do Catálogo paremiológico do sr. Melchor Garcia JVIoreno.

30[.2-Santo António {Fr. Bernardino de).— EPITIJME ||
(U':NRHALrVM R!:-

DEMP-
II
TKINV CAPTIVOIWM QV/E

|| A FtJATlilBVS OHDINIS S.ma: Tlil-

M
II
TATIS SVNT FACT^.

|| AD ILLYSTRISSIMVM D. D. \\ Octauittm S.

jB'. E. Cordinalem liundinum.
\\ Ordinis eiufdem Protectorem

||
Calendif^imum.

II
Auclore F. Bernardino de S. António

||
Vlyíliponcfi eiuídein Urliiiis

pro II feílo, larrsp que Theologiae
|{
alnumo.

Estes dizeres, abertos a buril e dentro de oval, a meio de um elegante alçado alegórico

também aberto a buril (/«." fchorqnens-faciebat Madriti).

No alto do alçado a cruz da Ordem de Cristo, e na base: a meio o escudo das arui.is

do Cardeal Octávio, e'no3 lados o registo;

Vlyflip. ex Otticina — Petri Craslieec'(,«tc) (s. ind. de dota da impressão, que

se di.^ Ur sido efectuada em J6S4).—\n-i.° do, além do frontispicio gr;iv;iilo.

XX fi'. (prels) inums. e 14.3 nnms. pel.i frente. E.

As .XX fl. prels. inserem o seguinte; Censuras e Licenças permitindo a impressão do

livro; «Errata, 'primi, & fecundi libri.- ; Taxa do preço do livro (tre/.tntos reis); o

Pode correr, -In librum Ode R. P. Fratria Claudij
||
Ralle in facra Theologia

Baccalau-
II

ri Parifienfis eiufdem Ordinis
II
ranctifsimK Trinitatis || alumni. || Difcos
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Tetraftrophos.» ; Dedicatória a ^D. Oclavio S. R. E. Cardinali Bandino» (datada e

subscrita no fim: «... Ex noftro Vlyfsiponeit-\\ fl Monafterio Kalendis Maij,

102 j.
II

. . . 11 /V-. Beniardinus deWfaiicto António.'); -DE LIBRl OBLATIONE.W

cenfura, ;»/-o/erfioHí; |! EPIGRAMMATON.»; .AD FRATRES. || Exhortatoria epifto-

la.> (data e subscrita no fim: 'Ex regulari nosiro Vlyfsipoiícnfi monafter |1 rio.

Pridie I\alend. Nouembris rj.,3. ||/\ líernardinus de S. António,'); *Ad cofdcm

/>a//-«
II
EPIORAMMATON.. ; ./JD LECTOREM \\

Beiteuolum • : <Die l/s, guie in

Epitomc confmentar. \
EPIGRAMMATON.. ; e: .TABVLA EORVM. QV/E

:
in fin-

gulis Capitulís continentur.-

Livro, embora escrito em latim, de bastante apreço. Única edição até lioje dada a lume,

bem executada; e impressão nítida sobre bom papel de linho. MUITO RARA. Bom
exemplar.— Barbosa Machado, Bibl. Lusit., tomo I, pags. 515-516. ^

:!0."i:j- Santo António (íV. Hemique d.- .- CllIUiMCA
i|
DnS

||
EREMITAS

||
DA y^J^/!^t^O

SERRA DE OSSA || No Reyno de Portugal, e dus que floreceram em todos
'^^

os mais Ermos da Chril- ||
tandade ; dos quaes nos íeguintes feculos íe

formou a Congregação dos Pobres || de Jefus Chrifto ; e muilos depois a

Sagrada de S. Paulo primeiro Eremita,
||
chamada dos Eremitas da Surra

de Ofla.
II
TOMO Pt^lMEIHO, H Que cnntèm a Hiftoria Anachoretica, e Ceno-

bita dos primeiros c>nco feculos do\\Mt<ndo C/iJ-f/ínõ. |1 OFFERECIDO ||
A'

SAGRADA, E SEMPRE AUGUSTA MAGESTADE DO H SEr.ENISSIMO MO-

NAHGHA
II
D. JOAÕ V.

||
NOSSO SENHOR

||
PELA MAM

|1
DO EMINENTÍS-

SIMO, E REVERENDÍSSIMO SENHOR || CARDEAL DA MOTTA || SEU PRI-

MhHRO MINISTRO.
1|
SEU AUTHoR || O PADRE MESTRE

||
Fr. HENRIQUE

DE SANTO ANTONIO \\ Lente jubilado na Sagrada Theoloijia, Qualificador do

Santo Officio... Chroniíta da Con-
||
gregação de S. Paulo primeiro Ere-

mila, nos Reynos de Portugal, e Algarves ; e natii- || ral da Villa de Caf-

oaes na Província dn E\tremadura.
||
(Pequena vinheta ornamenlalj

|| LIS-

BOA :
II
NA OFFIGINA DE FRANCISCO DA SYLVA. |1 Anno de M.DCC.XLV.

II II
Com todas as licenças neceffarins, e Privilegio Real —In-fol. de

LXVI pags. (prels.) inums. e 986 iinms., além de duas em t.ranco, fluais.

As LXVI pags. prels. compreendem o seguinte : titulo do ante-rosto (CHRONICA jj DOS
II
EREMITAS

II
DA SERRA DE OSSA..) (pag. I; a U em branco): titulo de rosto,

(impresso, em linhas alternadas, a preto e a veimelho); em caracteres itálicos, a

Dedicatória a D. João V (começa pela formula: «SENHOR,-) (pags. V a Vil); tam-

bém em caracteres itálicos: .SUPPLICA, [1 QUE EM NOME DA SUA CONGREGA-
C,AM FAZ Oi, Author ao Eminentifrimo Senhor

1| CARDEAL DA MOTTA.. (começa

pela formula: .EMINENTÍSSIMO, E REVERENDÍSSIMO SENHOR.-, e termina

pela data e subscrição do autor: ^Lisboa 2. de
]\ Janeiro de 174,;. || ... Seu Obriga-

dlffimo Capellaõ, e criado o mais humilde \\ Pr. Henrique de Santo António.-)

(pags. IX a XI); «NOTICIAS PRELIMINARES,
|| E |

PROLOGO " AO LEYTOR.-
(XIII a XXXV); <PROTESTAC,AM

|

DO AUTHOR.. (pag XXXVl); .LICENÇAS...

(Da Ordem. -Do Santo OITicic. -Do Ordinário. - Do Paço.) permitindo a impressão

ca ob'ra (pags. XXXVII a LVl) ; «INDEX || DOS CAPÍTULOS, QUE NOS CINCO
||

Livros defte primeiro Tomo fe conteui.. (pags. LVII a LXIV); «ERRATAS, || que

fe contém nos cinco livios defte 1. Tomo., (pags. LXV e LXVI); e novas «LICEN-
ÇAS.» (Do Santo Oftitio. -Do Ordinário. -Do Paço >) permitindo a impressão (pag.

LXVH ; a LXVllI em branco).

Nas 986 pags. nnms. decorre : de pag. 1 a 935 o texto da Chronica propriamente dito,

que fecha com o usual- FIM, a que se segue um lindo Horão de remate (gravura

em madeira); a pag. 936 em branco; e de pag. 937 a 986 (ultima) o «INDEX; DAS
COUSAS MAIS NOTÁVEIS, que!; fe contêm nefte primeiro Tomo..

TOMO SEGUNDO,
II
QVE GO.VT/ÍM/ A HISTORIA ANACHOSE-

TlCÂ,\\e Cenobitica dos Séculos Sexto, Sétimo, Oitavo, e Nono.
||
OFFERE-

CIDO
II
A' SAGRADA, E SEMPRE AUGUSTA MAGESTaDE

|| DO SERENIS-
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lo /

SIMO, E fidelíssimo MONARCHA
1|
D. JUSEPH I. H NOSSO SENHOU.

1|

SEU AUTHOn O PADRE MESTRE 1!
Fr. HENRIQUE DE S.™ ANTÓNIO,

1|

Linle Jubilado na Sai/rada Theologia. . .
\\
(Escudo d'arnias da Ordem de S.

R.ulo; gravura em madt ira)
||
LISBOA :

||
NA OFFICINA DE FRANGI'5(.0

DA SILVA.
II
Anno de MDCCLII.

1|

—
i|
Com todas as licenças nectffa-

rias: In-foL de XXXII pags. (prels.) inums. e 961 nums., afora uma oiii

branco, finaL

—

Os dois tomos. E.

As XXXII paea. prels. contêem o seguinte: titulo do ante-rosto (pag. i; a U em braii

CO); titulo do rosto, impresso, em linhas alternadas, a preto e vermelho (pag. Ill ; i

IV em branco); em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. José I (começa pela co-

nhecida formuIa-«SENH01<..) (pags. V a VIII); .PROLOGO j: AOS LEITORES.»

(pags. IX a XI); .HROTESTAÇAM ||
DO AUTHOR.- (pag. XII); .LICENÇAS.

(Da Ordem.-Do Santo Onicio.-Do Ordinario.-Do Paço.) (pags. XIII a XXIll);

..ADVERTÊNCIA., (pag. XXIV); e, em caracteres itálicos, o .INDEX il Dos Capitu

los, que nos quatro Livros, e Secu-l|Ios defte fegundo Tomo Te contém.» (paga.

XXV a XXXI ; a XXXII em branco).

De pag. I a 359 decorre o texio da Chronica propriamente dito, que fecha com o dás

sico-FIM; seguindo-se um lindo tlorão de remate (gravura em madeira); a pai"

860 em branco; e de pag. S61 a 961 u .INDEX
|1
DAS COUSAS MAIS NOTÁVEIS,

QUEIIfe contém nefte fegundo Tomo-, que fecha por o usual—LAUS DEO, a

que se segue ainda um lindo Horão de remate ornamental (gravura em madeira).

Além do que fica u.encionado, o tomo primeiro contêm uma bela estampa, alegórica,

de ante-rosto aberta a buril em chapa de metal (assinada: F. X. F. A. F.).

Na composição tipográfica, de execução muito esmerada, e ornada de lindas letras ini-

ciais de desenho de fantasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais

(gravura em madeira), empregaram-se belos e salientes caracteres redondos e itálicos

de vários corpos. A impressão, nitidissima, foi efectuada sobre magnifico papel de

linho, muito alvo.

Subscrevem as Licenças permittindo a impressão, além de outros: Er. Manoel de Saula

Roza, Fr. Jozé de Santa Roza, Fr. Isidoro de S. Boaventura, Fr. Manoel do Espi-

rito Santo, D. Caetano de Qouvea, Fr. Jozé de Oliveira, Joaquim Jozé Fidalgo d;i

Silveira, Manoel Gomes de Carvalho, Manoel de Almeida de Carvalho, Fr. Fran-

cisco de S. Luiz, Fr. Franciíco de Santo Thomaz e Simão de Almeida.

Crónica monástica impoitante e muito estimada. Bela edição, ainda a linica que a obr ;

conta até hoje. Óptimo exemplar, sendo o tomo segundo de tiragem especial, cm

papel de superior qualidade e de grande formato. Nesta espécie, MUITO RARO.—
Figaniere, Btbl. hist. port., n.o 1305;-Catálogo Palha, n.o 2470.

yO.H4— Santo António (fV. João Baptista rfe).— Paraíso Seráfico, jilanlado iio.

Santos lugares da redempção, regado com as preciosas correntes d<i Snl-

Q vador do mundo .lesus Chrislo, fonte da vida, guard.ado pelos íillios di

Iiatriarclia S. Francisco com a espada de seu ardente zelo, repartido cni

uilo estancias, ou livros, nos quaes se descrevem os principaes Sanlu.-i-

rios, em que lesidem os Religiosos Franciscanos: o seo incomparável

zelo :. . . Parte I. Dedicada ao Sereníssimo Rey de Portugal Dom .loan V.

jior seu aulhor Fr. Joaõ Bautista de S. António, dos Menores de S. I"r;:n-

cisco da Provincia de Portugal, no 'mei.or estado de Leigo, natural (l:i

Villa de Baslo, Vicc-Cominissario, e Procurador Geral da Terra Sant;i. lu:.

tes Heyuos de Portugal, e Conquistas. (Peq. vinheta ornamental; i.t:i-

vura em madeira). Lisboa Occidental, Na Officina de Domingos Gonralcs,

Impressor dos Monges das Covas de Mont-fitradu. M.DCC.XXXIV. Com todas

as licenças necessárias, e l'ritHegi<i lleal. Ill foi. ile XXXVl pags. prels.

(inums.) e 592 pags.

As XXXVI pags. prels. compreendem o seguinte: frontispício (impresso a preto c vei-

melho) ; .DEDICATÓRIA.» a D. João V (datada de .... Lisboa Occidental, li
i( . tic



AZEVEDO -SAMODÃES 46Q

Janeiro de 173',..) ;-< PROLOGO. . ;--LICENÇAS.» permitindo a impressão da

obra;-«PRIVILEOIO REAL.. ; -CATALOGO |1 D/IS PESSOAS, QUE LIBERAL,

E BENIGNAMENTE ',] coiuorrcraõ para a composição, e formação desta Historia,

emprestando-me muitos, e raros ilvros, e communlcaiido-me algumas noticias ||
mais

Particulares.-: -INDEX [| DOS AUTHOKES, QUE DAÔ FUNDAMENTO COM
SUAS

II
Sentenças à presente obra, fora da Sagrada Escritura.. ;—e cERRATAS.»

—PARTE II... se descreve a Giièna Sacra, até a tomada de Jerusa-

lém; e o estado do governo dos seus Reys, até Guido de Lusignãno...

Ilediíiada ao Cardeal Nuno da Cunha, e Ataíde. . . Ihi
,
pelo mesmo impres-

sor. M.DCC.XLI... In-fol. de anterosto alegórico (G. F. L. Dehric dir. cl

secvjp. 73.3) e XVIII pags. (prels.) inums. e 633 niims.

As XVIII pags. prels. conteem : frontispício, impresso a preto e vermelho ;
- Dedicatória

ao Cardeal Nuno da Cuntia e Ataide (Começa pela formula: .EMINENTÍSSIMO)

SENHOR.», e vem no fim datada e subscrita: «... Convento de Saõ Francisco da

Cidade de Lisboa 24. de Junho d«|l i;io. í; Aos pes de V. Eminência || Provelotissimo

Servo
II
fr Joaõ Baptista de Santo António.') ;-^V^OhOQO:WPlO LEITOR.» ;-

«LICENÇAS., permitindo a impressão; -.PRIVILEGIO REAL.. ;-e >INTRODU-
CÇAÕ..

PARTE III... se descrevem as eleiçoens, e governos de trinta e

dous guardions do Sacro Monte Sion . . Dedicada ao Exc.""" e Rev.™"

Seniior D. Fr. Joseph Maria da Fonseca de Évora, Rispo do Porto. . . Ibi.,

Na Officina dos Herdeiros de António Pedrozo Galram. M.DCCXLIX. .

.

In-fol. de XVI pags. (prels.) inums. e 690 nums., além de mais II inums.,

finais, de «Erratas, e Emendas desta Terceira Parte, (e lambem da Segmida

Parte) ; a que se segue :

Dissertação monitoria, e satisfatória, á pseudocritica, que fez iium

alTectado Rigorista contra a doctrina conteúda nesta Terceira Parte do

Paraíso Seráfico, Livro Terceiro, Parágrafo 209, Pag. 546, e seg.... lli.,

sem logar de impressão. Anno M.DCCXLIX. In-fol. de ll-40á pags.

—

Os

ires vots. E.

As XVI pags. prels. inserem : frontispício, impresso, em linlias alternadas, a preto

e vermelho; Dedicatória «AO EXCEL.™ E REV.''° SENHOR 11 D. F. JOSEPH
MARIAIIDA FONSECA DE E'VORA... »;- «PROLOGO |l AO LEITOR.» ;-. LI-

CENÇAS.» (Da Religião. -Do Sancto Oliicio.-Do Ordinário. -Do Desembargo.)

permitindo a impressão.

A composição tipográfica das pags. prels. dos três tomos e toda a da Dlssertassão final

é a uma só medida, e a do restante texto da obra a duas cols. por pagina.

Crónica monástica muito interessante e apreciada; repleta de noticias assas curiosas, e

da qual Inocêncio, no seu Dic. bibl. port., escreve : — «Esta obra, que Barbosa diz

ser escrita em estylo claro e corrente, foi composta á vista, e mediante a lição de

grande numero de auctores, que trataram da Terra Santa ; os quais o nosso colligiu

com infatigável zelo; e bem assim das relações authenticas, enviadas a este reino da

custodia de Jerusalém...

Magnifica edição, e a única dada a lume até hoje ; impressão nitida sobre bom papel de

linho. Multo rara. Belo exemplar.

Santo António (Fr. Manoel de).—Arte liistorica de Luciano Samossateno. .

.

—Veja-se, no Suplemento final : Lncianns Samossatenus.

3(i.'>5— Santo António Moura {Fr. José de). — Historia dos soberanos malnome-

tanos das primeiras quatro dynastias e de parte da quinta, que reinarão

na Mauritânia, escrita em Árabe por Abu-Mohammed Assaley,... e Tra-

dtizida, e annotada por... Lisboa: Na Tijp. da Academia. 1828. In-4.° de

111-134-111 pags. R.

f/SZ'
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^ l, 3()55-A Viagens exlensns e ililatailas do celebre arahe Abii-Abdallab,
mais conhecido pelo nome de Ben-BaUita. Traduzidas. TAshoa. Na Typ. d'n

Academia, íS-íO-ôõ. In-Í.°, -J, vol. de lV-Vll-533-3 e IV-VIII 446 pag. Fi.

Exemplar de tiragem em papel superior, de grandes margens; em folhas.

^7
.'{05(5— Santos (ÍV. João rfo.i).- Ethiopia Oriental,... Enora... Anno 1609.

{Du portada danwi' a exacta reprodnçáo lolo-zincográ/ica que segw) :

'jUÍ^-'

j^,wn>w g=-^^;»;*«w''^
"" —--'—

yjjp MANOEL DK.J- RA IM-'"J;X10H..

(O original mede ÍATxWO"""
In-fol. peq. de, além da porlada alegórica (gravura a buril em chapa de
cobre (no nosso exemplar em fac-siinile muito perfeito); acima reproiiu-
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zida folo-zincográfionniente), V fl'. (prels.) iiuiuis., 140 nums. na frente e

mais IV iniims., finais.

As V ff. prels. compreendem o seguinte : frontispieio, que a seguir reproduzimos eui

foto-zincogravura

:

PRIMEI
PARTE.

DA ETHIOPIA OR
E .N T A L.

Gi^q^vESE DA relaCam dos PRIN
cipitj R cyooi dertj larga Rfguo.dos cuftoaifSj cito* , i ibu-

íos de ffui hibii3d->rci,dos iBiaiJts.bichoí.Si forn,quí nellcs

íc ctiío.dí íuascninas, & coaíjí notjoeisjqucteaj aísi^nno

mjr,coipo n3rcrra,dc varils guefr3s,&viiSoriisiaíigne3

que ouaf CTi no(To> tempos nertaí partes entre

ChriftáosjMouros , ii Gentios.

REPARTIDA EM CINCO
L 1 V R. O S.

(frente da II. I); <Aprouação do P. M. Fr. António Freire.- (datada e subscrita:

«... Em Noffa Senhora da Graça de Lisboa a 23. de Mayo de oos.>), .Licença da
S. Inquirição.», ^Licença da me/a do Pa{0.-, •^Lifença do Ordinario.T, cLiçença do
P. Prouincial.» ; 'Aprouação do P. M. Fr. Vicente Pereira Prior de S. Domingos
de Euora.' e 'Aprouação do P. M. Fr. Thomas de Brito.^ (datada e subscrita:

• ... Em Euora no noffo Conuento de S. Domingos a 14. de Abril de loox.
|| Fr

Thomas de Brito.>) (retro da mesma fi. I); Dedicatória: 'AO EXCELLENTISSIMÓ
I

SENHOR
II
D. DVARTE |1 MARQVES DE !| FRECHILLA, E DE |j MALLAGON,

||

Sic.^ \\ Frey loão dos Saneias \] S. P. !).• (datada e subscrita no final : '... Defte
||

Conuento de S. Domingos de Euora, |; a 20. de Março de 1609..
j. De V. Exceílencia

||

feruo, & orador
II
/ray loão dos Sonetos.-) (H. II); em caracteres itálicos, o Aluara

de Privilegio régio (datado e subscrito no fim : "loão Pereyra de Caftelbranco a fez
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ern Lisboa a xxx. de Mayo de boo.
||
REY.) e a taxa do preço de cada exemplar

:

«Que fe polTa vender efte Muro a ,í2i>. reis Em Lisboa a j.í. de Mayo de wi<i.
[;

Bargança. Magallmes.' (frente da II. Ill); «REVERENDl V\-\\TRIS PR.A-

TRtS IQNATll GALVAM \\ Eboreiífis, e fera Ordine Pradlcatorum, In Aithloplam

II
Oricntalcm, liulufque operis \ Autorem. || CÁRMEN.», que feclia com o usual—

EINIS. (verso da mesma H. III e frente da IV) ; e o .PROLOOO DA PRI || MEIRA
PARTE.», que remata por uma vinheta de ornamento (gravura em madeira) (verso

da mesma fl. IV e li. V).

De ti. 1 a 140, a duas cols. por pagina, decorre o texto propriamente dilo da obra, ao

qual põe remate os seguintes dizeres:-»^ LAVS DEO OPT. MAX.»; depois vê-se

uma vinheta ornamental (a mesma que vem no verso da quarta M. prel.), a que se

segue o fecho

:

.FIM DA PRIMEIRA PARTE..

As duas folhas inums. finais inserem, em caracteres itálicos e a duas colunas por

pagina, a

.TABOADA DOS CAPITV-
||
LOS DESTA PRIMEIRA PARTE 1| da Ethiopia

Oriental.»

Esta Primeira l^arte compreende cinco Livros : o primeiro, com XXVIII Capítulos (II. I

á frente da 41), tem a epigrafe

:

.LIVRO PRI-IIMEIRO DA ETHIOPIA
|| ORIENTAL, EM QVE SE DA RELA-

1|

ção das terras de Sofala, & de toda fua cofta, do Quiteue
|| Rey de todo efte fertão,

C/ dos coftunies de feus varfallos |] Gentios, & Mouros : dos animaes, bichos, & aues

llarn do terra, como do mar: 8i de ou- 1| trás courãs notaueis de-||rta Região.»

Vai de II. I á frente da 41, rematando com os dizeres: — «FIM DO PRIMEI-Ijro
liuro.i; seguindo-se ainda a vinheta de ornamento já acima mencionada. O Segundo,

com XXIIl Capítulos:

-LIVRO SE-|:QVND0 DA ETHIOPIA
|| ORIENTAL, QVE TRATA DO MANA-

MOTAPA,
II

8í do feu grande Reyno, feiís coflumes, & de feus Cafics: dos
jl
celebres

rios de Cuama, & dos animaes, bichos, & ou- || Iras coufas inuy notaueis de todo efte

tciritorio, incógnitas na noffa Lufitania.»

Decorre desde o verso da referida fl. 41 até frente da 74, icndo por remate os dizeres'

— «FIM DO ?EGVN-i|do liuro.'>-0 teiceiro, com XX Capítulos:

«LIVRO TER-iJCElRO, DA ETHIOPIA
|1 ORIENTAL, EM QVE SE DA RELAC.AM

DA
II
ilha, & fortaleza de Moç.ãbíquc, & do Mauniça Rey da terra || firme, que eflá de-

fronte, & feus cuftuines, & das ilhas
|| de Quirimba, atè o Cabo Delgado, & feus habi-

ta-
11 dores, & coufas muy notaueis,

||
que ha nefta cofta.»

Vai do verso da referida fl. 74 até frente da 101, fechando com os usuais dizeres :-

«FIM DO TERCEIRO
II
Liuio», a que se segue uma vinheta de ornamento (gravura

em madeira).-O quarto, com VllII Capítulos:

«LIVRO QVARllTO DA ETHIOPIA ORIEN
|| TAL, EM QVE SE DA RELACAM

DOS REVNOS,
II & prouincias, que ha pollo fertaõ dentro, do Cabo Delgado,

||
atê as

lcir.15 do Egypto, & prayas do mar Roxo, particularmen- 11 te, de algOs Reynos princi-

paes fojeitos ao Prefie loaõ; & do
1| rio Nilo, que por elles corre, dos cuftumeç, ritos,

& de nmylas cou- !1 fas notaueys que nellas ha.»

Decorre do verso da referida fl. 101 á frente da 113, fechando : -«FIM DO LIVROU
Quarto.» Depois uma peq. vinheta Ornamental (gravura em madeira). -O quinto, com
XX Capítulos

:

«LIVRO QVIN-IITO, DA ETHIOPIA ORIEN
||
TAL, EM QVE SE DA RELAC.AM

DA COS
II
ta de Melínde, & fuás ilhas d de toda a mais cofta, atè o ;: mar Roxo: &

dos coflumes dos habitadores deftas || terras : fi de aIgHas coufas notaueis, que || nellas

acon'eceraõ em || noffos tempos.»

Vai do verso da mencionada fl. 113 a o verso da 140, temat.indo com os dizeres e vi-

nheta já acima transcritos.

O volume é constituído por vinte cadernos de impressão : o primeiro, de seis folhas («s

prels.), sem rubrica algimia ; os dezassete imediatos, de oito ff. cada um, rubricados,

no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamcjite : A, A 2,



AZEVEDO - SAMODAES 473

A 3, A 4 a R, R 2, R 3, R 4 ; o dezanove, de quatro ff. apenas, nibricado, no pé da

fiente das duas primeiras, respectivamente : S, S 2 ; e o vinte e ultimo, de duas ff. sónienle

(as inunis. finais), sem qualquer rubrica. Na rubrica dos caderuos não se ajilicou a leira J.

VARIA HISTO
II
lilA DE COVSAS NO- ||

TAVKIS HO OlilRiNTE. . \\

.^KiVNDA PAHTE...— ÊMOra... 1609.

{lio tronlifpicio àaihos o segniide exacta reprodvnio folo-zihco(,ráfica) :

(O original mede 245>c.i59i'">)

In-fol. de 123 ff. niims. na frente e duas inums., finais.—-li duas 1'arln

em um volume E.
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Na frente (verso cm branco) da primeira lias 123 ff. nums. o frontispício ou portada acima

reproduzida foto-zincográficamcnte ; na»fl. 2, em caracteres itálicos o «PROLOGO DA

II
SEGVNDA PARTI:.', leniatando por duas vintietas ornamentais (gravura em madei-

ra) a primeira das quais reproduz a imagem de uui santo; e de fi. 3 (primeira em

que aparece a competente numeração), a duas colunas por pagina, o texto propriamente

dito da segunda parte da obra, o qual tem por fecho os dizeres :-«FINlS. j LAVS

DfíO.'» ; seguindo-se a subscrição final, de que damos a foto-ziiicogravura, um pouco

reduzida (o original tem 53xI05nini) :

^IMPRESSO NO CONVENTO,
<JeS. Domingos deEuor3,C0(n licença da fan

UlnquifiçJ.Oj&rOrdinariOj&pnuilcgio

ReaLPor Manoel de Lyra,

i\noo i<;o8«

(O

R»ta Segunda Parte é dividida em quatro Livros: O primeiro, contendo XVII Capitulo,

tem a rubrica

:

..LTVRO PRMMEIRO, DE VARIA HIS-||TORIA, DA CHRISTANDADE ORIEN-
TAL, jj No qual fe dà hOa breue relação de algfls Religiofos infignes |! em virtude, &
letras, da Ordem dos Pregadores, que pairarão li as parles Orientaes, antes que fof-

fem defcubertas pollos Por ||
tuguefes, & das mortes gloriofas, que algfls tiueraõ, &

marty- 1| rio que outros receberão da mão dos infiéis polia fè de lE |1 SV Chrifto

noffo Saluador, que prêgauão, andando || occupados no minirierio da '| Chrirtandade.>

Decorre desde a frente da ti. 3 á frente da 26, fechando com a indicação:-"*! FIM
DO PRIMEIRO LIVRO.. -O segundo, contendo XXII Capítulos:

«LIVRO SE-.lOVNUO, DE VARIA HIS- |] TORIA, DA CHRISTANDADE ORIEN-
TAL.

II
No qual fe d.^ hfla breue relação de algfls Religiofos infignes

||
cm virtude, &

letras, da Ordem dos Predadores, que patraraõllâs partes Orientaes, depois que fo-

raõ defcubertas pollos Por- 1| tuguefes, & das mortes gloriofas, que algus delles re-

ce-
II
beraõ da mão dos infiéis polia fè de lESV Christo || noffo Saluador, que prê-

gauão, andando ;| occupados no minifterio
||
da Chriftandade..

estende-se desde o verso da referida ti. 26 até quasi final do verso da ti. 60, onde se

vê o . fl FIM DO SEOVNDO LIVRO.>, rematado por uma vinheta ornamental

(gravura em madeira). -O terceiro, que conta XVI II Capitules:

«LIVRO TER 11 CEIRO, DE VARIA HIS-
||
TORlA, E CHRISTANDADE DA ETHIO-

PIA
II
Oriental, & de muytos cafos que nella nos foccederaô ; & da perdição de al-

guas nãos da índia, que Gzeraõ nautra-
|i
gio nefta Cofia, 8i de outras coufas nota- 1|

ueis defta Regiaã.>

que vai desde o verso da mesma ti. 60 até final da frente da ti. 85, em que se en-

contra a indicação -« •] FIM DO LIVRO TERCEI RO.>-E, finalmente, o Çuarto com

XXVI Capítulos

:

«LIVRO QVAR-IITO, NO QVAL SE TRA- 1| TA DE ALOVMAS COVSAS NOTÁ-
VEIS,

Ii
que ha nas terras de Qoa, Chaul, & Cõchim : & dos coftumes dos Bramenes,

& logues, que nellas habitâo : & dos Vicereis, j! que ouue na índia do feu defcobri-

mcnto ate o prefente anno : 8i
|| de aigúas vitorias infignes, que os Portuguefca al-

cançarão dos
II
Mouros no tempo que neftas terras andey : & do martyrio dos

;

Ca-

puchos de S. Francifco, que íoraõ crucificados em lapaô. i| E finalmente das mais

coufas notaueis, que || nos foccederaô na viagem da || índia ate Portugal.»
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que vai desde o verso daTreferida folha 85 até meio do verso daI123 e ultima do vo-

lume, tendo por:fecho'as sacramentais palavras :-.FINIS.
II
LAVS:DE0.. ; e' depois

segue ainda a subscrição final,' aciuia; reproduzida em foto-zincografia.

O volume conta dezasseteícadernos deyimpressão :1 os primeiros quinze, de oito ff. cada

um, rubricados, no pé]da frente das quatro primeiras ff. de cadafum deles, respecti-

vamente : A 2 (a" primeira H. 'deste primeiro caderno, por'constituir^a portada do

volume, não apresenta, como é usual, a competente rnbrica A), A 3, A 4 a P, P 2,

P 3, P 4; o desasseis,'de quatro; ff. (a:;ultima em branco), rubricado,' no pé da irente

das três: primeiras, respectivamente.:.Q, Q 2, Q 3;',e o dezassete e ultimo,'. de duas

ff. somente (as da Taboada), sem rubrica alguma. Na rubricação doslcadernos não

aparece a letra J.

Na composição tipográfica do texto das' duas partes da obra, embelezada com dois cabe-

ções decorativos, vários tlorões de remate ornamentais ernumerosas.letras iniciais de

desenho de fantasia^gravura em madeira) empregaram- se caracteres redondos e itá-

licos de vários corpos; os primeiros nos dizeres do frontispicioda primeira parte e

em parte dos;;dizeres das portadas das^duas partes, nas Licenças; permitindo a im-

pressão, em parte das linhas da epigrafe e Dedicatória a D. Duarte, na poesia.la-

tina, no Prologo da primeira parte.-na epigrafe daslTaboadasJÍIndices. finais dos vo-

lumes), na primeira linha do titulo dos capítulos, nas epigrafes dos diversos livros,

no texto da obra propriamente dito, na subscrição, final e nas:notas:marginais que o

texto apresenta em abuudancia-íestes os de corpo menor) ; e os segundos : na outra

parte 'dos dizeres daslportadas, em algumas linhasyda epigrafe da Dedicatória a D.

Duarte, em quatro linhas da epigrafe, da poesia latina (Cármen), l nas Taboadas, no

Prologo da segunda parte e nas rubricas que encimam a composição^das paginas

' que inserem o texto da obra propriamente dito.

Com excepção do texto das pags. prels. das duas partes, de uma só medida tipográfica,

toda a composição restante é a duas colunas por pagina.

A numeração das folhas da primeira parte da obra encontra-se porr vezes errada: as ff.

35 e 36 teem réspectivamente'as"rubricas : 34 e 32 ; a 46, 45 ; e a 139, 135. E na se-

gunda parte também aparece com a rubrica de 25 a ti. 33.

Obra notabilissima a muitos respeitos e do mais valioso subsidio para o estudo e co-

nhecimento dos nossos; descobrimentos; e conquistas até começo do;seculo XVUYdá
informaçõe3."exactas',do governo, policia,"; usos,' crenças e costumes civis e militares

dos povos das Indias|Orientais e Extremo-Oriente ; refcre-se á história natural ter-

restre; e maritima^e á geografialdaíAmerica.Mndias oriental e ocidental, Chma, Ja-

pão, etc ; fornece também importantes dados para a história tragico-maritimafe das

missões religiosas que, até meiado do primeiro-quartel do^refcrido século XVII, di-

fundiram a civilisação cristã entreios" indígenas dessas longinquas'regiões'; emfim é

uma fonte ubérrima de noticias; muitissimo^interessantes 'e minuciosas^ácêrca' das

causas;ultramarinas antigas.

Ao elevado merecimento da obra Tcomo farta resenha histórica junta-se outro de não

menor apreço -o de seu autor ser, considerado' pelos nossos'homens de letras, an-

tigos e modernos, como um dos bons;cl.ás3icos} portugueses dos seculosJXVI e;XVlI.

Edição primitiva; impressão " mui cuidada e';nitida sobrej óptimo papeirde^linho. Os
exemplares, VERDADEIRAMENTE PRECIOSOS E DE ALTÍSSIMO VALOR, são,

presentemente, DE EXTREMA R.\RIDADE, mormente quando completos ejperfei-

t03 como está o que expomos agora á^v^nda.

Da Ethiopta Orientai de Fr. João dos Satitos, — no seu'gencro, uma das obras portugxiesas

mais e justamente presadas de nacionais c estr.angelros-, não possuia o Dr. José Car-

los Rodiignes nenhum exemplar na sua opulenta BrasUiertse, e só isto serve a justifi-

car bem a qualificação DE EXTREMA RARIDADE que damos aos exemplares.

Bruiiet não teve conhecimento da portada gravada que precede o frontispicio tipográfico da

primeira parte da -obia; registam-n'o porém os srs. P. Deschanips e O. Biunet, seus

continuadores (Manuel [du Ubraire,", Supplement, tomo II, cols. 590-591). -Barbosa

Machado, Bibl. Lusit, tomo II, p.-ig. 74S ;- Inocêncio, Dic. bibl , tomo IV, p.igs.

33-34 ;- Figanière, Bibl. hist' port., n.o 1007;-Bnmet, Man. da iibr., tomo V, cols.

135-136; -Salva, Catálogo, n.o 3-100 ;-Ternaux-Compans, Bibl. Asiatique et Africaine,

n.os 1004-1005; -Catálogo Palha, n.o 4222 ;-Heredia, n.o 3301.
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A 54'

A única reimpressão que a obra de' Fr. João dos Santos conta até hoje é a seguinte ;

«Ethiopia Oriental (Varia Historia de cousas notáveis do Oiiente), por Fr. Jnãn do'i

Santos. BlbUotheca de Clássicos Portugueses... ' (No verso do frontispício: Lisboa:

Impressa Na Typ. do Commerclo de Portugal, 1891. In-8.o, 2 vols. de 479 e 390-1

pags.

A Ethiopia Oriental foi, no século XVII, vertida compendiadaniente para francês por

Gaetan Ctiarpy, clérigo teatino, imprimindo-se a versão sob o titulo

:

• Histoirc de l'Ethinpie Orientale, tr.iduite en françois par le R. P. Don Qaelan Cliarpy.

Paris, Chez André Cramoysy, 16S4. In-12.o de XII-240 jjags. ;-/*/., De Luyaes, 1688.

In-12.0 de?;-e /*/., 168S, em igual formato. (As duas ultimas edições são legisladas

I>or Ternaux-Compans, obra citada, n.o 2467 e 2556).

30.^)7- Santo» (Fr. Manoel rfos). —ALCOBAC, A
|i
ILLUSTRADA

||
NOTICIAS, K

HISTORIA DOS MOS- 1| teyros, & Monges iníignes Ciftercienles da
||
Congre-

gaçam de Santa Maria de Alcobaça da Ordem de S. Hernardo 11 nelles

Heynos de Portugal,
||
& Algarves.

|| PrilMKYBA PAl\TK\\ COITEM A
FVNDAC,AM, rfíOGfíJ<JSSOS GLOIilO-

\\
fo^í, Piivilefiios, Het/alia^, & Jii-

rifdiçoens do Real A/o/-
||
leyro de Alcobai;a Cabeça da CoiKjregaçam no tempo

de
1!
fev.f Aòbades ]ierpetuo.t, & Aariiiniflradores Cõ \\ rnedalarios até a morte do

Cardeal liey D. He- \\
rique ; com jnwi/ía.i noticias aniitias, & mo- \\

derna^ do

lieyno, & Serenifximos Heií-i
\\
de Por Ingal.

\\
A\'TUOH

\\
Fr. M.4N0EL DOS

SANTOS
II
Mongo profello no Real Mofleyro de Alcobaça, Meltre em Theo-

logia, & Clironiíla geral da Ordem de S. Bernardo.
||
COIMBRA

||
COM TO-

DAS A3 LICENSAS NECESÍiAHlAS\\^h OFFICINA liE BENTO SECO
FERREYBA IM-

II
preflor do Santo Officio || ANNO DK M.DGC.X. (17iO).

In-fol. de XLII pags. (prels.) inums. e 8Í-564 pags. nums., e mais uma
Hui branco ; 21 innms. e nma em branco, finais.

As XLII pags. prels. compreendem o seguinte : frontispício (pag. I ; a II em branco) ; enci-

mada pelo competente escudo d'arMias (gravura a buril cm chapa de metal, primorosa-

mente executad.i), a Dedicatória : .AO REVt:RFNDIStIMO, E |1
PRECLARISSIMO, SE-

NHOR DOM '-'r.wKNTOKlO DO QVENTMW MESTRE JUBILADO £M THEO-
LOaiA ; D. ABBADE || do Real Mofteyro de S. Maria de Alcobaça da Ordem de

Cifter...» (datada e subscrita no fim: *... Alcobaça 20. de AgoftoUde 1709.
;i
ííc

Vof/a Senhoria Revereadlfslma USuháúo, & Orador ||/=>-. MANOEL DOS SAN-
TOS.- ; pags. Ill a XI)

; Cenfuras e Llcenfas permitindo a impressão (pags. XIII (a

XII em branco) a XXIIl; a XXIV em branco); «PROLOGO.» (pags. XXV a XXIX);

<Protefto do Autor.» (datado e subscrito: «... em fe do que fis efta de- 1| claraç.Tui

em Alcobaça hoje -i do mez de Oytubro de 1700. || FR. MANOEL DOS SANTOS..)

;

e, em caracteres itálicos, o .INDEX || DAS NOTICIAS MAIS NOTÁVEIS,
||
QUE

||

Contem efte livro.> (pags. XXXI a XLII).

As primeiras 8i pags. nums. inserem : «APARATO ||
PROE.MIAL || A II HISTORIA.. ; e as

564 imediatas o texto propiiamente dito da obra, que fecha com varias composições poé-

ticas. Na primeira das pags. inums. finais as «ERRATAS.»; e nas XXI imediatas (ulti-

mas do volume); «BVLLAS APOSTÓLICAS r CARTAS REAES, E MAIS PAPEIS'

QUE VAM
II
CITADOS NESTA PRIMEIRA PARTE..

Encadernada juntamente está esfoutra obra do mesmo autor

:

^

ALCOBAC.A
II
VINDICADA

|1
REPOSTA

|| A HUM PAPEL, QUE COM
O TITULO

I!
de Jujla defenfa em Ires fatilfaçõens Apologéticas

||
publicou

o Reverendiíllmo P. M. Francifoo de
|| S. Maria Chronifta geral da Congro-

gaçaõ de S. ||
.loão Evangelifta contra ontras três chamadas

||
Inveclims

liradas da HUloria de Alcobaça llluslrada ; \\ & contra leu Antor o P. M.

Fr. ManoLl dos San- 1| tos Chronifla geral da Ordem de S. Bernardo
||

PELO MESMO
II
Fr. MANOEL DOS S.iNTOS \\ Monge Pro/efso «o Real Mo/-
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Iciro
II
de Alcobaça; Meftre em Tlieolonià ; || ^ Chronifta geral da Ordem de

S. II
liernmdo. \\ COIMBRA || No Rbal Collbgio das Artes da Ccjmpanhia

DE
II
JESUS Aiiiio de 17 14. || ||

Com todas as ticeimis neceffarias. In- fel.

de Vlll [jíigs. direis.) inums. e 139 iiunis., além de uma iniim. de « ElillA-

TAS» e «B:MENDAS.», final.

—

As duos obras em mn lol. E.

.Va primeira das VIII pags. prels. os dizeres do frontispício acima reproduzidos; a pag. II

em branco ; e de pag. III a VII (a VIII em branco) o Prologo ou Proemio «A QUEM
LER.», encimado por nni cabeção decorativo e cujo texto é iniciado por uma linda le-

tra ornamental ; e a fechar um artístico Horão de lemate, tudo aberto cm mndeira.

Em ambos os vols. o texto das pags. prels. c das pags. finais inums. é disposto a toda a

largura das mesmas pags., e o texto das pags uums., a duas colimas.

.\ primeira das duas obras de fr. Manoel dos Santos que ficam descritas é uma crónica

monástica interessante e muito estimada ; e a segunda constitue um livro também bas-

tante curioso para a história eclesiástica de Portugal, Ambas estas obras, que se incluem

na lista dos nossos livros clássicos, gozam de muito bom conceito e estima. RARAS.
Bons exemplares. — Figauière, BibL hist. port., n.o 1327.

au.VS ANALYSIS
11
BENEDiCTINA.

II
CONGLUE POíi DOCUMENTOS, E

RAZOENS
II
verdadeiras, que a Sagrada, e Auguíta Ordem

||
DE

||
S. BENTO

HE A PRINCEZA DAS RELIGIOENS, E A MAIS ANTIGA COM PRECE-
DÊNCIA A TODAS;

II
o detende as Sentenças dadas em Lisboa lubre a y,

melnia precedência,
li
a favor dos Reverendiflimos

||
MONGES NEGROS H yOjx^ ^

CONTRA OS
II
REVERENDOS PADRES

|1
DO REAL CONVENTO DE BE- / " '^^

LE'M.
II
ALTHUR

||
FR. MANOEL DOS SANTOS,

||
BEi\EDICTh\U CIS-

TERCIEWSE, PROFESSO \\ Ao fíeal Mofteiro de Alcobaça, Meflre Jubilado

em Tíieoloijia, Chronif-
||
In de Sua Maijcftode, e deftes Itcynos, e da fua

CoHijreijUÇUõ
\\

de S. Bernardo.
|| CON LICENCIA. || ||

EN MADRID:
Por la Yiuda ile Eiancilco dei Hierro.

|1
Ano DE M.DCt: X.XXU.- In fui. de

.\VT pag.s. (prels.) inums. e •i34-ll-lti nunis. E.

As XVI pags. prels. inseiem o seguinte: titulo do ante-rosto (pag. I; a II em branco);

titulo do rosto (pag. III; a IV em bianco); em caracteres itálicos, a Dedicatoiia; «AO
NOSSO reverendíssimo, E SAWENTISSIMO

II
padre MESTRE |1 Fr. MA-

NOEL DOS SERAFINS,
li
Doutor em Theologia... e Piocurador Oeial na Corte,

||

pela niefma Oídeni Benedictina.» (datada e subscrita no fim ; ^Alcobaça S. de Novem-
bro de 1731. II

Reveiendirrinio Pádie Meflre |1 B. AM. de V. Revereadifsima. íe

subdilo, Oiídot WFREY MANOEL DOS SANTOS, \\ Cliroiiifta mor do Reyno, da
Ordem de j] Saõ Bernardo.^ (pags. V a VIU) ; Piologo -Ao LElTOR.> (p.ij;5, IX e X)

;

c Licenças perniiliudo a impressão do livro (pags. ,\I a XV ; a XVI em bianco).

De pag. I a 234, a duas colunas, o texto propriamente dito da obra, qne fecha por o

usual - Fl.MIS
; as duas pags. imediatas (inums.) constituem um novo rosto, com este

titulo em duas linhas: -EPISTOLA
|| ANALÍTICA.» ; e nas 16 pags. finais o texto da

mesma Epistola, precedido da respectiva epigrafe

;

• EPISTOLA ANALVTICA,
||
Que o Reverendíssimo P. M. Fr. Manoel da Roclia Be-

ncdic- tino Ciftercieitfe... efcrevco ao \\ Autor ; fendo confaltado, por cUe, fobrc

a antiguidade da Santa Re-
,
gra em Hefpanha, e Portugal.^

Na composição tipográfica, adornada com duas letras iniciais de desenho de fantasia c

dois cabeções decorativos (gravura em madeira), empregaram-se caracteres redon-

dos e Itálicos de vários corpos. A impressão, nítida, foi executada sobre magnifico

papel de linho.

Livro cLissico e curioso ; escrito em resposta a um outro dado a lume, também em Ma-
drid, sob o titulo de-Cris/s Doxologica, y apologética por el mtfltac/iato legitimo de

el máximo padre S. Qeronimo en sus congregaciones de Espana, Portugal y Lom-
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10

//

bardia, que suscitou uma famosa e prolongada 'polémica entre benedictinoa ejcróiii-

mistas. Eslimado,'e KARO. Belo exemplar. -Inocêncio,' Dic. bibl., tomo VI, pag. lOJ;

-Catálogo Palha, n.o 2453.

^ :W!^'J— HISTORIA
II
SERASTICA,

II
CONTE'M A VIDA Lio AUGIl!S'lt» MilN-

íMo ^ ClFIillO SENHOKlJL). ííliBASTlAÕ, IIRKY l)K fORTUGAL, ||if OS' S/'6'-

/ /^ (ÍEÍÍSOS MEMORÁVEIS DO REYNO, \\ e Couquiftas du feu Unupo,
||
DF.lll-

CADA A KLliEY N. SENHOfi
ij
D. JOAÕ Y. || ALTHORW V. MANOEI- IjOS

SANTOS,
II
BENEDIGTINO C1S'J EHCIKNSE, PROFESSO

||
no Real Moíteini

de Alcob;pça, Meltre Jubilado em J heo- 1| logia. Clironilta de Sii:i M;igeí-

tade, e dcíles Reynos,
||
e da lua Ordum áv. s. Hernur.io.

jj
(Escudo dats

armas reais poiliigutsas
;
jiravura em madeiiaj

||
LISBOA OCCIDENTAL,

II
Na Officina de ANTÓNIO DEDROZO GALRAM. || ||

M. DCG. XXXV.

il
Com todas as licenças neceffarias. {| A' enfia de Franciíco da Sylva, Li-

vreiro da Academia.',Real, e dos Senados
||
de Lisboa Ocoidenlal, e Orieií-

lal.— In-fol. cie XXXII pags. (prels.) inums. e 492 niims. E.

As XXXII pngs. pieis, compreendem o seguinte : titulo do aiite-rosto («HISTORIA \\ SK-

BASTICA, IICONTÉMjA VIDA UO AUGUSTO l'I<INCIPE
|| O SENHOR

||
D. SE-

BASTIÃO
|1
REY DE PORTUGAL.») (pag. I ; a II em branco); titulo do rosto, im-

presso, a linhas alternadas, a preto e vermelho (pag. Ill; a IV em branco); em cara-,

cteres itálicos, a Dedicatória a D. Jo.io V (precedida dum caUcção decorativo com as

armas reais ao centro e abrindo por uma linda letra N de desenho de fantasia, começa

pela conhecida foniuila : « SENHOR. » Termina pela data e rubrica do autor

:

'... Alcobaça lo. de Agof-\\to de i-;;. \\Fr. Manoel dos Santos.') (pags. V e VI);

.fíLOGIO
II
DO ILLUSTRISSIMO BISPO DE PERNAMBUCO ||

O SENHOR
|[
D.

E. JOSEPH FIALHO,
II
iMOA^af UE CISTER NA CONGREOACAM \\de Santa

Maria de Alcobaça.' (pags. VII a XX); «PROLOGO.» (pag. XXI); «LKRATAS..

(pags. XXII e XXIII) ; Lista das -Obras do Aiithor até o aaito de i7.i4." (pag-

XXIV); em caracteres itálicos, o «INDEX
|I
Dos Capítulos, que contem efte Livro da

IlHirtoria Sebaflica.. (p.igs. XXV a XXVIII); e .LICENÇAS.. (Da Religião.-D„

Santo Officio. ^Do Ordinário. - Do Desembargo do Pa,ço.) permitindo a impressão da

obra (pags. XXIX a XX.\I ; a XXXII cm b.auco).

As 492 pags. nums. inserem: de pag. I a 488 o texto propi^amente dito da obra, que le-

mala por um florão ornamental (gravura em madeira) ; e de pag. 489 a 492 um

<A1'PENDIX.., que fecha com o usual -.FINIS LAUS DEO.»

Na composição tipográfica, embelezada de letras iniciais de desenho de Lautasia, Ires cabe-

ções decorativos e dois florões de remate ornamentais (gravura cm madeira), aijlica-

ram-se salientes caracteres redondos e itálicos de v,Trios corpos.

A obra é dividida em dois Livros: o primeiro, com XVI Capítulos, decorre de pag. 1 a

113; e o segundo, com LXI Capítulos, de pag. 115 a 488.

No frontispício são impressas a vermelho as linhas: 2, 5, 10, 12, 17 e 19; e a preto as

restantes.

O volume é adornado com uma boa gr.-ivura a buril em chapa de metal (Rousseau sculp.

LI reproduzindo, dentro de oval. o retr., em busto, de D. Sebastião. Na base da gravu-

ra a legenda : D. Seuastiaò Rbv du Poktlt.al.
|| Nacco a 20 de Janeiro de 1554.

Morreala 4 de Agosto'de 157S.> ,

Livro clássico e de bastante merecimento para a história do reinado di^D. Sebastião

;

ninito esiiniado. Edição bem executada; de impressão nítida sobre óptimo pa|)cl de

linho. RARA.-Figanièie, Bilb. lUst. port., n.o 173 ;- Catálogo Palha, n.o 2890.

Veja-se: .Munnrchia LvsUaita... (8." parle da).

:iUtjO—Santos Cardoso [Henriqw José dos). — Verda.ies de santiiie, por... Comi

dois juizi^s críticos [lelos Ex."""" ?nrs. Dr.*^ Alves da Veiga e Pedro Amo-

A(p rim Yianna. Porto: TypoQrnphio. Occidnilal . . 1877. In-8.o de XXXV-i)i;-lV

pags. e relr. do autor. E.

i
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SOtil-Santos e Silva (Tlwmh Ântomo dos).-BnAZIUAI)A
\\
OU ||

VOnTlGAL
IMMUM% E .S.-17.F0;|| POEMA [•PICO EM DOZE CANTOS;

||
COMl'OS'l<) -/"/^ <^' O

II
DEBAIXO DOS AUSPÍCIOS

||
DO

||
EXCELLENTISSIMO SKNHOH

jl

D. FRANCISCO DE ALMEIDA || MELLO E CAST I.O, ||
/iii/fweiíu-ilío!- (ío

UoiíAUd Keal de S. Juíé.
\\
POR 1|

THOMAZ ANTÓNIO DOS SANTOS E

SILVA, II
Cclohric: nci' .

||
(Escudo d;is iirmas reais iicirliigiiesas; gravura em

madeira) ||
LISBOA, ||

NA IMPRESSÃO REGIA.
||

—*— ||
1815. || Com li-

cença. In-8." peq. de 388-11 XV pags. E.

As pags. 1 e 2 (inuins.), constituem a fl. de losto; de pag. IH a IX (assim nums.) decorre

a Dedicatória, ou noticia cPRELlMINAR» ; a pag. X cm branco; de pag. 11 a 378 o

Poema propriamente dito; e de pag, 379 a 388: «LIS-
|i
TA DOS |i

SENHORES
SUBSCRIPTORES 1| DO [|

POEMA |] BRAZILIADA..

Ai II pags. imediat.as (inunis.) inserem as «ERRATAS.»; e as XV finais: as duas primei-

ras constituem unin espécie de roste, vindo ao centro da primeira a rubrica : «EPIS-

TOLA.. : e as XIII timiis: .EPISTOLA
|i
AO SENHOR !| THOMAZ ANTÓNIO DOS

,\ SANTOS E SILVA.', a qual é em verso e vem v.o fim subscrita: José Maria riu

Costa e Silva.

Poema estimado. Edição primeira, e ainda a única publicada. Adornada com uma primo-

rosa gravura a buril em chapa de metal (I«is Rezende pinx.-F. T. d'Alme!da Sciilp.

ISIS) reproduzindo um excelente retrato, cm busto, de Santos e Silva. -Já pouco vu|i;ar.

Belo exemplar.

^4/'aOI)2-S. Bento (Fr. Gil de).—SATISFAÇÃO ||
APOLOGÉTICA,

||
E QVINTA Zj/)%,£^C

ESSÊNCIA DE VERDADES
II
aueriguadas, & apuradas tod:-s

||
PELLO PA-

DRE FREY GIL DE S. BENTO. || MONGE DO
||
habito d.íte lauto Patriar-

cha em a Gougregacão
||
de Vm\\\%-A.\\l\EVABTWAS EM CINCO UE-

1'OST.iS PACIFI-
II
cus, co)n que o Aullivr fali/faz em tudo às cinco e.viríuir-

dinariaií opiniões || que de nono deu à impreffa (sic) em fui (.hronico cowíca a

Religião llene- || diclimi o mniio liruerendo Padre Fr. Anlonio d<i Purijir.açaú
||

Chrohifta, ^ \'ifi'ador alijohilo. que /oy da /agrada Ur-
\\
dem <io.< Eremitas

Ago/tinhos, ^ depeis Chrigo,
|| ^ Vigairo em a Igreja de S. loaO de Fo,i:

||

de Seu

f

II, ^ ugora outra )<;: Rdi-
í,
giofo da mefma Ordeiit.

\\
^\ÍStí\til(> ila

(Udeiii de S. Bento; gravura t-m madeira)
||
EM LISBOA. || Com forfr/.s- ".•<

licenças ntceffarie». Por Manoel da Sylua. Anno MDCLL— Iri-fol. d.e X IT.

(pieis.) inums., bíí3 nums. na frente e mais Vil inunis , finais. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das X ff. prels. os dizeres do frontispício,

acima transcritos, os quais estão emnioldurados por ura filete; nas ff. 11 e III as

• LICENÇAS., permitindo a impressão da obra; na 11. IV o Prologo «AO LEY-
TOR.» ; na II. V, em caracteres itálicos, a Dedicatória: «AO GRANDE PADRE ||S.

BENTO, principal Legiflador de todo o efta- 1| do Religiofo, primeiro vniuerfal Pre-

lado
;| da Religião uionartica Príncipe de to [1 dos os Abbades, Oeral reformador \' de to-

dos os Religiofos, & Pa-
||
triatcha de todos os li

Monges.* ; e de II. VI a X (frente;

verso em branco), a duas cols. por pagina, a .INTKODVCÇAM |1 De todas as cinco

Reportas, em que fe diui-
, de efta Satiffaçaõ, com hum difcurfo, em 1|

o qual por

refpeito, & em razaõ da caufa
][ que ocafionou o titulo, & repartição defte liuro, fe

moftra a grande cor- 1| refpondencia, q o numero quin ';, to teue fempre com todas as

boas letras, Gr fua
|1
profiffaô.- Fedia com um tiotão de remate ornamental que tem

no centro as conhecidas letras simbólicas da Compa de Jesus: I H S.

De folha 1 a 323, também a duas cols. por pagina, decorre o texto propriamente dito da

obra, que lemats com 03 seguintes dizeres latinos :- <LAVS DEO, HONOR, ET
QLORIA CHRIS- r to Domino, Virgini Matri, Parentique Benediíto,

1| OBinium Mo-
nachorum Patriarch;e.»
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Na frente (verso rui branco) da primeira das VII íf. inums. finais a subscrição tipográfica :

EM LISBOA.
Com licença de fancta Inquisição, Ordiná-

rio, & Paço.

Por Manuel da Sylua, Anno
M D. C. L I.

a que se segue um Horão de remate ornamental (gravura em madeira) ; nas íf. I! c

III, em caracteres itálicos e a duas cols. por pagma, o «INDI-X
|] DOS CAPITVLOS,

OV DIVISIONKS DASIfcinco Repoftas deffa Apologia»; e deli. IV á frente da

VII, também a duas cols. o .INDEiX
ll
PELLA ORDEM DE ALFA-

1! beto, cm que fe

coutem as coufas mais particulares deTta
il
Apologia.», que fecha com o usual -El-

NIS; seguindo-se um florão de remate ornauiental representando uma espécie de ân-

fora com flores igravura em madeira) ; e no verso da mesma II. Vil (ultima), em ca-

racteres itálicos, as <ERRATAS.'
Livro, no seu género, interessante e estimado. Como se refere a uma famjsa e debatida

polémica sobre a prioridade da fundação das ordens beneriictina c augustiniana,

convém reuni-lo á Crónica da Provinda de Portugal de Fr. António da Purificação

(veja-se, no Catálogo, o artigo inserto sob este apelido), ijnica edição vinda a lume

até hoje. MUITO RARA. Bom exemplar.

.•í()G;J-S. Bernardino (Fr. Gaspar d»').-ITINERAR10 DA INhl.A
||
POR TKKliA.

II
DKIílCADOII ,\ HAINIIA DE HESPANHA || MARGARIDA DE ÁUSTRIA.

II
COMPOSTO POR

II
FR. GASPAR DE S. BERNARDINO.

|1
(Peií. vitiheUi de

ornamento)
II

l ISBOA :
II
Imprensa de Francisco Xavier de Sou/,:,

||
ííwn

da Condessa n.° V.K ||
-

|1
1854.— In-S." peq. de 376 pags. E.

Na primeira pag. o titulo do ante-rosto; a pag. 2 em branco: na pag. 3 o titulo d'j

rosto; a pag. 4 em branco: nas pags. 5 e 6 a Dedicatória: «A MUI ALTA E SE-

RENÍSSIMA infanta;: DONA ANNA de ÁUSTRIA.., subscrita pelo autor :
/•>-.

Oaspar de S. Bernardino.^ ; de pag. 7 a 12 o 'PROLOGO AO LEITOR,
li
E AR-

GUMENTO DE TODA A OBRA.. ; de pag. 13 em diante o texto propriamente dito

da obra, dividido em vinte e dons Capítulos. Fecha por estes dizeres l;;tinos:-

• Omnia, qucB in /toe opere continentiir,\\Sacrosaiictic Ecclesia: judicio, etWcorre-

ctionc substa sumptu.» ; a que se segue por fim o usual-«i/lí/S DEO.»
Livro clássico, interessante e muito estimado. Terceira edição, já pouco comum no mer-

cado.

A edição primitiva, actualmente raríssima, foi dada á estampa em Lisboa, em 1611. Os
dizeres do frontispício rezam textualmente :

'Itinerário da índia por terra
i;
ale este reino

ll de Portugal. Com A Descripçam de

Hierusalem.
|| Dirigido A Raynha de Espanha Margarita || De Áustria Nossa Senlora.

II
Ia (Escudo das armas da Rainha Margarida ?) P.=

|| Composta por Frei Oaspar de

São Bernardino da 1: Ordem do Sçraphico Padre Sam Francisco da Prouincia de Por

tvgal.
II
Com licença da Saneia Inquisiçam E ordinário || Em IJsboa Na Offici/ia de

Vicente Aluares. Anno 1611. Consta de um 4.» de frontispicio gravado a buril cm
chapa de cobre, VI ff. iprels.) inums. e 130 nums. na frente, a duas cols. de im

pressão por pag.

O frontispicio, primorosamente aberto a buril, está assinado - Braz Nunes fccit.

A primeira reimpressão da obra de S. Bernardino imprimiuse, tambeutrCm Lisboa,

cm melados do segundo quartel do século passado

:

«ITINERÁRIO DA ÍNDIA || POR TERRA
|| DIRIGIDO

; ^ lllUIlllrt Sf (!B'.Hinil':!n

II
MARGARITA DE ÁUSTRIA

|| Acossa Se,ilwra\l COMPOSTO POR ,ími (''.lUi-

!UU- 6C §. tírnmrilimi
l:
DA ,Knm< i», Serapj.ku Padhk Sa». Ekanusco H i.a pro-

víncia UE PouTiT.Ai..
II
(Vinheta decorativa representando um vaso com uma planta llo-

rida)
11 LISBOA : 1842.

|| -cH:§f=- 1: TYPOORAPHIA DE A. S. COELHO. 11 -={8; - L

Roa do Outeiro ao Lorcto «.' 4,-1.' andar. InS.p de VIII paas. (prels.) inums.,

259 nums. e mais uma inum., coma .TABOADA DOS CAPÍTULOS ||
DESTE LI-

VRO.»



AZEVEDO -SAMODÃES 481

As VIII pags. prels. compreendem: titulo do ante-rosto ('ITINERÁRIO
|1
D/l ::

índia..-) ipag. I; a 11 em branco): titulo do rosto (pag 111; a IV em branco);

• LICENÇAS.» 'da edição primitiva permitindo a impressão, e a cTAVXA . do preço

de cada exemplar (-cem reis.) (pags. V a Vlli; e ..ERRATAS., (pag. VIU) -As 259

pags. nums. inserem: nas pags 1 e 2o .PROLOGO DO REIMPRKSOR.- ;
nas 3

e 4 a Dedicatória : .A MVY ALTA, 1| E 1
SERENÍSSIMA INF.\NTE |1

IKnn SVlUin íf

ÃlISlrift.»; de pags. 5 a 8: .PROLOGO AO LLCTOR, E AROVMENTO 1|
DE

TODA A OBRA.. ; e de pag. 9 a 259 o te.Mo da obra propriamente dito, que fecha

com os dizeres latinos acima reproduzidos, e, seguidamente pelo usual--LAVS DEO.»

A segunda parte, prometida pelo autor, não chegou a vir a lume.— Pinto de Sousa, a

pags. 156-160 (n.o 225) da sua Bibliotlieca liistorka (1), dá uma extensa análise da

obra de Fr. Gaspar de S. Bernardino.

S. Boaventura.- AIti\ns trotados dd Seiai.hiio. . . — Veja-se : Madre de

Deos. [Fr. Jouo da).

30(il— S. Boaventura (Fe. Anlouiu Caetano de).—Piíiaiso iiiystico da sagrada //'jê Ò^/y
Ordem dos Frades Menores plantado no c&mio fecundo da igreja militante

pelo inésiiio Deos que na terra plantou o primeyro Parai>o regado coni as

enchentes dos favores, priviletíios, e grni;;'S (ia Sê Apostólica . Com-

posto em obsequio dos de\olus da cidcni por P'icy... Krade Menor <.\.y

Regular observância da Província de Portugal. Vorto: Na OlJicina BjÁscopal

de Manoel Pedroso Coimbra: Anno de 1750. Com todas as licenças neressarias.

In-fol. de XVI-S12 pags. E.

As XVI pags. prels. (inums.) inserem o seguinte: titulo, impresso a preto e vermelho;

• Dedicatória a Maria Santíssima Na sua Conce(aõ immamlada, c preservada da

culpa Original.»; Prologo «Ao Pio, e devoto Leytor. • : •Preludio em que se nota a

matéria desta obra.',- «Licenças.» permitindo a impressão da obra.-Pouco frequente.

Bom exemplar.

.•«»ti!i-S. Boaventura (Fr. Fortunato rfe).-COLLECÇÀÕ l| DE |!
INÉDITOS POR-

TIGLEZESII DOS
II
SÉCULOS XIV e XV, \\Que ou forão compostos orujinal-

mente. ok || traduzidos de varias luigvaa, yor Monges
1|
Cistercienses deste Reino.

\\
Ordenada c copiada fielmente dos Manuscritos do

i;
Mosteiro de Alcobaça

||
l'01i

II
Fr. FORTUNATO DE S. BOAVENTUDA, 1|

Mo),ge de j.roprio .Mosteiro. ^^ /^ á> (5>

II

~——-
II
ro.t/ /. 11—' -—'11 (Escudo das armas reais portuguesas)

||

COIMBRA, !1 NA REAL IMPRENSA DA UNIVEHSlDADE. ||
»

1|
1829.

11
Com Licença da Real Commissão de Censura. lri-8.°, 3 vols. de 317 pags.,

além de uma em branco, final, o 1.°; XV-299 pags., além de uma em
branco, uma de ÍNDICE e outra em hranro, finais, o 2. o; e 23"2 pags. o

:?.". E.

O Tomo I compreende: frontispício (pag. 1; a 2 em branco); Dedicatória "A li
MARIA

SANTÍSSIMA...» (pag. 3 ; a 4 em branco);

invocarão a Mossa Senhora sobre o Hymno Ave Maris Stella.» (dezassete decimas;

pags. 5 a 13 ; a 14 em branco)

;

-ADVERTÊNCIA DO EDITOR.» (pags. 15 e 16);

(1) cBibliotheca histórica de Portugal, e seus domínios ultramarinos: na quil

SC contím varias Historias daquelie, e destes Ms. e impressas em prosa, e em verso,

sõ, e juntas com as de outros Estados, escritas por authorcs portuguezes, e estran-

geiros, com um Resumo de suas Vidas, e das opiniões que ha sobre o que alguns es-

creverão... Nova edição, correcta, e amplamente augmentada . . . Lisboa. Na Typ.

Chalc, TypopL e Lit. do Arco do Cego. Anno M. DCCCI.» In-4.o de XXVI-Xiii-

408-100 pags.

TOI.. It 11

/2^/Â'
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6'0

'Juízo sobre a antiguidade da Traducção dos Actos\[dos Apóstolos.' (pa^s. 17 a

20) ; a versão dos

.ACTOS DOS APÓSTOLOS., (pags. 21 a 128)

;

«CATECISMO II
DE ; DOUTRINA CHRISTÃA

,[
COMPOSTO

ii (AO QUE SE UIZ) ;i

POR II
Fr. ZACHARIAS DE PAIO DE PELLE.

li
MONOE DE ALCOBAÇA.'

(pags. 129 a 153 ; sendo as pags. 171 e 172 ocupadas por uma «NOTICIA DESTE
CATECISMO..);

«EXPLICAÇÃO
II
DOS DEZ Mandamentos da lei de Deus. (pags. 154 a 166);

«ESTE HE O QUICUMQUE VULT PER LINGUAGEM.. (<.Traducção do Svmjiot.o

CHAMADO AiHANAsiANo..) ipBgs. 166 a 168);

«OPÚSCULOS
i

DO
II
Donou Tu. JOÃO CLkKO, WMONGE DE ALCOBAÇA.-

(pags. 169 a 242; vindo nas pags. 171 e 172: «BREVE NOTICIA DO A. DESTES
OPÚSCULOS..);

«FRAGMENTOS DE UMA VERSÃO ANTIGA || DA REGRA DE S. BENTO..

(pags. 243 a 291);

«ÍNDICE DOS OPÚSCULOS, QUE SE CONTÉM |1 NESTE PRIMEIRO TOMO.»
(pag. 293) ; e :

• índice ALFABÉTICO, || Onde se expHcão algumas palavras antiqua-
1| das, e fora

do uso communi, que se lêm
li
neste Primeiro Tomo de Inéditos da Livra- li ria do

Mosteiro de Alcobaça.» pags. 294 a 316; vindo nas pags. 295 a 297 (a 298 em
branco) uma .ADVERTÊNCIA..).

O tomo II : frontispicio (pag. I das XV prels. que o volume conta; a pag. II em branco);

«HISTORIA
II
D'ABREVIADO |1

TESTAMENTO VELHO, ||
SEGUNDO O MEESTRE

DAS HISTORIAS SCOLASTICAS, E |! SEGUNDO OUTROS, H QUE AS ABREVIA-
ROM, II

E !' COM DEZERES D'ALQUUS DOCTORES
|i
E SABEDORES..

Estes dizeres vêem na pag. III (a IV em branco; nas pags. V a XV \ita Jnizo sobre

c antiguidade e mere-
li
cimento desta versão.» ; e, depois, de pag. 1 a 299 o texto

das «Historias d'Abreviado Testamento.. (Historias d'abbreviado Testamento velho

desde o Livro do Oenesls ao Jim do Segundo Livro dos Reis, -como se indica no

frontispicio deste segundo tomo) ; e :

• ÍNDICE
II
Das Historias de abreviado Testa- \

mento Velho, que se contém neste \\

Volume.'' (pag. inum. final).

O Tomo 111 : frontispicio (pag. I ; a 2 em branco)

;

«HISTORIAS
i
D'ABREViADO

II
TESTAMENTO VELHO,

|i
SECUNDO

|i
O MEES-

TRE DAS HISTORIAS SCOLASTICAS.... ou seja, como se acha indicado no fron-

tispicio deste terceiro tomo: -... desde o Livro III. dos Reis atd ao 11. dos Aiaca-

beos, e addlçõcs tiradas de Flávio Josí..
; pags. 3 a 212; a imediata em branco);

«ÍNDICE
II
Dos Historias de abreviado Testamento Velho, \\que se contém neste

volume, {pag. 213)
;

• ÍNDICE ALFABÉTICO,
II
Onrfc se explicão algumas palavras antiqua- \\ das e fora

do uso commam, que se lôm no \\ Segundo e terceiro Tomo dos Inéditos da ||
Livraria

do Mosteiro de Alcobaça.» (pags. 214 a 230) ; e :

.ERRATAS
ii
DO SEGUNDO TOMO., (e do TERCEIRO TOMO), (pags. 231 e 232).

Na composição tipográfica empregaraui-se caracteres redondos e itálicos de vários cor-

pos. A impressão, nitida, foi executada sobre bom papel de linho.
*"

Compilarão interessante, valiosa e muito apreciada. Edição ainda a única dada a lume
até agora Os exemplares já RARAMENTE aparecem no mercado. O nosso cncontra-sc

belamente conservado, e Isto bastante o recomenda e valorisa.

3060 Oommentariorum du Alcolnu-eiisi Moslonim BiblioUicca Liliri

Ires. Ill (|iiibus liavul pauoa aii reni litleiaiiaiii ilhisliaudain, ac fortassi.s

auíçeriila facionlia. hiiousque abdita, reseiantiir. (Escudo das armas reais

l>ortug(icsas; gravura em madeira). Vonimhrieoe,, E.c Typograplna Açude-
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mco-Eegia MCCCXXVII. Cum Facultale B. Vommnionn pro Censura Lihrur

noK. In-4." gr. YI-632-XXIV pai^s. E.

As pags. 3 a 8 (íniniis. ; a mimeração só começa a divisar-se de pag. 'J em diante) iiisciem

um «PRAEFATIO.»
Obia interessante e de muito merecimento. Inocêncio registando-3 no seu Dic. bibl. port.

(tomo II, pag. 311), em nota com que acompanha o mesmo registo, lefere-se assim a

respeito desta produção de fr. Fortunato de S. Boaventura:

«Alem das noticias importantes a diversos respeito para a bibliogiaphia em geral, e portu-

gueza em particular, que se acham disseminadas por esta obra de summo trabalho,

encontram-se ahi trausciiptos alguns fiagmentos em linguagem, copiados dos códices

respectivos. Entre estes, é talvez o mais importante uma versão antiga do começo de

Tractado de S. Isidoro de Sevilha, que se intitula .-'De ajuntamento de boos dictos

e palavras.' Occupa de pag. 379 a 391.»

«A obra e seu auctor foram elogiados pelo caideal Mai no tomo V do SpicUeg.

Roman. a pag. 97.»

Edição bem executada; impressão nitida sobre magnifico papel de linho. Os exemplares

não são já vulgares no mercado.

aOtí7 HISTORIA
II
CHHONOLOGICA, E GHlTiCA

||
D,\ HEAI> ABBADIA, aJ // n

DE ALCOBAÇA,
II
DA CONGnEGAtjÀO CISTEKCIENSK DE Pt^imilTAL,

i| í^/^ú^
PARA SERVIR DE CONTINUAÇÃO

1|
A' AI.COHAgA ILLUSTKADA || DO '

CHRONISTA MOR
II
F, MANOEL DOS SANCTOS

||
POR ||

F.' FORTUNATO
DE S. BOAVENTURA, || Mmge de Alcobaça, e Chronifta Geral da Urdem de

S. Bernardo.
\\
(Escudo das armas reais portuguesas ;

gravura em madeira)

II
LISBOA :

II
NA IMPRESSÃO REGU.

||
Anno 1827.

i| -í^fê- ||
Com Licença.

In-fol. peq. de XL1II-188-VII 84 pags. E.

As pags. pieis. III a XII inserem ; «PARECER DE JOSÉ AGOSTINHO DE MACEDO
|j

SOBRE A PRESENTE OBRA.» (datado e subscrito no fim : <Lisboa 25 de Dezembro

de ÍS26.\ José Agostin/io de Macedo.»); e as pags. XIII a XLIII uma -INTRO-

DUCÇÃO.» á obra. As ISS p.ags. o texto propriamente dito da obra; e as VII pags.

imediatas (inunis.) o -INDEX.» e as «ERRATAS.»- «ErriiLas nas Provas, e Addicções,

que vão juntas a esta Obra» ; e as S4 pags. finais: «PROVAS, E ADDIÇÕES.»
Trabalho valioso e que demonstra bem a profunda erudição do seu autor. Muito interes-

sante para o estudo da literatura portuguesa em geral e ramo bibliográfico ein parti-

cular.— Já difícil de obter no mercado. -Figanièie, Bibl. hist. port. n.o 1302;— Ca-

tálogo Palha, n.o 2450.

/^^o3068 Vida c milagres lie Sanlo António de Lisboa. Obra de um A. Ano-

iiynio, porém da Ordem dos Frades Menores... Coimbra, Na Uenl Imprensu

da Lnirersidade, 1830. In-8.° de 288 pags.

Obra estimada. Edição comprehendendo texto em latim e português, vindo aquele nas

pags. pares, e este nas ímpares. Rara. Exemplar falho do frontispicio com o titulo da

obra em português.

S. Boaventura e Menezes {D. Maria Ânfuvia (?c).— Vcja-.^u : Crasscl (/'.

Jcaii).—Historia da Igreja do Japão . ,

.

30(59-5. Caetano {Fr. lynacio de).—Dis.sertarào uritioa, o apologética da aii-

theiíticiílade do primeiro Concilio Bracarense, celebrado em 4U, vendi-
^-^c/ "^

cada contra os vãos esforços, que para provar ;i sua supposi(,:ao fizeram ^ /^
Gaspar Estago, o P. M. Macedo, o Dr. Manoel Pereira da Silva Leal, e

ultimamenle hum saláo moderno. Seu anthor Lusitttno Philopatrio. Lis-

hoa: Na Hegia 0§cinu Tijpografica Anno MDCCLXXIIl. Cum Ucmça da lical

Meza Censória. In-4.° de 210-1 pags. E.
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V

'c-i^

Segundo iiifoinin Inocêncio (Dic. blbl , tomo 3. o, j)ags. 204-205), a obra do sábio moderno

(P. Aiilonio Pereira ilc Figueiredo), qnc fr. Ignacio de S. Caetano refuta na sna Dis-

sertação, nunca clicgon a pnblicar-se. e isto por ler ficado suprimida na Mcza Cen-

sória.

.'1070— S. Caetano Damásio (Fr. Manoel rfe).— Thebaida portugueza: Compen-

dio Ilisloriuo liii (Joiígregac^fio rios Monges pobres de Jesu Christo da Serra

do Ossa, chamada depois S. F'auIo I. Eremila, em Portugal. Oiíerecido ao

Serenissimo Senhor Dom ,loão, priíicipe do Brasil N. S. Por... Ex-Heitor

tieral da dita Ordem. Tomo 1. (Kscudo darmas da mesma Ordem
;
gra-

viira em madeira). Lubua. M. fJ. CC. LXXXIU. (ÍJOo). In-S.", 2 vols. du

XX-362 e XIX-502 pags. E.

As XX pags. prels. do tomo primeiro compreendem: titulo; Taxa do preço de cada exem-

plar {480 reis); Dedicatória ao Príncipe D. Joiio ; Prologo «Ao Leitor.»; «Protestação

do anllior ; e um atestado de José Vitoriano Xavier de Carvalho de Sousa, oficial do

Arquivo Real da Torre do Tombo.

As XIX p.igs. prels. do tomo segundo : titulo ; Taxa do preço de cada exemplar deste

tomo (500 reis) ; Dedicatória ao Príncipe D. João (diversa da que vem no tomo I) ,•

«Noticia ao Leitor.» ; e outto atestado de José Vitoriano Xavier de Carvalho de Sonsa-

Crónica monástica nmito apreciada. Já pouco comum no mercado. Belo exemplar.—Catá-

logo Palha, n.o 2471.

3U71-S. Carlos (Fr. Mamiel rie).—PANEGYRlCO
1|
FUNERAL H Nas K.r&iuias,

que fe celebrarão em Leça
||
AO ILLUSTIilSSIMO, E REVERENDÍSSIMO

SENHOR
II
FR. FILIPPE DA TÁVORA || E NOEONHA,

||
BALLIO DE LEIjA,

GOMMENDADOR DAS |1 Comendas de Oleyros, Eílreyto, & Álvaro, & da de

II
Rionieaõ, Roílos, & Eroflos, General que foy, das

|1
Galés, & Navios do

n Malta, do Confelho de
|| Sua Magellade, &c. || LUCTUOSAMENTE 1|

Hxor-

nado com vários Poemas de ãiverjos Authores,
\\ E EXPOSTO COM AFFE-

CTITOSO AGR.\DEC1MENT0|1PEL0 P. M. FR. MANOEL DE S.CARLOS,

II
Religiofo de Santo Agoftinho, Qualificador do S. Ofiicio, |1

Provifor, &
Vigário Geral de Leya...

||
(Peq. vinheta ornamental) || LISBOA,

j] NA
OFFIGINA DA PASCOAL DA SYLVA,

|1
Impreflor de Sua Magellade.

II II
M. DCCXVL II Cem todas as licençns neceffárias. In-4.° de 151 pags.

nums., além de uma contendo apenas, ao centro, uma vinheta ornamen-

tal, e XVI inums., finais (as VI primeiras inserem quatro Sonetos e duas

Decimas de vários autores em louvor de Fr. Manuel de S. Carlos ; e as

X imediatas as «LICENÇAS» (Da Riligião.— Do Santo Ofticio. — Do Ordi-

nário.— Do Desenjbargo do Pago.) perniitiudo a impressão do livro). E.

As 151 pags. nums. compreendem : frontispício, impresso a preto e vermelho (pag. I ; a

2 em branco) ; numerosas poesias, em vários metros de rima, de vários autores (pags.

3 a 116); e o «PANEQYRICO FUNERAL...» propriamente dito, cm prosa (pags. 117

a 151).

O volume consta de vinte e um cadernos de impressão de quatro ff. cada um, ffibricados,

no pé da ficnte das duas primciías ff. de cada uni deles, respectivamente, de A ij (a

primeira fl. deste primeiro caderno não .apresenta a competente rubrica A) a X, Xij*

Não ha cadernos com as rubricas J e U.
No fro.itispicio são impressas a vermelho as linhas: 2, 4, 5, 7, 13, 15, 20 e 21.

I.ivro, pelas peças que o compõem, nmito curioso e estimado. Formosa edição, muito bem
executada; nitida impressão sobre magnifico papel de linho, muito alvo. Enriquecidn

com uma boa gravura alegórica reproduzindo, denlio do oval, o retr., em meio coipo,

de Fr. Felipe de TavOra e Noronha, Bailo de Leça. Esla gravura contém R seginnte ru-

brica do artista que a trabalhou ; felix Bellingen Afes em Lisboa.
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Os exemplares são RAROS. O nosso, muito bem conservado lem apensa no fim uma < Co-

pio da Carta tscrita ao P.' D. Joseph Barbosa sobre a censura q fez ao panegyrico

juneral do Bailio de Leça,^ (A censura (aliás «APfKOVAÇAM.») a que se refere esta

Carta, é datada de : «Lisboa nefta Cafa de Noffa Senhoia da Divina |1
Previdência em

21. de Julho de i7i6.>, e vem inserta nas três penultim.as das XVI pags. inums. finais

do vol.). -Catálogo Palha, n.o 4379.

S. Cirilo [Fr. Thonins (íe) — Seniiaõ. . . rio .Aclo d.i Fee... de Lisboa. .

.

IGIO.— Yeja-se; ^liíos da Fé {Sermões de).

3072— S. Dâmaso (Fr. Manoel rfe).- VERDADE
||
ELUCIDADA,

||
E FALSIDADE

CONVENCIDA,
||
DE CUJAS DEMONSTRATIVAS CONCLUSOENS CONSTA

COM EVIDENCIA HAVER
II
tido a Sanla Inquisição Lusitana dous Iiiqui-

fidores Géraes fucceflivos, ambos com o nome de Fr. {| Diogo da Sylva,

hum da Sagrada Relis^iaõ dos Minimos de Saõ Francifco de Paula, ouiro

da Se-
II
rafica Religião dos Menores de Saõ Fnincifco de Afliz, o menor

com caracter de Bifpo de
|1
Ceuta, o Mínimo fem o tal caracter; efte o

ultimo antes da creaçuõ do fupremo Tribii- || nal, aquelle o primeiro depois

de fua creaçaõ. || SEU AUTHOR HO REVERENDO PADRE
jl
Fr. MANOEL

DE S. DÂMASO,
||
Pregador, Bibliolhecario do lie;il Convento de S;iõ Fran.

cifco da Cidade
||
de Lisboa Occitlental. . . ||

OUE DEDICA || A' IMMACU-

LADA RAINHA DOS AxNJOS
||
MARIA SANTÍSSIMA |1

NA PRESFNC,A DA
SUA ESPECIOSISSIMA IMAGEM DO

||
Goro do Convento de S. Franciíco

da Cidade de Lisboa Occidental,
|| E SUBDEDICA

1|
AOS EXCELLENTISSI-

MOS, SAPIENTISSIMOS
II
CENSORES II DA ACADEMIA REAL

||
DA HIS-

TORIA PORTUGUEZA.
||
(Vinheta ornamental ; gravura em iiiadeira)

||

LISBOA OCCIDENTAL, || NA OFFICINA DA MUSICA. || ||
Anno

M.DCC.XXX.
II
Com todas as licenças neceffariaf. In-fol. de LXl V pags. (prels.)

inums. e 603 nums. (as ultimas 74, a duas cols., de «ÍNDICE»), além de

uma em branco, três inums. de -ERRATAS.» e outra em branco,

finais. E.

As LXIV pags. prels. compreendem : froníispicio, impresso, em linhas alternadas, a preto

e vermelho (pag. 1 ; a II em branco) ; em caiacteres itálicos, a «DEDICATÓRIA || A'

SEMPRE AUGUSTA, E IMMACULADA ' RAINHA DOS ANJOS || MARIA SANTÍS-
SIMA.... (pags. III a V); a SUBDEDICATORiA

;;
AOS

1!
CENSORES j;

DA
REAL ACADEMIA |; DA ;; HISTORIA PORTUOVEZA.» (datada e subscrita no fim

;

• ...Convento de Saõ Fran-||circo da Cidade de Lisboa Occidental em S. de Dezem-

B bro de 1728. ||De Voffas E.tcelíencias ', Perpetuo Orador || /r. Manoel de Saõ Da-

ma/o.'; pags. VII a XII); «LICENÇAS.. (Da Ordem. -Do Santo Officio.-Do Ordi-

nário. -Do -P-aço) permitindo a impressão da obra (pags. XIIl a XXV; a XXVI em

branco); a duas cols. por pag., o «ÍNDICE || DO QUE CONTEM A PRl- ;;
meiía

parto (pags. XXVII a XXIX); também a duas cols.: «ÍNDICE !| DO QUE SE CON-
TEM NAU fegimda parte., (pags. XXX a XXXll) ;

«CATALOGO :i
DOSAUTHORES,

||

^BULLÁS pontifícias, RETRATOS, MONUMENTOS, ES-., tylo, e tratamento

da Se ApoJtoUca...^ (pags. XXXIII a XXXVI); «AROVMENTO || DO MOTIVO, E
FIMIldefta obra., ipags. XXXVII a XLVIII) ; e «PREVIA ADVERTÊNCIA

jl
ao Ley-

tor.» (pags. XLIX a LXI ; as LXll a LXIV cm branco).

A composição tipográfica, adornada de letras de desenho de fantasia, cabeções decorativos e

florões de remate ornamentais, foi executada com caracteres redondos e itálicos.

No frontispício são impress«s a vermelho as linhas; 2.", 4.", 10.», 12.", lô.a, 18.", 21. «,

23.a, 26.a e 23.»

Obra interessante e muito estimada ; e ácêrca da qual Inocêncio, no seu Dle. bibl. (tomo V,

pags. 40S-409), diz:— «Foi escripta para servir de contestação ao que no referido ponto

escrevera com pouca averiguação Fr. Pedro .Monteiro, na Historia da lnqmsl(ão O
sr. A. Herculano na Historia do estabelecimento em Portugal da mesma Inquisição,

oõ
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nz justiça ã pia fé e critica de Fr. Mannel de S. Dâmaso, qne ncsu obra derrotou

completamente o sen antagonista.»

Edição magnificimcnie e.\ecntada ; impresso nítida sobre óptimo papel de linho, bastante

xl>-ú. RARA. Belo exemplar. -Figanière, BibL tíst. port, n.o 14SS.

3073—S. Domingos 'Fr. Anlonin df).— Comecnm ns| vidas...—Coiínlira..

.

(Do frontispício aamof n exacta reprodução fotc-ziticográfica 'jue ífg\ie):

(O original mede 25õxl62''^]

In-fol. -.ie IV p:^s. (prels.) inums., 503 nums. e iiiai.* IV intuns. e iisia

em branco, finais. E.
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Na primeira das IV pags. prels. os dizeres do frontispício e o alçado que o euiljeleza

(acima reproduzido eui íoto-zincografia) ; a pag. U em branco ; e nas pags. III e IV,

em caracteres itálicos, o Prologo, precedido da epigrafe

:

Segue 1)0 Prologo.

De iiagina 1 a 203 decorre o texto propriamente dito, disposto a duas cols., abrindo, no

alto da primeira coluna da primeira pagina, peia rubrica

:

<Começa a vida H do glorofo (sic) padre norfo Tam Do
l\
mingos fegundo a efcreue

Tanto
II
Antonino em a. iij. parte hiTtorial »

e rematando, no final da segunda coluna da pagina 203, pelo usual -«riNIS.-

Das IV folhas inums. finais, a primeira insere a declaração (pela qual se conhece o

nome do autor da obra) e o registo do logar, nome do impressor e data da im-

pressão, que, em reprodução foto-zincográfica bastante reduzida (o eriginal mede

155XI401»»), apresentamos em seguida:

^,,|Otno começamos a dizer líoproeAio JcAeliuro&fíma
pi*"^ ri3mcnteíccontcninoc3tal3gofcguintc:forát(lasvn(,if
' d dosíin£ios(jucpor diucrfostcmpotflortceram rsordí

it
[jdcfamDommgos.com.T crónica de muytos religio/oi

•infigncsdamcfmaordera&comasmaisdoutrmasmujr

proueytofis que nclicíeconccm, traduzidas de autbentiCJs h:ftotjas d«
latimcmltngoagcportugucsporhorcligiofoíídoiitopidre frcy Aa-
tomo de fam Domingos, frade da mcfma ordem. Aprouando ho on«

ucrcndos padres trcy Alcyxo dcfaníla Mana, prcfentado & vi

gayro geral deftaproUinciadcPo/tugal. Frcy Bertolamca

dos mártires meftrc em fanftiThcolegia.Frcy Diogo
Je lemos 6c frcy António Sarrjo difinidoresdc hú

capitoIoprouincial.Foy tambéreui/lo Sc spro

uadoporhorcuercndo padre meílre frcy Ic

ronimo di Azambuja que cntam exj

tniaiui os liuros por ccmilTua

Efoyínipretroemamuyto nobre Sclealcidadc

áe Coimbra.PerloamdiBarreyra.ííIoi

AIuirczcmprcíTorcsdi vniuerfidade.

Acaboufc ao&iviii.dia*<io

Desde Setembro.

Ce. IJ5*.

segui depois uma advertência àcêrca dos erros gráficos da impressão

:

«áT Muytas dições vã erradas por inadnertentia da impretraõ que ho douto ley-

tor fácil-
II
mete poderá emendar, fomente ettas auifamos. f. que onde diz «egrlgen-

cia, ou craro fe lea || nigligencia & claro & affi nos demais vocábulos femelhantes a

eftes, & na vida de S. Vice- {| te onde diz Oregorio decimo fegundo, fe diga duodé-

cimo : & onde Pêro de Lima Pêro de lu
{|
na. Onde genua genoua. Na vida de S. An-

tonino onde diz arrependendo-se do que fizera te || mendo ; fe acrecente hi ou & di-

gam ou temendo.»

Nas pags. II a IV (ultimas), a duas colunas, o índice das Vidas de santos e de reli-

giosos insertas no volume e dos capítulos em que as mesmas são divididas, índice
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que é precedido do seguinte sumario, cuja composição tipográfica abrange uma so

medida

:

Ho riimario das coufas que em elte liuro fe cotem lie ho Tcguinte. Primeyramente

a vi
II
da de noffo padre fam Domingos Iam Pedro mártir. De S. Thomas De

Aquino, De [I fam Vicente. De fancta Catherina. De meífre lurdam fegundo geral da

ordè. De S. || Peroísonçaluf s. De S. frey Qii. De fam Cõçalo de Amarãte. Depois

das quaes fe poí
Ij
hua geral crónica de todos 03 inTignes religiofos que elta reli-

giam teue defde lua fundaçam || tee noffos tempos, no fim da qual Te efcreue liua

carta de muy Tancta doutrina pêra 03 leligi |; olos 6t depoys fe notam alguas cou-

fas colligidas de diuerfos autores afli acerca dos votos efll fenciaes como das mais

couTas que nos obrigamos e guardar.-

A fechar a segunda coluna da ultima pagina o costumado-* LAVS DEO.»

A vida de S. Domingos, que contém XVII Capítulos, decorre desde a pag. 1 até parte

da primeira coluna da pag. 25, scguindose uma epistola de mestre Jurdam, prece-

dida da epígrafe:

• Começa bua epifiltola do reucrédo padre meftre lurdauí di
||
rigida aos frades da

ordem dos piegado- [; res, fobre a trefladaçam de noffo padre || fam Domingos.»

que vai até meio da segunda coluna da pag. 26 ; depois

:

Começa a vida lide fam Pedro mártir. Como a efcre||ue Tanto Antonino e a ter-

ccyra par- te hiftorial, & outros hiftoríadores || autênticos.»

que conta V Cap. e vai até final da segunda coluna da pag. 32; no alio da pri-

meira coluna da pag. 33 ;

«Começa a hifto |l ria de fam Thomas de Aquino, como a efcreue facto Antonino
||

arcebífpo de Florença.»

que se divide em XI Cap. terminando um pouco mais além do meio da segunda co-

luna da pag. 45 ; na parte inferior da segunda col. da pag. 45 :

«Começa a vida !| de fam Vicente confeffor.»

que contém VIII Capítulos, e imediatamente ao ultimo:

• Seguefe hiia epif ||
tola do Papa Clemente feptimo

[i
afrey Vicente de fam Ocmeniano

II
procurador da ordem dos prega || dores, em que lhe manda que ef || creua a vida

de fanto Antonino arcebífpo de Florença.»

que termina um pouco acima do meio da primeira coluna da pag. 57; e seguida-

mente :

<Começa a vida
||
de fanto Antonino aicebifpo Fio

|| rentino.»

que conta XI Cap., finalizando quasi no alto da segunda coluna da pag. 70; depois:

•COMEÇA A VIDA DE SAN- 1[ cta Catherina de fena como a efcreue fancto
|| Anto-

nino na terceyra parte hiftorial."

que contém XIII Cap. e vai até final da segunda coluna da pag. 90; no alto da pri-

meira coluna da pag. 91

:

«Começa a vida
,

de frey lordã Teutonío meftre
:
da ordem dos pregadores tirada

da II terceyra parte hiftorial de fancto
|| Antonino & do que escreue frey |1 Alberto

de Bolonha orador.»

que se divide em VIII Cap , e vai até meio da primeira coluna da pap. 103; depois:

«Começa a vida
||
do bê auêturado padre fam Pêro

I|
gonçaluez

; como fe achou e mão
lide hu facerdote de autoridade, ollqual a empreftou aos cõfrades da víonfraria
que eftc gloriofo fancto; Ic em Lisboa, dãdolhe primeyro

|;
penhor: porque a linha

muy efli
]| mada nem doutra feyçam a que- {| ria conceder.»

que conta V Cap., terminando o ultimo quasi no alto da primeira coluna da pag.
109 ; seguidamente

:

«Começa a vida
||
do gloriofo padre fam frey Gil, |[ como eftaua em ho mefmo liuro

II que a precedente, & parece tira- 1| da da que eftaua cm ho conuenfo Ij de Santarém,
porque a efcreueo |i liíi frade noffo de grande autori- || dade, como perecera r ho
pceffollda hiftoria.»
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que se divide em VI Cap., terminando quasi no final da primeira coluna da pag 119;

e, abrangendo a epigrafe ainda uma linha da referida primeira coluna

:

<Começa a vida || de fani Gonçalo de Aniarãte como || Te efcreue em ho liuro das

vidas dos || fanctos que comfimente te chama ' Flofantorum.»

qne contem V Capítulos, o ultimo dos quais (um pouco além rio meio da primeira

coluna da pag. 122) tem por remate os seguintes dizeres:

Acíihamfe ;is vidiis de algCís liuiclos

da ordem dos preegadores copiladas de diuer

Tas hirtorias, & trefiadadas de latim em
português, em ho começo ou fim

das quaes Te mortra quanta'

autoridade tem cada

húa delias

e ainda na restante parte da referida coluna:

•ComeçaTe hfla cro ||
nica da fagrada ordem dos preegadores, |j copiliada de diuerTas

hirtorias authenticas || .f. fancto Antonino, frey Alberto de Bolo- 1| nha, ft aigúas da

crónica que tfta no liuro || das conrtituyções. •

que conta XXXVII Capítulos e vai até final da segunda coluna da pagina 1S9, fe-

chando com estes textuais dizeres:

Acabafe a crónica da ordé dos preegadores

copilada de diuerfsos hiftoriadores, & tira

da de latim em lingoajem português.

No alto da primeira coluna da pagina 190

:

«Começa hfia caril ta que hfi deuoto religiofo (crcefll fe que foy frey Hieronimo

fauo
\l
narole de ferraria) efcreueu a hua

|
fenhora chamada dona Magda- leiía

Conderfa de Mirandela, que 1,
queria entrar na religiam, a qual || procuramos de

trafladar em lin-
1|
goagem portuguefa, porque con || tem em fi perfeyta inTtruyçã

pa II
03 religioros.>

que se divide em cinco capítulos («^TDo fim dos religiofos. ||
CAP. I.»- áT Do

voto da caftidade IjCAP. II..-.^Da obediência.! CAI'. III..-<^Da pobreza.;

CAH. IIIII.» (S(c)—'UOe outros particulares auifos..
||
CAP. V..) e decorre até quasi

a meio da segunda coluna da pag. 194, fechando com a usual indicação: — <áTFini

da Epiftola.» Depois segue-se:

íAlgíias inftruyções pêra os religio-|| fos, copiladas de diuerfos fanctos.

>

que compreendem VIII Capítulos, e vão até final da segunda coluna da pag. 203

(ultima das pags. numeradas), onde se vc o clássico— FINIS.

A composição tipográfica, esmaltada de numerosas e lindas letras iniciais de desenho de
fantasia (gravura em madeira), foi efectuada com caracteres redondos de vários

corpos, e ainda com itálicos de um só corpo no Prologo (pags. prels. III e IV).

O volume é constituído por treze cadernos de impressão de oito ff. cada um, rubricados:

o primeiro, no pé da frente da segunda, terceira e quarta íí., respectivamente : A ij,

A iij, A iíij ; e 03 onze imediatos, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada
um deles, respectivamente: B, B ij, B iij, B iiij a M, M ij, M iij, M iiij ; e o treze,

e ultimo: m (sic), n ij, n ííj, n iiij.

Na numeração das pags. notam se diversos erros : de 2 passa para 7; as pags. 13 e 14

estão numeradas, respectivamente : 13 e 16 ; a pag. 19 aparece numerada 29 ; a 30,

19; a 43, 41 ; as pags. 65 e 66, respectivamente: 75 e 76; a 98, 111; a 111, 98; a

117, 119; a 167, 170; a 170, 167; e, finalmente, a 196, 199. O texto porém está

completo.

Livro notável sob vários aspectos; tem peças de muito apreço; e está incluído na lista

das obras portuguesas consideradas clássicas. Edição primorosa e nitidamente im-

pressa (a única vinda a lume até hoje). Os exemplares, que podem dízerse precio.

SOS, são actualmente MUITÍSSIMO RAROS; nem nos consta que tenha aparecido
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algum no mercado de ha muitos anos a esta parle. O nosso, aparte um leve conserto

num canto da folha do frontispicio, encontra-se optimamente conservado, o que sem
duvida o torna ainda mais apreciável e valioso. -Barbosa Machado. Blbl. Lusií.

tomo I, pags. 256-257;- Inocêncio, Dtc. blbl., tomo I, pag. l^:-Pintodc Matos,

Man. blbl. port, pag. 519; -e Catálogo dos autores que antecede o Dlc. da Academia.

Fr. António de S. Domingos, o traductor da obra, natural de Coimbra, faleceu na

_ mesma cidade em 1596, contando 65 anos de idade.

;i07t-S, Francisco (Fr. Luis rfe).—LIVRO
||
KM QVK SK CONTEM TVDO

H
o

rpie toca ;i Origem, Regrn, Eltatutos,
|1
Ceremonias, Privilégios, & Progref-

C''Q 1"**
II

''i' Í!igr.'itiri Ordem Terceira da Pe-
1|
nitencia de N. Seraphico

i!
P. S.

í Frnnoilco.
|| Compofto pelo M. R. Padre

||
Fr. LVIS DR S. FRANCISCO.

||

I.eyior ApoftoUco âe Moral no Covvento de
|{ S. Francisco do Porto. ^ nelle

Cõmiffurio || Vifitador da fngraãa Ordem Terceira
|| da Penitencia, ^ Pre-

gador 3íif- \\
fionario .l/)o/ío?!co. ||

Mamioií-o dnr ao Prelo à lua niifin. &
jior lua

II
ordem, o Irmão loão Baiililta liibeyro, fillio

i|
indiano da dit.a Or-

dem 'lerceiía, & Mer- 11 cador de Livros n.i Cidade do Porto.
||

(Linli.-i úc.

peqs. vinhetas de enfeite simetricamente dispostas)
||
LISBOA.

|i
Na OfTi-

cilia de MIGVFL DESLANDES.
|| M. DC. LXXXIV || Com todas as licenças

neceffárias. In-8.° peq. de XVI pags. (prels ) innms. e 589 nnms.. nfru-a

nma em branco, final.

As XVI pags, prels. compreendem o segiiiiilc: titulo (pags. I ; a II em branco); cm car.n-

cleics itálicos: «DEDICATÓRIA F A todos os Iimãos Terceiros», subscrita pelo .intor :

•Vofro indigno Servo, & Cõniifrario, |1 /rey Luís de S. Franclfco.> (pags. III e IV);

«PROI.OOO
II
AO LEYTOR.., subscrito no fim: -O Irmão loão Bautifta Rlbeyro,

Mer-
II
cador de Livros na Cidade do Porto.* (pags. V a VIII) ; em caracteres itálicos,

a «Proteftação do Author.» (pags. IX e X) ; e <L1CF.NÇAS.» permitindo a impressão

do livro (dez, todas datadas de Lisboa, 1683) (pags. XI a XV ; a XVI em branco).

Na composição tipográfica, embelezada de duas letras iniciais de desenho de fantasia,

• quatro cabeções e uni florão de remate ornamentais, empregarani-se caracteres redondos

e itálicos de vários corpos.

Livro estimado e pouco frequente no mercado. Bom exemplar. -Não citado por Xavier d.i

Cunha nas Impressões Deslartdeslanas.~CA\i\ngo Monleverde, n.o 4003.

lio?") Penitilogio sacramental, e fami espiritual para se acertar segura-

mente na viagem desta vida com o felioe Porto da Gloria. Composto Pollo

R. P. M. Fr. Luis de S. Francisco, Leytor de Moral, ^ Pregador Missio-

^^ é ,
,

nario Apostólico... Fm Coimbra. Com todas as licenças necessárias. Na

/ "flL^ P^cína de Manoel Dias Impressor da Universidade Anno de i6nr. In-4.° de

C^' X IV. (prels.) iniims., 252 niims. na frente e mais VI iiiums., finais. E.

As X ff. prels. inunis. compreendem: frontispicio; Dedicatória ao Eminentíssimo Senhor

D. Veríssimo de Alencastro, Arcebispo inimas qiie foy de Braga... > ; «Prologo pêra os,

que lerem este tratado.» ; «Index de todas as matérias qve nos Cap. deste Livro se

trataõ.»; e «Licenças» permitindo a impressão da obra.

Obra estimada. Edição original, e a linica dada a lume até hoje. Multo rara. Belo

exemplar, com óptima encidernação moderna (inteira de carneira), imitaudrfantiga.

3(176 QVARTETOS.
|| E

||
SRXTILH,\S ELTCHARISTICAS,

|1
cantadas

Iiella lolfa de dilcnrlos predicatiuos, sobre os dous Hyninos das M;itinas,

^ & Veiporas da Solemrd- |1 dade de Corpus Chriíti, no Triduo Annii.al Fef-

/) í' liuo |l que fe faz ao Deíagrauo do Saiitiílimo Sacramento pello íacrilego

delacitto que contra elle le cometco na
||
Fregneiia de Odiuellas, eiri o

anno de 1675. A. qual
||
Feita faz todos os annos a Irmandade dos F.lci;uios

II
dtífoiífores do AlliíTimo Myíterio da Fee, eroo-

|| ta por eíla occaliaõ nm
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1

o Real Con-
|1 uenlo de S. Franciloo do Porto.

|1
DlSCVUSOrOS ||

noa fo-

breditos Triduos Fesliitos dns Tardes de cada anno
\\
O M. R. P. M. FH.

LVIS DE S. FRANCISCO \\ Pregador, gj- Leitor ApofioUco de Moral no

dito Conuento. . . 1|
... ^ natural da \\

Cidade, ^ Corte de Lisboa, com oit-

troít vários W Sermoens que fa« JMníos. |1
MAND0U08 DAK A IMPUESSAM

F'01í SUA ORDEM ||
& à íiia culta João Baptilla Riheyio mercador de

Liuros, &
li
filho da dita Ordem 3 . . || |1

EM COIMBRA. Com todas as

licenças neceffarias. ||
Na Oflicina de JOSEPH FERREYRA, imprelíor

|!
da

IJniverfidade. Anno de 1628.— In-4.'> de IV folhas, (prels.) inuins., 201 IV.

niiins. na frente, uma em branco e mais VIII inums., finais.

As IV folhas prels. coiiipreendeiii : titulo, ornado de t.irja composta de peqs. vinhetas tipo-

gráficas de ornamento (frente da fl. I ; verso em branco); em caracteres itálicos: «DF--

DICATORIA DO AUTHOR |1 A || IRMANDADE DOS ESCRAVOS DO ALTÍSSIMO

;;
MYSTERIOS DA FEE.., da(ada e subscrita no fim : t...Co:iuvento de São Fraii-

cifCO do \\ Porto em lo. de Abril aaito r6»o, O Voffo hinuilde Capellão, ||
Fi. Lnis de

São Francifco.. (fiente da fl. II); «PROLOGO AO LEITOR., datado e subscrito no

fim: «... Porto em 22. de Junho«de hjSi.|| /oõo Bautifta Riõeyro.' (verso da mesma

fl. U); uLlCENC.AS." permitindo a impressão do livro (fl. III); e «INDEX H DOS ||

SERMOENS DESTE LIVRO., (frente (veiso em branco) da fl. IV).

Nas folhas 1." a 16." e 151.' a 180.', embora contadas e incluídas como folhas, vê-se a

numer.ação das respectivas paginas, isto é, nas primeir.is de 1 a 32, e nas segundas de 1

a 20.

Quasi todos os Seimões, que são dezoito, leeni frontispício próprio.

Única edição que até hoje se fez destas prédicas, e da qual Inocêncio não pôde \'cr nenhum

exemplar, citando a obra unicamente por a ter encontrado registada na Bitji. Lusit. de

Barbosa Machado Muito rara. Belo exemplar.

7 QVATORZE |l SERMOENS ||
FVNERAES,

||
EM QUE SE ENCER-

RAM, HUM NA MANHÃ
||
dos Finados, cinco com nova traç^a nos Anni-

veríarios
II
dos Irmãos Terceiros, rinco em differ&ntes Anniver- 1| farios

com diverlsos titules, hum na Prociílam dos || OÍIos que faz a Miíericordia

na tarde dos Fina-
||
dos, &, dous de Exéquias ; Pregados na Cidade do Porto

\\

Pelo M. R. P. Fr. LUÍS DE S. FRANCISCO. |1
Miflionario, & Leytor Apofto-

lico de Moral, Chroniíta,
||
& filho da Província Obíervante de Portugal

de- N. P.
II
S. Francifco, natural da Cidade, & Corte de || Lisboa, lendo

Cõmiílario Vifitador dos ||
ditos Irmãos Terceiros: TMdicados ao lliuftrif-

fimo Senhor \\ DOM JOAM DE SOVSA,
||
do Confelho de Sua Mageftade na

Dioceli do
II
Porto, & SimilBer da Cortina.

||
(Vinheta representando uni

vaso com tlores
;
gravura em madeira)

|| LISBOA, ||
Na Officina de Miguel

Oeslandes, Impreílor de S. Mageftade. || -'ij f;o»/i iodos as licevraf

neceffarias. Anno 1690.— In-4.° de VIU pags. (prels.) inums. e 290 nums.,

decorrendo tia 280 em diante : «Alphabeto de tudo o que ne- |1
fte livro fe

contém ordena- 1| do pelo A, B, C.» E.

As VIU paginas prels. conteem : frontispício (pagina I; a II em branco; em cara-

cteres itálicos: «DEDICATÓRIA, (datada e subscrita no fim: «... Lisboa em i^. de

Setembro de 10S7. ]. O menor Capellaõ entre os de V. lllurtrifrima, || & feu Orador

mui empenhado, : />. Luis de S. Francifco.' (pags. III e IV); .LICENÇAS. (Do

Santo OfBcio. -Do Ordinário.—Do Paço.) permitindo a impressão (pags. V a VII) ; e

• INDEX dos Sermões, que fe contem nefte !l livro.- (pag. VIII).

A composição tipográfica, executada com caracteres redondos e itálicos de vários corpos,

acha-se embelezada de letras iniciais ornadas e de cabeções e florões de remate or-

namentais (gravura em madeira).
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n

Esta edií^o das prédicas de fr. Luis de S. Francisco é a única até hoje dada a lume.

MUITO RARA. Belo exemplar. -Não citadas por Xavier da Cunha nas Impressões

Deslandesianas.

:^078—S. Francisco (AV. Pedro rfe).—EXPI,ICA(}ÀO
||
1)0 SALMO

|1 CINCOENTA

II
FEITA A ÍIOGO DA MADRE

||
Dona Ifabel de Sancto António || ou de

l.imn
II

i'f//o P. Fr. Pedro de S. Ftaudcju. \l/rt<de Mtiior da Proui)icin\\ di;

Portugal.
\\
Dico ego opera nen

j]
InefTnbili (Vinheta cum as iniciais simbó-

/- (-^ lioas da Comp.a de Jesus: I H S; gia\ura em madeiral noinini. y Coi»

Iodas as liceni^as nect /farias. \\ EM LISR(_)A
|I
Por Pedro Craesbeeck Inipreílor

delRey. || Anno 1629.— In-4." de VIU IT. (preis). inums., 188 nnms. pela

frente e mais X inums., finais, de «ÍNDICE
||
DOS LVGABKS DA SAGRADA

II
Scriptura que nelle liuro íe alegão.» E.

Na irente (verso cm branco) das primeiras das oito ft. prels. o titulo acima transcrito;

na ti. II e frente da III as Licenças permitindo a impressão da obra; no verso da

mesma ti. 111, em caracteres itálicos, o Prologo «AO DEVOTO LEITOR.. ; de H. IV

a VI o .INDEX IDO QVE CONTEM
l,
cada hn dos verfos.» ; e nas ft. VII e VIII,

também em caracteres itálicos, a Dedicatória: «A MVITO REVÊ- 1| RENDA EM
CHRISTO MADRE

:
Soror Ifabel d'-. S. António Religiofa do in- 1| figne Morteiro da

Sperança de Lisboa. |{ Frei Pedro de S. Francifco D. S. P.

Livro clássico e bastante estimado. Edição primitiva, e ainda a única até hoje publicada.

MUITO RARA. Exemplar com o frontispício consertado, estando- parte dos dize-

res que o enchem recompostos á pena, em letra imitando a impressa.

3079—S. Gregório Magno.— Vita S. Benedicti Abbatis, mon.Kiliorum in occi-

denle palriarciíae el legislaloris. Auolore S. Gregório Magno Papa. (^om-

menlorio illtistrata a Philippo Jacobo Abbate... Permisíti Snperiormii.

Angustae Vindelicortim , Apud Franc. Aní. Veíth, p. m, Filium Bibliopolani.

1199. In-S." de X-XXX-VHI-480-XXlI pags. E.

Obra apreciada. Edição adornada com duas boas gravuras a buril (Petrus Alayer sciilpsit.)

:

a primeira reprezenta S. Bernardino e alguns dos seus discípulos ; e a segunda re-

produz o retr., em busto, de Pio VI.

iOHO—São João Pinto (P. Pedro df). —VlDA
||
ESPIRITUAL DO || HOMEM,

(:ONI.'ERIDÀ
II
com as 6. idades da vida

||
temporal, i COMPOSTA PELLO

/'. PPDliO
\] de Scõ loaõ Pwlo Tlieoloiju: Religiofo da \\ Coníjregovaõ de S loaõ

/i'!íuiiye/i/ia|| D1:.D1CADA AO SEMIOU DOM
||
Alexandre terceiro filho do

Excellêlissiiiio fenhor
1| & íereniílimo Príncipe Duque de Bragança

||

Doin Theodofio de clara & eterna
1|
memoria, que efteia

||
em gloria.

||

^ li Q '-' Anno (Escudo das armas reais portuguesas, encimado por viseira e cabeça

Q r' 'le dragão alado
;
gravura em madeira) 1633.

II
Svfcipe niea, vt tnultiplicentur

lihi aiini vUw. Prouerb 4. ||
||
LISBOA, com todas as licenças ne-

cellarias:
|!
Por Lourenço Craellieeck Iinpreílor delRey.— In-4.° de XII IT.

(prols ) inums., 2o3 nums. na frente e mais XXXVI inums., finais. E.

Na frente (verso em brauco) da primeira das XII ff. prels. inums. o frortfíspicio do
volume, embelezado de tarja constituída de pequenas vinhetas de ornamento tipo-

gráfico; na frente da H. II a lApprouaçaõ do Reuerendifsimo Padre Oera!.' (datada

e subscrita ; «Dada dm Saô Bento ds Enxobregas
li
oje 20. de Agofto da era de it)j2.

António de Sam Bento
\\ Rector Geral.') e o visto do Doutor lorge Cabral; no retro

da mesma H. II o visto de Frey Sebastião dos Sanctos., datado: «No cõ
li
uento da

Efperança de Lisboa, em 21. de No-
li
uembro de 1632.», e a «Licença do Sancto

Oilicio..; na frente da ti. III a Licença do Ordinário.' {datada e subscrita: «Lisboa

3. de Dezembro átWiói^.w loaõ Bezerra lacome Cliantre de Lisboa.», .Licença do
Paço., (datada e subscrita: «Lisboa a 23. de Dezêbro de 1 1633. 1| Caíra/. Sa/azaf
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Barreto.i), e outras: no verso da mesma li. III um cSONETO DO AVTOR.» e, em
caracteres itálicos, as «ERRATAS.» ; na ti. IV, em caracteres itálicos, a Dedicatória a

D Alexandre, filho do prii cipe D. Theodosio, a qual começa pela formula: "SE-

NHOR.» ; nas ft. V a Vlll o Prologo AO LECTOR.. ; e nas ff. IX a XII o INDEX
DAS CON-\\ flderações que fe contem em eftas duas idades.' (a primeira com

XII Conflderações, e a segunda com XIIH).

Nas 253 ff. nums. , a duas cohnas por pagina, decorre o texto propriamente dito da

obra; e nas XXXVI ff. inums. finais, também a duas colunas por pagina: de II I á

frente da XI em caracteres itálicos: •Primeira idade. \\ INDEX DOS LVQARES DA
ES-llCRIPTVRA SAQRADA.. ; do verso da mesma II. XI á frente da XXVI, também

em caracteres itálicos: ^Segunda idarfí'- 11 INDEX DOS LVOA-"res da Efcriptura

fagrada >
; e do verso da mesma II. XXVI ao verso da XX.XVI, em caracteres redon-

dos: «INDEX DASIICOVSAS MAIS NOTA- 1: ueis que neftas duas idades
:
Te

conthem.»

Na composição tipográfica, embelezada com um cabeção e vários florões de remate

ornamentais, aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Livro clássico e estimado. Edição primitiva, e ainda a única até hoje vinda a luuic.

MUITO RARA. Exemplar falto das ff. 61 e 62.

y08l— S. José (Fr. ilartin de).—Bvovo e.xposicion de los ijrecepto.s, qno iii

Ia regia do los frayles mt-nores oMigan a pctado inorUil, seguii la iiieiile

do los sumos iiontifices y de San. Biienauentiira. .. Aoin de nuevo visto, .

reconocido, oonegido de al^iiuas enalos, y con nueuas adiciones eii esta

quarta inipression, las quales van ai fin dei libro. Pidet.se ao Lector, que

lea tíl Prologo. Eu Lisboa... En la Iniprenla Craefbteckiana. ano lOõõ. In-8.o

de VIII ff. (prels.) nums. e 668 pags., alrin de 38 inums., finais, de

Tabla. E.

308t-A Â mesma obra :— De novo vista, reconhecida, e emnieiMlada de

algumas erialas, e com addicçoens novas, que vaõ no flm do Livro. Tra-

duzida de castelhano em Portuguez, e dada ao prélo por António de

Sousa da Silva. Lhbun (kcwenlol. nn (ifficina de Atilonin de Sousa da Sylrd,

M.DCC.XXXIX. In-4.0 de XX pags. iprels.) inums. e pags. nums., alóni

de mais III inums., finais, de Erratas. E.

As .\'X pags. prels. coni|)ieendeiM : fronlispicio ; Dedicatoti.i «A' RAINHA DOS ANJOS
MARIA SENHORAIJNOSSA .

; .1'ROLOGO ;i AO LEITOR..; <VERBA VlTyE.W

EX ORE BEATISSIMI PATRIS NOSTRI |1 Francisci, .id suos beaeiueiilos, & obe-

dientes filios.» : «TABOA
\\
DOS Títulos, que contém este livro em seus Tratados.» ; e

«LICENÇAS» (Do Santo Officio.-Do Ordinário. — Do Paço.) permitindo a impressão

da obra.

Autor (aliás tradutor) não mencionado i)or Inocêncio. Livro já pouco frequente no mer-

ckIo. Bo:n exemplar.

S. Joseph {Fr. Caetano de). — Sennam no Acto juihlico da Fp .. de Li,^-

hua. . . 1714. — Vtija-se : Antoi dn Fé (Sermões de).

:mi—S. José {Pr. Jerónimo de). -HISTORIA
||
GHlíONOLdGRlA || liA

|| ESCLA-
HECIDA ()HDE.M

|| PA li
SS. TlilNOAbE,

||
REDEMPÇÀO IiK CATlVO.s,

|!

HA
II
província HE POKTUGAL:

íí
PEniCâDA

II
AO SEMPRE AircrSTO,

E CLOHIOSISSIMO
II
PRlNf.lPE DO BRASIL

|1
1). JOAo,

||
NOSSO SENHOR,

11
POR

li
K. JERONYMO DE S. JOSÉ'. H Chroniflc, Ex-Befinidor, e Vifitcidor

(ieral .Apnfiolico da mefn,a I^rvvinria,
\\
nulvrat da Villa de Guimarães.

j|

TOM. I.
II
(Vinheta com os escudos' das armas da Ordem da SS. Tiindaiie

e de luutugyl; gr.ivura em madeira)
||
LISBOA : || NA OFFICINA DE

SlM.\o THADDEO FERREIRA. 11 AiNNO DE M. DGC. LXXXlX-XtlV.

//,jo

// O o

9//^



li

494 CATÁLOGO DA LIVRARU

|]
-ç^—^

II
Com licença da fíeal Meza da Comrnifíão Geral fobre o Exame

t Cmfvra dos Livros. Iri-fol., 2 Tomos de XII pags. (prels.) íihimis. e 015

niiiiis., além de uma imiin., final, o 1.'; e VIII pags. íprels.l e 58!) iniiiis ,

aWra duas iniims. e uma em branco, finais, o 2.». E.

As XU pags. prels. do Tomo piiiiieiro iiiscieiii: frontispicio (pag. I) ; a licclaiacjão du

taxa do preço de cada exemplar deste priíuciro volume («Foi taxado eftc Livro cm
~ papel a inil e feifcentos reis. Meza || 19 de Outubro de 1789. || Com três rubricas

)

(pag. li); em caracteres itálicos, a Dedicatória ao Priíicipe D. João (pags. lil e IV);

.PRECAÇÃO
II
AO LEITOR., (pags. V e VI) ; .PROTESTAÇÃO |

DO ESCRITOR.,
(pag. VII) j c «ÍNDICE

II
Dos capítulos que contém ejte primeiro Tomo da Hlftorta

Chronologica.' (pags. IX a XII ; iiums. 1 a 4).

De pag. 1 a 602 decoiie o texto da obia propriamente dito, que fecha com a declaração;—
-.FIM DO TERCEIRO LIVRO,

|i
E do primeiro Tomo defta Hiftoiia da Oulem da

Santifrima Tiiiida-||de da Província de Portugal.»; segue-se uma declaiação, em la-

tim, do autor eni que este diz sujeit.ir o texto deste volume a censura da Santa Igreja

Romana, e depois, como que a lematar, um lindo florão de lemate (gravura em ma-

deira); de pag. 603 a 615, a duas cols., o -ÍNDICE |1 II Das coufas mais notáveis que

fe contém neftc primeiro Tomo.>, que fecha com os dizeres; -«LAUS DEO TRINO
ET UN1.»-Na pag. inum. final a: «CORRECÇÃO.» {'Erros' e •Emendas').

As VIII pags. prels. do Tomo seginido compieendem o seguinte: frontispicio (pag I); a

declaração da taxa do pieço de cada exemplar deste segrnido tomo («Foi taxado cftc

Livro em papel a mil feifcentos réis: Mez.i||2 de Maio de 1794.
i;
Com três Rubri-

cas.*} (pag. II): em caiacteres itálicos, a Dedicatória ao Piincipe D. ]oâo (pags. III c

IV); «PREFAÇÃO
II
AO LEITOR.» (pags. V e VI) ; e «ÍNDICE || Dos Co/oífe/os </«c

contem e/te fegundo Tomo de Hiftoria Chronologica.-).

De jiag. I a 570 decorre o texto da obra propriamente dito; na ]iag. 571, a duas cols. :

CATALOGO II.||£>e todos os Cathcdraticos, e Doutores que tem havido defta

Provinda, em vá-\\rias UniverJidades.» ; nas pags. 572 e 573; tamliem a duas cols.:

«CATALOGO III. De todas as Províncias, e Conventos da Ordem Calçada, que

até o tempo em '< que cfcrevemos, J'e achão fundados.* ; na pag. 574 : «PRECES,
;;

Que fe cortinn.To fazer, nos Cóios dos Conventos da Ordem, nas Hoias de Vefpe- H ras,

e Matinas; pelos PP. Redcmptoies, em quanto aiidão na Redempção.» ; e de pag. 575

a 589, a duas cols. : «ÍNDICE
||
D:is coufas mais notáveis, que Te comprchtndern neflc

fegundo To- |1 mo, pela ordem aIphabetica.»-Na piimeíia das duas pags. inunis. finais

a : «CORRECÇÃO.» (Erros e Emendas) ; e na segcmda a -PROTESTAÇÃO || DO ES-

CRITOR., (datada e subscrita no fim: «... Convento da Santiffinia Trindade
|| de

Lisboa em 16 de Fevereiro de 17S8. || Fr. feronymo de S. Jofé.*
Na composição tipográfica, bastante perfeita, enipregaram-se caracteies redondos e itálicos

de vários corpos, sendo a impressão, uitidissima, executada sobre bom papel de linho.

Crónica monástica muito importante e estimada. Abundantíssima de interessantes noticias

que baldtdamente se procurarão em outra parte. Única edição atégora dada a lume. Os
exemplares já MUI RARAMENTE aparecem no mercado. O nosso está optínianicnte

conservado, e isto torna-o nniito mais estimável e valioso. — Figanière, Blbl. Itist. port.'

n.o 1307; -Catálogo Palha, n.o 2510.

;iOS3-S. Joseph (D ipoMarrfo rfei.— HOSblTO || AVGVSTINlANU. ||
IM.ANTAIK»

II
NO JAliDlM FI.OKkNTK

11
fia Sugwda, & Apoítolica

||
Ordcin Canónica.

(^1
||(Vinheti leprestiitando unia llòr

; gravura em madeira)
|| Z)^, LEO-

NARDO DE S. lOSEPH
II

Vlyfsijionetife Cónego Hegrante de
\\
S. Aguftinho ;

Pregador de || S. Magefinde.
\\ i

KM I.IShOA. H Com n« licenriis necef-

fárias. '\ Por Domingos Carneiío. Annti 1671. _ In-S." peij. de X.XX pags.

(lirels.) iniiuis. e oOS iiuins., alóni lii; unia inuin. o uma eiu branco, fi-

niiis. E.

As XXX pags. prels. compreendem o seguinte : frontispicio, embelezado de tarja formada
de pequenas vinhetas de ornamento simetricamente dispostas (pag. I ; a II em
branco) ; Licenças permitindo a impressão da obra (pags. Ill a VII)

; em salientes
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caracteres redondos, a «DEDICATÓRIA. || Ao muito Reverendo P. Dom Henrique

do
ii
Desterro, Vigairo Qeral que }oi dos Co- 1|

negos Regrantes Auguftinhos de

S. Cruz
il
de Coimbra, ^ agora novamente fegun- '„ da vez Prior do Real Moftelro

de Som
II
Vicente de Fora da Cidade de Lisboa...' (datada e subscrita no fim: «Sam

Vicente de Fora, em
||

jo. de Março de i'7i.
|
O minimo Tubdito, & mayor || affeclo

de V. P. ;iD. Leonardo de S. lojeph.) (pags. VIU a XII); -PROLOGO Ao cân-

dido, ^ benévolo Leitor., (pags. XIV a XIX) ; ••ÍNDICE. || Do que por mayor jc

contém neste Rofcto.* (pags. XX a XXV) : ^Protestaçam do Autor deste Livro, em

rc-\\ Salva do Breve Apostólico.' (pags. X.XVI a XXVII): e -Autores alegados neftc

livro.- (pacs. XT<VI1I e XXIX; a XXX em branco).

De pag. 1 a 302 o texto propriamente dito da obra; e na pag. inum. final as . ERRATAS.

-

Livrinho clássico e estimado. Única edição vinda a lume até hoje, MUITO RARA.
Bom exemplar.

;j()84 AVREOLA
]|
DA

||
tOHTK SANTA, THATADO 1. 1|

Tri.luu dos l'anu-

i;\ ricos fyrtos, ..*i felii es Triunfos,
||
Celebrados com mageftufu pompa

\\
EM /M ô O

O llEAL MOSTKIBU DE S. VICENTE
||
de fora de Lisboa, da Augulta Iti- /r

ligiaõ dos Cónegos
||
Reiífantes do grande Patriarclia S. Agoltiiilio,

|| A'a

/'•lemne Beatificaram ãu triunfante Martijr H S. PEDHU UE ARBVE.S,
||
Pro-

ívfíor ohferuantiílimo do iiifliliito Canónico, Jt Uegra An-
1|
gníliano, & jiri-

ineiío Inquilidor Apoltolico do Reyno de Aragaõ em :7. de Setembro de

1672.
II
Dirigido à Excelia Protecção do Sereniílimo Príncipe

||
DOM PEDHO

N. S.
II
Por n. LEONARDO DE S. JOSEPIl, |1 Vlyíliponenfe, Cónego Regular

da Ordem de S. Agoltiiiho da
1|
Congregação de Sãta Cniz de Coimbra,

Pregador de S. Mag
||
(Escudo das armas reais portuguesas

;
gravura em

madeira)
||
LISBOA.

||
Na Offlciíia de Ioam da Costa

|1
Anno m dc lxxiv.

||

Cnm iodas as licenças neceffárias. In. 4." de XX pags. (prels.) inuius. e 256

imiiis. E.

As X.X pags. prels. inserem : frontispício (pag I ; a II em branco) ; < DEDICATÓRIA
||

AO PRlNCEPEiiDOM PEDRO 1 NOSSO SENHOR.
|1
Regente, & Gonernador da

Monarchia Portugiieza..
,
(datada e subscrita no fim: ^... S. Vicente de Lis- ! boa

15. dc Nouembro de 167;. ||
D. Leonardo de S. lofeph. (pag. III a VI) ; Preambulo

-A QVEM LER.> (pags. VII a IX); .ProteStaçam do Autor deSte liuro.> (pag. X a

.XIU; Peroraçam, ^T* inuocaçaõ ao Triunfante Martyr |' S. Pedro de Arbues, pello

Autor., (pag. XIII); e -LICENÇAS., permitindo a impressiio (pags. XIV a XVIIl

:

as XIX e XX em branco).

Livro clássico e estimado. Única edição publicada, RARA. Bom exemplar. -Figauicrc,

BibL hlsi. port, n.» 1394; -Catálogo Palha, n.o 2636.

uHi.-S. Joseph do Prado (/•>. Mm (if)-—MONUMENTO SACRO || DA FABRI-
CA, E SOLE.MM.SSIMA

||
SAGBAl/.AÒ

|1
Da Santa Bafilica do Real Conven-

to, ji^nlo á Villa ,í DE
II
MAFBA

|1
DEDICOU || A ||

N. SENHORA, ||
E

|| /^/^ r^ ")

SANTO ANTÓNIO
II

.-1 Maijiftaiie Avuuftn do Mv.fiwu Hetj \\ D. JOAÒ V. II

£.'6'- ^'O}^ ^ ^
CRITO

II
riiR

II

[•'. .lOAÕ DE S. JOSEPIl |1 DO PRADO,
|| RMjlifo da Provin-

rm da Ariahida, e pnmeiru Meflre \\ dos Ccnwonins da dita Bafilírn. \\ LIS-

BOA.
II
Na OfHcina dc MIGUEL RODRIGUES,

||
Impreflor do Eniinent. Se-

nhor Card. Patriarca. ||
||
M. DCC. LI.

||
Com iodas as licenças neccffa-

rins. In-.fol. de XXIV pags. íprels.) inums. e IS^i nums. E.

As XXIV pags. prels. inserem o seguinte: titulo do ante-rosto («MONUMENTO SACRO
II
DA FABRICA, E SOLEMNISSIMA ;, SAGRAÇAÕ Da Santa Bafilica do Real

Convento 1; DE ,
MAFRA.>) (pag. I; a II em branco); titulo do rosto, acima trans-

crito (pag. III; a IV em branco); em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. José 1,

que, encimada por uma linda gravura alegóriía (Debrie dei. tt }. i7fi) tendo no

centro o busto do mesmo monarca, laureado por Apolo, vem no fim subscrita: A
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Provinda da Arrábida, (pags. V a VII; a VIU em brancol ;- também em caracteres

itálicos, outra Dedicatória ao meimo rei, a qual, precedida de gravura alegórica

(Q. F. L. Debrie inv. et sculp. ';,> ) com as armas reais portuguesas, vem no (ini

subscrita: Fr. Joaõ de S. Josépi; do Prado. (pags. I a X)\l) ; e .LICENÇAS.» (Do

Sanio Ollicio.-Do Ordinario.-Do Paço.) permitindo a impressão da obra (pags

XXII a XXIV).

De pag. 1 a 152 decorre^ o texto propriamente dito da obra, que, abrindo por uma linda

letra A inicial, é como as Dedicatórias, também encimado por uma gravura ou cabe-

ção alegórico (G. F. L. Dobrle inv. et fculp. ir-i"), contendo, ao centre, dentro de

um pcq. oval, o busto de D. João V ladeado por du:)S figuras simbólicas.

Na composição tipográfica, adornada com mais duas lindas letras iniciais (uuia em cari'

uma das duas mencionadas Dedicatórias) abertas a buril em chapa de metal, enipre-

garam-se belos e grossos caracteres redondos e itálicos.

Além do que íica mencionado, o volume contem também três curiosas estampas (abertas

a buril em chapa de cobre), duas das quais são de formato superior ao do livro

(ff. desdobráveis): a primeira reproduz uma planta de parle do Convento; a

segunda a planta da Capela Mõi e da Igreja; e a terceira, com 0,90 cent. de com-

primeuto, a 'Vista e elevação do frontispício da Igreja e Palácio do Real convento

_ de Mafra.- A segunda destas três gravuras tem ;i seguinte rubrica do artista que a

e.iecutou : O. F. Debrie fculp. ry^j; e a terceira, nos dois ângulos : M. Le Bouteux f.

livro estimado e RARO : um dos mais interessantes que possuímos ácérca do monu-

mental convento de Mafra. -Bom exemplar.

3086— S. Joseph Queiroz {Fr. João rfe).—Memorias de Fr. João de S. Joseph

(Jiieiíoz, liispo do Ciráo-Pará. Com unia extensa introducyão e notas ilhis-

(rutivas por Camillo Castello-Bianco. Porto: Typ. âa Livraria Nacional. ..

1S6S. In-S." de IV-219 pags. E.

Memorias interessantes e muito apreciadas. A Iniroducção por Camillo Castello Branco

abrange as primeiras 43 das 219 pags. Já pouco comum no mercado.

:!087-S. Luís, 1." {Fr. António áe).-RÉGUA DOS ||
IRMÃOS SECVLARES DA

||

Saneia, e Venerável Ordem Terceira de
|1
penitencia, que iiiílitiiio o Será-

pliico
II
P. S. í"rancilco.

|| E ordenações ppines para o bom poiíerno da

D nieí-
li
ma Orden, iirprefla lejíiinda vez, a inltancia do || P. Fr. António de

S. l.uis difflnidor da S. Pronin||cia de Portugal da regular obferiiancia,

& Comif-
II
lario Vililador da melma Ordem. ||

Anno (Vinliela quadrangular

representando S. F'ranoisco a receber as cinco cliagas de (Cristo ;
gravura

em madeira) 1620.
|| Com as licenças neceffarias, ^ priuHegio. \\

lím Lislioa.

leio Irmão António Aluares imprel-
||
íor de liuros, & profeílo da uiefma

ordem.
||
Em cafa os vede a rua noua a N. Senhora da OUueira. In-S." peq.

de IV fT. (prels.) inmiis., 71 nurns. na frente e unia inum., final. K.

Na frente da primeira das IV íf. prels. o titulo acima transcrito ; no verso da mesma fi.

I uma gravura em madeira reproduzindo o selo da Ordem; na frente da II. II as

Licenças permitindo a impressão (cinco); e do verso da mesma ti. a o verso da fl.

IV a Dedicatória «AOS MVYTO :j VIRTVOSOS IRMÃOS, E ;: Irmãs da Santa & ve-

nerauel Ordem ter- 11 ceira da Penitencia de noffo Seraphico || Padre Sam Francifco.

Frey António de i' S. Luis difinidor da Santa prouincia deli Portugal, CÍ^Comifrario

Vifitador da || mefuia Ordem, defeja eterna || faluação.» (subscrita no fim: «Fr. Antó-

nio de Sam Luis.
;
Comirfario Vifitador.» Na H. inum. final vem a tTABOADA DA

REGRA
II
DOS TERCEIROS..

As 71 fí. nums. inserem: de II. 1 a 58 o texto propriamente dito da Regra; de II. 60 á

frente da 04, encimado pela mesma vinheta que vem no frontispicio, decorre : *C.\-

TALOOO dos SAN-
II
tos & varões llluftres da Terceira Or- , dem de penitentes

tiue nolfo Pa-lldre Sam Francifco fundou
|| aos noue annos de fua ||

Conuerfaõ.-

;

do verio da mesma fl. 64 a o verso da 66 : .SANTOS DA p ORDEM EM QVE HAM
11
de conferfar, 81 ccmungar os Irmãos, ' pelos mefes nos dias dos quaes fe aanha
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Indulgência
II
plenariH.» ; da frente da H. 67 a parte da frente da 70: «TRATADO

EM
II O QVAL BREVEMENTE || Te faz mençam das graças, & indulgen- '! cias conce-

didas aos Irmãos da
1
Terceira Or- || dem. > ; e da restante parte da frente da referida

II. 70 a o verso da 71 (ultima das nuuis.) as seguintes peças : «ORAC.AM QVE DE-
ZIA||N. P. S. Francifco ao entrar da || Igreja. ---Orafam a noffa Senhora.--

<Exerclcio.'—e xMotiuos eenerales,j)ara hazer muchas ve-\\ zes, y con grandes veras

cite excei-
1| lentiffimo acto

Livrinho estimado. Edição RARÍSSIMA, não vista por Inocêncio. Pelos dizeres insertos

no frontispício, parece haver qualquer outra edição anterior, que os bibliógrafos

não citam. As edições posteriores, registadas no Dic. blbl. (tomo I.o, pags. 190-191).

são: Lisboaf por Matktas Rodrigues, 1630, íu-8.o ;-/ô/., por António Alvares, 1643,

ia-8.0; — e: Coimbra, por José Ferreira, 1686, in-8.o;-e ainda juntamente com as

• Decisões e Resoluções de algumas duvidas. ..> por Fr. Manuel de Monte Olivete.

Lisboa, por João da Costa, 16S0, também in-S.o.

3088— S. Luís, 2.o {Fr. António rfe).— Meslie de cereiíioiiias, (jiie ensina u rilo

loiíiaiio, e seráfico aos religio.sos cia leíoiniada, e reai Província da Iniiiia-

oulada Conueic,ão no lieino do Portugal. Exposto pelo... Segunda im-

pressão mais correcta, e notavelmente aiignientada por linm fillio da Pro-

vincja solirodiía. (Escudo das armss reais de Portugal). Lisboa : Na lie.gia

Officina Tijpográfica. Anno M.DCC.LXXX. Com licem^a da Seal Meza Censó-

ria, e Privilegio Real. In-fol. de VIII-39Í pags. E.

Encadernada no mesmo volume, segue Ee:-Mesfre de ceremonias, que ensina o rito ro-

mano, seráfico aos religiosos da rcforuiada, e real Província da Imniaculada Concei-

ção no Reino de Portugal, para se observar no interior dos claustros, exposto Pelo...

Segunda impressão... Ibi., na mesma typograjla. Anno M.DCC.LXXXt... In-fol. de

IV- 159 psgs.

A primeira edição deste livro estimado, reunindo as duas partes em um só volume, t

também de:-Z.£s*oa, por Miguei A'aiiescal da Cosia, 1766, e constitue um foi. de

XXII-474 pags.-Reimprimiu-se novamente ;- «Terceira impressão, mais correcta e

notavelmente accrescentada com algumas lições, varias doutrinas, muitas declarações

da Sagrada Congregação, e determinações novíssimas de N. S, P. Pio VI, jior um
filho da sobredita província. Ibi., ni Offic de Simão Tkaddeo Ferreira, 17S9', in-

fol., as duas partes em igual numero de vols. de X.450 e lV-174 pags.

IJUSÍI S. Luls {l>. Francisco rfe;).— Ensaio sotire alguns synonynios da IÍMi;iia /'/-y/' /^ rO
porliigne/.a, por... Quarta edicjão. (.\l:irca-8nibièiiia da Academia da.s ///V"
Scj.-ncias). Lisboa : Ti/pograpliia da Academia M WCC (.X111-1S2S. Im-4.'',

i tomos do IV-Vl-22:5 e IV-2á2-I-lV p;igs., em um vol. li.

Estimada e pouco frequente Bom exemplar.

6y^-^'^ô

30'J0 Glossário das palavras e fia.ses da lingua fiancesa, que por des-

i-uido, ignorância, ou necessidade se tem introduzido na locin;."io portu-

guesa moi1í)rna ; com o juizo critico das ijue são adoiitaveis nolla. Por...

liisiio Rescrvatario de Coimbra. . . e Sócio eiíectivo da Academia Roal das

Sciencias. 3.* edição. (Emblema da Academia) Lisboa : Na Ti/pogiofía da

mesma Academia. 1846. In-4.° de 187 pags, E.

De pag. V a X (assim numeradas) decorre uma •PREFACÇÃO >

Estimada. Edição esgotada. Bom exemplar. -Relativamente a outro exemplar da mesma

obra, veja-se: Sousa (Fr. João dí).- Vestígios da lingoa arábica...

yOVll índice CHrsONOI.OGICO
II
DAS

II
NAVEGAÇÕES, VIA(,IÍNS,

||
UES- //P^àà

G0BRI.MENTOS, E COiNQUISTAS || DOS ||
PORTUGUE^^ES ||

NOS
||
PAIZES
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ULTRAMARINOS II
DESUlí O PRINCIPIO DO SKCULO XV. (Esuiulo das

armas reais portuguesas) 1| LISBOA |i
NA IMPRENSA NACIONAL 1|

1841.

lii-S.o de II-VIII-283 pags. E.

As duas primeiras pags. prels. constituem a ti. do ante-rosto (verso cm branco) ; c as

oito imediatas: titulo do rosto (pae- 1; a II em branc) e «PREFAÇÃO., (pags. lU

a VIII).

Lívio interessante, de bastante merecimento e estimado. Já pouco comum no mercado.

Belo exemplar, por aparar. -Figanière, Blbí. hist. port., n.o 30; - Consiglieri l'«-

droeo, Cat. blbl. das publ. relat. aos descobr. port, pag. 118.

3092 Lista de alguns artistas porlugue/.es. Colligida de escritos e docu-

nienlos, Pelo Excellentissimo e Revtrendissimo Senhor Bispo Conde, I».

Francisco (de S. Luís) no decurso de suas leituras em Ponte do Lima no

anno de 1825, e em Lisboa no anno de 1839. Lisboa. .Ya Imprensa Nucio-

nal. 1839. In-Í." de IV pags. (prels.) inunis. e 59 nums., além de uma cm

branco, finai. E.

Estudo curioso e muito estimado. Já pouco frequente no mercado. Óptimo exemplar, por

aparar.

3093 Obras de... Cardeal Patriarcha de Lisboa. Publicadas por o l)r.

António Corrêa Caldeira . . TOMO I. Lisboa : Na Imprensa Nacional, JSõj.

In-S." de XLIV-482-IV pags. E.

As XLIV pags. prels. compreendem: frontispicio ; Dedicatória a D. Fernando; «Prefa-

ção.. (datada de <Lisboa 11 de Outubro de 1855.-); «Noticia necrologica do Iminen-

tissimo Cardeal Saraiva...»: e: «Índice de lodos os escripto.» litterarios, impressos,

e inéditos, de que ha de compõr-se a presente collecção.»

Tomo primeiro, e único que se publicou nesta edição.

309.Í—— OBRAS COMPLETAS |1
DO |1

CARDEAL SARAIVA
1|
(D. FR.VNClSCl

)

DE S. LUIZ)
II
PATRIARCHA DE LISBOA 11

PRECEDIDAS
||
DE |1 UMA IN-

^ O TRODUCÇÃO PELO MARQUEZ DE REZENDE ||
PUBLICADAS POR 1! ANTÓ-

NIO CORREIA CALDEIRA 11 |]
TOMO I « (Escudo darinas do Car-

deal Saraiva?) |1 LISBOA 1! IMPRENSA NACIONAL 1|
1872-83.-ln-8.», Kl

vols. E.

A .INTRODUCÇÃO» pelo Marquez de Resende (datada e subsciita: «Lisboa, 9 d'Abtil de

\S12. ]\ Marquez de Rezende^), decorre, no volume priniciío, de pag. V a XIV (ptels.).

Obr.is muito estimadas. Edição belamente executada, e impressão bastante nitida. Adornada

com o retr. de D. Francisco de S. Luiz. Óptimo exenijilar ; com boa encademaçãf).

00

3095- OSUPORTUGUEZESII EM 11
AFRICA, ASlA, AMERICA, KOCCKA-

NIA.
II
OBRA CLÁSSICA. || VOLUME I. ||

Segunda Edição. ||
LISBO^.: || Ty-

|)Ographia de Borges, Rua da Oliveira (ao Carmo) N.° 05. ||
—

||
1849-JiO.

-In-8.°, 7 vols. de XIV-184. 224, 216, -ZOS-IV, 213-1, 220 (ali:rs 221) e

279-1 pags., em dois vols. E.

Obra interessante e muito estimada. Edição adornada com os reirs. de D. Francisco de

S. Luis (i. Mauren Uth.-Lith. fz."), Afonso de Albuquerque, Infante D. Henrique,

Vasco da Gama, António da Silveira, D. Jo.no de Castro, D. João de Mascarenhas,

D. Álvaro de Castro, e duas outras litografias, representando: a primeira os «Últimos

instantes* de Afonso de Albuquerque, e a segunda : «D. João de Castio jura que a sua
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probidade o tem levado á ultima indigência.» Com excepção da primeira, todas mos-

tram a mbrica: ^Botelho lUh.~Ofl. de M. A. r. do Crucifixo n." /3.-Pohco vulgar.

Belo exemplar.

3096-S. Miguel (Fr. Dioyo rfe).—fV EXPOSIGAM DA HEUltA (^ ||
do ylo-

riofo Padre fatiolo Augiiflinho. ., Lisboa, ijój.

{Do frunlispiciu dctmos a exacta reprodução foto-zincogrdlica (jucscgun:

/â^â/^ ^

SvEXPOSiçAM DA REGRA c<ií

do glorioroP.jc!rf fan(flo Auguflinlio , copila-

dadcc!iii:-rfo> Autliores, por frcy Diogo

de íani Miguel da ordem dos Erc-

Hiiias do mífino Dotflor

d.i Prouinciadc

Portugal.

^AVGVSTINE LVX DOC-

z ^^^S-^^k^m fím.\\\\^.\, 7>=

>

P 3}|IJH SA3nV(^ 3V1S313^
ç Q ui.unx l'an( re^HÍam^tíjuutt fufrtní fmx Tki

fuptr illoí (T lAiftruorilia^.

^\VnJcn(ei porta djSec,em cifj de Chriííouam

lopci. LiurcjTo.adoustoilôcs cm papel.

(O original mede '243X132'^'")

In-fol. clt) IV fnllias (prtls.) i.numeradas e 208 numeradas na fronlt-. F,.

Na frente da primeira das IV ff. prels. o rosto do livro, que acima se reproduz em foto-

zincogravura ; no retro da mesma primeira folha o Visto de Fr. Manuel da Veiga e a
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Licença de Fr. Luís ilc Montoia permitindo a impressão da obra; na ficntc da fl. 11 o

na parte superior do verso da III, em caracteres itálicos, a Dedicatória :

^I A M V I T O ALTA E C A T H O L I C A
Princcfa a Rayiilta dona Catharina noffa Senhora.

Frey Diogo de fam Miguel defeja tem-

poral prosperidade Çj*

eterna felicidade,

n» parte inferior do verso da referida fl. III, dispostas a par (duas colunas), duas poe-

sias latinas: a primeira com a epigrafe:

•1 Fratis Petri de Uratla Ercmltti Augii-

Stliuani in tandem regalos fanctlfsi

mi Patris Auguftini

Epigramma

e a segunda

:

1 Eiusdem fratris Petri in tandem

expofitíonis.

na fl. III, frente c paite do verso da IV, a duas colunas, a

T a u o a d a .

e na parle inferior do verso da referida fl. IV, a unia só medida de composição tipo-

gráfica, os

1 Erros notaríeis da iniprefrani.

De folha I à parte superior da frente da 208 (ultima), a duas cols. por pagina, o texto

propriamente dito da obra, e depois, a meio da parle inferior da frente da referida

fl. 20S, a subscrição final, que damos em leprodução foto-zincográfica sensivelmente

reduzida (o original mede 55X122inm)

:

Jfc» Foy impreflâ e/la obra cm Líxboacm caía clc

loannes Blauio de Agijppina Colónia. ím
preíTur do muy fcrcjiifsimo Rcy de Por
tugal.E acaboufe aos.if. dias d: .Se-

tembro . Anno do nacíniento

de nolTo Senhor Icfu Chri

(Iode. 15 <$ 3.

No verso da mesma ultima folha, a meio, apenas a iiisignia do impressor Joanes Bla-

vio que, em folha aparte, reproduzimos também foto-zincográficamente :

Ma composição tipográfica, muito perfeita e adornada de lindas letras iniciais djixlcsenho

de fant.isia (algumas com figurinhas bíblicas ou históricas; gravura em madeira), apli-

cavam-se belos caracteres redondos e algum itálico de vaiios corpos. A impressão, dr

bastante nitidez, foi efectuada sobre magnifico papel de linho, muito alvo.

O volume é constituído por vinte e sete cadernos de impressão: o primeiro, de quatro

folhas (as preliminares), rubricado, no pé da frente da segunda e terceira folhas, res-

pectivamente : S^* 'ii Í5&* "j I os vinte e trcs imediatos, de oito ff. cada nui,

rubricados, no pé da frente das quatro primeiías ff. década um deles, respectivamente;

A, A ij, A iij, A iiij a Z, Z ij, Z iij, Z iiij ; e os três uUinios, também de oito ff.

cada um, rubricados, no pi da frente das quatro primeiras ff. de cada um dêlcs, rcs-



Mjrca ou insígnia do impressor quintientista Joanis Bl.ivio, que ociíp.i o veiso da uUinia folia

• do livro descrito no Catálogo sob o n.o 3096,

(Pag. 500)
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1

ptctivamente: Aa, Aa ij, Aa iij, An iíij; Bb, Bb ij, Bb iij, Bb iiij; Cf, Ce ij, Ce iij,

Ce iiij.

O Visto de Fr. M.inoel da Veiga diz textualmente assim :

«li Vi & exaniiney efte Liiiro & achey que toda fua do- H ctiina he catholica & piouei-

tofa a necertaria aos reli-l| glofos & religioras que efta Regra profeffam, & por

tã-||to dou licença que fe poffa imprimir. Em Lixboa a. || xx. de Feuereyro de.

1563. 1: Frey Manoel da Veyga.>

E a LUenfa de Fr. Luis de Montoia

:

•
^^ Frey Luis de Montoya Vigayro geral da ordé || dos Eremitas de nofío Padre

fancto Augurtinho nef- ta prouincia de Portugal, dou licença ao padre frey ,; Diogo

de fam Miguel, pêra que poffa imprimir a Expofiçam que fez lobre a Regra de

noffo Padre
IJ
fancto Auguftinho, por faber que toda doctrina que |! nelta fe contheui

he catholica 81 proueytofa aos reli-
1|
giofos que a dita Regra profeffam. E por fer

verdade
II
afsiney aqui a. iij. de Feuereyro de. isbi.wFrey Luis de Mentoya ,V.

Geral.'.

Esta Exposiçam da Regra de saneio Augustinlio de Fr. Diogo de S. Miguel é conside-

rada um livro precioso, já pelo seu merecimento literário e linguistico, já pela sua

extrema raridade. Inocêncio, registando-a a pagina 166 do tomo II do Dic. bibl., em
nota com que acompanha o mesmo registo, diz, entre outras cousas, o seguinte

:

• Esta obfa foi dedicada pelo auclor á rainha D. Catharina. Abunda em regras e

exemplos de boa doutrina, tirados da Escriptura e dos padres da egreja, expostos

em linguagem mui clara, e adequada á matéria, tudo próprio da elegância e perspi-

cuidade que se admira nos escriptos d'aquelle século.

>

É livro muito raro, de que só vi um exemplar na Bibl. Nacional...»

«Para corroborar a raridade, notarei que, segundo ouvi ao sr. conselheiro Ma-
cedo, foi esta uma das poucas obras que os auctores do Diccioitarlo da liiigua pu-

blicado pela Acad. R. das Sciencias não conseguiram ver, procurando-o inulil-

mente.>

A edição, muito cuidada e nitida, é ainda a única que a obra conta até hoje. Os exem-

plares são actualmente RARÍSSIMOS. O nosso encontra-se optimamente conservado,

com excepção única de um pequeno defeito, prejudicando algumas letras, no canto

inferior da margem exterior do volume. Revesteo uma boa encadernação (inteira) de

carneira fina, a qual tem a lombada e as pastas ornadas a oiro. - Barbosa Machado,

Bibtiotlieca Lusitana, tomo 1, pag. 679, col. 1.'.

S. Miguel (Fr. Jacinto de).—Arte histórica de Luciano Saniossateno. .

.

— Veja-se, no Suplemento final: Luciamts samosatenus.

HII97 NOTAS
II
DA ANALYSIS

i|
BENlíUlí-TINA || DESCUISEHTAS ||

POl;

II
MIGUEL

II
JOACHINO |i DE FREYTAS

|i
C0.\ LICESCIA

||
(Vinheta re-

presentando uma fruteira com frutos; gravura em madeira)
|1 EN MA-

DRID,
|| II

Por BERNARDO PERALTA Impreílor
|1
de Lihros Anno / /O^é» <^

df 1734.— In-fol. de XII pags. (prrls.) innms. e IWá iiimis.
'~^

As XII pags. prels. compreendem o seguinte: frontispicio (pag. I ; a II em branco);

Censuras e Aprovações permitindo a impressão (pags III a Vil e paite da VIII)
;

uma poesia latina .IN LAUDEM AUTHORIS.., a qual remata: • OOert ' Obfe-

quentifjimus\\f. E. a D. H. !: M. H.» (restante parte da referida pag. VIII); -De
hum amigo do Autor, affistente em Madrid. ||

SONETO.», e, depois, seis oitavas

(pag. IX) ; e .INDEX.»

Encadernada juntamente está esfoutra obra, que í como que uma continuação da

precedente

:

NOVAS NOTAS ||
DA

j,
ANALYSIS

||
BENEDICTINA

|i
DESCUBEIi-

TAS
II
PELO REVERENDÍSSIMO P. M. Ij Fb. FRANCISCO

1| DE SANTA
MARIA

II
£re>)NÍí(í Auijufliniano... Bihliolheca- \\rio do Cmu-entn de Noffa
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5

Senhora da Graça de \\
í.iúon, &c. \\

DADAS A I.UZ
||
POH

1|
MIGUKI,

||
.lOA-

CHINO DE FREYTAS |1
CON LICENCIA \\

(Mesma vinheta que vem no roslo

lin obia precedenlemente descrita) 11 EN MADRID: H II
Por BEH-

NARDO PERALTA Impreflor | de Lihros. Anno de 1734— In-fol- ''e IV i>nt!s.

(lirols.) inums. e 99 mims., afora uma em branco, final.— yls duas ohrax em

n7n rol. E.

Na primeira das IV pags. prels. os dizeres do frontispício acima transcritos
;
a paj. II

em branco; na pag. Ill: .AO REVERENDÍSSIMO 1|
PADRE MESTRE [|

h'K. FRAN-

CISCO II
DE SANTA MARIA

II
SONETO.» (remata pela subscrição: 'OgereceWVt.

M. de S. J. |;M. J..): e na pag. IV as «ERRATAS DO PRIMEYRO (e do SE-

CUNDO) OPÚSCULO.,
flpusculos interessantes e estimados

;
publicados aproposito de uma famosa polémica

entre benedictinos e jeronimistas. RAROS. Bom exemplar. -Relativamente ao mesmo

assunto, veja-se o artigo Santos (Fr. Manoel dos). Analisis Benediclictina.. . -Catá-

logo Palha, n.o 2457.

3(H(8 TRATADO H IIISTDRICO,
1|
DAS ORDENS MONÁSTICAS H DE S.

JERONYMO,
ii
E H SAÔ BENTO

||
POR ||

Fr. JACINTO DE S. MIGUEL, ||
Jubi-

lado em Theologia, E.\aminador Synodal de Patriarcliado, Prior |{
do Real

iMoiteiro de Belém, Chronilla, e Geral da Con- | gregaçaõ de Saõ Jeronymo

nos Reynos de ||
Portugal, &c. || I. PARTE.

||
(Espécie de escudo com co-

rAa maiquezal e com iniciais ao centro)
||
LISBOA OCCIDENTAL, || Na

Ollicina da Mulica e da Sagrada Religião de Malta, H debaixo da Protecção

dos Patriarcli&s Saõ Domin-
1|
gos, e Saõ Francilco. 1| ||

Anno de

M.DoC.XXXIX. 11 Com todas qk licenças neceffarias. In-fol. de XVI pags.

(prels.) inums. e 580 nums.

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte: frontispício: -LICENÇAS.» permitindo a

impressão da obra; e «ERROS DA IMPRESSAM..

SEGUNDA PARTE.
11
(Pequena viniieta ornamental)

||
LISBOA : Na

Officina PINHEIRIENSE da MUSICA, e da ji
Sagrada Religião de Malta,

II II
Anno de MDCCXLIX. . . In-fol. de XX pags. (prels,) inums. e

785 nums.

As XX pags. prels. conteem : frontispício; Dedicatória; «LICENC.AS.. ; e -ERROS DA
IMPRESSAM..

PARTE III.
II
(Vinheta de ornamento) || LISBOA : MDCCLXI. ||

II
Na Officina de IGNACIO NOGUEIRA XISTO.

11
Com todas as licenças ne-

íxffarias. In-fol. de XX-VIII pnjjs. (prels.) inums. 6.527 nums. — Os três

rols. E.

As XXVIII pags. prels. inserem; ante-rosto; rosto; Dedicatória a D. José I; «LICEN
ÇAS.> (Do Santo Officio. Do Ordinário. —Do Paço.) permitindo a impressão; e o
«INDEX DOS CAPÍTULOS D'ESTE LIVRO.> ^

Em continuação desta Terceira Parte, e com paginação própria, segue-se

:

.'SUPPOSIÇÕES
II
DA CARTA

II
DO EX.mo E REV.mo SENHOR

,
D. FRANCISCO

DE ALMEIDA
II
MASCARENHAS,

II
Efcrita ao Reverendo PADRE j MARCELINO

DA ASCENSÃO II... llCommentadas por II Fr. JACINTO DE S. MIQUEL... 1, LIS-

BOA
: MDCCLXI.

II
{pelo mesmo impressor)

I
Com iodas as licenças neceffarias.

In- foi. de 57 pags.

No frontispício da Segunda Parte, lê-se a indicação: «OFFERECIDOU AO PRÍNCIPE
II
NOSSO SENHOR.»; e no da Parte III: «OFFERECIDO || A' MAQESTADE FI-

DELÍSSIMA
|| DEL REYllD. lOSÉ L II NOSSO SENHOR || ....
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Crónica monástica mnito importante e estimada. Edição belamente executada ; e impres-

são nitidissima sobre magnifico papel de linho, muito alvo. Os exemplares reunindo

as três partes da obra sáo presentemente MUITO RAROS O nojso encontra-se

bastante manchado pela humidade ; no entanto, mesmo assim, pode bem conside-

rar-se de muito apreço e valor. Como nota meramente informativa, diremos que a

terceira parte da obra -no nosso exemplar a menos atingida pela humidade -é de

todas a mais dificil de obter. - Catálogo Palha, n.o 2458.

3099— S. Paulo (.Soe. Margarida de).— Regra e Constituições que professam as

freiras da Ordem do Patriarca S. Domingos. Lisboa, por Pedro Craesbeck. ^
16U. In-8.0 peq. de VIU ff. (prels.) e 10i> nums. na frente. E. X_ ^í

As VIII tf. prels. compreendem: frontispicio (tarjado (ti. 1); •LICENÇAS.» permitindo

a impressão do livro (frente da fl. U) ; «O çue neste liuro se contem,' (índice)

(verso da mesma fl. II) ; Carla de licença e exortatoria de tr. João da Cruz, Prior

Provincial da Ordem dos Pregadores (datado e subscrito no fim: <... Dada no

norfo Conaento de S. Domin-||gos de Lisboa a 2. de Innho de 010.
;

/=>. loão da

Cruz
,
Prior Proaíndal.» (tt. Ill e frente da IV) ; e, em caracteres itálicos, a Dedica-

tória ou Prologo: cMARQARIDA DE SAM PAVLO A TO-
jl
das as Religiofas da

rua Ordem da Prouincia de Portugal.»

Depois da Regra seguem-se diversas orações, que fecham pelo usual -FINIS, a que se

segue ainda esfoutra subscrição final

:

EM LISBOA:
Impreffo com as liceiífas neceffa-

rias, Por Pedro Crasbeeck.

Anão de M D CXI.

De pag. 55 a 83 ha varias peças para canto, que são acompanhadas da respectiva

musica.

Livrinho clássico e estimado. Única edição vinda a lume. Multo rara. Exemplar,

em geral, bem conservado, mas falho do frontispicio e da ultima das B. prels.

3100—S. Pedro (Fr. Aecvrsio de).—SERmAM,
||
QVE PREGOV

|| O R. P. M. .- '

FR. ACCVRSIO
II
DE S. PEDRO, LEITOR lYBlLADO,

]|
& Guardião do 1^ C^D

Conuento de S. fran-
l|
cifco da Cidade de Euora,

||
FILUO MENOR DA ' '

liEGVLAR\\Obferuancia do Seraphiio P. S. Francifco da
\,
Prouincia dos

Algaruea. {| No Acto da Fè, q fe celebrou eia a (Cidade H de Euora em 21. de

Agolto 1644.
II
(Vinlieta com a imagem de S.'o António, que tem o Menino Je-

sus ao colo
;
gravura em madeira)

|i
Com todas as licenças neceffarias. || Na

Ufficina de Domingos Lopes Rola. 1644.— In-4.° de 32 pags. inuiiis., ou se-

jam quatro cadernos de impressão de quatro ff. cada um ; o primeiro rubri-

cado, no pé da frente d? segunda e terceira ff., respectivamente : A 2,

A 3; e os imediatos, no pé da frente das três primeiras IT. de cada um
deles, respectivamente : B, B 2, B 3, a D, D 2, D 3. Des.

Na primeira pagina 03 dizeres do frontispicio acima reproduzidos ; a pag. 2 em branco

;

e de pag. 3 em diante o texto propriamente dito do sermão. Depois, como que a

rematar, vem a declaração de taxa :

^npAxam efte Sermam em reis. Lisboa !. de

-L Nonembro de 641.

Meaefes Ribeira.' •

Opúsculo mnito estimado, como igualmente o são todos os mais que do mesmo geuero

se publicaram entre nós. Multo rapo. Bom exemplar. - Relativamente a outro . y^

exemplar da mesma prédica, veja-se o artigo : Aatos da Fé (Sermões de). //'O^ ^^ '^

.MOl-S. Pedro iFr. João (Íe).-THEATRO HEROINO, ABCEDARIO HlSTORl- '^ ^
CO, E CATALOGO DAS MULHERES ILLUSTRES EM ARMAS, Letras,
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Acçoens heróicas, e Artes lilwraes. Or FElUíClOO A' SElíKNISSIMA Slí-

NHORA n. MAHIANNA DK ÁUSTRIA RAINHA DK PORTUíiAL. POU PA-

MIAÕ DE FIlOES I^EIíYM. TOMO I. (Logar de peq. escudo d'aniias porlii-

guezas). LIShOA OCCIDENTAL, Nn Ofíicina da MISICA de THKOTONIO
ANTUNES LIMA... M.DCC.XXVI (o Toriin ]. e Na liegia Ulficina SYL-

VIANA, e da Academia ftenl. M.DCC.XL. o 2."). In-fol., '2 vols. de XXX-5U9

('. X~X-513 pags. E.

Obra interessante e muito estimada. Esmerada execução tipográfica. Os frontispicioa

são impressos a preto e vermelho. Belo exemplar; encadernações inteiras de carn.,

imitando antigas; bem conservado. Rara.— figaniêre, Bibl. hist. port., n.o 1154.

,rj|()2 Vida de S. Jeronyim) Patriarca, Cardeal presLpytero, e doutor ma-

/> xiruo da Igreja, Ofierecida ao Serenissimo Príncipe do Brasil Dom Jo.seph

O ncsso senhor, e ordenada pelo F. M. Fr. .loaõ de S. Pedro, Monge do

Real Mosteiro de Belém . . . Origem do Monacato Beleniitico. Torno 1.

(único que se publicou). Linhoa, Na lírgia Officina Sykinna, e da Academia

fíenl, M.DCC.XLIl Com Irdos ai lirevras necefuirias, e Privileijio Renl. In-fol.

de LYI pags. íprtls.) iniinis. e .5tiâ nums. E.

As LVI pags. prels. compreendem; titulo do ante-rosto : titulo do rosto (a preto c

vermelho); Dedicatória ao Príncipe D. José, «Prologo.»: e Aprovações e Licença.s

permitindo a impressão do livro.

Obra estimada e pouco frequente no mercado. Formosa edição; impressão mui nítida

sobre excelente papel de linho, .^domada com uma gravura a buril (assinada: Aí/f.

le Boutaux f. Lisboa ///í) reproduzindo o retr. de S. Jerónimo. Bom exemplar;

com magnifica encadernação (inteira de carneira) moderna, imitando antiga.

liKtí—S. Plácido (Fr. Sebastião rfe).— Manifesto, e apologia sohre a reforma

dos haliitos do mo!?klro de Santa Clara de (^oimlira. Em que se desco-

bre, e mnniftsl.-i ao mundo o t ngano, e ignorância, em que atégora tem
estado as conliadicloras ; è se moslraõ nullos, è de nenhum vigor certo

Breve, ò sentença fundala Nclle. Author o P. M. D. Fr. Sebastião de S.

Plaeido, Hoje segunda vez Dom Abb^de do Collegio de S. Bento de Coim-

bra. Dedicada a esclarecida hendil •, e gloriosa Santa Clara. Con licença

(le los stiperiores. Barcelona. For los kerderos de Juun Pahlo Marti, en

la Placa de S. Jayme, afio lyi^. \n-'t.° do XV pags. (prels.) iaums. e 'AM

nums , afora VIU intíms. de índe.c, finais.^E

o frontispício é ornado de tarja de composição tipográfica. -Obra curiosa, cujo autor

não é registado por Inocêncio.

aiO'i-S. Raymundo 'Fr Lucas rfei.- líEI.AÇAÒ
||
DE HUM MlLAt-iRE,

||
QUE

||CHl(ISTO||SENHt)H NOSSO OBKtlU
||
em Paris, em 31. de Mayo de

1725.
II
Segundo confia de hmtia Paftoral

||
DO EMINENTÍSSIMO || CAR-

DEAL UE NOILLES,
II
AKCEBISPO DAQUELLA CIDADE, || TmdM^irfa da

^^ língua Francesa, e imprejfa na Ingleza, e ulti-
\\
mamente veHida na

Cy ' Portuguesa pelo
\\
P. M. Fr. LUCAS DE S. HAYMUNDO,

1|
Religioío Irlan-

dez da Ordem de S. Domingos.
||
(Vinheta ornamental; gravura em ma-

deira)
II
LISBOA OCCIDENTAL, || || Na Offlcina de MIGUEL RODRI-

(UIES.
II
M. DCC. XXVI.

II
Com todas as licenças neceffarias. In-4.o de 40-

IV pags. B.

Na primeira das 40 pags. os dizeres do frontispício, acima transcritos; a pag. 2 em branco;
de pag. 3 a 6 (inums ; a numeração só começa a aparecer da pag. 7 em diante) uni

LÓ
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Preambulo «AOS QUH LEKEM.»; e de pag. 7 a 40 o texto da Relação piopriaiiienle

dito, que fedia com o clássico- -LAUS DEO», seguindo-se ainda, como remate, um
florão ornamental (gravura em madeira).

As IV pags. finais (iuums.) inserem as «LICENÇAS. ' (Po Santo Offirio. -Do Ordinário.

Do Paço.) permitindo a impressão.

O opúsculo conta três cadernos de impressão: os dois priíneiíos, de oito ff. cada um, imbri-

cados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente :

A ij (a piimeira fl. deste primeiío caderno não apresenta e a competente rubrica A), A
iij, A iiij ; e o terceiro, de seis ff. somente, no pé da frente das ties primeiras: C,

C ij, C iij.

Relação interessante e muito RARA. Bom exemplar.

S. Raymundo (JV. Valério rie;.—SiirniMO em o Avto da Fee. .. de Evoía...

Ititiá.— Veja-se: Autos da Fé (Sermões dí-).

iVlOõ-S. Thiago [Fr. Francisca rie).-CHRONIC.A ||DA||?ANIA PROVÍNCIA

II
DE

II
N. SENHORA IJDA II

SOLEDADE
II
DA MAIS ESTREITA, K REGU-

LAR OBSERVÂNCIA || do Seráfico Padre S. Francifco do Iiiílituto dos Def- /'Z./^â Õ
cai-

II
ços no Reino de Poitiigul, || A quai coní;igra, dedica, e olVerect; ao

loufmo
II
SERÁFICO PATRIARCA

||
S. FRANCISCO || O MIMMO DE SEUS

FILHOS
il
SEU AUTHOR II F. FfiANClSCO DE SANTIAGO,

i
iJotccííen/e,

Ex-l.eitor de Thcologia, Qvuli/icador do Santo Officio... e Chronifta da
Soledade UTOMO PHl.MEIliO.

||
(Vinheta ornamental; gravura em ma-

deira; |1 LISBOA, 1|
Na nfficina de MIGUEL MANESCAL DA COSTA, l|Im-

pieflov do Santo Officio. || ||
Armo M.D(X;.LXiIl

||
Com todas as li-

cenças neceffarias. In-fol. de XLVIII pag.'::. 'piel.s.) in\;n.s e 952 nums. E.

As XLVIII pags. prels. compreendem o seguinte: titulo do anfe-rosto (pag. 1 ; a 11 em
branco) ; titulo do rosto (pag. III ; a IV em branco) ; em caracteres itálicos, a Dedica-

tória : «AO GRANDE P.\TRIARCA PAI DOS; l'obies, Varão todo Apoftolico, e

Evangélico,
||
Imagem viva do nolfo Redeniptor...

II
O SERAEICO PADRE

: S. FRAN-
CISCO.» (É encimada por uni cabeção decoiativo, abre j-ior uma letra ornati.i e começa

pela formula : .SANTÍSSIMO PADRE.> (p.ags. V a XV) ; -Do M. R. P. Pregador

Fr. Paulo da Barca, Reli- H giofo da mefnía Provinda da Soledade^ \\ ao Auílior.
'

SONETO., (p.ig. XVI) ; «Carta, que a Doutor António Luiz Alvares de Cama-
||
l/io,

Medico do partido na Vilta de Barcellos, efcreveo ao Author. (Começa pela formu-

la : .R.nio SENHOR P. M. CHKONISTA.» e termina: «Do V. Reverendiffima || Fiei

cri.ido, e amigo muito venerador, e effectivo
j
/Iníon/o Luiz Alvares de Carvalho.»-

-.Barcellos 27 de No- 1| vembro de 1758.=
;
(pags. XVII a XXUI) ; «I ICENÇAS.» (Da

Ordem. -Do Santo Officio. — Do Ordinário. -Do Paço.) permitindo a impressão da

obra (pags. XXIV a XXXIU) ; ^Erratas.' e ^Emendas.' {|)ag. XXXIV) ; em caracteres

iiàlicos e a duas cols. por pag.: «INDEXADAS MATÉRIAS, QUE SE CONTE'M
,

nefte primeiro Tomo., (pags. XX.W a XLV) ; «INDEX |1
DOS LIVROS, QUE COM-

PREHENDE ;, eftc primeiro Tomo.., que remata por o usual -.F1NIS.>. (pag. XLVl)

:

e a «PROTESTAÇÃO
,
DO AUTHOR.» (pag. XLVU ; a XLVIII em branco).

.\3 952 pags. nums. inserem : de pag. 1 a 8Q0, a duas cols., o te.vto propriamente dito da

obra, que fecha por o usual «FIMIS.>, e depois por estes textuaes dizeres :—«Laus

Deo, Vií^inique Mairi infua Solitudine dolorofa, || ac Plagalo S. P. Francifco, &
omnibns Sanctis. ; e de pag. 891 a 952. também a duas cols., o «INDEX: DAS
COUSAS NOTÁVEIS, QUE SE

|| contém nefte Primeiro Tomo.>

Este primeiro tomo, e único que se publicou, contém dez Livros

;

• LIVRO PRIMEIRO.-Do principio da nofra Santa Reforma.. (XI Capítulos; pags.

1 a 83) ;

«LIVRO SEGUNDO. -Da Divifão da Província da Piedade e de como
j

foi erecta a

da Soledade.. (XVIII Capitules
;
pags. 86 a 204)

:

• LIVRO TERCEIRO. -Do Convento de N. P. S. Francifco da Villa || de Chaves..

(XVI Capítulos
;
pag. 205 a 275)

;
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• I.IVRO QUARTO.—Do Convento do Bom Jefus do Monte dajl Franqiieira.» (Xl\'

r:apitulos
;
pags. 276 a 345)

;

<LIVRO QUINTO.-Do Convento de N. Senhora da Arfumpção
||
de Azurara. (XVII

f^apitulos
;
pags. 345 a 439)

;

-LIVRO SEXTO.-Do Convento do S. rructuoro de Braga.. (XXXVII Capítulos;

pags. 440 a 627)

;

.LIVRO SETIMO.-Do Convento de Santo António de Aveiro.» (XVI Capítulos;

pags. 628 a 714)

;

.LIVRO OITAVO.-Do Convento de N. Senhora do Seixo do ||
Fundão.. (XI Capí-

tulos
;
pags. 715 a 768);

.LIVRO NONO. -Do Convento de Santo António deAbrantes.. (XI Capitulo":; pags.

769 a 826) \

«LIVRO DECIMO.-Do Convento da Annuncíada da Vílla de !i Thomar.- (XIV Ca-

pítulos ;
pags. 827 a 890).

Na composição tipográfica, muito cuidada e adornada de letras iniciais de desenho de

fantasia, cabeções decorativos e Horões de remate ornamentais (gravaras em ma-

deira), empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos. A Impressão,

nitidissima, foi efectuada sobre magnífico papel de linho.

Crónica monástica estimada e já pouco vulgar no mercado. Única edição até agora dada

a lume. Belo exemplar.

O complemento da crónica, escrito por Fr. Manuel da Mealhada, e que deveria consti-

tuir o segundo tomo da obra, não chegou a imprimir-se. O original manuscrito, que

pertenceu ao Conde de Azevedo, encontra-se actualmente, por dádiva deste titular,

encorporado no recheio da Biblioteca Publica Portuense.

SKXi-S. Tiago (Vr. João de).—OHAÇAM
||
FUNEBHE

||
Í'ANEGYHICA, E HIS-

TÓRICA,
|1
QÍZí; || NAS SUMPTUOí^AS EXÉQUIAS, QUE EM 10. DESTE

i|

mez de Fevereyro do prelente anno de 1734. fe celebrarão
||
na Igreja do

Real Convento de N. S. do Carmo da Ci- 1| dade de Li.sboa Occidental
|]

, PELO ILLUSTRISSIMO || D. Fr. BARTHOI.OMEU DO PIL.\R, II
PRIMEYRO

^^ â ^ BISPO DO GRAM PARA' DO \ Coiifelhu de lua Mageftado, e Religiofo que

^
II
foy da Ordem do Carmo da Província 1| de Portugal,

||
RECITOU || O M.

R. P. M.' Fr. JOAM DE SANTIAGO,
||
JUFIILÀDO NÂ SAGRADA THEO-

LOGIA
II
Cuftoãio que foy da dita Província, a qual governou, e ao

||

prefente actual Definidor, e Commiffario da Venerável
||
Ordem Terceyra

no me/mo Convvnto de Lisboa.
|i
DADA A LUZ

|1
Pelo procurador que foy

do Illullriflimo Bilpo
||
(Peq. vinheta de ornamento)

||
LISBOA OCCIDEN-

TAL
II II

Na Officina de MIGUEL RODRIGUES
1|
Impreflor do Senhor

Palriuca.
||
M. DCC. XXXlV. \\ Com todas as licenças neceffarias. In-4.o

de XX pags. (prels.) inunis. e 46 nums. B.

As XX pags. prels. compreendem: frontispício (pag. I ; a II em branco); «LICENÇAS.»

(Do Santo Otlicio. -Do Ordinário. -Do Paço.) permitindo a impressão da Oração

(pags. Ill a XII); e diversas poesias latinas (pags. XIII a XXi.

Oraçam apreciável e MUITO RARA. O sr. Dr. José Carlos Rodrigues dão a possuía na

sua Brasillense.

S. Tiago (D. Jorge de).— Veja-se : Constituições sinodnes do Bispado
Darigra. .

,

S. Thomas {Fr. Bento de).—Sermão do Acto ilu Eee... (•in Coiuihra. .

.

1073. —Veja-se : Autos de Fé (Sermões de).
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;íU)7-S. Tomas {Fr. Leão rfe).—BKNKDIGTINA ||
I.VSITANA H DEDICADA A

MALIKSTADK
|I
DelRey N. S. D. lOÀO IllI. 1|

OlíDENADA PEILO P. M.
||

Fr. Leflo 'le S. Tho/iias Monje da (Congregação de S. Bento de Portugal. &
l.enle de Vel

||
porá igualado a Prima na Real, & infigne

1|
Vninerfidado

de Coimbra.
II
TOMO 1

||
(Escudo das ariHas reais portuguezas; gravuia //^//^/O C)

a ÍMiril em chapa de cobre) || Em Coimbra. || II Com iodas as licen-

ças necefsarias. II Na Of/icina de Dieijo Clomes de IJ Loureiro Typographo

da Viuerfidade. Anno 1644. In-fol. de VIII pags. (prels;.) inuins., 566 niims.

o m.ais .XXXyiI! inums., finais.

As VIU pags. prels. compreendem o seguinte: frontispício, cujos. dizeres acima se repro-

duzem (pag. I; a II em branco); Licenças ('Censura do R. P. Qualificador.» (Fr.

Paulo da Natiuidade). - 'Licençn do Santo Oilicio.» — < Licença do Ordinário >- Li-

cença do Paço.»— «Licença do P. Geral.» (Fr. Pedro de Sousa Gerai de S. Bento.

Por mando de Sua Retierendifsima.
;
Frey Pedro De Cliristo Companlteiro.') permi-

tindo a impressão do livro (pags. III e IV) ; estampa alegórica com a imagem de S.

Bento (gravura a buril em chapa de meta!) (pag. V; a VI em branco); em caracte-

res itálicos, a Dedicatória -A MAGESTADE || delRey N. S. D. lOÃO I11I.> (datada

e subscrita no fim: «...De/te Colltgio de S. Bento de Coimbra 15. de\\ Agofto de

I0^^. !|D. Fr. Leão de S. Thomas. ) (pag. VII); e Prologo .AO PIO LEYTOR..
(pag. VIII).

De pag. 1 a 565, a duas cols., decorre o texto propriamente dito da obra; e na pag.

560, a uma só medida de composição tipográfica, uma descrição da Statura do glo-

riofo P. S. Bento. Nas primeiras XXXVIl pags. inums. finais, também a duas cols.,

vem o «ÍNDICE DAS COVSAS (mais notáveis), que fecha com o clássico-FlM
;

e na pag. XXXVIII (ultima), a uma sú medida de composição tipográfica, as '^ ER-
RATAS..

BENEDíCTlNA
||
I.VSITANA. || TOMO SEGVNDO || OFFERECIDO AO

NOSSO
II
gloriolo Palriarcha .São Bento.

||
URÍIENADO PELLO P. HJESTME

II
Fr. Leão de Sanlu Tliomas Monge do ijrunde Pa- \\ triarcha S. Lento da Con-

gregação de Porlu-
j|

íjal. & Lente de Pi ima na Reol Vnivcr-
\\ fidade de

Coimbra, <Ô' naívral
\\
da nwfma Cidade.

||
(Escudo das aimas da Ordem de

S. Bento; gravura em madeira)
||

E.\I COIMBliA. || ||
Com ioda» as li-

cenças necefsarias.
|í
Na officina de Manoel de Carualho Imprelsor da Vni-

uer- II fidade anno M.DC.XXXXXl. (1651). -In-fol. de VIII pags. (prels.)

inums. e 519 nums., além de uma luum., final — Os dois Tomos. K.

Na primeira das VIII pags. prels. o frontispício, cujos dizeres ficam transcritos acima

;

a pag. II em branco; na pag. Ill as «INFORMAC.OES PÊRA O P. GERAL.,
(duas: a primeira datada e subscrita: <... No Collegio de S. Bento de

1
Coimbra a

20. de Abril de 1050. || M. Frey ManoeC d'Afceit(ão \\ Lente de fcriptura na Vniuerfi-

dade de Coimbra.» ; e a segunda •Collegio de S. Bento de Coimbra 8. de Março
de 1650 i; O Doutor Fr. Criftouão d'Azeuedo. \\ Lente jubilado..) ; de pag. IV a VI as

Licenças ('LICENÇA DO REVERENDÍSSIMO GERAL' de São Bento.', datada e

subscrita no fim : Frey Manoel de São Boauentura
[
Geral de S. Bento.

|| Por man-
dado de Tua Reuerendifsima Paternidade Frey Pedro de Cns/o || fecretario.-DO
SANTO OFFICIO.—DO PAC.O -e da: 'COMMISSAM DO S. OFFICIO PÊRA]
efte lluro imprefso fe conferir com Jeu original.) permitindo a impressão; na pag.

VII o Prologo 'Ao pio Leytor. , que remata por uma poesia latina, encimada pelas

iniciaes: F. N. ; e na pag. VIII : ,BREVE INDEX LATINO, EM QUE SUM-\\ma-
riamtnte fe aponta a matéria defte Ouro.'

As 519 pags. nums. inserem, a duas cols. : de pagina 1 a Í42 o texto propriamente dito

da obra ; de pag. 443 a parte da 463 :

«APPENDIX ! Aos Papas Benedictinos, ^ aos Authores que fazem São
\\ Gregório

Magno Monge Bento.» ,
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ria restante parte da pag. 463 a 49S

:

•FAKAORAPHO VLTlMO.\\ CATHALOGOU DAS AKMAS PA NOUHfi/A.-, í]ue

remata por uma vinheta de ornamento (gravura em madeira) ; ,

e de pagina 497 a 519 o-«INDEX >, que íecha com o usuál-"FlM.>

A pagina inumerada final insere as •Erratas> e •Enimendas.»

Na couiposição tipográfíca dos dois tomos, muito perfeita e adornada de varias letras

iniciais de desenho de fantasia (gravura em madeira), aplicaram-se caracteres redon-

dos e itálicos de vários corpos, sendo a impressão nitidamente executada sobre boui

papel de linho.

Crúnica monástica interessante e muito estimada; incluída na lista dos nossos livros

clássicos antigos. Bela edição, ainda a única que a obra conta até hoje. Os exem-

piares são actualmente MUITO RAROS, sobretudo quando completos e tão perfei-

tos como o que expomos agora á venda.

Ha a advertir que do primeiro volume aparecem exemplares com roslo e dedicatória di-

versos dos que o nosso apresenta, e ainda com uma bela gravura a buril eui chapa '

de metal reproduzindo a imagem de S. Bento. Esse rosto e dedicatória, os primiti-

vos da obra, e cuja substituição se cré mais ou menos originada pela restauração da

nossa independência em 1641, oferecem as seguintes diferenças: A dediaatoria que

vem no rosto do nosso exemplar é a D. João IV, e no da outra variante: 'DEDI-

CADA AO GRANDE || Patriarcha S. Bento.», dando-se o mesmo com a dedicatória

propriamente dita, inserta na sétima das VUl pags. prels. ; e o escudo, que naquele

é o das armas reais portuguesas, é neste o das armas da ordem de ã. Bento, e cui

gravura a buril em chapa de metal. -Catálogo Palha, n.o 2459; Monteverde, n."

4945.

:UOH-Sardinha Mimoso (./oão;.-l(ELAC10N j] UE 1,A REAL
||
THAGIGOMK-

1)1 A... Lisboa, Itiíu.

(Dn Iroiittspkio damos, em folha aparte, a exacta reprodução folo-zinc.ográjica).

íins. tia frente e mais uma iiiiiin..
<f) y- /)<^ í^ ^^ In-4.° de X IT. (prels.) iiiuins., Itíb iiui

Na frente (verso em branco) da primeira das X ff. numeradas o rostodo volume que

acima se reproduz em foto-zinco-gravura ; na H. II as Licenças permitindo a im-

pressão do livro; na 11 III a Dedicatória : -AO || EXCELENTÍSSIMO |i
SENHOR

D. THEODOSIO
li
SEOVNDO DESTE NOME

jl
Duque de Bragança, &c.. (começa

pela formula: •Excellentifsimo Senhor.>, e termina: De V. Excellencia Seruo ti

humilde Orador. :: loão Sardinlta mimofo,*) ; na frente da 11. IV duas poesias lati-

nas: <Bernardinus Biuara & Salauedra olim Rhetorices
||
proteffor in Complutenfi

Academia, in Tiagico || comxdiam datam Philipo Teriío tiirpa-|| nico ã Patribus So-

cietatis lESV
II
Oliripone, compofuit || EPIORAMMA.>,-.Rhetorici:s profefforis in

Lufitania Epigramma
||
in Authorem.» ; no verso da mesma ti. IV: «Al Padre Auto.

aio de Sofá autor de ia Real Tra- \\gicomedia, dei Padre Fray Aluara de Hino-
1|

jofa Carua/al Monge de S. Be«i<o. |: SONETO.. ; na frente da li. V: «Al mifmo
Autor Coplas dei mifmo.» (sao doze quadras de sete silabas cada versículo) : no
verso da mesmo ti. V e na ti. VI o Prologo: .AL CVRIOSO LECTOR

|| Efpafioi.

luan Surdina Mimojo." na H. Vil outra Dedicatória: -S.C.R.M.. (a D. Felipe II);

e de II. VII a X outro Prologo, sob a apigrafe: «LATINO CVRIOSO;! LECTORl..
De fl. 1 a 103 decorre o lexto da Retacion, que é precedida da seguinte epigrafe ou

sumula das peças que o constitue

:

«RELACION
:

DE LA REAL TRA
i,
GICOMEDIA DEL DESCV- |1 brimiento, y con-

quifta dei Oriente
Ij
por el felecifsimo Rey dezimo

|1
quarto de Portugal D. Manuel

II
de gloriofa memoria : y def- II

cricion dei aparato delia, Cõpuefta, y reprefeutada
en el Real Colégio de S. An ||

ton de la Compania de /ESVS ala Mageftad Caío-
li

II
ca de Felipe fegundo Rey de Portugal, ytereer Mo- 1| narca de las Efpanas

Miercoles,y lueues en ji. y \\
23. de Agosto de 1619. afsiftiendo a ella cõ Ju Magt

||



R £ L A C 1 o N

DELA REAL
CON Q^VE LOS PADRES DE
LA COMPANIA.de I E S V S

cnfu Colégio de S. Antonde Lisboa recijbie-

ron a la Mageftad Católica de Felipe IL

de Portugal, y de fu entrada en efte

Reino, cõ lo que fe hizo en las

Villas , y Ciudades en

que cntrò.

Recâgtdo todo verâsderamente , y dedicado alExce-

leiJtilsime fenor Dort Theodofiofegundo

Duque de Bragança ç^c.

Por luan Sardína Mimofo Sacerdote,

natui-al de Setúbal.

Ano 6%Q.

CON PRIVILEGIO
Impreflb en Lisboa por lorgc Rodriguez

.

Frontispício da obra descrita no Catálogo sob o n.o 3I0S. u Fac siuiile<

de tauiajitio igual ao do original.

(Pag. 508)
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ftad Cntolica de Felipe íercero, y D. Ifabel dichojos \\ Príncipes de Efpana, y la

ferenijsima Senora Infan- 'ta D. Mana, con toda la corte de Efpana y Portugal-

Cõtiene el difcurfo de la obra algunos valcrofos || liechos de los forlifinios, y

iniiictos capitanes ; || Vafco da dama piimer defcubridor dei Ori W tnte, D. Frãcifco

de Almeida primcr Vir-
J
rey de la índia, y dei fortifsimo, y aiii

1|
mofo Alfõfo de

Albuquerque
i

gouernador delia >

No verso da referida folha 125, em caracteres itálicos, um preambulo -AL LfíCTOR.',

subscrito por «luaii Sardina Mimofo.- ; e de li. 125 a 163 a descrição da

:

-nNTRADA UEL
II
CATÓLICO REY DON FELIPE j! Segundo, y Tercer Monarclia

de las Efpanas eu |i el Reyno de Portugal ; y breue compendio dei ||
imperial lecibi-

uiiento que le hizo la in- [| figne Ciudad de Lisboa a los 29. de || lunio dei afio de

i'Mq. que
'I
entro en ell». >

Na folha inumerada final, em caracteres redondos e itálicos vêem as erratas, precedidas

da respectiva rubrica: .LECTORI PRO ERRATIS.:
A primeira das Licenças permitindo a impressão do livro, inserta na parte superinr da

frente da segunda das X ff. prels., diz textualmente assim :

«POr mandado do llurtrirsimo Tenor D. Fernão ;; Martins Mafcharenhas Bifpo Inqui-

ridor geral
II
dignirsimo neftes Reinos de Portugal, vi efte liu-

1| ro intitulado Relacion

de la Real Tragicomedia
|;
que los Padres de la Compania hizieron a Ia Ma- j! geftad de

Phelippo fegundo de Portugal, & o Cõ
jj pendio de tudo o que fez em as Villas &

Cida- lides defte Reino en que entrou fua MagcTtade, não ||
achei nelle coufa contra

ncffa fanta fé, & bons cu r ftumes, antes fe ve nefta obra o raro engenho do
ii
Au-

tor, & grande curiofidade, & zelo de quem a |1 ajuntou & relata : pello que me pa-

race muy |[ digna de que fe imprima. En o vitimo de laneiro de 6=0.
|| Doctor Frei

Martinho de Aragaõ.»

Na composição tipográfica, bastante perfeita e adornada de varias letras iniciais de de-

senho de fantasia (gravura em madeira), empregaram-se caracteres redondos e itáli-

cos de vários corpos. Todas as pags. são circundailas por dois filetes paralelamente

ilispostos; e a impressão, nítida, foi executada sobre bom p.ipel de linho.

O volume conta vinte e três cadernos de impressão: o primeiro, de duas (t., sem ru-

brica alguma; o segundo, de oito ff. (estas dez ff. são as prels.), rubricado, no pê

d.i frente das quatro primeiras ff., respectivamente: 51, '1 2, •] 3, 5| 4 ; 03 vinte

imediatos, também de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente das quatro pri-

meiras tf. de cada um deles, respectivamente : A, A 2, A 3, A 4 a V, V 2, V 3,

V 4; e o ultimo, de quatro ff. somente, rubricado no pé da frente das duas primei-

ras, respectivamente : X, X 2. Note-se que na rubrica dos cadernos não se emprega-

ram as letras J e U.

Livro interessantíssimo a vários motivos, e por isso muito estimado; citado por Salva

no Catálogo da sua bibliothéca (veja-se ai o n.o 953). tjnica edição atégora vinda a

lume. Os exemplares são presentemente MUITO RAROS, mormente quando com-

pletos e tão perfeitos coíno está o que expomos á venda. -Catálogo Palha, n." 293').

Barbosa Machado, a pags. 748-740 do tomo II da s"a monumental Bibl. Luslt., referin-

do-se á .Tragicomedia-, originalmente escrita em latim pelo padre António de Sou-

sa, diz o seguinte

;

• Efta Tragicomedia comporta pelo Padre António de Souza da Companhia de lelus

cm verfo latino, do qual fe fez mençaô em fen lugar (1) foy a mais magnifica, que

admirou aquella idade por confiar de finco Actos em que reprezentaraõ trezentas, c

fincoentas figuras de animaes. Aves e Monftros marinhos, que apparcceraõ no

Theatro. O Argumento foy o defcubrimento da índia pelo incomparável Rey
D. Manoel.»

(1) Blhliothtca Lusitana, tomo I, pags. 197-lt)«.
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310!»— Sarmento de Carvalho (/Inácio).— r.KLAC,AM ||
Dos liiceílos rl;\s Anii;is

II
P0RTVGV1'SAS|| Nas parles da 1! ÍNDIA, || & tomada da Ayoòla

I|
1'0H

IGNACIO SARMENTO DE
||
CAUVALHO, CAPITAM GENERAL DE || mar, &

í) ^ torra, no Sul : alhè o Anuo
||
de i66l. || || LISBOA ||

(,om todas ns /i-

miiaí i.eccffurias.
\\
Na Officina de DOMINGOS CARNEIRO.

||
Anno de 1663.

— In-é.» do 20 ijags. B.

Na primeira pag. os dizeres acima transcritos; a pag. 2 em branco; e de pag. 3 a 20 u

texto propriamente dito da Relaçam, que abre por uma letra ornamental de dese-

nho de fantasia (gravura em madeira) e techa com o usual - </7iU.> ; seguindo-se a

Taxa do preço de cada exemplar da mesma Relaçam :

«Taxam erta Relaçam em vintereis. Lisboa 5. de
j
Feuereiro de 663.

|i
Moura P.

Velho. Sou/a. [| Soiifa.>

lista Relaçam é muito interessante e valiosa para o conhecimento e estudo das nossas

lutas com os holandeses na índia, quando estes, por meiados do século XVII, pre-

tenderam apussar-se daquelle então nosso vastíssimo império do Oriente. Em parte

alguma do texto da Relaçam se revela o nome do seu autor
; já César de Figanièrc

notou este facto, e por isso registou a obra na sua Blbl. Jiisr. por:, (n.o 971), sob o

respectivo titulo, como anónima. Nós, porém, embora convencidos da impossibili-

dade de se atribuir com acerto determinado autor á Relaçam, damo-la aqui sob o

nome de Ignacio Sarmento lie Carvalho por assim se achar registada por Barbosa

Machado na sua Blbl. Luslt. (tomo I, pag. 549) Mas que a Relaçam rão è da auto-

ria de Sarmento de Carvalho (cujos valerosos feitos militares celebra) deprehende-se

bem dos seguintes períodos que rematam o curioso escrito em questão

:

Nefte estado fe achavam as coufas da índia nas partes do Sul, aonde he gene-

ral de mar, & ferra, Igjiacio Sarmento de Carvalho, a quem Te devem todos efles

rucceffos por feu grande valor, experiência & zello do feruiço de feu Rey.

<0 que tudo fe Tabe pellos auizos que teue o Reuerendo Padre Jacinto de Ma-
girtris, da Companhia de lefvs Procurador geral da Prouincia do Malauar, & Vifi-

tador geral da Prouincia do Brafil, & Maranhão ; & por outras noticias que teve

por cartas dos Padres das Prouincias de Goa, & do Malauar.>

;í11U Sauvé (/ífjíí-i/).— yuestions leligieuses & sociales de notrc! leiniis. (Vr-

rités, eneiirs, opiíiions libres)
;
par Mgr.. . Paris, Soe. yen. de Libr. ralli, ;

/, /3
' ÍAival. Chailland, 1887. (No fiin do vol. : Lavai.—Impr. Cliaillaiul...).

111-8.° de VlU-4'.}8. E.

As VIU pags. prels. coniprcendein : titulo do aiile-rosto ; titulo do rosto, c um • A\'ANT-

PROPOS.»

C>^ n r>
'^lll—Savaète {Arthur).—\.es Rivales Aniies, par... Paris: Savaète, Edi-

c^ *^ leur, s. d. (Na parte inferior do verso da 11. posterior da capa da luo-

cliura: Grande Imprimerie de Blois. ..). lii-8.° gr. de 374-1 pags. B.

3112—Savary (C/aiide).— Grammaiie de la langue árabe vulgaire et liltéralo

;

ouvrage posthume de M. Savary, traducteur du Coran, augmenté de quel-

tjues contes árabes, par rÉditenr. (Escudo de armas; grayura em ma-
deira, assinada : Cesnard). A Paris, De VImprimerie Impèriale. lUlS. In-

4." gr. de X 11-536 pags. E.

As XII pags. pieis, compreendem: titulo do anle-rosto; titulo do rosto; «Préface de l'Édi-

teur.> (L. Langlès); e «Editoria Prafatio.>

Obra importante e estimada. Edição bem execul.ida ; impressão com caracteres romanos e

árabes. RARA. Magnifico exemplar.

JO^C' o>

6fc^
31 13—Savérien {.llex.).— Ilistoiro des pliilosoplie-s anciens, Jiis(iu'à la iciiaiw-

C' O saiiue lios Lettres, aveo leurs porlraits. Par Mr. Savérien... .1 Pariu,
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â a

Chee Bleuet... (tt) auillmime fih... Jtí. DCC. LXXIII (Í77S). Avec

Approbation, & Privilege dti Boi. In-12.° gr., 5 vols. E.

Obra interessante e estimada. Os retratos, a busto (em medalhão), que adornam os cinco

tomos são em giavura a buril (Al."" Reydellet del.—Beyssent S.) em chapa de metal.

Edii;ão desconhecida a Brunet. Belo exemplar, com encadernação (inteiía) de camélia

fina, da época, bem conservada. Os cortes das folhas marmoreados.

;-tlJ4- Hlstoire cies pliilosophes luodeines, Par M. Saveiien, Avec lenrs ^/^^'-a^ -i

1'ortiails giavés par Frangois. A Paris, Chez Blevet.. . (et) GuilUnmie filn. . . Z/ ^'-r ^ ^
M. DCC. LXXIII. Avec Piirilêye du Moi. In-12.o gr., 8 vols. E.

Obra, como a piecedente, interessante e estimada. Edição ornada com o retrato t.\u autor e

de lodos os filósofos qne o livro historia (gravuras a buril, assinadas: C. P. R.).

Belo exemplar, com encadernação (inteira) de carneira, da época. Folhas inaimorcadas

noj cortes.

Savonarola de Ferrara (Fr. Hieromjmo).— Fe es-tabelecida sobre a crvz de

Cliristfi trivnfante. . .
— Veja-sc : Snnia Theresa [Fr. Roque de).

3115

—

Scarron (Po»/). — Virgile travesti eu vers burlesques par Scarron.

Nonvelle Edition par Charles Fótilly. Paris: Chez Mansut, lAhroire-Kdi-

teur... 1845 (No -verso da 11. do anlt-rosto: hnf>rimerie de H Vraijcl de

Stircy et C.i' ...). In-8.», 2 vols. de IVo-il e IV-451 pags. E.

Obra curiosa e muito apreciada. Boa edição ; de impressão nitida sobre papel de excelente

fabrico.

;ill()— Schaefer (y/ei/iiíc/,).— Gefchte
1|
von ||

Portugal,
||
von

||
Dr. Heinricli

Schíirer,
II
orbenilichem Professor der Gefchlchte an der Universital zii

Giefzcn.
II ||

Erster R;.nd.
||

... || » || Hamburg, iS.^6-.õ4
\\ Hei

Friedrkh Pertltes. In-8.», 5 vols. de XXIV-487-l ; XVI667-1 ; Il-VIll-420;

XlIWOil. e XVIIl-7áO-I-81 pags. E.

No ante-rosto de cada um dos cinco volumes vêem estes dizeres :-«Oefchtel| der || cuio-

|)áifchen Staaten || Herausgegeben || von || A. H. L. Heern und F. A. Ufert. ||
||

Geschchte vou Portugal, d vou ;' Dr. Heiurich Schâfer, H || Erster Band.
i| -...—

II
Hamhuig, 1835-54. Bei Friedrich Perthes.»

As 81 iiags. finais inserem, a duas colunas :-«Gefehichte || von l| Porugal ||
von

||
Dr. Heiniich

Schãfer.
II

!' Funf Baud.il ji Register || von 1| J. H. Moller.
||
—— :|

Qotha, 1854.it Bei Fiiedrich Andreas Perthes.>

Historia de Portugal muito apreciada. Edição primitiva? Impressão efectuada com caiacte-

res alemães. Rara.

3M7 Histoire de Portugal depuis sa séparatiou de la Caslille JMS(|'a ,,

a lios jonis; par. . . Tiaduit de ralleiiiand par llenri Soidange-Iíodin. Avec /riM O /^)
iitie note sur la Clironiqiio iiiédite de la conquête lie (íuinée donnóo par / /

le Vicomle do Hantareni.. . Paris: Adolphe Delahays, Libraire-Edilevr...

185S. (No verso da 11. do ante-rosto: Paris. — Imp. Simon Ha^oii ri

Comp ..). ln-8.0 gr. de 1V-662-1X pags. E.

Tradnção esliin,ida. Edição impressa a duas cols. por pagina. Bom exemplar.

Scheffer (C. A.) — Veja-se: Seyberl (í4(iam).— Annales statisti(|iies dcs

Etats-Unis.

:í11X—Schiappalaria {Slcfano Anibrusio).—]A VITA || Dl .C. IVLIO
ll
CESMíE,

| J^^^"^
Nella (luale íi iMiò vedere (oltro moiti, e varii particolari

||
di colo fi in'.-

derne, como antiohe) quanto, c come liario
||
profitteiioli in vna Pátria
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^fo o

j^y

litura i Cittadiíii potenli
; ||

e di (]uniil,o [jcricold gli trop|ji> dfiiai-ipf),
||
o

)iarinieiile gli Iropjjo duri iri fii
|1
roltinatinne loro.

||
Áutura M. ISU-fauo

Amhrodo Schiapp.ilaria.
\\
(\\n\\tt\n ornamental; gravura em madeira)

||

IN ^lAT/í/Í.S/l.
li
Appriflo Aiidrea Bax.

|| 1578. j; 6'o« Gratia, e Prinitcdio,

per amii Duci. In-4." de LXVUI pngs. (prels.) iiinins., iíH nmiis. e mais

liriniiiiis., al(''m de uma em 1 ranço, final. K.

As LXVUI pags. prels. compreendem: frontispicio ; "Estratto dei Priuilegio.i ; Dedica-

tória: «Alia molto gennerosa, et Illvstre natione genovese, residente nella eccelen-

tissima citta d'Anversa,
II S/(:/a/íí> /I/«Í'/'í)s/í) Scliiappaiaria.^' ; poesias em homenagem

do autor e da obra, de : Francesco Moneglia, Jerónimo Scorza, Jerónimo de fran-

chi Conestagio (D. João ('a Siivat, Deiiderio Bondinaro, Benedetto, dei signor Bar-

tolomeu Moneglia, Dicgo Alfonso Velasco, Francesco d'Aldana, Petrus Pizzarus, Joa-

hannes Viviannus e Gabriel Rolandus ; 'índice dl alciine cose itotabili, conteimte iii

i/uesía opera' ; Prologo «Al Lettore.' ; e -Sommario dello acquisto, e stalo de

romani dal principio delia citta sino ai proconsolato di Cesare.>

Livro curioso e iMUITO RARO. Autor e obra não registados por Brunet. Bom exemplar

;

apenis uma leve mdncha d'agua em algumas ii.

:51i;)—Sohiller. -flMivre.s dramntiqnos de Schiller. Traduites de rAIluiiiíiiid

par M. Horace Meyer. Noiívelle ódilion, prccôdée d'imo iiolice biograplii-

([iie et litlcraire; et ornée du porlrait de Schiller gravo siir acier. Paris:

Amcdir S-nvIin, Iniprimeur Lihrairv. . . 1S:>7. In-S." gr. de XXl-701-I p:igs. E.

O retraio de Schiller, belamente gravado a buril em chapa de aço e impresso aparte,

apresenta a seguinte rubrica do artista que o trabalhou: Blancliard ScitlptJ Paris

quai rics Augustlns 59.

Tradução estiuiada. Edição bem impressa. Bom exemplar.

;U20 Théatre do... Traduetioii riotivelle, précódée d'iiiie iiotice sur sa

vio et ses oiivrages, par M X. Marmier, Parts. Cliarpenticr, KdUeur...

ISl-l (No veiso da II. do anle-rosto: Paris. — Jmprinwric de V" Jhndvii-

Dupréj. In-8.», íi vols. de IV-l)79-I e IV-514-1 jia-s. K.

0I2I - Schirmbeck i/'. /í<<«w/o).—MESSIS
\\ l'AU.\UUAliIlòNSlS

|| A || lATIlIBVS
S()GIICTA'II8

1|
,IK>SV PEK SEXENNlVM IN

||
Pabaqu^vria colleuta,||

Anuis videlieel
II
M. DC. XXXVIII. XXXIX. .\L\\XLI. XLU. XLIII. ,1

O C^ Con.scriptu á II l'. ADA.MO SCHIKMBKHCK
||
SOlIETATíS EIVSDEM

jj
S*-

DBRUin-B.
|1 (Viiiliela ijue tfiv ao centro as iniciais; I li S; gravura em

madeira)
||
1'crimssu Siqieriorum

|| Monachii. ||
l''ormÍK Lucau Stkavkii,

liiiljeiísis loANNis Waonehi, Ginis & Bibliop. || ||
Anuo M. DC. XLIX.

Ill 12." do Xll pags. (prels.) iiiums. e 30(5 iinms., além lie nina innnj,

!• niiM em liranoo, finais, E

.\3 XII pags. prels. compreendem o seguinte: titulo do ante-rosto; titulo do rosto;

•Epistola Dedicatória:.: ao -SERENÍSSIMO AC POTENTÍSSIMO :; Pki.m iri al. Do-
mino, H Domino |i MAXIMILIANO

|i
COMITI PALATINO RHENI, VTRlVSQVE BA-

VAR/E RHENI....; e Prologo: .Ai> Lkciokem..
Livrinho curioso e RARO, não citado por Brunet. A meio das pastas da encadernação,

impresso a oiro, o c.K-Ubris exterior da Companhia de Jesus.

Schoôll (/'.j.— llistuire abrégée des Trailés de Paix. . .— Veja-se : Korh
((;.-(.. ac).

.ifi'i—Schonaich {Uaron t/e).—Arminins ou la Germanic dolivróe, pocine lir-

ruiiiue; par le... A ver in:u Préface Histoiiiino & Criticiuc du
||
1'rofesseur
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^\

^ O

(iottsclied de Léipsik, £• deiix Lettres de M. de Voltaire. Traduit sur la

3'"" Edition Allemande, par M. E.* (Eidoiis). ^1 Paris, C/í« ío Vt«vc ha-

via.., M. I)L.C. LXIX. Avec Approbation, & J'rivilége du Hoi. I11-8."

peq., 2 Partes ou tomos de IV-240 e IV-á.'56-l pags., em iim vol. E.

As primeiras liv pags. (assim nums.) da Parte 1 inserem uma Dedicatória »A SA MA-
JESTÉIjLE ROI DE DANEMARCK

|i
ET DE NORVEOE. • (subscrita: « Ve Da-

vid..) ; e o «PRÉFACE..
Obra e versão estimadas. Edição KAI^A. Bom exemplar.

3123—Schorlommer (6'.).— Trattalo delle combinazioni dei carlionio o di chi-

iiiica orgânica di... Prima traduzione iluliana per cura di Mainizio Sellu,

rivedula e correta da L. Garba.. . Milano' Vallardi... {iS70). In-8." do

IV-580 pags. E.

3124

—

Schouppe {F. A'.).—Cours abrégé de religion, ou vérité et beuté de la

religoii chrõtienne. . . Par le Père. . Apologctique, Doguialiqiie elMorale.

Seconde édition. BriixelJes Closson et C'«, . . ISlõ. In-8.° de 44o pags. E.

1)1 áõ Cnrso abreviado de religião ou verdade e belleza da religião

christã. Compendio accomniodado ao uso dos estabelecimentos de instru-

cção pelo... da Companhia de Jesus. Apologética, Dogmática e Moral,

Traducgão em vulgar da 2." edição pelo Padre Manoel Joaquim de Mes-

quita Pimentel. Livraria Internacional de Ernesto Chardron — Porto,.

,

1870. Jn-8.0 de VlIl-XYIII-364-IV pags. E.

;!1-.!G—Scott (lVa?<er).— L'Antiquire. , . Paris, Lecointe... MDCCCXKX, ^tio

verso do ante-rosto : T>e Umprinierie de Lachevardiere). In 12.°, 5 vols. E.

O volume primeiro é adornado com uma linda gravura a buril (/l Dessene dei -Car.

Heatli. SC).

Tradução estimada. Boa edição. Exemplar bem encadernado.

S\tl- C&uvres de... Traduclion de M. Albert Monténionl. Nouvcllc rdi- /—^.-^
lion, revue et corrigée d'apres la dernière puhliée a Edimburg. . . Paris, ^ J/^ ^' ^^

Ménard, Libruire-Éditeur, ÍS37-.36'. (No fim dos vols. : Intprimerie de E.-

J. Bailly). In-S.", 30 vols. E.

Obras muito estimadas. Tradução francesa apreciada. Edição já pouco comum no mer-

cado. Bom exemplar.

3128 CEuvres de... Traduites par A. J. B. Defaucoiqael. La jolie Eilie

do Poit. Paris. Gustave Barba, Éditeur.. . 1844. (No verso da II. do ante-

rosto: Paris.—hnprimerie de Schneider et Langrand). lii-S." peq., O

partes em um vol. E.

Versão estimada. Boa edição. Óptimo exemplar.

3129 Anna de Guierstein ou a Donzella do Nevoeiro. Novella do sir. ..

traduzida por .A.. J. Ramalho e Sonsa.. . Lisboa— 1843. Typ. da Soe. Prop.

dos Gonli. rteis. Largo do Pelourinho n." 24. In-S." peq., 4 vols. de

XXVII-IlI-237-lII ; 1V-2981I ; 302-11 e 281)-11I pags. E.

Tradução muito estimada. Primeira edição, RARA. Belo exemplar, da tiragem especial

em papel de superior qualidade; bem encadernado.

il30 Ivanhoé ou a cruzada britânica. Novella deSir... IrailuziíLi l'(jr

A. J. Piamalho e Sousa .. Lisboa. Tijp. de José líaptista Murando ..

.

VOL. 11 , 5S

i^ í^' O

S-/rD

'Ã/o.
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UAy.£^L<'-'- I
^^'^'^- *""**•" l"^''-' * ^'o'^- '^^ IV-3201

;
lV-329-11, lV-347-11 e 1V-306-XV11I

. , Versão muito estimada. Edição original, RARA. Bom exemplar.

/" '
"^

.ilol KenHworth. Novella de Sir,., tiacUizida Por A. .1. li:inialli(i a

Sousa. Lishoa — IH44. 'Jupographia da Soe. Prop- dos Conh. (Heis... Iii-

8.» peq , 4 vols. de XXlV-2;5il-III ; olOlll; 298-111, e 269-Xll pugs. K.

Tradução muito apreciada. Edição primitiva. Pouco vulgar. Bom exemplar.

\^^ 'iil'ii— Waverley ou ha sessenta annos. Novella de. .. traduzida jior A. .1.

. Ramallio e Sousa... (Com estampas). Lisboa: Typ. da Soe. I'rop. dos

Conh. Úteis... i845. In-S." peq., 4 tomos de XXlII-2:i4-III ; 253-IH; 247-

IV, e 247-XV pags., em dois volumes. lí.

Tradução apreciada. Edição primitiva, adornada com o retr. de Walter Scott e trea es-

tampas (Llth. de A. C. Lemos, Largo do Qulat.'). Pouco vulgar no mercado. Bom
exemplar.

:íiy3—Scrib» (Eugéne).—Qíuvies completes de M. Eugène Scritje. . . Nouvello

ódition entièremenl revue par Tauteur. Ornéo de cent quatre-vints jolies

vignetles en taille-douce d'après les dessins de MM. Alfred et Tony

O C^ Johannot, Gavarni, Marcki et autres artistes distingues... fari%: Ft(rne

et Cif , . . {et) Aimé André, . . 1840 (e 1841) (No verso do ante-rosto : Paris

— Impimerie de Faiii et TImnot). ln-8.» gr., 5 vols. de IV-632-I; 1V-732-IV
;

1V-H26-1 ; IV-O.^S-I, e IV-693-I pngs. E.

Estas obras, que apresentam o teatro de Scribc, são imiito estimadas. Bela edição : iinpiCi-

são, muito nítida e a duas cols. por pag., sobie pa])el rie óptima qualidade. As 124 es-

tampas que a einiquccem, finaniente gravadas a buril em cliapa de metal, são impressas

ápaite. -IVlagnifico exemplar, muito bem encadernado (1/2 inglesa, com a lombada, de

cliagrin, lindamente ornamentada a oiro). Nestas excepcionais condições pode conside-

rar-se raro e portanto de muito apreço e valor.

;ii:U—Scudor! (.U elie df). - CONVERSATIONS || NOUVELLES ||
SUR

|| DIVEHS
SII.IETS,

II
DEDIE'ES\\ AU ROY.

\\
(Vinliela ornamental; gravura em iiia-

^~ Q deira)|l A AMSTERDAMJIChez H. Wetsteim&H. Des-Bordes
||

—
|i

^â^

M. DG. LXXXV. {168Õ). ]n-\±° peq. de 11-420-VI pags. E.

O volume contém, alcni de mencionado, um lindo ante-rosto alegórico (gravura a buril cm
inetal, primorosamente trabalhada).

Livrinho interessante e RARO ;
publicado sem o ronie da autora.

7y 3l:<5—Second {AlbérU-}.— Leíi denioiselles dii lionçay, par. . Purif: Iknln...

AL •• iSSd (Impr. de Poi$nj). In-8.o peq. de lV-314 pags. E,

_ /. _ 3136—Secrets conceriiant !es arts et méliers. iNouvuUe cdilloii, Hevue, cor-

jj)'^ (P 0> rig(''o íc considéfahlement augmentée. .4 Pruxelles, Par la Comptuinia.
^ M. DCC. LXVI. Inl2.o, 2 vols, de xl 431 e xij-418 pags. E.

O fronlispicio do vol. II defeituoso na pai te superior.

3137—Secundo Franco (Prirfre).— Uespostas populares ás ohjei;gõt)s<1uais com-

. iiiuiis contra a religião. Obra escripta em italiano pelo,., da Conipanliia

/s-í^ í^' do Jcsiis. Traduzida em porluguez por Josó Franco de Sousa. Litbuit

:

T,j):ogra],hi<i UnirerfaL i878. In-8.", 2 vols. de XVI-476-IV e 531 pags. 10.

As pags. ]jrels. V a VIII do tomo I inserem o cPrologo do traductor porluguez.>

Segredo cavaliero (•í/íotvmnij. — Veja-se: Vactdmo (Giime,^iu-Cavardo).

:U:í8-SEQREDOS
II
PVBLICOS.

||
PEDRA DE TOQUE DOSINTEN- || tos do Ini-

f^-^^ t O miguo, & luz da verdade
II
qVK MAl\IUIíSTA OS ENGAlXOS, E CAI'-

||

/'^
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leias ãt liiins papeis volantes, que vai efpnlhoiido o ii)imigo por
||
n Prvicipndi'

de Cntoliriilin com três cartas dclReij Chrif- 1| tianiffirno. ^ dvcs do Arce-

bifpo de Burdeos, qun cu
||
tem a entrada naval em Gatalunlia, ^ a vicio-

[\
ria

da dita armada, ^ híía pronifãu do Sere-
||
nifdinv Rey de forlugal cm

fauor dos
||

CatolCiex. ( Por mandado, & ordem dos iimyto llluflres Sfiihoies

de-
II
piitados. & Onuidores

||
Traduzido de (Catalão em l'ortiigues.

||
(Pccj.

vinheta de ornameiito)
||
Com todas as licenças necefsarias.

\\
Eni Lislioa iia

Ufficina de Lourenço de Anueres
||
Anno 1641.

||
Aciifta de LoureiM.-o de

(Jueiros liiireiro do ellado
||
de Bragança.— In-4/' de froritispicio e '.ih IT.

iiunis. na frenle (as duas primeiras não apresenlari] a L-ompelcnle minic-

ração ; esta só começa a aparecer da 3 em diante) . B.

O verso d« f!. do rosto em branco; da frente da fl. 1 a frente da 35 o texto da obra pro-

priamente dito, qnc abre por uma letra inicial A de desenho de fantasia (gravuia em

madeira) e fecha pelo usual-cLAVS DtO.» No verso da referida fl. 35 as Licenças

peiniitindo a impressão da obia e a Taxa do preço de cada exemplar do opúsculo

(«sessenta reis»).

O opúsculo contém nove cadernos de impressão : o primeiro rubricado, 110 pé da frente

das três ultimas ff., respectivamente: A 2, A 3, A 4; e os restantes no pé da frente

das três primeiras: B, B 2, B 3 a I, 1 2. Na composição tipogiáfica aplicaiani-sc ca-

lacteres redondos e itálicos. - Interessante e MUITO RARO. Bom exemplar.

;ilb'.i— Secretain (E.-A).—Des élcments de l'élat, 011 oiiic] iiiieslions coiiuer-

iiaiit. la religioii, la pliilosopliie, la morale, Tarl et la politique; par...

Paris, Chei Paulin.. . 1842. In-S." peq., 2 loiíios de XXll-287 e 32.5-VI pags.,

eiii iim \oI. E.

!!l 50

—

Sógur [J.-Â. de]— l,e.s femnies, loiír comliliun et leiír inlluunue daiis ,

loidre social, chez les dilTêreiíls jieiiples anciens e moderiies, par It; "^'Â O f^
vicoii.te... Nouvelle édition, orne de graviires, oontiuuée jusqii'en V6'Ak\ y^ /

par .M. 11. R... Puris, Breuault, fldàeur. lí~H4. \n-V2°, 4 lonius de X1-17G;

208 ; 227, e 196 pags., em 2 vols. E.

As gravuras, em numero de quatro, são impressas em separado.

3l41~Ségur (Cmntc rfc;.— Ilistoire do Bas Empire, par M. Ic... Varis, (hez

Lecointre, Edileur.

.

. i842 (No verso da fl. ilo anle-rosto : faris. — Impri-

mcric PcvcUriicke). Iv.-S.", 4 vols. de IV-,52tJ, IV-4''i7, lV-<i7tl e 11-102 p.iws. !•;.

:U42 Histoire luiiraine depuis la fondalinn de Itome jiisqua la íin dii

régne de Constanlin, par M. le... Paris: [Hdier . . . 1844. (No \er»o ila

II. do anle-rosto: Imprin.cric de Uuce^snis). In-8.°, 2 vols. do lV-5ti8 e

lV-5'3'2 pags. E.

:il.43— Ségur [Mons. de).—Couveisas subiu o ]jrole.slairlisiiio hodierno, jror.

.

Traducção^ do l'adre ííetitia Freitas. Livrai ia IiUernacional de Ernesto y /^(P O
Chaidrtin. Porto c Braga. i87!). (impr. CummercUd de Santos Corrêa <t Ma-

tinas). In- 8.0 peq. de 266 patis. E.

Jrrntanrcrrte, n* mesma encadernação, está esta nutra obra: — «A mulher corno deveria sel-o,

))elo R. P. Victor Marchai.,, Ver-são da 12.» edição franceza pelo Padre Marroel Joa-

;|uinr de Mesquita Pimentel. Segurrda edição pottugueza revista e correcta... Porto,

Cliardron, IS79 (Typ. da Palavra). Iri-8.0 peq. de 295 pags.

I:íl4i Os Iranc-niaçons. O que são—O que fazem, o qrie querem, por. . .

Tradiicção d:r 7.'^ edição de Paris. Eililor e tradncloi Frtinciseo Pereira

d'AzevcdO. Porto: Na Tijp. de Manoel ,/".•( Mroni .. 1867. In-S." peq. do

11-144 pags. E.

/^a O

o o

y/ro
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I j^/íÇÂ O ^ 314o- Segura [Uiouo de).—... n
/^ Ij r iiiniitia-, 152(1.

plittonrs ^r^r iii Miicvli* mnlcvijs.. .— Jinln-

(Z'o fronliípicio dojAios " c.cacta rv/jnidiiçãij fulo-zincwjrúfica i/zia sci/jíi j

:

ktUHíQ Oi

fMmíte

nfSídací

m JôalrfiS

nc^isíbj

dcmi-aiiti

rcuutiiia»

ttxdcâ (ni

fn<!oljmrc

ScWití rc

.
betuiofficg

oiocrTw materlíô tamíubtucô q»wpiõ

i.. i íeriacô 1 pwficoufl ad modú octwniô b
ttiaruu}bcrctícu5Con(laiucinatrtinomo fue

iuaan0.)Cracuraa. ^ ® loã',
Í^^RtpCHIÍi).til!.4).,lf.0cStT!STp^

, ^.. fc,.''

iftcpflit»j.ibtrt!<rcditi(iibliitutíjfíclcõ3j.
b-WW-

iRcpciitu.I.hi?nw..fr3Jnttt!lúniim.

iF-vaao.J.n wi) jr.x «UBiioifoll*».

# *>^

'Rcpaiii>.l.<)iicffljímjdom.ff.M 1cq1uren.p3S.iro.
*''«*•

VIUpctin>.i,íoKíincu,iJr.x»<TtjjtK9aiij. &.X£«i)

'Hcpctmo.UfiliuâouniíiicluitjK.ír.ríw.to.cíIiíahí. fc-tJ'

1R<r<teiíX£iimpjtMBi*.í'.ra(í3j). bMfv^t.

(f uvnjunú mede 'J.jyxllio""")

In-fol. rlt! .\V1 I)'. (iirul.s.) iinim.s. o fluij luiiiis. na írciile, alriii ilo uma
em hraiico. final. K.

Na frente da primeira das XVI folhas prels. o rosto do livro (acima reproduzido em fofo-

zlncograviira)
; no verso da mesma li. I e na parte superior da 11. II (verso em branco)

:

CE è^mpltffiino ti iiitfflcnimo uiio fijiirmi rrfliim liijfpn || iiic fmifliiiiic

írroinUi &omiinj §niutio n rnftrlln. £ml- 1| iinUtríiifi frtilnftiai a\í\\ Vi-
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iliiinima mitríllarti) ro gimitn
1|
fiiinlui ijicrnmjiims ^liinirj 6iin nii-

nnn íifrrcíoru|
||
òocUn iiiiuiuuis ftipiii.

o que í iniciado por uma grande letra E (de desenho semelhante á que embeleza o

frontispício mas reproduzindo, no centro, scena diversa, em que também figuram

Nossa Senhora e o Menino Jesus) e fechando com a data :-•... JllIlIO n lintnli

rpinim
|| UtUllíffinm iiiiiiigriitrfimo pvi&if luílciiíns ^pnlts.»; da frente

da ti. III á parte superior do verso da XVI a flUiUln l)iUUm rfpílitiuiUim.,

a duas cols. por pagina, precedida (primeira metade da frente da ti. 111) por uuia

espécie de preambulo, a uma só medida, encimado pela rubrica

'

CE iiomiiifis bíriml òt luro uiris poiiti)ínj tuulinlniius (Oiii-
!| ittrfis et'

furei iuiis niUtiribiis Siilninniilitíiifis mnôfiiiir. §nl«U'iii liitiiifiij

rjjimic iti piiblirr giiliniin-
|l
limicul a |iii|íiiiiniui poUirituiii rft frarnt.

e depois, no alto da primeira coluna, pela epigrafe própria:

ál^luila ffii vcyortíiriii || tut' opis luutiniiiii icfníci iuiis ftorto
|| ris ht

Icgurií utiliurn ri lingulnrin nlpl)
|1

lirtii:» oriíiiif r^ rfi f(lici2í 1/ rolfi-

imru 6i' fifliuuiõí íõ
II

plituíitii'» : iii ôrjiinc ar lolrrtin ^líniiniii bi-riinl

íiiiiiJI rí iuris jiõtifirij bnrlinlnrii rrnctn ntqj ôi fnUfn.

a que põe fecho, na segunda coluna, os dizeres : CL £tnii> I)U(1U< tflbulí. ', se-

guindo-se logo, a meio da pagina, em caracteres muito maiores e a uma su medida

tipográfica:

CE ^í" Imtôíiu Oj flloriíi omiiipotriitifi íict iit

trmrrntínj uirgtiiiiS pinrir. írpliiil tnlm

In |"íii rEprrtoriu tutiiis oprrts ncutinimirí

furri iuris bortoris 8 fcjjurn npíinrn iiinijir

ilj iiirmorntuiii ôiami romprfljtiiíinie iioii

iiulUs itisiiprr rv tiuiri ro pnrtitnrum Irgili'

loris rõgniis fuprr nli&itts pluriliitó nlijs

ij rr ipo npcrt: roUigiunltiit Oj g ijir rolltítií

íí nlti' iuris pnrtili' potcrãt ruimtlnri m lõ

gius rrufírctiir prinripnli optri rípcrtori

um prrtíriiii|"(is.

CE|t& lerlorrm.

(Qui rupis ai llttus iuris róftraírí Jutus»

^\ta ftrura tibi : puppc pnntbis itír.

De $0. j. i parte superior do verso da $0. fluij. (ultima), a duas colunas por pa-

gina, decorre o texto da obra propriamente dito, que termina com o costumado-

CLíÍll'6-, seguindo-3e o colâfoii final, de que damos o íac-simile em reproduíão

fotoizincográfica bastante reduzida (o original mede 153X59imn)

:

^d#i:tdi3.c.0(crcuti.nonerjiubon3 connn^ niitiDcccmTtr«ct3ftti>Mboni>ctHiliatiie mafT>

iul.7bocfói!)alum&íccrc3rcd(mmoi1ottf c«ii moraotiitCTntirffumtvroKm qutfine opuenó
narta-rbicrjnttwnaíonimtmacodcmmodoffr idem í?ida£iie « ©cgura luntí ccfarticocTpt

maluint>xoctxniQ0oictib(cicjft ilb trT.iIium amnnmIDinuocompofuitinouomuIro recendia

mtcUíímmqmciiiamjIummíJUai.ítknitmií tufunr-í tj pnifíralibiic lurlâ ili lucfm piodu
cwuuLvt m-LOpixuraro: raff.rí jcítírirpno- ia : a J mmpíctanopcm ifgum muiMrum tJutua

nc.nn.i.cngnidt.C.«p»a]r3.«3'CfíquandoM rcgrirríTfonilucenna.^ír.picIfumJBalmfliin.

ooiarmwfj-ihtnoncrjmíliabonaprrtatwrtn. «opíraiImpoiftee-priniiciuie^oRiuiniIccarcn

wfiipMDirtÈrrKcódijdoílTnptfntgaiuiajCíTe ItoianilcalcograpbiaiicvbtkaSol^áiuflOfpcica

f<ri£ p bcc lií impoímw ftnie, fiHwná acrcni amm appofiiit ^Mnncs oc ©lU

ir i^tnÍB
gcndat aKmanudad glo:iam 7 [Dudcni bcanffi*

«LkMCMn íDoc inltgnc^pKdKuiiKydlito gcwttlmoviecIlmo.pilditlHloidwípa»».
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46

/6i

Por ultimo, na parte restante do verso da folha, a quatro colunas, vem o

:

CE iítflillnim Ijiiius liliri.

Na composição tipográ6ca, muitíssimo cuidada e esmaltada de lindas letras iniciais (al-

gumas com figurií.has bíblicas; gravura em madeira), empiegaram-se belos caracte-

res OÓTICOS de dois corpos, sendo a impressão nitldissíma, sobre magnifico papel

de linho, muito alvo.

O volume conta vinte e oito cadernos de impressão : o primeiro, de duas ff., sem qual-

quer rubrica ; o segundo, de seis ff., rubricado, no pé da frente das três primeiras,

respectivamente: li, 11 ij, n itj ; o terceiro, de oito ff. (estes três primeiros cadernos

são constituídos pelas XVI ff. prels.i, rubricado, no pé da frente das quatro primei-

ra»: l'. l' iji l'Í'Í. '' 'iij j os sete cadernos imediatos (4 o a 10. o), também de oito ff.

cada um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles:

n, n ij, fl iij, n iiij a fl, fl
ij, ll iij, fl

iiij ; os dezasseis imediatos (11." a

26.0), de seis ff. cada um, rubricados, no pé da frente das três primeiras ff. de cada

um deles, respectivamente: 1), 1) ij, Ij iij a ?, ? i}, ? iij ; o vigessimo sé-

timo, também de seis ff.: 1, 1 tj, 'í- tlj ; e finalmente o vigessimo oitavo, de

oito ff., rubricado, no pé da frente das quatro primeiras, respectivamente: .'', . i),

? iij, '! iiij.

Obra muito importante e, no seu género, oferecendo grande interesse ; registada por Ni-

colau António a pagina 315 do tomo I da sua Bibliotheca hispana nova. RARÍS-

SIMA. Salva não a possuia. Belíssimo exemplar.

:tl4(i- Seixas (h. Bomunldo Anloriio de).—Obras completas do Maitiiif-s lic

' í^") Sanla Cruz, Arcet'is| o da Bailia . . Dadas á estampa pelo Pa<lre Roniiialdo

Maria de Seixas Barroso... Tomo 1 — Discurses sacros Bahia: Imprensa

Económica... 1870. In-8.» de VIII-XX1X-:í73-]I pags. E.

£stimada e pouco frequetite no mercado. Bom exemplai.

3147- Séjour & Goudln (A.-P. Dtonís,— J/.-B^/.— Traité des courbes algébri-

^ qiies. (Vinheta oiiiamenlal : gravura em madeira). A Paris, Jombert.,.

i
M. DCC. LVI. Avec Approbation & Privilege du Boi. In-12.° de XXIV-210

pags. (íis ultimas 18 são ff. desdobráveis) e XII Planch. E.

ol48—Sem razSo de entrarem em Portugal as tropas casleUianas como ami-

gas, e razão de serem receliidas como inimigas. Manifesto reduzindo as

O ^ memorias apresentadas de parte a parte, anno de 1762. Impresso em Ma-
drid de ordem daquella Corte nas duas linguas portugiieza, e castelliana,

e reimpresso em Lisboa na lingua portugue/.a. Se.m ind. de log., nem de

data da impr. ln-4.'' de Il-fiS pags. E.

líiicadernados juntamente estão outros opúsculos versando o mesmo assunto do que fica

descrito, entre eles um que se acha acompanhado de uma curiosa Planta do sitio dt

Havana (gravura a buiil em chapa de metal) impressa em folha separada (desdobrável).

Coleci;ão interessante e pouco viilgai. ^

;í1«)-SEIV!ANARIO H de
11 INSTHUCÇÃO, E hECRElO. || ...

||
QUARTA

FF.ÍR.X J DE SETEMBRO iSu.
||
(Escudo das armas reais portuguesas;

^'^ C gravura em madeira)
||
LISBOA, NA IMPRESSÃO REGIA. Anno 1812.

||

COM LICENÇA LS S. A. R. In-i.» de V11I-445.II pags.

—^SEMANÁRIO
|| ...

|i
PUBLICADO

||
POR

II JOAQUIM JOSÉ' PEDRO
LUPB:S.

II
*

II TOlilO SEGVNDO.
||

...
||
QUARTA FEIRA 3 DE

MARCO 181J. II
(Escudo das anuas reais portuguesas— diverso do ante-

/O
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rior) II
LISBOA :

II
NA IMPriESSÀO REGIA. ANNO 1813.

DE S. A. fí. In-4.° de IV-420 pags.— Os f/ois tomos. E.

COM LICENÇA

As VIU pags. prels. do tomo piiiiieiro inserem: fiontispicio (pag. 1); um N. B. (pag, 11)

;

• rROSPECTO
II
DO 11 SEMANÁRIO DE INSTRUCÇÃO, E RECREIO.- (pags. Hl e

IV); e o «PROEMIO.. (pags. V a VIU).

O Tomo primeiro (oii primeiro ano) conta 20 números, o primeiro dos quais saiu em

Quarta feira 2 de Setembro de 1SI2, e o ultimo em igual dia, 24 de Fevereiro de 1813-

e o Tomo segundo outros 26 nums. (n.o 27 a 52) : o primeiío s.aldo em Quarta feira 3

de Maiço de 1813, e o ultimo em igual dia, 25 de Agosto do mesmo ano.

Publicação, no seu género, interessante. Compreende artigos sobie Sciencias e Aites, As-

trononria. Comercio e Agricultura, Belas-Letras, etc. Insere abnudanie colaboração,

em prosa e verso, de José Agostinho de Macedo e Joaquim [osé Pedi o Lopes. Estimada

Colecção completa, RARA. Rnni exemjMar. — Silva Pereiía, O Jornaíismo Poríuguez,

pag. 9.

3150—SEMANÁRIO LUSITANO.— No firn de uada nunieio:— LISBOA. Nalm-
pressno Hegia. A uno 1809. Com Licença. ln-4.°, 3<i pags. nurns. e algiin.'*

Rupplemenlos coiij 387 pags. '8 por cada numero, com excepção dos Sn-

lileiíientos que lêem somente quatro), em um voL E.

Publicação periódica muito interessante para a história dos sucessos políticos e militares em

vários paizes da Europa, mormente em Portugal e Esjianha.

O primeiro numero saiu em Quarta feiía, 3 de Maio de 1869, e o ultimo, em Quinta fciri,

28 de Dezembro do mesmo ano. -Colecção MUITO RARA. Bom exemplar. — Silva Pe-

reira, O jornalismo Portuguez, pag. 8.

31.51—Soneca [Lucius .dnn««s).— íJroiirrliios [| ir . . .— §ruiUn , . . por Ja-

robô nõbtrgiiír . . . Iõl2.

(])o fronlispieio danios n exacta reprodíirão foto-únrogrúfica que aer/tie)

:

f^oo

^'O.̂ Oô

(O oriçiúial mede 107x102*"')

In- foi. do VI IT. (prels.) inumeradas c Iriij. (aliás Irij) nuiiifiailas na

fi'ente. E.
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Na frente (verso em branco) da primeira das VI follra? prels, innms. o froiitispicio oii dize-

res, em duas linhas, acima reproduzido foto-zincográficamenie ; na frente da íl. II o

llroliigo.

lom urrra linda letra inicial de descirlio de fairtasia (grnvura em nradeira) ; do verso da

mesma íl. II á frente da VI a duas colunas por pagina, a vTflUln, que logo rro alto

da jiiimeira coluira da ]>aoina é inccedida pela corrrpetcnie eiiigiafe:

C ?t O l' l n ji n r n f n l l n r

ritos (jitciliiís tuicijs .s iiiinic ri ni?

fí niir tinir ni6n viturrbiti. ij rii nfilln

fojn q tiinirrr ri iiii|"iiui iiuíto ^rl vvc-

iinliiíi fnlhnrijií In iilofn ^rl.

e rro retro da mesma folha VI a gravura (em nradeiía) e dizeres que a acoirrpanham

(que damos em reprodução foto-zirrcográíica, em fl. aparte).

De í*0llÍO. j. a Ifitj. (aliás, como já acima dissemos, Irij) decorre o texto da obra

liropriamente dito, o qual abie por urrr Prologo (JílíO. j. á pai te superior da pri-

meira cohirra da frente do ííItO. tj.), vendo-se no alto da primeira col. da frente da

referida ^0, j., a competente nrbrica : - CJ.ffil (JVlTlCtlJÍ , inici.ado por uma grande

letra de desenho de fantasia (gravrrra em madeira) e tendo por rerrrate : -CLc*^^ *^^^

yrOlOlin.— ; e vlirdo a fechar quasi no fim da segunda coluna do verso da ultima

folha do volume, pelo colõfon final, que reproduzimos em foto-zincogravura

:

íT^Iquí fe acaban los pjouerbíos oc^
neca conta glofaiacabacioscnlamu^no/

ble'2lealdbDaoôSeuilla.3mp2ímiD08

poj 53cobo aóbergucraleman.a vc^n

te Díaa oe Slbnt.âno D€ nueíYro faluaoo:

oeruíll *i quiniewos ^ oojc anoe.

Na composição tipográfica, esirraltada de nuirreiosas letrinhas de desenho de fantasia (estilo

gótico
; gravura em nradeiía), aplicarairr-se belos caracteres GÓTICOS de dois corpos

(os nraiores ; nos provérbios pro])rianrciite ditos, rras rubricas que encimam a composi-

ção de cada pagina, rra primeira linha da epigrafe da Tabta, na rubrica dos Prólogos

e nos dizeres que vêem poi baixo da gravura inserta no veiso da ultima das seis ff.

prels. ; e os de corpo menor ; nos Prólogos, na Tabla e demais linhas da respectiva

epigrafe, rras Glosas que aconipairhanr cada um dos Provérbios de Seire^ e no Colo-

Jon. final. Toda a conrposição é feita a duas colunas por pagina.

O volunre é constituído por nove cadernos de irrrpressão, de oito folhas cada um, com
excepção do primeiro e ultimo que teem aperras seis, rubricados, no pé da frente das

quatro prirrreiras ff. de cada um deles, lespectivairreute : fl ij (a primeira fl. deste pri-

meiro caderno, por coirstituir o rosto do vohurie, não apreseirta, como é usual, a com-

petente rubrica fl), fl itj, fl iiíj a i, i ij, i itj, t ítij.

Nãô ha tolha com a lubrica-ÍO. líj, ; a numetação passa de If para líij, e por isso

as duas ultimas ff. estão rubricadas, respectivamente ; í*. Ifij. c ^P. lfiij., em
vez de ÍO. It}, e íí. Ifi}. como em verdade lhe competia.



X!^iíit vcjc íncrcduluô mímílrum 'octcdabílcm;

/^tamptuarc íuíTu coputJol^dniet^aprKlc.

«Fac-siuiile da gravura que vem no verso da ti. VI (prel.) dos PrOUrrlÚOS de Séneca,

doecritos 1.0 Catálogo sob o n.o 3151. O original mede 175X155mm.

(Pag. 52O1
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Esla versão castelhana dos Provérbios de Séneca e respectivas glosas í muito estimada. A
edição (terceira) (I) de bela execução tipográfica, e desconhecida a Nicola» Anlouio, é

RARÍSSIMA. Magnifico exemplar ; apenas com umas leves manchas d'agiia na frente

da fl. do rosto, onde se vê uns dizeres escritos á pena.

3ir,2-Seneca (L. Annxvi).-h. ANNAEI
il
SENEC/ii

||
KT ALIOHVM il

TUA-
I :(IKI»].!",

II
Serio emeniialae. 1|

Editio ultima jiriorihns loiígò
\\
inrredior.

\\

(M;ii'c:i (io impressor; ^ma aticora com iim golfinho enroscado)
||

LVGDVM,
II
Sumptibus GERMANl ||

NAJSTY in vice Greneioe || sul.' siííno

filiei.
II II

M. DC. LXXVl. In-24.» de 8á() pogs. E.

Edição muito rara. Exemplar um pouco fatigado.

Séneca Impvgnado de Séneca. ..—Veja-se: Niiíiez de Castro (D. yl/oií.vd).

31."i3— Sefieri (P. Pai*/»).—Obras. Madrid, em varias lipogrnfíax. 1710 u l~3'i.

In-í.", 19 tomos. E.

Eíta apreciável e valiosa colecção das obras do jesuiia Paulo Sencri, infatigável escritor

ascético, e pregador de Inocêncio XII, compreeirde

:

"Quaresma dei Padre... Traducida de la lengua Toscana en la Castellana por el

Doctor António de las Casas... En Madrid. En la Imprenta Real... Ailo 1717.>

In-4.0, 2 vols., sendo o primeiro adornado com o retr. do P. Paulo Seiieri.

El Chrisliano instruido en su ley. Discursos morales, y doctrinales. .. Tiadncidos en

idioma castellano por Don Ju.an de Espinola Baeza Echaburu... En Madrid: Por tos

Herederos de Juan Garcia Infamon. Ano 1732. In-4.o, 4 vols.

• El Incrédulo sin escusa. Obra dei... Traducida... por D. Juan de Espinola B,aez«

Echaburu... En Madrid: Por António Qonçallez de Reyes... Ano 1715. In-4.o,

2 vols.

«Mana dal Alma, o exercício fácil, y provechoso para quien desea de algun modo .i

la Oracion. Propiiesto por el... Traducido... por Doctor Francisco de Rofràn... En
Madrid. Acosta de Francisco Laso... Aiio de'I717. In-4.0, Quatro Partes em igual

numero de vols.

(1) A edição original, desciita por Salva (n.o 216S e constituindo um foi., deletia

gótica, de VI ff. (prels.) inums. e Ixxxiiiij nums. na frente, além de uma em branco,

final, foi estampada, em Zamora, em 1482, rezando textualmente a subscrição final;—

C (Bstn olirn st nrnlio cnln rtbíiitii íc çnmorn snlilmíio n trrs ^inô Srl

mts ac (tijostci niio ael iU-nnr Sr iiiiH /i^ iiuntrorirtus /i orliriitn /i 6os

nflíS. ri nntCin ÔC initrnrra. ; e a segunda reímpress.lo:— ãliliii Si iirnliiiii

los proufrliiiis Itc sriiccn rouln glosií : nritlniíiíis tiiln iniuj luiblr /i' mmj

Iciil libíinS ô'êfuill«. 3mprimiiicis por |jttiujmu"&o nigiit nlcmnii: iv

Stiiiiisliio volono rriiipiintros n. rrij. íins irl mrs òt fflirtolirr. SVfio

ílfl SCnor íl£ mtll /ílIUntrOliCUtOS 1 lUniCUtn IV riliro nitOS (Depois a marca

do inrpressor). In-fol., gótico, de VI ff. inums. de prels. e Iffil de texto inuirs. na

frente.

Além destas duas edições desciitas por Salva, o sr. Melchor Garcia Moreno, no

?cu Cató/ogo ;7a«/n/o/<7íto, menciona mais as seguintes : sfUTftKOJlt, ^nlilo fjlU'ltS,

UÍU, in-fol.; -STolcbo, íJcSro gngfmlmcl), 1.50(1, in-4.0 ;-5i-iiillii, gnaii

yriliiifcr ij Ulmjno gtrbot ôr íils, l.')(i(i, in-foi.;-3l<i., gnrolio ('"roui-

lirriUim", l.ViS, in-fol.; - Medina det Campo por Adrian O/iemart, M D L V {No

colófon: Ano. MD.UI.), in-fol.;—c Aavers, En casa de laan Steetsio. M.D.Ul., in-S.o

'oà
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«Exposicíon ilcl Miçeipie dado ,i coiisidcinr con cuydado n Ioda Mmn devota, pn-

cHca de hiteiior vnion con Dios, s.ncada de los Psalmos, y apologia por la quieftid, y

fatiga de la Oraciou. Por el... Traducida... jior el Doctoi António de Ias Ca^as...

/?« Madrid. Acosta de Francisco Laso. ARo 1717. In-4.o

'Concórdia, entre la qnieind, y la fatiga de la Oracion. Propnebla por el.. . En
Madrid, Francisco Laso... Ano de 1710. In-4.o.

*EI Devoto de la Virgem Maria, instrido cn los motivos, y en los médios, qiic Ic

condncen a serviria bien. El espejo, qne no cngaíía
; y la verdadera s.abidnria. Obras,

qne diò i luz el... Y tradiixo... D. Juan de Espinola, Baeza, F.cbabuni... Fn Ma-
drid. A costa de Francisco Laso... Ano 1710. In-4 o

• El Cura instruído. Obra en que se le muestra a qiialquiera cura niievo la obliga-

cion que le incumlre, y el cuydado que ha de poner en cumplirla. Dada a luz...

por cl... Y traducida... por Dou Juan de Espinola Baeza Echaburn... Barcelona:

Por Pabto Campina... Aíio 1735 ln-4.o.

• El Confessor instruído. Obra, en que se le mucatra ai Confessor nuevo la Pra-

ctica de administrar con fruto cl Sacramento de la Penitencia. Y el Penitente ins-

truído, para confessarse bien. Obra espiritual... Para mayor utitidad de Ias Sagradas

Misiones, y traducida... por Juan de Espinola Baeza Echaburu... En Madrid. A
costa de Francisco Laso. . . AHo 1710. In-4.o.

•Sermones dichos en el palácio apostólico a la Santidad de Inocêncio XII. Por

el... Traducidos. . . por D. Juan Melo y Oiron Sacerdote Valenciano... Valência,

por António Bordazar. Aíto 1721. In-4.0.

• Sacros panegyricos dei Padre... Traducidos... por un apassionado ai Autor. En
Valência : por Joseph Garcia. .. s. d. In-4.o.

O retrato do P. Paulo Serieri, que adorna o volume descrito em primeiro logar, é em
gravura a buril em chapa de melai (Hiroaymus Rossi incid).

Colecção estimada e RARA. Bom exemplar, com encadernação da época (desigual em
dois vols.).

Ssniis [Simon fiotí/oni^rfp) — Veja-se: Osório (D. /mmmo). —Histoire do

Portvgal . .

.

.H.^4—Senna Freitas (Padre).—Jesuítas! Por Paulo Féval. Obra traduzida li-

vremente do francez, e annotada pelo. .. (Prtcedida do retrato e d'iima

Carta do autor e d 'outra do Iraductor). Livraria Internacional de Erncfía

Chardron. Porto. . . i878. In-S.", 2 tomos de XX-228 e 253-1 pags., em um
vol. E.

o retrato de Paulo Féval, que acompanha o tomo primeiro, é em fotografia.

11155 A Tenda de Mestre Lucas. Historia de um pobre de Deus, oon-

^ tada por elle mesmo. Romance religioso original. Livraria Iiílernncionnl de

/? ^ é ^'' Ernesto Chardron. PORTO... 1815 (No verso do ante-rosto : Porto— Typ.

Jj I
'

<}e António José da Silva Teixeira. . . J875). In-S." de XII-146-I pags. K.

A pag. IX (prel.) vem transcrito uni pequeno trecho das Noites de Insomnla de Camillo

Castello Branco.

Veja-se: Ségiir (Mons. de).—Conversas, ..

.^lofi— Sentença do Parlamento de Pariz Proferida no dia 6. de Agosto do.

17ti2, Sempre memorável, pela qual a Sociedade dos chamados Jesuilas

,'/ C '"' inteiramente abolida no Destricto do Parlamento, e julgada inadmissí-

vel em todo Estado om que ha Policia; Cuni Inim Summario orden.ado

'lÁ^JJ
O

//
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Lisboa, M. DCC. I.XII. Ili- de.pelo Editor dfl presente Sentença

YIlI-89 pags. Des.

Interessante e pouco frequente no mercado.

ai:,7—SENTENÇA, li Que em 12 de Jiineiío de 1759.
II
SE PtiOFERIO || NA ||

UNTA DA INCONFIDÊNCIA
II
PAlí.A CASTIGO

ii
Do.s /ieo.s do harlmru. f

exfciíUido ddacato, que
\\

11a tioile de 3 cif Setembro do (tnno 2'ro.timú
\\
de

1758.
II
SE COMMETTEO

||
CONTIlA A HKAL, SAGRADA, || e Augustissima

Pessoa
II
DE

II
ELREY NO!>SO SENHOR. {S<m iiid de hg., mm dota da ii,i-

prexMio—Lisboa, 17õ9 .—In-fol. de Ii-'27 pags. E.

Opúsculo curioso e apreciado. Acompanha-o cinco estampas (gravura a buril em chapa

de cobre) reproduzindo os horríveis suplícios infligidos aos acusados da tentativa de

assassinato contra D. José 1. Das cinco curiosas estampas, MUITO RARAS, as qua-

tro primeiras mostram, respectivamente, a forma cruel como 6zeram padecer e mor-

rer a marqueza de Távora D. Leonor; José Maria de Távora, seu filho; Luís Ber-

nardo de Távora, marquez deste titulo, e José Mascarenhas, duque de Aveiro; e a

quinta estampa, de maiores dimensões (H. desdobrável) : Demo:isttaçaõ do Teatro

em q depois de justiçados os Reos (q barbara, e sacrítegarnente quizcraõ tirar a vida

a EÍRey N. S. q DJ g."^^ como se ve nas estampas antecedentes, e expostos sobre

as rodas, ultimamente foraõ queimados todos : António Alvares Ferreira, vivo, e Jozé
Pulicarpio de Azevedo em Estatua. (Seguem os nomes dos onze supliciados» cujos

cadáveres se vêem dispostos sobre o tablado e na disposição em que deviam ser

queimados).

Juntamente, na mesma encadernação, há outros folhetos da mesma época, e entre os

quais um respeitante ao mesmo assunto do regicídio

:

«REPRESENTAÇÃO
||
QUE FEZ O

||
JUIZ DO POVO,

,

E CASA DOS VINTE E QUA.
TRO, !; Em observância do Decreto de 9 de Dezembro de i;?S.

|1 EU SENTENÇA,
ij

QUE SOBRE ELLA SE PROFERIO POR ORDEM ;
DE

1, S. MAOESTADE
i|
FIDE-

LISISSIMA...- In-fol. de IV pags.

31.n8— Sentis (Dr. Franz Jaciih).—Die «Monarchia Sicnia». Fine historisch-

canoiíistische L"ntersuulning von... Freiburg i>n Bretigom. I{erder'sche

Veylagsliandhmg. 18'j9. In-8." de VIII-302 pags. E.

3I.S9— Soptenville (Le Baroti Édonard de). — Découvertes et conquêles dn

Porlugal dans les denx mondes. Paris. Imp. Chez Bonarentwe et Ducessois,

1863. In-a." de VI-XI-181-1 pags. B.

.>iõ9-A Êtnde historique sur le Marqnis de Pombal. 1738-1777. i)ar...

Britxelles : Typ. de M. Veisseiibrvch . . . I8tí8. In-8.° de 256 pag. E.

Estudo interessante e apreciado. Acompanhado d'uma reprodução fotográfica da gravura

ou quadro que representa a expulsão dos jesuítas, em 1759.

H160-Sepulchro {Fr. JtíanoW rfo).—REFEIÇAM || ESPIRITVAL |1
Ppi-a a nicfa

dou fíeiigiasos, ^ de toda a dvvola ||/aí?)i7»íi.
||
ORDENADA POR TODAS AS

II
Domingas & Feftas do onno. fegiindo a forma 1| da Reza Romana no

ofticio do Tempo. || Com diligenle Parophnfi liisturial, ^ myfticn de fevf

Euanyelhos.
\\

I. PARTE HIEMAL
II
D. V. C. H A Mageflade Immaculada da

íempre Virgem Makia Mãe de
|| Deos, & Senhora noíla em fua Fermofa,

& Denota Imagem.
1| fita no Aliar do Coro do Real Conuêto de S. Fr.c" da

C\i\aáe.
l\
SVBDEDIC.

\\ A MVITO ALTA, E MVITO PODEROSA || PRIN-

CEZA NOSSA SENHORA.
||
Author o M. R. P. M. Fr. Manoel de Sepvl-

CHRO, Lfute luhilado, gj- Padre || da Proxiincia de Portugal da Ordem dus

3^4^o

ú OC
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Frades Menores da liegnlnr
||
Ohfernancin de N. P. S. Francifco.

\\
(Escurlo

il;is armas da Orrlem de S. Francisco)
||
EM LISBOA.

|1
Na ORioina de Ioam

DA (]0STA.
II II

M. C. I). LXIX. (siV)
II
Com iodas as lirença» neceffarios.

In-fol. de XII pags. (prels.) inums. e 31-561, (aliás Wl) nunis., af('ira uma
iMii lir.mco, final.

As XII pags. prels. compreendem o seguinte: titulo do ante-rosto (-REFEIÇAM || ESPI-

RITVAL
II
DIVIDIDA

II
EM DVAS PARTES..) (pag. I; a II em branco) ; titulo do

rosto (pag. III; a IV em branco); Dedicatória: 'A
i,
S. E IMMACVLADA MAQES-

TADEIIDA SEMPRE VIRGEM MARIA...., datada de -Lisboa 20. de laneiro

jf>f)0.») (pags. V a VIII); uma poesia em latim (parte inferior da mesma pag. VIII):

em caracteres itálicos, a Subdediratoria : -A
,
MVITO ALTA, E MVITO PODE-

ROSA ii PRINCESA N. S.ra, (datada e subscrita no fim : ....£>» Conuento de S.

Francifco de Lisboa em 6. de || Agofto de i6oq.
|| Fr. Manoel do Sepulchro.» (pags.

IX a XII).

As 31 pags. imediatas inserem: de pag. 1 a 23 o "PROLOGO. >, que remata por uui

Curiofo Leclori Epilogium.>, a que se segue um lindo florão de remate (gravura

em madeira); de pag. 24 a 28 as «LICENÇAS.» permitindo a impressão, que rema-

tam com o citado florão ornamental; e de pag. 29 a 31, a «SVMMA |1 DOS CAPI-
TVLOS DA REFEIÇAM.», que fecha por um outro lindo florão de rem.ite ornamen-

tal (gravura em madeira).

Nas 591 pags. imediatas decorre: de pag. 1 a 575, a duas cols., o texto propriamente

dito da obra ; na pag. 576 o -PROTESTO.» do autor, que fecha com um entro bo-

nito tlorão de remate (gravura em madeira); e de pag. 577 a 591 (numerada errada-

. mente 561). também a duas cols., o .INDEX
jl
DAS COVSAS MAIS DIGNAS HE

NOTAR ;; nefta Primeira parle da Refeição Erpiritual.», que é precedida de um cabe-

ção decorativo (gravura em madeira), e fechando com o usual-FIM.

II. PARTE ESTIVAL. || D. V. C. \\ Ao Sanctiffimo Patriarcha dos

Palriarchas Ioseph, Virginal
||
Eípoío da fempre Virgem Maria Mae do

Deos, II & Senliora nofla.
||
Avlhor o. .. Ibi.. na metma Officina e ano. \\ Com

todas as licenças neceffarias. Jn-fol. de VIII pags. (prels.) inums. 26-4S()

niims.—.ás duas Partes em vm rol. E.

As VIU pags. prels. conteem: frontispício (pag. I
; a II em branco); Dedicatória «AO

II
SANCTISSIMO patriarcha: DOS PATRIARCHAS ||

IOSEPH...», (datada e

subscrita no fim: -De S. || Fríucifco de Lisboa 20. de laneiro de 1000.»
\\ Fr. Manoel

da Sepulchro.-') (pags. III a V); uma poesia («ELOGIVM..) em latim, que fecha

com um florão de remate (gravura em madeira) : parte inferior da mesma pag. V) ; e

Licenças autorisando a impressão (pags. VII e VIII).

As primeiras 26 pags. nums. inserem: de pag. 1 a parte da 4 o cPROLOGO.» ; da res-

tante parte da mesma pag. 4 a pag. 23 o -SVMMARIO
;| & ordem da vida de

Chrirto, & Euan-
,1
gelica Hiftoria.>, que fecha com a indicação -«/v/n do Summario

da vida de Chrifto.> ; na pag. 24 : <DEVOÇAM DOS CENTO
|| & fincoenta myfte-

rios de Chrifto..; e nas pajs. 25 e 26, a .SVMMA ;i DOS CAPITVLOS DA REFEI-

ÇAM. 1 SEGVNDA PARTE..
De pag. 1 a 476, a duas cols., o texto propriamente dito da obra, que remata com o

• PROTESTO.» do autor (datado: «... no Convento de]]S. Francifco da Cidade 20.

de Abril de i6t>o.» ; seguindo-se um peq. florão de remate ornamental (gravura em

madeira) ; e de pag. 477 a 486, a duas cols., o .INDEX
jl
DAS COVSAS MAIS DI-

GNAS DE NOTAR,
II
que fe contem nefta Segunda parte da Refeição Erpiritual.»,

que abre com um cabeção decorativo e fecha com o conhecido -FIM, a que se se-

gue ainda um peq. Ilorão de remate (gravura em madeira).

Na composição tipográfica dos dois tomos ou Partes, esmaltada de letras iniciais de de-

• senho de fantasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais (gravura em

madeira), aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Livro clássico e muito estimado. Única edição vinda 3 lume até hoje. RARA. Belo

exemplar.
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-Seraphino de Fermo A Taulero (Fr.—, Fr. Jhíik).—TniUulds úc vi- e^ / /m ^^
'la liiinti];»!... En Coumbra. M. D. LI. Uõõl\.

-"'^
lliiiiti];»!... En Coijmhra. M. 1>. LI. (Jò

{Do Irunlispiío ilamo!< a c.i-ar.la rcproâ.vção folo-xini-oijrt'if\ca i/iic spyiie)

,

1 ratados de vi-

daípiríi:iiai.c|Uceíifenanconioclhõ-.

brcíubíradel cvtiàoàd oecca

do aU cumbre de la

perfedion.

ímpi-fffoí por fHánd<iclo , ,y con dpprohadon dd
inuy alto y Uluflnl^imo fer-ordon. Enrri-^

<jne Cardaad d(!af:i>ira i^lffu Ro-^

maná} Jn ame de For-

r.n Coymbu.M, D, IT.

Con priuilcgio Real.

(O oripnal mede Í08x73""")

Iti-S." peq. de Vlll pa^rs. (prels ) inumeradas e 2U8-28(I niriiieiad;is. E.

Na primeira das VIU pags. prcls. o rosto do livro (acima repioduzido em lolo-zinco-

gravura) ; na pag. II a indicação dos tralados conteúdos nos dois volumes da obra

;

e de jmg. III a Vlll o "Prologo dcl interprete de los figuieii ||
Ics tratados ai Ic-

ctor.'- interessante e bastante elogioso para o Cardeal Iffante D. Henrique.

As primeiras 263 pags. nums. inserem de pag. I a 56

:

.Libro de la con- VERSION DEL PECA- n dor ai amor de Dios êdercça
||
do a las

monjas de. S. Ma !; ria magdalena de Vi- 1| cença que de vicios |1
defonerios fc có

uertieron a la religion.»

que é dividido em nove Capítulos; e de pag. 65 a 120 (aliás 127):

«Tratado proue- ' chonrfinio para la vida Chriltiana,
i!
De la vitoria de fi uicfuio.

que contem X Capítulos ; e de pag. 12$ a 208

;

"Libro dela dif- 1| crecion.»
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que conta XIIII Capítulos.

As 280 paginas imediatas contêeui : de pag. 1 a 104 :

• Efpejo dei alma.»

que é dividido em XII Capítulos; de pag. 105 á parte superior da 211 :

•Tratado dela o- [I racion.

que compreende uma Eplfiola dei autor aios lectores deiiotos e XXI Capítulos; da

parte inferior da mesma pag. 211 á parte superior {três linhasi da 275:

•Sep.ucre otro tra- tado dei mefmo autor, que contie
i|
ne cien pregiinlas cn fus

rc-rpueflas ;
cerca de la niefma uialeria de l!

la oracion, y exercícios
il rpirítuais.«

e da restante parte da referida pag. 275 a pag. 280 uma espécie de epikgo «Al le

ctcr.., fechando com a subscrição final, que reproduzimos toto-zincográíicamentc :

Hazc finei prcfcntevolumcn.en que

fc conticncn ios feys tratados

de la vida ípmtual,

IrapreíTocnCoymbra. M. D. LI,

Seguidamente, com frontispício e numeração picpria, vem a sctiuia parle da obra, ou

seja o tratado de Fr. Juan Taulero

:

Inftitnciones, O ||
doctrinas dei BXceKiite TlitioUigu

||
ff;i,y liiã Tau-

lero de la orden de
|!
predicadores, en que eiifena

||
por Ipiritiiales exei-

cicios
II

llcg.iv a Ia vnion dei ani
||
ma con dios

||
^/O

\\
Rn Goyni-

lira. M. l>. IjI.
|| ^^ || (^on priuilogio. — lii-8.° poij. de 212 p;igiri,is niunera-

diís.— Tndo cm. um volume. E.

Esta ultima parte, que começa logo no alto da segunda pagina (verso da folha do

rosto), é dividida em XXXIX Capítulos («De la grauedad dei peccado, y como por

II
verdadera y interior penitencia llegare- 1| mos a la vnion auiorora con dios. i;

CAP. 1.», a <^ De doze graciaa fingulares q la clemecia di || uina haze a los q di-

gnamête comulgan. j]
CAP. XXXIX.-).

Na coinp'jSição tipográfica, esmaltada de letras iniciais de desenho de fantasia (gravura

em madeira), empregaram-se caracteres redondos e algum itálico de dois corpos.

O volume que comprehende os seis tratados de Fr. Seralino de Fermo conta trinta c um
cadernos de impressão: o primeiro, de quatro tf. (as Vlll pags. prtls.i, sem rul>rica

ilguuia; os vinte e nove imediatos (2.o a 30.o), de oito ff. cada uui, rubricados, no

pé da frente das quatro primeiras fl. de cada um deles, respectivamente: A ij (a

primeira II. deste primeiro caderno não apresenta a compttente rubrica A), A íij,

A iiij a Z, Z ij, Z íij, 7. iiij e &, & ij, & iij, & iiij, a, a ij, a íij, a iíij a f, f ij, f íij,

f iiij ; e o ultimo (31. o), de quatro ff. apenas, rubricado, no pé da frente das duas

primeiras, respectivamente: g, g ij.-E o volume que encerra o tratado de Fr. Juan

Taulero contém dezassete cadernos de impressão: os dezassei.^ príuieiros, de oito ff.

cada. um, rubricados, tio pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, res-

pectivamente : A íj (á primeira II. deste primeiro caderno competia a rubrica A, pu-

rém não a apresenta), A iij, A iiij a S, S ij, S ijj, S iiij ; e o imediato ^ultimo, de

doze ff., lubricado, no pé da frente das seis primeíriís, reãpectivaniente : T, T, íj,

T iij, T ííij, T V, T vi. Note-se que em nenhum dos dois volumes se empregijii na

rubricação dos cadernos as leiras J e U.

A numeração das pags. nos dois volumes encontra-se por vezes errada ; porém o texto

está perfeitauiente completo.

A declaração ou indicação inserta na segunda das VIII pags, prels. do volume primeiro,

e que dá algumas luzes para a bibliografia das obras, é do teor seguinte

:
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' Kste volume contiene Hete trata dos de vida fpirifHal, conaiene Ta ' ber. I. de

de la connerrion dei pecador. 2.
|| de la victoria de fi mermo. 3. de la dif-y crecion.

4. dei efpejo dei alma. 5. de la
i'
oracion- 6. de cien pregulas cò fus ref

||
pueftas

cerca de la oracion : compue-
;
ftos por dõ Seraphiiio de fermo cano ' nigo regular,

en légua Italiana. 7. Las ' inftituciones de perfeciõ de iray luã de Taulero de la

orden de predicado ii res, efcritos en latiu: trariadados en lê- gua erpanola, y im-

prerfos por manda || do y con aprobacion dei muy alto
i

príncipe y illurtrirrimo Tefior

dõ En-I|rique Cardenal de la fanta igleTia Rol mana Infante de Portugal, &c.»

Tratados, ao seu género, curiosos e estimáveis. Registados e descritos por Sousa Vi-

terbo a pags. 39S-399 d'A Litteratura liespanhola em Portugal. Edição porlugucea

bastante cuidada e MUITO RARA. Belo exemplar.

Serafins Pitarra {Fruncitco Xavier dos).— Veja-se : Freire (Frmiciscu Jofé).

-t;.\RT.\ .AP0L(3GETICA. .

.

;íl6'2— Serionne (Acearias de).—Les interèts des nations de TEurope, dévc- ^ jfí^ O
loptis relaiivement au commerce. Á Paris, Ches Desain, Lihrnire. >iÉ^,r^

M DCC LXVII. Avec Priritéije. ln-l-2.o, 4 ygig j^ VI-4H, IV-343, IV-331 c

lV-396 pags. E.

As VI pags. prels. do tomo 1 compreendem: fronlispicío ; Dedicatória «A |1 SA M.AJESTÉ

)| LIMPÉRATRICE ;
DE !| TOUTES LES RUSSIES ; ETC. ETC. ETC. ; e «TABLE

II
DES

;
CHAPITRES..

:iltJ3—Serra y Postius {Pfdn ). — EPITOiME n HISTÓRICO
|| DEL 1| PORTEN- /uÍT^ ^

TUSO SANTUÁRIO,
|1
Y REAL MONASTERIO

ll
DE

li
NUESTRA SENORA

|| / "^

DE MONSERRATE. i|
ILLSTBADO. \\ CON LOS SUCESSOS HISTÓRICOS

.

mas nieiuorables de los Piincipts sus Devotos,
|| y Biennechores.

||
DiVl-

DESE EN gUATHO PARTES,
|j
QLE CU^SAGBA

|í
AL AUGUSTISSIMO

||

LUSITANO REY
|| DON JUAN V.

||
1'EDliO SFIíBã, 1' POSTILS,

||
acadé-

mico df ta Academia de Barcelona.
|, |i

CON LICENCIA, i PRIVILE-

GIO.
II
Barcelona : Por PABLO CAMPlNS, Ano 1747.

1|
Se hallarà en Ju Ca/a,

CH ta Calle de Amargas. 10-4." de XLVIII pags. (prels.) inunis., 500 nurus.

u luais XXX \1 inunis , firiíiis. E.

As XLVIII pags. prels. compreendem o seguinte: frontispicio ipag. 1 ; a II em branco);

Dedicatória «AL || AUGUSTISSIMO 1) PRÍNCIPE DON JUAíN V.
||
LUSITANO REY

dalada c subscrita no fim: »... Barcelona, a 30. de Júlio \H2. Doctor Raymiindo

Sala.» (pags. lII a XIII); Apiov.ições c Licenças permitindo a impressão da obra

(pags. XIV a XVI); -SUMA DEL PRIVILEGIO., e ^FEE DE ERRATAS > (pag.

XVUl) ; ^SUMA DE LA TASSA.> (pag. XVUl) ; <AVt MARIA., (pags. XIX a

XXIU)
; poesias em louvor do autor e da obra, de D. António de Armengol y de

Aymerich, Dr. D. Joseph Pia, D Feli.x Amat Lentisclá y de Cravalosa, D. Juan de

Zagarriga y de Reart, D. Joseph Caiceran de Pinos y de Pinos, D. Ramon Ponsich y
de Camps e do autor (pags. XXIV a XXXII); «1ND1C1:VDE LOS CAPÍTULOS, Y
PARAGR.\FOS

II
DE ESTE LIBRO.» (p.igs. XXXIII a XLI) ; .<IN!)ICE DE LOS

AUTORES DE LOS MANUSCRITOS
1|
que fc cilam cm efle Tomo., (pags. XLII a

XLVI) ; «PROLOGO AL LETOR.» (p.ig. XLVIl) e .PROTESTA DEL AUTOR.»
(pag. XLVIII).

De pag. I a 500, a duas cols., o texto propriamente dito da obra ; e nas XX.XVI pigs.

inums. finais: de pag. 1 a IV o .I.NDICE DE LOS B1ENHECHORE6 || DE .MON-

SERRATE.-; de pag. VII a XIV o ..ÍNDICE 1| DE LO MAS NOTABLE DE MON-
SERRATE,

;
que contiene efte Tomo.- : e de pag. XV a XXXVI o cINDICE DE

LO MAS NOTABLE,
;; con que fe ilurtra efte Epitome;, que fecha com o usual

-

• LAUS DEO..
Livro curioso e estimado. Pouco frequente no mercado. Bom exemplar; apena^s o fron-

tispicio reforçado.
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^^fl

Sl4

3Uii-Serra Xavier (/'. Fraiiciaeo Jofi- da).—ELÍSIO e SERRANO.
\\
DIAI.OUO

II
KM QUE SE DEFENDE E II.LUSTRA

||
A || BIVLIOTHECA LUSITAXA

Q CONTRA
II

.1 PltEFAÇÀO
||
DA

||
LUSITÂNIA TllANSEOltMAUA

\\
Efciila

por hum Sócio da Academia Hcal
i|
das Sciencias de Lisboa.

||

—— 1| . . .
1|

(Epciído das armas reais portuguesas; gravura em madeira) 1| LISiiOA ||

NA~ REGIA OFFICINA TYPOURAFICA.
|I
M.DCC.LXXXH.

||
Com Liceuçn da'

Real Mezn Cenforia. In-S." i>eq. de IV Jiags. (prels.) inums. o 132 nurns. K.

Na primeira das IV pags. prels. vem o tilulo acima reproduzido; na pag. II um trecho

latino de .V. Max. Lib. IV. Cap. VII.. ; na pag. III : -AO LEITOR BENÉVOLO
i;

FRANCISCO JOSÉ DE SALES pS.»; e na pag. IV um trecho latino de «Ant. de

Oouv. a Qnill. Bell. Lamego.>

Livrinho curioso e estimado. Pouco vulgar. Belo exemplar.

31U5—Serráo (./oão).—DEFENSÃO
|| DO KALENDARIO

||
DA REZA DO ANNO

II
i66i.

II
DEDICADA |1

AO MVITO REVERENDO
||
CABIDO || SEDE VA-

GANTE DA SANTA
II
Sè Metropolilana de Lisboa. |1 PELO LECENCIADO

lOÃO SElíRÃO
II
Autor do viefmo Kakndario, Protonotario Apoftolico \\

de S.

Sanctidade, Prior da Igreja Parrochinl de
\\ S. Thomr de Lisboa, ||

||

LISBOA
II

CíDíi todasí as licenças nece/sarias, || Na Officina de Henrique Va-

lente dti Oliueiía ||
Impreílor delRey Noílo Senhor.

||
Anno de 1662.—In-.4.°

de IV pags. (prels.) iniuiis., 22 niims. e mais duas inums. (a uliima em
branco), finais. C.

Na primeira das IV pags. prels. o frontispício; na pag. II as Licenças autorizando a

impressão; e nas pags. III e IV a Dedicitoria 'AO MVITO REVERENDO || CA-

BIDO...», datada e subscrita no fim : -Lisboa 6. \\ de jntho de :''h2.
.! Joaõ Serrão.»

\ primeira das duas ultimas pags. inums. insere uma vinheta que lem a meio as conhe-

cidas letras iniciais simbúlic-is da Compa de Jesus: I H S.

Opúsculo, no seu género, curioso e muito apreciado. -MUITO RARO.

aiOfi-Setubal [Er. António rfe).-COROA
II
DE DOZE ESTRELLAS

i|
DA VIR-

C,n\ SENHORA 11 NOSSA. II
Cow;.osto pelo Padre Fr. António de Setmwt,

. Q 2'rájador, ^ filho da Janta Pro-
\\
iiincia de Portugal da Reyular Ohferuanno

da Ordem de J\'ofso gloriofo,
|| ^ SerafMco Padre S. Fraiicifco.

||
(Eslam[)a

com a iiu;igem de Nessa Senhora, tendo em volta os dizeres: «Corona

ftellarum duodeeim. » — «Mulier amicta Sole, » - « Et Luna íub pedilms

eius.— « Kt in capite eius. »; gravura em madeira)
||
Em Lisboa. Por Pedro

Oraesbeek. anno 1632. Aevfta de Thome do Vulle. In-4.° de XVI IV. (prels.)

inums., 534 riums. e mais L (50) inums., finais, h.

As XVI ff. prels. conteem o seguinte : frontispício (frente da II. I ; verso cm branco)

;

'Aprouação da Ordeim (datada e subscrita: • .. Dada no Collegio de S. Boauen-

tura de Coim j; bra a .1 de Iiinho de 16;;. ||/v-. Manoel da Efperança.'); lAproua-

ção do Santo Officlo.^ e mais Licenças pcruiilindo a impressão do livro (fl. II e IIIi
;

Prologo "AO LEITOR > (ff. IV e V e frente da VI); em caracteres itálicos e algum

redondo, a Dedicatória -AO NOSSO MVITO REVEREN |: do Padre.Fr. loaô de

S. Bernardino, Leytor|| jubilado, & Minirtro Prouincial da Profluincia de Portugal

da Ordem de
i|
noffo Seraphico Padre

!l
S. Francifco.» (do verso da mesuia 11. VI a

frente da VIII) ; em caracleres itálicos, as «erratas." (verso da mesma 11. VIII); em
caracteres itálicos e a duas cols. por pagina, o -INDEX

||
DAS QVESTOENS || E

RAYOS DO PRIMEI-
|i RO LIVRO., (ff. IX a XV e frente da XVI); e: ..SONETO

DO LECENCEA- 1< do António Rapofo, |! Ao Auf/ior. (verso da referid.» II. XVI).

De" folha 1 ao versj da 534, a duas cols. por pagina, decorre o texto propriamente dito

da obra ; do verso da mesma II. 334 á. frente da XVIII das L (50) If. inums. finais

em caracteres itálicos e a duas cols. por pagina, o «INDEX.
||
LOCORVM SA-

CR/E SCRIPTVR/E, QVI
||
IN HAC F/EUCISSIMA

ll
Corona Virgínia continentur, 11
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& eluctdaiitur»; e do verso da referida H. XVIII a o 6nal do verso da L (50), lam-

bem a duas cols. por pag., o «INDEX.
;, DAS COVSAS NO-

II
TAVEIS, QVE NESTA

II
I-ELICISSIMA COROA

II
da Virgem Senhora Noffa || fe contem.»

As doze estreitas são classificadas :- quatro do cio, quatro do corpo, e quatro da aluía.

Livro clássico, e por isso muito mais estimado. Única edição que a obra conta até

hoje. MUITO RARA. Belo exemplar.

;5II)7—Severim de Faria C.Uíiime';. — DlííCVRSOS
H VAUIOS H

Pi iLlTIGí i.s
. .

.

KM RVOP.A... 1624.

(Do fniulispicio damos a exacta reprodvção foto-zimogràjica que seyne) ;

^^^/^o

ipl' DISCVRSOS

|iV A R I O S
si POLÍTICOS

POR MaKOEL SEVERTM de fARU
Chin(ic,Si Concgo^vSann S< de £uera.

Çam ai liitn^in necefíâriis.

EM EVO Ra ImpreíToi por Mame/ Carrilho
ImprclTordj Vniverfidade. Anno 1 í 3 4,

>'e7i3er»EV7»'^7s.s^esQnrssanocni 9

((» uriginal mede 181x105'"'"}

In-i." lie VI ir. (pieis.) iminis. e -185 nums., alóiii de líma oní iTanco,
final. E.
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Na freiíle (verso em branco) da primeira das VI ff. prels. o rosto do livro (acima repro-

duzido em foto-zincografia); nas ff. 11 e III e frente da IV as «£/C£AfC,j4S.» permi-

tindo a impressiio da obi.i (uma delas, em caracteres itálicos, vem datada e subscrita

no fim: c... Lisboa ncfta\\cafa de Sao. Roque da Companhia do lãSV \\io. de ia-

miro de õ2i.\\ Doutor lorge Cabral.'; e outra, bastante extensa : «... Lisboa, Ride

Feveieiro 12. de||62.|. |i
Oafpar Aluares Loufada.'); no verso da refeiida fl. IV, cm

caracteres itálicos, a enumeração dos .DISCVRSOS DESTE
||
LIVRO.» ; e nas ff. V e

VI o Prologo «AO LEITOR.», a que se segue a chamada para o texto da fl. seguinte

- «DISCVRSOS.», rematada por nma vinheta ornamental (gravma cm madeira).

As 1S5 ff. numeradas inserem o seguinte: de f. 1 a 21

:

DISCVRSO 1! PRIMEIRO II
DO MVITO QVE IMPOR- 1| tar.â para a conrernavào, li

augmento || da Monarquia de Hefpanha, affitir |1 fua Mageltadc com Tua Corte l| em

Lisbo.i.

que fecha com um florão ornamental (gr.ivnra em ni.adeira) ; de fl. 22 > frente da 59 :

VIDA
II
DE lOAÕ DE

II
BARROS.

a que se segue, depois do usual— EINIS,, um florão ornamental idêntico ao que se vè

no final do Discurso precedente j n.as ff. 60 e 61, cm caracteres itálicos: <IN|| IMAGI-

NEM lOANNIS
li
BARROS. í| Elogium.» ; de fl. 62 a S6 :

DISCVRSO II.
II
DAS PARTES QVE HA DE||hauer na lingnagcm para fer pcrfei- II

ta, & como a Porfuguefa as tem |{ Iodas, 81 algflas com cnii-
[[ nencia de outras |1 lingoas.'

que remata, ,ipós o conhecido -FINIS., por um mesmo flor.io ; na frente (verso em

branco) da fl. S7, em caracteres itálicos, um «ELOOIVM.» de Camões, datado jio iim :

Anuo 1022.; de fl. 88 a 135:

VIDA DE li
LVIS DE ||

CAMÕES.

ven«lo-se 110 final a nsnal designação de- FIM.; de pag. 136 a 147 (frente; verso cm

branco)

:

DISCVRSO
li
COM QVE CONDIC.ÕES || SEIA I.OVVAVEL O EXhR-

,
CICIO DA

CAC.A.
II
A FRANCISCO DE FARIA || Alcaide mòr de Palmela

que remata jicr um floião oinamental, igual aos mencionados; de fl. 118 á fit-nte

(verso em branco) da 157 :

VIDA DE||DIOOO||DO COVTO ||
CHRONISTA DO ES- ;; lado da Índia, ÍV Ouai-

da mor
II
da Toire do Tombo

||
delia.

a que põe fecho o já aplicado- FINIS. ; de fl. 15S á fiente da 185 c ullinii:

DISCVRSO
II
QVARTO

II
SOBRE A ORIOEM, E

||
gr.indc antiguidades das veftes, q

vfa por h.ibito Eccieriartico || o clero de Poitugal.

que fecha com o usual - LAVS DEO., vendo-se também o mesmo florão de remate ; e

finalmente no verso da mesma ultima fl. as «ERRATAS.», que terminam pela declara-

ção: -«Os erros da ortografia fenão apontão, porque não nmdâo o fentido.», fechando

com uma vinheta de ornato (gravura em madeira).

Na composição tipográfica, embelezada de varias letras iniciais de desenho de fantasia, ca-

beções e florões decorativos e vinhetas ornamentais (gravura em madeira), aplicaraíu-se

caracteres redondos e itálicos de vários corpos, sendo os de corpo menor nas uctas

e citações marginais que acompanham o texto.

O volume contém vinte e cinco cadernos de impressão: o primeiro, de seis ff. (as prels.),

rubricado, no pé da frente da terceira: 1 3 ; os vinte e três imediatas, de oito íf.

cada um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ft. de cada uui deles,

respectivamente : A, A 2, A 3, A 4, a Z, Z 2, Z 3, 7. 4 ; e o imediato e ultimo, de

quatro íf. somente, no pc da frente das duas primeiras, respectivamente : Aa, A* 2.

Além do mencionado, o volume tem também a ilustrá-lo os retratos de João de ÍJarros,

Luís de Camões e Diogo do Couto, colocados em frente das Vidas respectivas de.qtcs

escritores. Os retratos, que damos em folha aparte, são gravados a buril em chapa

de cobre, tendo os dois últimos as rubricas dos artistas que 03 executarsui, respe-

ctivamente; Aidus Scutp.-F. Heylaa.
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e.*<í Mvsis etR^telhitati ^.
LhoavKO PE Cvkí<ttí. ChuUiJaftíms^^heta cc&rrym,

^r\ím S^-aopeêKp.Ina non armaía PaíSiu c/irrjnj jrrta

^rk-i^^rtoTícut 'Oííspíísl Sextíu^ya dff^ni/r^i^ verúm chorem e.\>

Retrato de Lufs de Camões, que acompanlia os Dlscvrsos vários poUttcos de Severim de Faria
descritos no Catálogo sob o ii.o 3166. O original mede 179X123mm.

(Pag. 530)
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Tclfrrottniíl, noritr^duuj fue%L ^'"^ ^mãmci atqjjjrrni vrres.v/Umwmedícd,

Itruiml^tJ^^^^tO, trans Jlías auaiet xmdas

Retrato de Diogo do Couto, que vem nos Disc\'rsos vários políticos dr M.ii uel Seveiim de Faii,

desditos no Catálogo sob o n.o 3167. O original mede 179xn9nim.

(Pag. 530)





-ÍGnr^JeÂirroi rtmrr.Jnditaram dan>^- Ser

Pvetratíf ce Jjão de Barros, que vem nus Disnrsos vários políticos de Severim de Faria,

descrito; no Catálogo SOD o nfi 3167. O original mede i:2XIUn""i.

(Pag. 530)





NOTICI A S

DE PORTVGAL.
OFFERECIDAS A ELREYN. S.

DOM lOÃO O IV
POR MANOEL SEVERIM

De F A R. I A.

DECLARAOSE AS GRANDES COMMODIOSDES
c|uc tcmpJfa acCcr cm gente. indjrtiiA. comcicio,

tiqur^js, & fofças milKjics pm mii. ít tiin.

iAS ORIGENS !>£ TODOS OS /ITTELWDOS.
(f *rmaid*s Famiàds "olrti do Reyn»,

A> Moedit <]ac cortètío nrda Prouincii docrropo ioê

Komanoi uc o pccrcotc.

efrrt/trn, vi'U< E!'l': it ?r,nr^p,i, (g; ytruMt

Aono I«/í.

LISBOA.
Ka OpriciK» Ckabíbsecci&iia.

Rosto do livro descrito no Catálogo sob o n.o 3169. O original mede 2)6xl5liii

(fag. 531)
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As Licenças e pareeeres do Dr. Jorge Cabral e Gaspar Alvares Lousada, em que uiuilo

se elogiam Severini de Faria e a sua obra, são bastante interessantes. A de Alvares

Lousada começa

:

tVi os Difcursos, & vidas derteUHuro, ft tudo esta composto || cõ muita perfeição:

nè menos fe
||
podia efperar do Autor delle, por fer !' geralmente conliecido por tal

nefle
li
Reyno, e fora delle de muitos anos a ffllta parte, & bem moftra no eftiln,

des |l ponção, & ordem das coufas, & bom
;
juizo, & difcurfo nellas, com auifosH

Chriftaõs, f^ fentencioros, quam culti- 1| uado efta no fogeito da liiftoria, q lie|| o

que fe nella pede, & requere (bem di- [\ ferente de alguas que vemos nefte
j
noto

tempo que a querem tomar de falto) & por o Autor fer efte, fey Itie
1| tem íeytas

aigús modernos dedicato- || rias, nas emprezas de Tuas obras. E
||
quanto aos difcur-

fos começando pel- 11 lo terceiro he de gorto, o 4 &,2. de |1
proueito, & hora defte

Reyno, o i. de ne || ceffidade, para vir a noticia de todos, E || as razões em que fe

funda, fão em fy |1 euidentes, fenão differ demonftrati- 1; uas.. .>

l'or o que fica transcrito se avalia facilmente do muito merecimento do livro, realmente

notável a muitos respeitos. O autor é considerado um dos nossos bons clássicos

seiscentistas. Edição primitiva, sem duvida a melhor e por isso a mais estimada. Os

exemplares s.ão actualmente MUITO RAROS, mormente quando completos e per-

feitos como está o nosso, que contém os três mencionados retratos, o que rarissi-

mamente se vê, pois quasi sempre falta o de Diogo do Couto.

3168 ^VÁRIOS
II
DISCURStiS

||
POLÍTICOS. ||

POR... || FIELMENTE REIM-

PRESSOS 11 POR II
JOAQUIM FRANCISCO MONTEIRO

||
DE CAMPOS COE-

LHO, E SOIZA.
II
(Escudo rias armas renis de Portugal; gravura em nia-

ileiía)
11 LISBOA |1 NA OFFIC. DE ANTÓNIO GOMES.

|1
— -

|| ANNO
iM.DCC.LXXXI.

II
6'oiH lie. da R. Meza da Com. Ger. sob o \\

Exame, e Censura

doa Livros. In-8.° peq. de VI pags. (prels.) inums. o 362 nums.. além de

mais II inums., finais. E.

As VI pags. prels. comprendem : fronlispicio (pag. 1 ; a II em branco) ; e Preambulo tAO
LEITOR..

De pag. 1 a 362 o texto dos Discursos proiianiente dito ; e nas duas pags. inums. finais

:

na primeira o «ÍNDICE i| Dos Discursos, e Vidas defte Livro »; e na seginida a decla-

ração da Taxa do preço de cada exemplar: «Foi taixado este Livro em papel
|I
a qua-

trocentos e sincoenta réis.
|i
iVleza

I|
7 de Novembro de 1701.»

Reimpressão eatimada ; impressão nitida sobre óptimo papel de linho. Já pouco vulgar no

mercado. Bom exemplar.

3169 NOTICIAS
II
DE PORTVCAL... LISBOA... Anno 1655.

(Do fronlispicio damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincográfica).

In-fol. de XII psgs. (prels ) inums., 34S nums. e mais XIV inums., finais. K.

Na primeira das XII pags. prels. o frontispício, acim.i reproduzido em foto-zincogravura

;

a pag. U em branco ; nas pags. III e IV as «LICENC.AS.» permitindo a impressão da

obra ^uas são de Fr. Francisco Brandão) : nas pags. V e VI a Dedicatória : «A EL
REY II

NOSSO SENHOR.» (Começa pela formuIa.—SENHOR.., e remata pela data e

rubrica do autor: «... Euora o. de Fevereiro de 655 \\ Manoel Seuerin de Faria.'), e

de pag. VII a XII, em caracteres itálicos, o Prologo «AOS LEITORES.», que abre

com lima letra inicial 1^ de desenho da fantasia (gravura em madeira) e fecha peia data

e rubrica do autor : «... Euora a 24. de Outa-\\ bro de 1053. || Manoel Severin de Faria.),

De pag. 1 a 342 decorre o texto propriamente dito da obra, que se divide em oito Discursos.

A fechar vem o usual- FIM ; seguindo-se um tloião de remate (gravura em madeira).

Nas primeiras VII das XIV pags. inums. finais, a «TABDADA
|1 DO QUE SE CONTEM

[[NESTE LIVRO.', que fecha com um floião ornamental (gr.ivura em madeira); e nas

pags. VIII a XIV, o «INDEX
i|
DOS APPELLIDOS DE CVIAS ARMAS SE || explicaõ

os Brazões.>, a que põe remate o costumado- FIM.

Sf/^ O

./2M<^^
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P'iloO

Os oito Discursos em que a obra é dividida, são

:

«DISCVRSO; PRIMEIRO. II
DOS MEIOS, COM QVI^ PORTV-

1|
gal pmle crefcer

em gi.iiulc numero de gen- 1| te, para aiiguicnto da Milicia, Aí;tí- || cultura, ÍV Navega-

ção.. (8 §§: pags. I a 33);

. DISCVRSO liSEOVNDO.
II
SOBRE A ORDEM DA MILÍCIA, J que autigameute avia

cm Portugal, & das for-
jl
ças militares, que hoje tem para fe coii-

11 fervai, & ficar

fuperior a Teus
||
contrários.» (17 §§ j

pags. 34 a 84)

;

.DISCVRSO
II
TERCEIRO.

II
DA NOBREZA DAS FAMÍLIAS DE

|1 Portugal com a

noticia de fua antiguidade, ori-
|I
gem dos Appellidos, 8t razaõ dos Brazões

\\ das armas

de cada hu.ã.. (28 §§ ;
p.igs. 85 a 149) ;

«DISCVRSOIIQVINTO.il SOBRE AS VNIVERSIDADES
||
de Hefpanlia. . (34 §§ ;

pags. 202 a 223);

•DISCVRSO IISEPTlMO.il SOBRE AS CAVSAS DOS MVITOS
||
Naufrágios, que

fazem as Nãos da Carreira || da Índia, pela grandeza delias.» {p.igs. 241 a 247);

«DISCVRSO
II
OITAVO

II
SOBRE A PEREGR1NAC,AM., que fecha com o costumado

— riM; seguíndo-se, a rematar, um florão ornamental (gravura em madeira) (pags.

248 a 342).

Este ultimo Discurso compreende como que vários capitules t «SOBRE A PEREORI-
NAC.AM.. (pags. 248 a parte da 258) ;-.MEMORIAL DE ALGVNS ||

Cardeais Portu-

guefes.» (da restante parte da mesma pag. 258 a pag. 277) ; - «ELOGIO || DO DOVTOR
IjFREY BERNARDO DE BRITO 11 Religiofo de Cifter, & Chronifta mnr

||
de Portu-

gal.» (p.ig. 278 a 288) ;
— «ELOGIO DE ÉVORA.» (pags. 2S9 e 2C10) ; -«ELOGIO

1|

DELREV DOM || lOAM DE PORTVGAL |; III. do nome.
|| POR ANTÓNIO DE

CASTILHO \] do Confelho dei Rey Dom Sebastião, (ytlfu Chronifta mdr.t (pags.

291 a 305) ;~e «PANEGÍRICO H A MVI ALTA, E ;| ESCLARECIDA PRINCESA
WANTA

II
Dona Mar)a noffa Senhora. |1 Por loão de Barros.' (pags. 300 a 342).

O texto do «Discvrso qvartO" é enriquecido de numerosos «fac-similes» de moedas antigas

(gravura a buril em chapa de cobre).

A composição tipográfica, muito perfeita e adornada de lindas letras iniciais de desenho de

fantasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais, foi efectuada com belos

caracteres redondos e itálicos de vários corpos (com os de corpo menor as notas mar-

ginais que o texto contêm em abundância).

Obra clássica, curiosa e muito estimada. Edição primitiva; muito bela e MUITO RAR.^.

Magnifico exemplar.

317l) NOTICIAS
II DE ||

POHTUCiAL. . . Neflii fegwida Impreffão acrefcen-

í«(ias.
li
PKI.O PAnKEllD. JOSÉ BAHBOSA

||
CLRIÍIGO REGULAR, ACA-

DÉMICO UO
II
Numero da Academia Real

||
OFFERECIDAS\\ AO MUITO

REVERENDO DOUTOR
||
JOSÉ CALDEIRA

||
PRESBÍTERO Do HABITO

DE S. PEDRO,.. .
II
LISBOA OCCIDENTAL.

||
NA OFFICINA DE ANTÓNIO

ISIDORO DA FONi-ECA.
|| ||

Anno M. DCC. XL.
||
Cnn todas as Li-

cenças necefftlrias \\ A' cuíla de Manoel da Conceigaõ Livreiro, vende-se na

ília Logea na rua direita
||
do Loreto.— In-fol. de XXIV pags. (prels.) inums.

e 41)6 nums. E.

As XXIV pags. prels. conteem: titulo do ante-rosto (.NOTICIAS
i:
DE || PORTUGAL .)

(pag. I ; a II em branco) ; titulo do rosto, impresso, em linhas alternadas, a preto e

vermelho (pag. 111; a IV em branco); em caracteres itálicas, a Dedicatória «AO
MUITO REVERENDO SENHOR DOUTOR IjJOSÉ CALDEIRA...» (subscrita no

fim: «/íu obrigadiffimo criado'; Manoel da Concel(aõ.') (pags. V a Vlll) ; Prologo

•AOS LEITORES.- (pags. IX a XII); «LICENÇAS.» (Do Santo OlHcio.-Do Ordi-

nário. -Do Paço.) autorizando a reimpressão da obra (pags. XIII a XV); «VIDA |I DE
II
MANOEL SEVERIM |j DE FARIA. 1' Efcrlta pelo Adicionador.y (pags. XVI e

XVII) .INDEX
II
DOS PARÁGRAFOS, QUE SE CONTEM

||
nefte livro.- (pags.

JÍVIÍI a XXIII); e Erratas (pag. XXIV).

Nas 466 pags. vem : de pag. I a 442 o texto propriamente dito da obra ; e de pag. 443 a

446 o .INDEXllO/IS COUSAS MAIS NOTÁVEIS, QUE SE CONTEM NESTE\\
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Uvra, t das Famílias, de cujos AppeUldos fe exptlcaõ os brafoeiís...-», que fecha

com o usual-«FlNlS LAVS DEO.», a que se segue ainda a subscrição final :-

.LISBOA OCCIDENTAL :il Na Orticina de ANTÓNIO ISIDORO DA FONSECA.
|1

Anno de MDCCXL..
O texto do «Discurso IV. é, como na edição primitiva, enriquecido de «fac-similes» de

moedas antigas, fac-similes que agora são em gravura em madeira.

Segunda edição, estimada e RARA. Impressão nilida sobre magnifico papel de linho,

muito alvo. Belo exemplar. -Catálogo Palha, n.o 2740.

Além destas duas edições primeiras, a obra conta hoje mais a seguinte:

«Noticias de Portugal. Escritas por Manoel Severim de Faria. Acrescentadas pelo P.

D. jozé Barbosa... Terceira edição, augmentada por Joaquim Francisco Monteiro

de Campos Coelho, e Soiza... Lisboa: Na Officiíia de António Gomes. Anno

M. DCC. AC/... In-S.o peq., 2 vols. de II-XIV3I8 e Vlll-296 pags.^ e V estampas

com >f3C-similes> de moedas (gravura a buril em chapa de metal).

PROMPTVARIO
II
KSPIRITVAL, ||

E E.XF.MPLAR
||
DK VIRTVDES.

!| Em que breiiemêie fe explicfio ;is matérias || mais imponanles para a

laluação das almas.
||
Com vai ios exemplos de doutrina, & edific.ição.

|1

E a meriitagrio de Deos pellas exctlletiCias II
das crealums.

||
POn MA-

I\'OEL SEVEHIM Dh FARIA
\\
(Escudo das armas dos Severins de Faria;

gravura em madeira)
||
Com todas os licenças neceíTarias.

|1
Aa Ojficina de

Paulo Craesbeeek. Anno 165 1. In-4.<' (ie XVIII IT. (prels.) iiiums. e 180 nums.

na frente. E.

As XVIII ff. prels. conteem o seguinte: frontispício (frente da H. I; verso em branco);

'Erratas das palavras que mudão o fentido.» (ti. 11 e frente da III) ; Prologo «AO
LEITOR' (datado e subscrito no fim: «... Euora a :ío.

|] de Abril de io^a.\[ Manoel

Seuerim de Faria.>\ (II. IV); a duas cols. por pag. : ^TITVLOS, & MATERIAS\\
defte Liuro.' (H. V) ; e o «INDEX.., que fecha com a indicação- «FIM DO INDEX
defle liuro.. (ff. VI a XVIII).

Na composição tipográfica empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos,

O vol. conta vinte e seis cadernos de impressão: o primeiro, de três ff., sem qualquer

rubrica; o segundo, de oito ff., rubricado, no pé da frente das cinco primeiras, res-

pectivamente; a, a 2, a 3, a 4, a 5; o terceiro, de sete ff., rubricado, no pé da frente

das quatro primeiras: b, b 2, b 3, b 4 ; e 03 quarto a vigésimo sexto; de oito ff.

cada um, rubricados, no pé da frente das cinco primeiras ff. de cada um deles, res-

pectivamente : A, A 2, A 3, A 4, A 5, a Z, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5.

Livro clássico e estimado. Edição primitiva, e ainda a única publicada até hoje. MUITO
R.^RA. Bom exemplar.

3172 RELAÇAM
|!
VNIVERSAL DO

||
OVE SVCGEDEO EM PORTV-

i|
gal,

& mais Prouincias do Occidente & Oriente, || de Marco de 625, atè todo

Setembro de 626. !| Contem mnitas {eic) parliculariJadas &
|| curioíidades.

II
Ordenada por Francifco de Abreti naturjl

|| defta Cidade de Lisboa.
\\
(Vi-

nheta representando um anjo sentado sobre um animal fantasioso: gra-

vura em madeira)
||
Com todas as licenças necefsarias. || || E.\l LISBOA,

II
Impreíla por Geraldo da Vinha. 1626.—In-4.'' de 32 pags. inums. E.

Na primeira pagina os dizeres do frontispício acima transcritos, emmoldurados por tarja

de pequenas vinhetas simetricamente dispostas; a pag. 2 em branco; na pag. 3, em
caracteres itálicos, as Licenças permitindo a impressão (a primeira datada e subscrita

no fim: «... São Francifco d'Eaxobregas a t^ de Abril dt 020.
|| Frey loão C»r-

d030.>); na pag. 4 as declarações:

'Concorda efta Relação em tudo com o fea ortgirtai.>

Enxobregas ii. de Octubro de 626.

Frey loão Cardofo."

'Taixão efta Relação em 10 reis.

Araújo. Cabral.»

^3õfA
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/\

e de pag. 5 a 32 o texto da Relação propriamente dito, que remata com o usual —
.FINIS..

O opúsculo contéDi quatro cadernos de impressão : o primeiro, de duas ff., sem rub>ica

alguma; o segundo, de quatro ff-, rubricado, no pé da frente das duas primeiras,

respectivamente: A, A 2; o terceiro, também de quatro ff., rubricido, no pé da

frente das três primeiras, respectivamente: B, B 2, B 3; e o quarto, de seis ff.,

rubricado, no pé da frente das quatro primeiras, respectivamente : C, C 2, C 3, C 4.

Esta antiga publicação periódica é deveras interessante a muitos respeitos; e se, no

tempo em que veio a lume, oferecia precioso pasto á curiosidade dos seus leitores

hoje constitui sem duvida uui belo manancial de vario ensinamento, sendo por isso

muito estimada. Dá noticias de notáveis sucessos políticos e militares que se deram

tanto em Portugal como nas suas possessões ultramarinas, na China, no Japão, e em
vark)3 paizes europeus. Descreve ainda outros sucessos ocorridos, por fins do pri-

meiro quartel do século XVII, no Brasil, avultando o circunstanciado relato (pags. 16

a 22) da peida e recuperação da cidade da Bahia, que os holandeses ocupavam, com-

pleta expulsão destes e casos subsequentes. O relato em questão principia assim :

«As victorias do Brafil forão eTte anno as mais celebradas que tiuemos no Reyno,

pelo grande cabedal que neTta emprega eftaua metido, da parte dos inimigos, &
noffa, & dos efleitos que do fuccefro delia podião refultar, e affi fe dará de tudo

mais particular relação.»

Também é muito interessantes, pelos curiosos pormenores que encerra, a noticia que o

curioso escrito oferece ácêrca dos feitos de alguns dos nossos maiores em a cidade

de Macáo, a nobsa pérola do Extremo Oriente. Começa desta forma:- «Em Macao o

General dom rrancifco Mafcarenhas cercou a Cidade, fortificando a cõforme a pra-

ctica uiodcrna; introduzío na Cidade o modo da milicia de Europa. Defpedio 03

Caftelhanos que de IWaniiha tinhão vindo de focorro contra os Olandezes, por não

ferem necefrarios, & fazerem ja demafiada demora.» — «Com os Chinas efião os

noffos em grande amifade, porque veiltlo el Rey a liberdade cõ que a de Macao o

secorrerão pêra h guerra dos Tártaros, mandandolhe artilharia, munições, & otiíciaes

deftes merteres, agradecido deu priuilegio aos moradores de Macao de naturaes da

China, & licença para Te fortificarem contra os Olandezes, & os declarou juntamente

por inimigos feus.»- «Chamou 03 Padres da Companhia a Corte pêra emenda do feu

Kaiendario com o que lhe ficou a entrada liure pêra a pregação do Euangeiho, a

qual vay profpera em todo o Oriente...»

Os exemplares são, presentemente, RARÍSSIMOS, e por isso muito valiosos. O nosso,

um pouco manchado pela agua, está, em geral, bem conservado.

O Dr. José Carlos Rodrigues, registando, sob o n.o 9, na sua valiosa Blbliotlieca Brasi-

Uensc o exemplar que possuia deste escrito de Severim de Faria, em nota com que

acompanha o mesmo registo, informa

:

'Único exemplar con/iecldo deste primeiro jornal ou Gazeta que se publicou em Por-

tugal- Sahio sob o nome de Francisco de Abreu, mas é attribuido a Manuel Severim

de Faria. Muito interessante para a historia do Brasil, pois que em oito paginas

descreve o ataque e tomada da Bahia pelos Hollandezes e a retomada pelos portu-

guezes. Inocêncio diz ter visto um exemplar que pertenceu a J. J. de Saldanha Ma-

chado, que é este mesmo exempbr, segundo uma nota manuscripta. Custou-me elle

12S000 de Portugal.»

3173—Seybert (.árfan)^.—Annales statistiques ries Élats-Unis, Par... Tiaduit

de TAnfilais por C. A. SchefTer. A Paris, Bn^sot-TMvars . . . íSÍO^fNo verso

do anle-roslo: Imprimerie de P. F. Dupont). In-8.° de XV-451-I pags. 6

varias ff. desdobráveis. E.

As pags. prels. V a XV inserem uma «INTRODUCTION |1
DU TRADUCTEUR.»

Seissel fClnude rfp)—Veja-se: Tlnicydides.

3174— Shákspeare (T)Ví/ío?«).—Ctuvres draniatiques de Shakspeare. Tradu-
I íl /r V oi/»— onaRspoare (iriiuam).—u-.uvres aramaiiques ae oiiaiispeaio. iiuuu-

>, M f» ction noiívellt) pav Benjamin Laroche, précédêe d'une IiiUoduclion sur le

"S 'f
génie de Shakspeare, par Alexandre Dumas. Paus. Marchant, Edileiír du



AZEVEDO -SAMODÃES 535

Magasin Tlitatral... 1SS9 (No fim do lexto: Parti.—Imprimerie de M.">e

Ve Dondeti-Dupré). ln-8." gr., 2 vols. de IV-VI1I-7U0-1 e 1V-7Í3-I pags, E.

As pags. prels. Ill a VIU do vol. primeiro inser»m a <INTRODUCTION.> por Alexan-

dre Dumas.

Obras universalmente estimadas. Tradução muito apreciada. Edição magnificamente im-

pressa; enriquecida com o retr. de Shakapeaie {A. Faucltery del.-M."'' Fournier

scuip.), varies cabeções reproduzindo scenas das peças (gravura em madeira) e treze

belas gravuras a buril em chapa de aço, devidas a alguns dos melhores artistas de-

senhadores e gravadores da época, impressas, aparte, em papel cartolina. Bom
exemplar.

"

3175 (Euvres completes de ShaUspeare, traduclion nouvelle par Benja- ^/M^ ^
min Laioche. Parii Crossflin... MULCCXLII-XLIII (No verso do ante-

~

rosto : //«;/»•. de V. Dondey-Dupré). In-S.", 7 tomos em 6 vols. E.

3176—Slgvese vn Tractado mvy provechoso. ..— Veja-se : Tractado mvy pro-

vechoso ... .

3177—Silva [António díi;.—ORAÇAiM H FÚNEBRE, 1|
QUE DISSE O LICENCIADO -///j^ /> O

ANTUMO |da Sylva, Vigário do Ariecife:
|| A'.4,S fiXiíy V7.4S||DA SERENÍS-

SIMA PRINCESA
II
D. ISABEL LUÍSA JOSEPHA,

|i
celebradas na Mifericor-

dia da Cidade de Olinda,
||
aos 5. de fVvereiro de i6gi.

|| POJS MAXDADO
DO MÁHQYEZ \\

de Montebello Governador da C<ipitania de Per-
||

nambiicoí

& fuás annexas.
\\
OFFERKCE-A A' SENHORA

||
D. LUÍSA MARIA

|| DE
MESDOC,A & EC,A, || Marqueza de Montebello.

i| (q<) ||
LISBOA.

||
Cum todas

as licenças neceffarias. ||
Na Officína de MIGUEL MANESCAL, Inipreílor do

S. Officio.
11 ANNO M. DC. XCI. (Ití9lj. Iij-4." de 30 pags., ou sej.m quatro

cadernos de impnssãode quatro IT. cada um: o primtuo rubricado, no pé
da frente da stgunda fl. : A ij ; e os três restantes, no pé da frente das três

primeiras íí. de cada um deles, respectivamente: B, B ij, B iij a D, D ij,

D iij. B.

Na primeira pagina os dizeres do frontispício acima transcritos (emoldurados por cer-

cadura de peqs. vinhetas de ornamento, simetricamente dispostas) ; a pag. 2 em
branco; de pag. 3 a 5 a Dedicatória: .A' SENHORA |l DO.NA LUÍSA MARIA DE
II
MENDOC.A, & EC,A, ,, Marqueza de Montebello, digitijjima efpofa do Seitlwr

D. \\ António Félix Machado da Sylva, Ca/Iro, Marquez de ,, Montebello...»; de

pag. 6 a 8 três SONETOS (anónimos) consagrados á morte e ás exéquias da Prin-

cesa de Portugal; na pag. Q outro SONETO, sob a rubrica: '<AO EXCELLENTIS-
SIMO SENHOR

,
Marquez de Montebello nas majejtofas Exéquias, que fez d

Sereniffima Senhora Priactfa de PortagaL> ; na pag. IO outro SONETO, epi-

gralado: ./l' SENHORA D. LUISA DE MENDOCA, ;| & Eca, Marqueza de Monte-

Bello, gf pelo tumulo que cm " Pernambuco em feu nome erigio o Senhor Marquez
ã

II Sereniffima Priíicefa D. Ifabel Luisa JofepJia.' (Estes dois ultimes Sonetos são

subscritos c m as iniciais: D. L. F. D. S.) ; e de pag. II a 30 o texto da Oração

propriamente dito, que, iniciado pOi uma letra Q de desenho de lantasia (gravura

em madeira), lecha com o usual -> LAUS DEO.', a que se segue ainda um grupo

de peqs. vinhetas de ornamento dispostas de forma a constituírem um triangulo.

Na composição tipográhca, ornada de duas letras iniciai? de desenho de fantasia e vá-

rios cabeções decorativos formados por peqs. vinhetas ornamentais em disposição

combinada, cmpregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Peça oral muito apreciável e RARÍSSIMA ; o Dr. José Carlos Rodrigues não a possuia

na sua opulenta Brasiliense. Bom exemplar.

3178— Silva (António José da-0 Judeu).—THEATRO CÓMICO || PORTUGUEZ, ^ //r^/) ')

\\
OU

II
COLLEGÇAÕ

II
DAS OPERAS 1|

POR! UGUEZAS,
||
Que le reprefen- ^//c)^ ^ ^



536 CATÁLOGO DA LIVRARIA

taraõ nr\ Cala do Theatro
i|
publico do Bairro Alto do Lisl^oa. |1 0/ferecidas

II
A' MUITO NOBRE SENHOBA

||
PECUNIA ABGENTINA ||

Por ***|i
Quarta Impreffi-ò ||

TOMO PRIMEIRO. |1
Contém ...

i|
(Pequenina vinheta

ornamental)
|i
LISBOA, || ||

MDCCLIX.
||
Com as liceiíços iieceffariaf, e

Privilegio lieid. In-S." peq. de XII pags. (prels.) inums. e 412 minis.

As XII pags. prels. compreendem: na pag. I o frontispicio ; a pag. II cm branco; de

pag. Ill a VI, em caracteres itálicos, a «DEDICATÓRIA |1
A' MUITO NOBRE SE-

NHORA ||
PECUNIA ARGENTINA..; de pag. VU a IX o Prologo .AO LEITOR

1|

DESAPAIXONADO.»; na pag. X duas .DECIMAS..; e nas pags. XI e XII a

«ADVERTÊNCIA [| DO COLLECTOR..
As 498 paginas numeradas inserem as Operas : Vida de D. Quixote de la Mancha ; Eso-

paida, ou Vida de Esopo ; os Encantos de Medéa ; e Amphitryaõ, ou Júpiter, «

Alcmena.

TOMO SEGUNDO. 1|
Contôm...

||
LISBOA, ||

Na Officina Putr. de

Frano. Luiz Ameno. || || MDCCLIX. || Cum as licenças neceffárias, c

PriviUjii Real. In-S." peq. de S67 pags. e uma inum., fnial.

Na pria-eira pag. o frontispício; a pag. 2 em branco; e de pag. 3 a 567 as Operas:

Labyriritho de Creta ; Guerras do Alecrim, i Maiigerona ; Variedades de Proiheo

;

e Precipício de Faetonte. A pag. inum. final insere a .PROTESTAÇAM || DO COL-
LECTOR..

TOMO TERCEIRO.
II
Contém...

II
LISBOA,

II
Na Officina 1'alr. do

Franc. Luiz Ameno. || 1| M.DCC.LX. ||
Com as licenças neccffarias.

In-S.o peq. de 452 pags.

Na primeira pagina o rosto do volume j a pag. 2 em branco ; e de pag. 3 a 452 as Ope-

ras : Adolonlmo em Sydonla; A Ninfa Slringa; Novos Encantos de Amor; e Adriano

em Syria.

TOMO QUARTO.
||
Contém. . .

||
(Vinheta ornamental)

||
LISBOA,

||

Na Officina Palr. de Franc. Luiz Ameno. ||
_

|| M. DCC. LXI.
||
Com as

licenças neceffariís. In-8.° peq. de 391 pags., além de uma cm branco, fi-

nal.— Os quatro tomos E.

Na pagina 1 o rosto do volume ; a pag. 2 em branco ; e de pag. 3 a 391 as Operas

:

Fillnto ; Encantos de Clrct; Semlramls ; e Encantos de Merlim.

Na composição tipográfica dos quatro tomos, despida de quaesquer elementos decorativos,

empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Compilação interessante e muitíssimo estimada Os dois primeiros tomos inserem as fa-

mosas Operas do infortunado poeta António José da Silva, o Judeu ; e os tomos ter-

ceiro e quarto varias peças de autores racionais e estrangeiros, entre as quais as

versões portuguesas de duas operas do celebrado comediógrafo italiano Pedro Me-

tastasio. Edição cuidada e nitidamente impressa, MUITO RARA. Óptimo exemplar;

encadernação (inteira de carneiras da época. — A edição primitiva desta compilação

(os dois primeiros tomos) foi dada a lume em Lisboa, por Francisco Luiz Ameno,

1744; in-8.0 peq.; e a ultima edição (os quatro tomos) também em Lisboa, Na Off.

de Simão Thaddeo Ferreira, 17S7-92, em igual formato de 8.o peq.

António José da Silva, que alguns autores cognominaram de Plaato português e que o

nosso maior romancista Cauiillo Castello Branco admiravelmente tratou na sua no-

vela histórica O Judeu, foi atrozmente perseguido pela Inquisição, que por fira o fez

queimar no auto da fé realizado na praça do Ro:io, de Lisboa, a 19 de outubro de

1739. Era natural do Rio de Janeiro, onde nascera a 8 de maio de 170S.

Relativamente á vida e caracter do infeliz poeta e ás suas popularissimas produções lite-

rárias, vejase entre outros autores, Barbosa Machado, B/W. Luslt., tomo I, pag.

303; -Costa e Silva, Ensaio blograp/iico-crltlco sobre os mel/zores poetas portugue-

zes.tomo X, pags. 328-371 ;- Inocêncio, Dic biàl., tomo I, pags. 176178 e tomo
VIII, pags. 212-213 ;-Varnhagen, artigo bio-bibliogrifico publicado na Revista Trl-
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nos

mensal do Insí. HIst., Oeogr. e Etlm. do Brasil, touio II ila segunda serie (1847),

pags. 114-124 ;- Ramos Coelho, biografia do poeta, inseria a pags. lQO-192 da lUus-

tração Luso-Brasileira, 1856; Fernandes Pinheiro, estudo biográlico, inserto na men-

tionada Revista Trimensal, tomo XXV, pags. 3S0-419; e ainda uni outro estudo

do mesmo Fernandes Pinheiro, publicado primitivamente no n.o 11 (ISlin da Re-

vista Urasileira e depois reproduzido no seu Curso de Littcraiura Nacional ; e Foi-

jaz de Sampaio, Teatro de Cordel, n.o 246.

Silva í'?. .díiíoi.íj /fcsé-áa^—Vcja-se : Instiluiúes Chnslãs ..

317'.I-Silva {Francisco ria).-OPVSGVLO |1 DA INFANCI.'\ ll
K PVERICIA

11 PriINCIPES, E SENHORES,,. Em Lisboa .. 1644.

[Do fronliípkio damos a seguinte exacta repredvrão /oío-rí)ii()i,fn/icrt)

;

OPVSCVLO
DA INFÂNCIA
E PVERICIA DOS
príncipes,

esenhor.es.
Nt quatflleiniehum curiofa Jifcurfo fotre o mcimcnto, ^ [tlanne

Ba<)r:fma do Infame Seremfiimí Da/n Afonfo, em Jocumentos Ircues

iirjjoí /iajourrma de muiios S/tnãoi, (S Doutores Cailiolicos, itni»

lamhem dos Phihfophos amigues, le coríiprchcndefua boa (ria- 1

cão naidaiemaiiíciírã.exornado tudo íom
,

froueuofãi humanidddes.

OfTcrcciJo aoIlluftriG>imo,&RcuerêiJir^imo foilior D.Pedro
de Mcncfes.Bifpo cleuo Jc Miranda, Semilhcrdc Coreias

de Sua Magcftadc Screnifsima, pcllo Licenciado Fraa- '

cifco da Sylua.da cidade deBragança.

/2ÍIO'KOD

Ce/)i ojiiuni^as tKíejfjrii:s.EmLiiho3. Per Pau/o Craeilak. l6-i^.

[O original mede 174x113'""'}

Ir.-i.o lie IV paginas (prels.) inumeradas e 114 numeradas. E.

Na primeira das IV pags. prels. o frontispício (acima reproduzido em foto zincogravura)

;

na pag. 11 (parte superior; parte inferior em branco) uma poesia latina, precedida
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da epigrafe: •LICENCIATVS LVDOVICVS MORAES\\de Araújo Brlgantlmis,

AuthorlWamko fua c/iarifsimo.' ; e nas pags. III e IV, em caracteres itálicos, a

TAVOA nos TITVLOS,
II
& parágrafos defla obra.>, que remata com uma vinheta

ou Horâo, que tem no centro as conhecidas letras siuil)úlicas da (Àimp.a de Jesus :

I H S (gravura em madeira).

De pag. I a 111 decorre o texto da obra propriamente dito, que, enriquecido de notas e

citações marginais e dividido em XVIIl parágrafos («§. PRIMEIRO.
1|
y KC TKATA

DA DVRACAM || da vida humana.-, a .§. XVIII.
1|
QVE TRATA DO ANJO DA

\\

Guarda, ^ como o* Príncipes defdc miníno<s lhe deuem fer deuotos »), fecha com

o costumado- LAVS IiF.O., seguindo se ainda a vinheta ou Horão que remata a

• Tavoada dos capitvios», e que acima mencionamos

Na composição tipográfíca, ornada de varias letras iniciais de desenho de fantasia, um
cabeção decorativo e diversos florões ornamentais (gravura em madeira), emprega-

ram-se caracteres redondos e itálicos de dois corpos.

O volume conta oito cadernos de impressão: o primeiro, de duas ff. (as prels.\ sem

qualquer rubrica; o segudo, de oito ff., rubricado, no pé da frente das quatro pri-

meiras, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4 ; os cinco imediatos, também de oito ff.

cada um, rubricados, no pé da frente das primeiras quatro ff. de cada um deles,

respectivamente : B, B 2, B 3, B 4, B 5 a Q, O 2. O 3, O 4, G 5, e o oitavo e

ultimo, de duas ff. (a ultima toda em branco) ; rubricado, no pé da frente da pri-

meira: H.

Obra, no seu género, muito interesante; não registada por Figanière na sua Bibl. hist

port. Única edição publicada até hoje, MUITO RARA. Belo exemplar. -Inocêncio,

Dic. bibl., tomo III, pag. 59j-Calálogo Palha, n.o 3291.

HIRO-Silva (/•>. Bernardino rfnj.-DEFENSAM H DA MONARCHIA
||
LVSITA-

NA.IIPOU FREY BERNARDINO I)A|]Sylua, Hacharel formado em lanct.T

Theolngia, ||
Lente delia, & Philoíophia, Religioío pro- 1| feflo do Renl

^ O moíteiro de Alcohaça ||
Congregaçno de Cifter:

||
Primeira parle.

|| offere-

eido ao Duque dom Theodofio, feyuvdo defte \\ nome, IHtque de Bragan-

ça, Conde de Ourem, de Ar- \\raijolos,' de Neiua, ^ Penafiel, fevhor rle

Monforte, \\
Montalegre, ^ villa do Conde, Conde/-

||
table deftes Ueij-

nos, 27- fenhorios ||
de Porivgal.

\\
(Grupo de peqs. vinhetas de ornamen-

to)
II
Com todas as licenças necef/arias. || Em Coimbra, Na officina de Ni-

oolao nanialho. |1 Anno M. DCXX. (16-20)—In4.o de IV ff. (prels.) inuii.s.

e 142 mims. na frente.

As iV ff. prels. compreendem o seguinte : frontispício, cujos dizeres acima se transcrevem

(frente da fl. I ; verso em branco) ; Vistos e Licenças permitindo a impressão da obra

(fl. II) ; em caracteres itálicos, a Dedicatória «AO DVQVE DOM || THEODOSIO..,
datada e subscrita no fim: «... Alcobaça 26. d'Outubro\\de 1619.

||
Frey Bernardino

da Sylua.» (fl. III); iLiceaca para correr.^ (datada e subscrita; «... Em Coimbra no

Collegio da Cõ-llpanhia de lESVS, Em 14. de Agofto de 1020. |! £)actór Ba/CAa/ar

Aiuarez.'), e a i<TAXA.> || TAxão efte Liuro inlitnhido dcfenfaõ da Mo I narchia Liifi-

tana a reis em papel.» (frente da fl. IV) ; e, em caracteres itálicos e algims re-

dondo, as .ERRATAS.>

De fl. 1 a 142 decorre o texto da primeira parte propriamente dito, o qual, precedido de

um lindo cabeção decorativo (gravura em madeira, do século XVI), lerflata com a se-

guinte subscrição final

:

'Imprefso em Coimbra, com todas as licenças neceffarias[\na ImprefjaS de Nico-

lao Carualho Anno n)20.»

e depois com o usual -«LAVS DEO.»

SEGVNDA P&.\\TR.\\OFFERECWA A DOM MANOEL 1>K \\ Mou-

ra, Marquez de Caftello Rodrigo, Conde do \\
Lumiar, Comendador mtir

da Ordem de Chrif- || to, Grande d'E/panlia, da chave dourada,
\\

(f fon-

felho d'Eftado de fua Marieftnch: ]\ |I
EM LISISOA.

II
Com liceiK.-a
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il;i S. Iii(iiiifi^;aõ, ttidiriíiiio, & Paço.
||
Por Pedro Crasbeeik Imprejfor

<le1h'e\i, anno 1627.—Jn-4.° dn IV ff. (prel,-*.) iniinis. e 22li niiiiis. iia fiL-n-

if.- As duas Purtrs em iim vol. E.

Na ficiite (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o fronstispicio ; «LICENC.AS.»

arrtorizíirido a impressão (a primeira, bastante extensa e nnuto elogiosa para a obra e seu

autor, vem no fim datada e subscrita: «... Em S. Domingos de Lisboa aos 1.;. I]
de

Outubro de 62O. [i Fr. Thomas de S, Domingos Magifter, íibrorum cenfor.>) (ff. II

e III e parte superior da frente da IV); I:RRA7AS. dvirlc central du frente

da mesma fl. IV) ; declaiação do Visto lie Pi. Thoniaz de S. Domingos e da

Taxa do preço de cada exenifil.ir {acento ^^ feffeníareis empapei-') iparte inferior

da mesma frente da fl. IV); e Dedicatória «A DOM MANOKL II MARQUES DE |l

CASTELLO RODRIGO, CONDEl|do Lumiar...», datada c subsciita 110 fnial

:

«... Alcobaça 2^, de Mayo de Õ27. j] Er. Bernardino da Silua.i

As 220 ff. nurns. inseieni o texto desta Segunda Parte da obia piopriamentc dito, o quai,

dividit.o em XLII Capítulos, fecha com os seguintes dizeres:

Soli Deo honor, & glo-

ria, atquê Beatae fem-

per Virgini

Maria:

N a composição tipogr.Vfica, .-ídr.rnada de varias leiras inicias de desenho de fantasia e dois

cabeções decorativos, aplicaiam-se caracteres redondos e itálicos de vários coipos (us

itálicos de corpo nieuor n.is notas que o texto apresenta em abundância, dispostas na

margem exterior das pags.).

Obra iiileressanle e de muito nieiecinrenlo; incluída na lista dos livros portugueses consi-

derados clássicos, e por isso umilo mais estimada. Única edição vinda a lume até hoje.

Os exemplares são aclualmente BASTANTE RAROS. O nosso, inir pouco manchado
de humidade u.is primeíias lis. da primeira paitc, tem o frontispício da segunda parle

de reimpressão efectuada, eju fins do lerceito quartel do século passado, na lipogiafía

particular do Conde de Azevedo. — Catálogo Mouteveide, u.o 5042.

.'JKSI — Silva (Elias Alexandre rfo),— ReUição ou nclicia pnrliculiir da iiileliz

\i.igeiii dii Nao N. S. da Ajiidu e S. Pedro de .Alciintuia. ..— Veja-su: l'>o-

iiies de Brito [Bernardo].

;JI!S2-Silva (Francisco Xavier f/ti).— ELOGIO
|| Kl^NERMO, K HISTOIUIjO

||
IKI

MIITO Al.TO, POntROSO, AUGUSTO, PIO, || e Uideliffimo Rey do Porlii-

grd, e Serilior
1| D. JOAÒ V.

|1
EM (JUE SE HEKEHE.M AS AC.LjOEJNS

|| da fiia . ^_
Itditçiaõ, Piedade, Clemência, Jultiça, Liberalidade;

|1 as fiiiidaí;ões laiilo Ow^Ó^^
Sagradas, como Civi.s ; os ínccedos do tem-

11 po da guerra, e da paz ; as

victorias, (iiie as Arma.s Luíilanas ai- 11 oar.gaiaõ no l.ítado da ludia uo
feii reynado; com huma rela-

||
çaõ da enfermidade, morte, e mais actos,

qiie precederão atp
||
o depofito do feii Real Cadáver.

||
DZÍ/J/C'.4i»'J

||
A'

SEMPRE AUGUSTA MAGESl ADE FIDELÍSSIMA || DE |1
D. JoSEPH 1.

1|

.MtSSO SENHOR,
II
POli FRANCISCO XAVIER PA SVLVA,

i|
Prothonolariu

Jpiiflilico <le Sua Santidade, Mi- || niftro da Cúria Patriarcal, e do 'Iri-

bmialWda iVi.HCia<Mm.
|| LISBOA, 1 Na Regia Officiíia SYLVIANA, e da

Academia Real. ||
| M.DCCL. 1| Cum todas as licenças necrffárias.

Im-1." de XII pags. (prels.) iiamis. e 347 rniins., i.l('iii de rima em Inai cu,

fiii:il. K.

A3 XII pags. prels. inserem o seguinte: frontispício ; enr caracteres itálicos, a Dedica-
tória a D. José 1 ; .LICENÇAS.. (Do Santo Orticio.-Do Ordinário. -Do Desembargo
do Paço.) permitindo a impresssão da obra; e Erratas e Emendas.

Elogio interessante a vários respeitos, e sobretudo de muito merecimento histórico, pelas
curiosas e circunstanciadas noticias que dá de numerosos e brilhantes feitos que as <

armas portuguesas de terra e mar alcançaram Da índia, Brasil e outros paizes ultra-
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(?^i
O^

marinos durante parte da primeira metade do século XVIII. Apreciado e RARO.
Belo exemplar. -O Dr. José Carlos Rodrigues não possuía o Elonio na sua Brasi-

íieiíse.

3 IH.!— Silva (Fr. Gonçalo í/a). — IjlTO iifl utíil || /!/ miliiiíiTS ^o
|1
gUniofu ri

Iifit
II
iiriiliun&o |no

1| f íriínvlio . .
.— (gisboit). 1544.

(I>(} froiiliejicio dfriiio! a e.raetn jY;.)'nrfi'n(o fo(o-:inr(>yyá/icn que scijvi):

lii-fol. cie II IT. ipreLs.) iimii/oradas, rniiii rmiiis. c luais uma iiuiiiienula e

uma era branco, finais. R.
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N<t fienle (verso em branco) da primeira das duas lolhaa preliminares o rosto do livro

(acima reproduzido foto-zincográficamente) ; na frente da segunda folha o

f%í JJrologa iic Jiiis |Ui5ri!iUís ijiii-
11 vrfffni' ôirifliôa nn rnijnljfi imin

(íntlicriíin iiíffn fciiliorn : ))i'i' 'iijn iimiibaSo \c iiiuivimio n prífcntt

tfUrit.

que fecha com clássico

gaa& òta.

:>eguindO no verso da mesma segunda folha o Proemio e Argumento da obra, peças

muito interessantes, e que oferecem valiosos subsídios para a bibliografia da obra

;

e por isso seja-nos permitido copia-las textualmente

:

I

(Qui f£ nuiiíçfl a primtiro li
||
uro íin prirliun nibn 6d |t-

itljor faixe §nm §n
\\
nnrío

|i
ôíuotc nHtrlum íic iiDffa ft-

liÊÊil H "'"""'' '^ V'iífl''cix-o II
6f ffiis Icumurts: funírnSor /tpriínctnj

ajBsgai nlibiibf ar (Eln
||
rnunl/ tirniiii bo ^rmurs «m linflongím ^m-

tiieiu'6
II
per ii jinírc frcij ©oiiíuUo òa gilim barlinríl forinnôu bc Jln-

vis : Ijo niinl loiíirçou bc tirar Itiibo [nhn nu llbiin;Ila6 fV ni:iUtoiiii

fcnio pri
il

cir cm n moftciro Çnlcobnfn n rogn t por rõtrmplnçflm bn

muijto t)ir
II
tiiorn /i bniotn lícligiora boiín (líiiioninr br ©afiro fobprio-

rclfn bo bi-
II
to iiuicítriro br |lbiiirlliiâ. (O prrn milljor fr fnbrr ri, m-

tnibcr n inutr- 1| rin liibrnritn brftr liiiro Ijr br notar iiiir a uiba /i/liii|-

lorin brltr prrrlaro faitrlo : ne latim Ijr biuiíiba em riiun limos/ -X/ br-

pois guaiibo lios pa- || brrs bn orbrm o maiibaraiii trrlnbnr bo latim

em íraiirrs f o .'iiãban?
||
imprimir arrrtrntnrnm ainba bons Itiuoji br

nmtjtoô ri loiífrts ijur br
||
k arljaram rfrripiní nos arciíiuos is (íi|"trr

I boutroô miujtosi mo|lrij
||
ros ba orbrm. íjo primriro rrgo liuro/

trata bns foiífas ba mniiiiíir a || ba uiba br ^lam ^rrnarbo, brrqurfit)

rotirrliibo ntr iiur prr longo trpo foij ablmbr br ('"lurnual /i atrr ij fc

romrçou o rifma >< JJrbra >s lião.

CE^o frguubo traia como fr? a paj a tomorbía prr urnr^ na tjgrrja

fn II
jrnbo nniijtos millagrrs.

CESo Irrrrirc falia ba forma /i ionipo|'içam br frn torpo i/ friis bos

II roftnmrs ^ uirtnbrs.

Câo (luarto tonta br mnijtos milagrrs i| Irj rm biurrjaô parirs.

CES» guinto brrlnrn remo paflrn ba uiba brftr munbo tom intiijlns
||

rruela'çõrs gur foram moflrabas antrs r^ brpois br fru paffamrnlo.

CEí]o frrlo gur brpois foi) tmabibo a rftas Ijr bos muijtoB milagrra
ll

gnr frj rm Jllrmanlia prrgaubo a rrujnba prra gr a 3rrufalrm.

CEí)o frplimo rôtriu outros inugtos fritos ri millagrrs oifõrs rrurlla-

II
çõrs bo bito fnncto/ fritos affi autrs bo fru trrfpnffamrnto tomo br-

po
II

ijs : as gunrs toufns foram ac!;nbns brpoys nj nguj Iranflnbnbas

pêra lounor br bros ri, gloria br fru fantlo ri rbifitaçam br frus bruo-

tos/ com
II
as bulias br fua ranonijavam.
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De Í'B. i. até o final da primeira coluua do verso da ífl. iTrii. decorre o texto da

obra propriamente dito, disposto a duas colunas por pagina, que compreende uni

Prologo e sete Livros. O Prologo começa no alto da primeira coluna da frente da

í'C- j . encimado pela rubrica:

^gcguefe Ijo vxa \\ I030 in» §enoi' ©tlliíime nltlmaí
||
na nmtiro limo

òa uian prrrlarn 5» alo- II riofo fdKiv Sfliit grrnnrfto.

e abrindo por uma grande e linda letra inicial P (que tem no centro a imagem do

Salvador segurando na mão, esquerda o siuibolu do império (gravura em madeira),

fecha com os dizeres : — (L ^f"-"irf ''" pl^UlOflO- ', segue depois, antecedido pela

epigrafe do Capitulo primeiro, o primeiro Livro da obra, que, dividido em sessenta

Capítulos (CEí"'" pnij 1' """J II Sc §"'" títnuir&í: 1 ôr fimí. fniictnô
1|

iiibns. CnpiJiiliJ primnro. a CE Sn iomcnçn 1

1' loiuior ôí fnm gcr-

nnriíB; 1 s\nt itiii- 11 giiriii poòt i)i5íi' "r ífaviiri- toDaa fiinâ ||
uirtuar*

/t milngrrs. (TnptllllO. It.), fecha, na parte superior da segunda coluna do

verso da $0 f lU., com os dizeres

CE2l(Hui fc atnbn
II rfte Btimcivo limo: /l^ Icnurlc Ijiin ípilo y gaçnin

Iflbrr íllr.

epilogação que vai até meio da primeira coluna da frente da £'tS. tTBl. (numerada

erradamente: f«. rmii.i onde «e vc a indicação -íinií primí Wni. ; depois a

rubrica:

affiiicfí O .ti. liuro

Livro Segundo que abre por um Prefacio, que, tendo por epigrafe :-lí< JJrCpijtM*

iio fí
ii
fcuiicr (sic) ôom ^tTiinriía nlibaír í)£ Soiin

||
nnlc ím olnlcúiilin m

rtfliiiiío liuro íin
II
uiSo ao lUoriífo iniiior Mo Ôcninrao ||

nnlm&c >c

C^hlVflUfll, vai até meio da segunda coluna cio verso da mesma ^0. frui. J se-

guindo- se imediatamente " texto do mesmo Segundo Livro, que conta trinta e seis

Capítulos (C (''oino n iigifiií || m imfa cm aims pnrtts : t romo n 6c

ilírnnçrt por roíiffliio Sc liui ^írnniôo
|j fc lunicrnou fngcjmcnlc. IJCln-

piíiilc intmcivo ío fcgniiôo liitro. a '!' ~a fmcUx otírn
|1
que fnjin o fc-

iilior tcolmlíio roníic íc cn
||

piriii;n primeiro f!iii6n6or iic Clornunl : /i/

6iX flin iunilílf tlilmlnçnm. (Top. rmij.t e vai até meio da segunda coluna

da $C'. rluii., onde se vêem os dizeres :

f%?^iliii fc ncnbn o
||
fígunbo liuro ím ui6n Sc |õo iJcrmirío nbliníir s

II
goiuiualc cm rnlVonijn.

I!
C[(2«ifriipril aMiuc rrrilmt et Icmpcr

|1

mm Somino uiunt.

imediatamente, abrindo pela respectiva rubrira

:

-/•' Scgitcfc o isatcll flo ôf frnj ('rniifribo mniiiK íic OMorn^j uul fcifri-

V"lii íií fní'" firrnnrfto ;;os Ires II liurcs bc Hm tnnrtn uiôit. s. iij. .iiij.

que vai até quasi final da segunda coluna do verso da mesma $0. flUIl., onde se

vé a indicação;-(E ACflbrtfre O prolOiTO. ; depois, encimado pela competente

epigrafe, que ocupa as duas ultimas linhas da segunda coluna do verso da referida

ío. rlttii.

:

f*? ^it fc fomcçn o |1
ttnriro Uuro be Inm iíeniarSo.
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o qual Terceiro Livro, cantando vinte e quatro Capitules (CL S'* bõiis roftll-

niís ôf inm ticninrôo /iiôn Imiiin ^r
|1 Teu rorpu. Wnpitiilo }jriiin'iio. »

IIb6 liitrus <\i\t 1! fniii iímmríiii lompns r^, ^e fnis liõnf. turtiimrs. fiav-

rrfiij.', principia no alto da primeira coluna da frente da 4 0. lil'. No alto da se-

gunda coluna da frente da ífl. lil'., antecedida da competente rubrica:

^ ^()iii romrfn o
||
ijunrto Uuro òa mia r^ milagres So ff- |i l)o>' f""'

tiernnríto : lojo í> romc tur |1 iiou íi tcrríiru ur? Se líomn : o^ rciitd ou

II iif l)um 6fiitE íif rnin ffrrnrtB mnr- 1| tijr. 05a;iit. j.

Livro Quarto que, contendo cincoenta e nove Capítulos (o ultiinu com a epigrate

:

(E PtijU ilOmílU H limnriJ. ffitipitlll. lir ) vai até parte da segunda coluna du

verso da ^0. IfFlit. (numerada erradamente ÍÚ- llítítt.) ; logo a seguir :

CE Cíitiríalí iio
II
iiumto liuro/ 1 logu òc lomo riun frr- 1|

nniíio ronif-

ííu ínfratiucrrv ío corpo n., \\
pnrcrin quf nnm uiuirin jan inuijto. |1

(Ta-

pituio. j.

Livro Quinto que, dividido em vinte e dois Capítulos (o ultimo epigraiado :
CoilIO

fnm frr- !| inu&o Srpo'5 6e !"un morte Ijmirou n |l fam pnlnrliins polln

fauilí ílUE 6eU n
ii lUl allll0^f. ffn. rrii.), vai até um pouco além do meio da

primeira coluna do verso da í"0 Irrrí, onde fecha com os dizeres:

d ^qut fí ntnltfl o
||
uniiito liiiro íin utítn íic §nm íírrnnr- 1| bo nbbn&c

be CTlnrnmU: bcuot» rnpel
||
l«m Sr iiofln renliorn., c depois, ocupando o

resto da referida coluna, a indicat;ão :

CE ôrgutiifc Í0116
II

liiivos/ lins iiiinrs fornin iuutos noc ou
||
Iros riiiro

pritiiítros/ mninmrntr tnisln || ínbos bo Intiiii ciitfrnurcs/iiiofrâcfs
||

riii porlugitrs/ pollo )oíu"cbito liotljn-
í| rrl freij tTiouinlo bn ôilitn ffiibo

prior
II
rm ^Ifoluitn.

No alto da segunda coluna :

CE Camfvnfe lio ji prologo bo liuro bos iiiilugifs bc âii
i|
Jícrnorbo.

(fiapiíitlo. j.

Prologo que, constituindo os três piínieiros dos dezanove Capítulos que o Sexto Livro

C"nta, termina quasi a meio da primeira coluna do verso da ÍO. Im it ; e em seguida :

CE l^lHi fr come-
II çn o liuro bos luilngres i)uc noFr» fíiiT II ^'\ Poi'

l"rn brunlo feruibor Inm ticrnnr
||
bo no cmniulio i)ur fej peru ^lemu-

ulin
!l
n pregar a fnuta crujnba. © primeiraiuE

|1 ie bos milagres q fe>

bes o yrimeiro
||
bom.ugo bo nuento nlee Ijo fegiiubo. ||

Capitulo iiij.

que vai até meio da segunda coluna da frente ria ÍO. rCtiij. (numerada erradamente

í"0. Críti).), tendo poc remate os dizeres:

CEl^gui fe nralin o
||
ferfo liuro bos milagres iiue ,§aiu jJer narbo \t\

em ^lemaniin ri nlguns m-
||
tros lugares prrganbo a rrujaba pcra

||

ijr a gerufalem.

(O ultimo dos capítulos deste Livro tem a epigrafe: CE ?"* lUilagreS
||
feitOS ê

ffoulem Jorreiun n. em nlgus || lugares no berrebor.) ; depois, antecedido

da competente rubrica

:
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I. gliiiii ff loiíic- ,1 çn í fi-plimci liitro Sn uiín íio ffitlior fn ||
ilrninrftii

iiue foij tirním íir iimitns mi
||
trus oliniij iiiu- ffu : «6 iiimcs imm rum ||

rfiriplnii iicm (oiilfiiSiií uos liiitos n |1 nlrns. (f- primiMjiniiiculf iin-

ilueUrs iiiu'
II

frcii Joam ijniiiliui iiii-tro rm fcn liitra || iiur ffj Sn ui^a

bc fniit JJfnínvOíi it líniinimíittc ri> pctifom íc um nuaml
|| ôr lloiiin

/t; òc Ijiim ^ncliifyo iif §ixr
||

íiciiin.

l.ivro Sétimo qut- contem sessenta e Ires Capitulus {'h S^' ItUipO 6ll || llOÇnrin

ÒC fn grrnnrbo: a, toma fr gunr||6n«n Sr of^ciiíitr a íichíi /í; Iií ftr

iieflli-
II
gente. (Tnpittila prtmctrti. a Or íioitâ ulUmôrs

||
grfpniiljn/ os

pnrs pollua mcrrrimtn
|1 tus òc \am úcxmuòol forni» ntrniioâ i, fnos.

OlúpítUl. Icílj.) e vai até á parte superior da primeira coluna do verso da ÍO.

líf it ; seguindo-se ainda a CÕrlUfã 3)0 íllltor., que termina no fim da mesma
primeira coluna da folha, vendo-se no principio da segunda coluna os dizeres de remate

:

Cí^aui fc ncnlui
|| o rfptimo rv 6rrrníiciro limo ím tiiôn íi£ fnm íír-

nniiiio/ íitiioto tapi-Unit iic iiof
|| fn fínijorn/ /i priuiriío nlilmín- Sí ffiln-

rniml.

e após a couipelente rubrica

:

CE Scflucitrí iltin-
II
Iro luilns ôo pnpn ^Irvnnfirc tfrcfiro

||
òc^c iioiiií/

òa cniioiiijnçniii S fnm títr
||
inuíio fritn iio nmui ír mil r^ rciito /v f(í-

II feiítn ri; iiurttro.

cujo texto vai att uui terço da segunda coluna da frente da ÍO. trriiti. Essas Bu-

las são

:

--A OS -\rfrliif).ios
II tíifpos/ S^blmírs/ /t' n outros prrlobos

i|
Iin

iliUrin.

(£á cl reij Sc friiçn |1 pom í,iiijs o piníofo.

(£à lios nbhn&ís || bn orbcm òc OMftcr.

CE Ao j\lilmbc ri, (õ
II
ucnto bc linriuuU.

Do segundo terço da segunda coluna da referida ÍB. tvriiil ate final lia mesma
coluna

:

^h CípitiHiljto bi'
II fnm ^crnnrlio lUuibf bc (''Inrnunl juir

|| luobo br bin-

logo tirnbo bo Intiiu cm liu
II
gungi^ : nn quiil tnmiirm mio ynrrrc lo-

!l mo HO Irtlim.

c por ultimo, no verso da mesma $0. trriiii, e na primeira metade da folha inu"

merada Hnal, a uma só medida de composição tipográfica:

CI''"nrtn trtutorin bo nutijor nn ff- 1| nijorn bõun (Ouiomnr bt ffirijfto

f4ipriin-ifrt bo uriunnliili mofteiro ílobtucllns.

carta que (muito interessante a vários respeitos) começa pela formula-|lífUS Ijbtn-

rin pro fnlutt. e fecha com a data e subscrição do autor: ....i)rftC mollciro

gnl-
II
robnçn a. rtiiii. br bíjciubro uigilin bn untíuiíinbc bo fruljor ri,
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òia ^n•rnílíirll ^í || niiim ít mil iiu''i')íiil*s a ()iiniciitn /i l)iim. |rrn

OjOIIfíllíl ilf Stllln. Ha ainda o registo tipográfico final, o qual damos em repro-

dução foto-zincográfica bastante reduzida (o original mede 56XI28mni):

^ 8 louuo: DC Deo9 todopodcro
li joi »iirgf!n 4i:>srtJooffjftnft«i9i ibcnnioeikntod t bem

ucntUTjdo fâ fiímitietbiie :xC UruBâl/fe ecseco i em

S.uíel9\cdr)ju(3lii2rrfu cci JU; noOoUuD»!/

<)Ujntif[o<) i qairemt ; quôcro unoat.

^p viDo t camtnado p( lod rc>

ycrnidúe pâdrrs i>:pB(j>

doeoabncomqiulk
(«D.

O verso da referida folha inumerada final insere somente, a meio, a curiosa marca

e divisa do impressor Luis Rodrigues, marca já varias vezes reproduzida no pre-

sente Catálogo, sendo a ultima em folha aparte a colocar em (rente da pagina 299.

Na composição tipográfica, bastante perfeita e em que sobresaem lindas letras iniciais

(a maioria de estilo gótico, e algumas com figurinhas bíblicas, históricas ou fanta-

siosas ;
gravura em madeira), aplicaram-se belos caracteres QÓTICOS de três cor-

pos : os de corpo maior nos dizeres do frontispício, na primeira linha do registo

tipográfico final, na numeração das ff., e ainda nas rubricas que encimam as paginas

das folhas numeradas: DiSn 1 lllilngríí. (paginas pares) e Çc fíiíi fitninrôo.

(pags. impares); devendo notarse que na frente da ÍC 1. se vêem, excepcional-

mente, as duas referidas rubricas : |lií>lt 1 lllilngrtí 8 fãO títxnaVÒÍS. ; os de

corpo imediatamente inferior: nos te.\t03 do Jjrtilojjíi e do Proemio e Argumento
da obra: e os de corpo menor na demais composição do volume.

O volume é constituído por dezassete cadernos de impressão: o primeiro, de duas folhas

apenas (as prels), sem rubrica alguma; os quinze imediatos, de oito ff. cada um,
rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectiva-

mente: ^, ^ ij, ^ iij, ^ iiij a í-l.y il, V ••;, V iiij ; e o dezassete e ultimo,

de seis ff. (a ultima toda em branco), rubricado, no pé da frente das três primeiras,

respectivamente: (Q, Qij, (Q tij.

Na pontuação, bastante primitiva, aparece apenas a prafia de pontos finais, dois pontos

e traços inclinados, como que servindo de virgulas.

A numeração das folhas apresenta alguns erros: a $0. l' fstá num. fo. fU,; a liu,

ia. \v.; a iui, ío. rrrtií; a luii.fo. Irir.; a Iruitt, £o. iruiti.; a rtuii,

f(T. rrtlt. ; as rii e riti. respectivamente: í». Irrrir. e Í0. Kit; e as CO

e foi, respectivamente: ÍO. riiíj e ÍO. iij. Ha duas folhas com a rubrica de

f 0. Irniii (Irroij e Irroii), e não aparece folha com a rubrica de $0. Irrtr.

O Prologo ou Dedicatória do Impressor Luis Rodrigues á rainha D. Catarina (por man-
dado c a expensas de quem foi efectuada a impressão da obra), algo interessante e

dandc testemunho de que ao hábil e afamado artista gráfico não era também de todo

desconhecida a arte de bem dizer, é do teor seguinte

:

lilm ios priíicipnrs itríiiiin© rv rorona quí noffo icirm
|| ptor

j^cfu ffliriftc promete (miuj nlm /; rfiinictiím |f- [ittlinra)

I

l)r nos prriiníicrís por o fnirío g pnuicijtí i|uc
|| fafcm a

, mutjtns mm fim rmiftn íiarttiiin/ lir rftrt ruron || nurrnlo. Jlij

iiottorce tiur nffirinn guc intrcrcm toírns
|| os rfcriptiUTs i^ur rfrrcuem

ou fnjcm criTfucr obras fn ||
rtns /t uirtuofns/ pfrn í\ut ufitlino n noti-
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tia i>í muijtos quí fte^ã nprv || Srr ífllns; paniut nnm inciiíis tiifiiiõa

ns liiirtis fluc ns iiurtrfô (cuiiio !|
íiij Vlfllrtoi bmiír auiljrrírnn onffn «1-

ifjn/ riiir nlcm fio premio íj bros |1 trm apmr limbo n funs fniirto!; ri,

tiirtuaros flbrns i rrliiúofn «iòaj ll.f
1

lin St bnr l)fm rcfplniutfcnitf

iiuon Sr nlorin que !)c Si innijor iinluv quí 11
n tcmpnrnl qiii ngora tnn/

por rftf liuro Sc uiSa a miln.qrrs Sc fiui §cr iJ iinrSo que 41. 3i. me

mnbou imprimir/ mouiSn rom rnuilinimo jclW
11
P'in que nffi os rc-

liqiojos ri vrlinioínr. Sc fun orSciii fr moucfícm n flunr II Snr )un rrli-

nino rom grmiSc olirtiururin/ romo peru que toScs os fith' \\
rl,rílt806

tiucffem 1)0 cfpellio em que fc poSclTcm oullinr lui.s obrnc /í, S |1
unções

qunes nuinm Sc ler: ri, pmquc uiiiiiurm Icinillc pnrlc S» premio/
;

quis. 11. ^. que [c imprimiffc nn fun nifín pcin o rcpnrtir tompcfloas

rr
II
Ufliofns /i Scuotus/ porque pclln fnltn Se unm ter lom que o mtr-

tnr/ nn || rarcrcrfc So fvucfo que beftn fnnrln obrn poSin tirnr: no qual

fej. y. ?l. r i:iin eímoUa rrercibn affi cípiriluai lomo tlporal : Sn qual

/i. bns ornçõea
!|
que fejernm rcccliernn a premio SnqucUc eterno fr-

uliar. © uam peque» |i un mcrre foij n que. II. â. me fcj que eu folTc

crfer. tor Se feus rnnttos Se
|1 leias mnuSnnSímc imprimir cftn fanitn

obra: porque alem Sn obriíin
|1
çno que cu tínl;n pern fcruir a. li. Jl,

pellasi rreriSas mcrrcs /^ fauor que |1
uic tem fciito feuipre. ^Ajiorn mr

fcnto mnis obriflnSo pella iirauSr mer-
ll
tr f njuSa que nic fej por efta

iniprelTno/ na qual Ijcij pofto toSo o trnltn
||

ll)o que eu puSe/ porque

foric tam perfeqta romo rouuiulin pcra obra || Sc tnm nlta princern.

})cço n uorfn rcnl altejn recebo rom nieitrc nuimo II
efte pequena frr-

uiío : r^ ll;e peço que fc al.qiin tnltn ouurr/ mr leuc em rou
||
tn l)o meu

Scfcjo q fempn tiur pern n fcruir: /i fc. |l. à. nlgunô palauras |i

nefte liuro atbar que llie nam routeutrm/ me leuc cm routa unm querer

II
tirnr pnlnura nem Ictrn So trnfunío que. 11 ^. uic Seu por ouSe im-

pri
II
mi a prefeute obrn : l;n qunl foij uiftn /i crnminnSn pellos Sepu-

tnSos Sa 11 fnnctn iuquifiçno: a n ouncrnm por fniictn/ uirtuofn/ /i bon.

11 í ous Seo.

Livro, no seu género, de bastante apreço, e a versão, feita a rogo da sobreprioresa do

Convento de Odivelas D. Guiomar de Castro, notável a vários respeitos e niuitissimo

estimada, está incluída na lista das obras literárias portuguesas consideradas elássi-

sicas. Edição belissima : e a única até hoje dada á estampa. Os exemplares são, desde

ha muitas dezenas de anos, EXTREMAMENTE RAROS, e por isso tidos na justa

conta de preciosidades bibliográficas de um imenso valor. O nosso exemplar encon-

tra-se completo e optimamente conservado, aparte uns rascunhos á pena nas margens

da frente da primeira e no verso da ultima folhas.

Inocêncio, registando a obra de Fr. Gonçalo da Silva a pags. 159-160, tomo Hl, do

seu Dic. bibiiogtaphico, em nota com que acompanha o mesmo registo, diz o se-

guinte, que merece transcrever-se :

..Pôde consultar-se a respeito d'este livro (sem duvida um dos mais rar\)3 e esti-

mados que nos restam d'aquelle secnlo) a noticia que vem no Catalogo dos auctores

á frente ao Dlcc. da Língua Portugaeza da Academia a pag. cxxi.- Apezar do adver-

bio novamente, não ha memoria de que antes d'esta se imprimisse em portuguez,

nem ainda em castelhano, alguma vida do referido sancto : havia porém entre os

códices manuscritos do mosteiro de Alcobaça uma, traduzida ao que parece do latim,

>egundo o testemunho do mesmo Fr. Fortunato (de S. Boaventura), que a julga dos

íihs do século \v, ou princípios do \vr.
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•O livro cje Ff- Gonçalo da Silva é, como digo, mui raro. Apenas sei da exis-

tência de uui exemplar, que íoi de D. Francisco de Mello Manuel, e pára lioie na

Bibl. Nacional Infelizmente acha-se mutilado no principio, e no tim, faltando- lhe

varias folhas impressas, as quaes foram todavia substitnidas por outras, copiadas de

letra de mão, dos fins do século passado »

Fr. Gonçalo da Silva, o tradutor da Vida de São Bernardo e autor das varias peças que

a acompanham na edição portugueza, era natural da vila de Soure, bispado de

Coimbra. Filho natural de Gonçalo Gomes da Silva, alcaide mór da mesma vila de

Soure
; parece que se ignora ainda hoje as datas do seu nascimento e morte.

A respeito de Fr. Gonçalo da Silva e do seu livro, veja-se tan^bem Barbosi Machado,
Bibl. íusit., tomo II, pag. 403; e Pinto de Matos, Man. bibl. port., pag. 527. Este

ultimo bibliógraío dá a seguinte informação ácêrca ao exemplar da Vida de S, Ber-

nardo que expomos agora á venda (e que, segundo a nota do Inocêncio acima repro-

duzida, provavelmente é o único exemplar que hoje existe completo!): — «Deste

raríssimo livro ha um exemplar na livraria que foi do finado conde de Azevedo, que

o Cumpr.ára em Lamego por S2S000 reis >

Silva {Inocêncio Francisco ffo).— .loão Sanches de Baen;i. ,.— Veja-se ;

Leoni [Francisco Evaristo).

.'5184—Silva & Brito Aranha (Inocêncio Francisco dn — , Fedro Wenceslau de).

- MCOION.MUO
II
B1BL10GR.\I'HIC0 F'ORTrGURZ || ESTUDOS ;|

DE
||
IN-

NOCENCIO FHANCISCO DA SILVA
ii
APiUICAVEIS

il
A PORTUGAL E AO

BRASIL
li

—
II

. . .
II
TOMO PíiLMElRO Ij LISBOA ||

NA IMPRENSA NA-

CIONAÍ,
II
MDCCCLVlll-M CM XIV (18.58-1914).— ln-8.». 21 vols. E.

Do decimo volnme (Terceiro do Suplemento) ao vigésimo (Decimo quarto do Suple-

mento) os trondspicios apresentam mais os seguintes dizeres : «CONTINUADOS E
AMPLIADOS POR,

I

BRITO ARANHA
|1 EM VIRTUDE DE CONTRATO CELE-

BRADO COM O GOVERNO P0RTUGUE7. ; e no vigésimo primeiro ainda mais:

^... e com amplo estudo critico acerca da obra monumental de Alexandre Herculano

II
POR

II J. f. GOMES DE BRITO J Da Sociedade de Bibliófilos «Barbosa Machado..

Todos os volumes que constituem o Suplemento são enriquecidos com valiosos «fac-simi-

les> de portadas, gravuras, e folhas de livros impressos desde o século XVI at*

parte do século passado.

Trabalho bio-bibliográfico muito importante e de reconhecido valor; fruto de muitos

anos de paciente e perseverante investigação, e hoje sem duvida um auxiliar indis-

pensável a todos os que se dedicam mais ou menos ao estudo da bibliografia luso-

brasileira, ou mesmo aos simples amadores das belas letras. -Os primeiros volumes
encontram-se, desde ha muitos anos, esi^otados, sendo por isso já bastmte raros no
mercado.

.318.S— Silva (D. João <ia-i " Conde de Poitalegr(j).-DELL'VNIONE H DEL RE-
GNO Ij Dl PORTOGAGALLO

||
Alia Corona di CaRiglia.

||
ISTORIA

!|
DEL SI-

GNOR lERONIMO
|| Coneftaggio GentiVhuomo Genouefe. \\

DIVISA IN
DIECI LIBRI.

II
AGGIVNTIVI

||
Ntimmmente dalViftefso Auttore. inquefta

tersa inipref-
||
firne acl ogni Libro il Sommarin delle cofe in efso eon-

||

tenute: con molto maggior diligenza ricorreta. \\ Coii la Tauola delle cole

piú notabili.
11 (Marca do impressor) || ||

In Venetia, & in Verona.

• per Francefco di Rofli. II Con licensa de' Superiori. M DC XLII.— In-S."

peq. de XXIV fl'. (prels. — ss duas nltimas em branco) Inum.s. e 295

nums. na frente, além de uma em branco, final. E.

As XXIV folhas prels. inserem: frontispício; Dedicatória «AL SERENISS.mo
i|
DVCE,

||

ET ILLVSTR. SS, (sic) ||
GOVERNATORl DE || la Republica di Qenoua, 1| lERO-

NIMO CONESTAOaiO.y Prologo <AL {] LETTORE.'-, e «TAVOLA
];
DELLE COSE

II
PIV NOTABILI....

Obra interessante e muito estimada. Edição RARA. Bom exemplar.
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A edição primitiva, muito rara, consta de um Tolitmf, formato ln-4.', de XII ff. (prels.)

inums., e 264 niiins. na frente. Os dizeres do frontispício siio textualmente

:

«DeirVnione dei Regiio di Portogallo alia Corona di 0\stiglia. Istoria dei Sig. Jeró-

nimo de Franchi Conestagio, Gentilhvomo Oenovese. (IVlarca do impressor). /« Génova,

Appresso Oirolamo Bartotl. ISSS.y

As reimpressões de que tentos noticia, e paiece não haver nutias, são: !n Qenova,

Appresso Qtracolamo Battoli. 1589, in-4.o de XXIV-VII-412 pags.;-K«níí/a, Ap-

presso Paulo VgoUno. 1592, in-S.o peq. lie XIX-2g5 ff. niims. na frente ;- /MiYao, 1616,

in-S.o;- In Venetla, ô In Verona, por Francesco dl Rossi... M. DC. XUl., In-S.»

de XXIV-2i)5 ff. (É a que descrevemos acima) ;-/=ií««íi!, Amadore Massl... 1642, in-

4.0 de XX-373-1 pags. (frontispício gravado).

Da obra de D. João da Silva existem traduções em castelhano, francês, inglês e latim, e

talvez ainda em outros idiomas. A versão castelhana, devitia a Luis de Bavia, pnblicou-

se sob o titulo :

«Historia de Ia union dei reyno de Poitugal a Ia corona de Castilla. Traduzida en

lengua italiana, por el Dr. Luys de Bavia... Barcelona, por Sebastião de Cormellas,

1610. ln-8.0 de IV-227-I ff.

A versão francesa, de Th. Nardim (l.a edição), saiu com o titulo:

.L'VNIONllDV ROYAVME DE
|| PORTVOAI. A LA

|| COVRONE DE
||
CASTILLE.

II
Contenant les dernieres guerres des Portngais contre les

|| Maures d'Afiiqne, la fin de

la Maifon de Portugal,
|1 & changement de fon V.mpire.W La defcrlptíon de Portugal

de fes prlndpalles Vltles... Prife de 1'Italien du Sieui Hierome de Franchi ConePtag-H

gio, Ocntilhomme Genouois.
|| AVEC VNE TABLE DES C/iOSES

\\
plus remarquables

II
Par M. Th. Nardin D. es. D. G. de B. C. B.

|1
(Escudo d'armas imperiais) || A BESAN-

CON.
II
Par Nicolas de Moingefre. || || JVl.D.XCVI. (Inocêncio m.irca por equi-

voco, ou erro tipogr.ifico, 1505). In-S.o de VIII ff. (prels.) inums., 47S nnms. e mais

XXII inums., finais, sendo X de «TABLE., uma com: «LES OOVVERNEVRS ||
DE

LA CITE IMPERIALE
II

iiB Bezançon.. (datada e subscrita : «/=ij« aa Con/eM /e 73.

de Setem-\\bre, 1595.\\Slgné\\D. Galiot.., c .Fautes efchepees en rimprcfrion.»

e em segunda edição: Ibl.? 1601, in-S.o ; e em nova tradução: t . . .Sulirant ia copie à

Paris, Qhez Claude Barbin... M. DC. LXXX. (16B0), \n-\2.o, 2 vols. de 360 e 264

pags. ; e /*/., 1695, in-8.o.

A versão inglesa :

«THE
II
HISTORIE OF

|| THE VNITING
jj OF THE KINGDOiW CF || PORTV-

OAI.L TO THE || Crowne of Cariill : |1 Containlng the laste ivarres of the Portugats

agatust
II
the Moores of Africke, tlie end of the houfe || of Portugall, and ehange of

thatWGouernment.WThe defcription of Poitugall, their principall Townes, Caftles,
!|

Places, Riners, Bridges, Parfages, Forces, Wealiencrfes, Reuenues, i and Expences. Of
the Eaft Indies, the Ifles of Terceres,

|| and other dependences, with many battailes by

II
fea and lande, skirmifhes, cncounters,

|i
fieges, orations, and ftratagemes || of vrarre. II

(Marca do impressor; gravura em madeira)
|| //npriníed at London by Arn. HatflelãW

for Edward Bíount.\\ ióoo.-ln-io\. peq. de XI 1 pags. (prels.) inums,, 324 nnms. e mais

VII inums. e uma em branco, finais.

Na piimeiía das XII pags. prels. o rosto do livro (cujos dizeres transcrevemos textual-

mente acima); a pag. II em branco; na pag. III: «TO THE MOST NTOBLE
||
.and

aboundante prefident both of Ij Honor and vertue, Hbnrv
||
Earle of Southampton..

(começa: «Right honorable and raoft woorthy Earle.», e itcba: By him that wants
much to expresse

\\ hts duetles to your Honor, ]\ Eow. iíloynt.») ; de pag. IV a VII,

em caracteres itálicos : «The Anthors Apologie vnto |! the Reader.» ; e de pag. VIII a

XII: .THE GENEALOGIE OF THE
li Kings of Portugall fioui the beginning of Ihat

II
kingdome, vnto the endc of the houfe of Por- \\ tugall, wlth the pretendants to

||

ihat Crowne.» ~Dí pag. 1 a 324 decorre o texto propriamente dito da obra, que fecha

com o nsu.al - «/VMS. ; e n.as VII p.ags. inums. finais, a duas cols.. vem «A Table of

eCpeciall niatters contained
|| <n this Historie.', qne fecha lambem com o usual--/7/V/i>'..
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A versão latiim :

«Do Pmhigallia- conjuiictioiíe ciim regiio Castílla;, Hisloiia... Francofurli, Typis

Wechelianis, 1611. In-S.o de 502-43 pags.

Todas as edições iiieiicioiíadas são hoje iniiifo raras, niórinente as priuiiiivas de cada uma

das versões.

3180— Silva {.loíiqnini Possidomo Narciso rio).— DescripnMo das riO\as salas no ^J 'in
^' ^^

real palácio da Ajuda; obras mandadas executar por sua niagestade a

rainha a senlioia D. Maria Pia de Sabóia nos seus reais aposentos. /,is-

hm\ : Tiipograplda Potlugveza. .. íSOik In-S." gr. de 39 pags. Des.

:í187- Silva {Jorge rfd). - TIUTADO H DA ||
ClíEAÇAÒ || DO || MUNDO, || E DOS

.MY.STKK10S DE NOSSA
jl
Redenípcaõ, |1

CO,l/PO.SrO
||
PELO MI'YTO IL-

LUSTHE SENHOR
II
JORGE DA SYLVA |!

tUV JIUM PATER yOSTElt
GLOSADO

II
peio Sera/ico Padre S. Francifco, ^ oxdras\\covSas muylo de-

votas.
II
(Vinlieta ornamental; gravura em madeira)

||
LISBOA,

||
NaOflicina

de FILIPPE DE SOUSA VILLELA Anno 1700. || || Com todas ns Li-

cenças neceffarias. In-S." peq. de IV pags. (prels.) inunis. e 123 nums..

além de mais uma inuraerada, final. E. iperg.).

As IV pags. prels. compreendem : frontispicio (pag. I ; a II em branco}; e, em caracteres

itálicos, o Prologo: «AO LEYTOR.»
As 123 paginas numeradas inserem : de pag. 1 a 123 o texto da obra propriamente

dito; de pag. 118 á parte superior da 120: .SEGUE-SE HUMA DEVOTA EXPO-
;,

riçaõ do Pater noftcr, que fez o Será- 11 fico Padre S. Francirco.i ; da parte inferior

da mesma pag. 120 á parte superior da 121 ; em caracteres itálicos: «ENDECHAS
DOS P5ALMOS, || & dos Cânticos, > ; e da parte inferior da referida pag. 121 ao fim

da 123; «CANTIGA DEVOTA DA ASCENC,AM m de nofro Senhor...

Na pagina inumerada final vem as "LICENC,AS.' permitindo a impressão do livro, todas

datadas de 1703 (sic), e ainda a Taxa do preço de cada exemplar (-seis vinténs.»).

Livrinho clássico e muito estimado. Edição RARA.

;3I88 TRATADO
|i
DA CREAC,AM

||
DO MUNDO || E DOS MISTÉRIOS DE

NOSSA
II
Redempcani,

|| Compoflo pello muito Illusíre Senhor lor
\\
ge da Syl-

va, que Deos tem.
||
(Vinheta com a imagem de Cristo; gravura em madei-

ra)
II
EM Coimbra

ll
Cum iodas as licenças neceffarias

|| NA Oííicina de
lOSEPH ANTVNESIIDA SYLVA Anno 1704. In-S." peq., ou 16.° de 156

p.igs. nums. e II inums., finais. E.

Edição não citada e pouco vulgar, contendo as mesmas peças da edição precedente. O
texto remata pelo usual -FINIS, a que se segue ainda uma vinhetó (gravura em
madeira) reproduzindo um vaso com planta florida.

As edições até hoje vindas a lume da obrinha de Fr. Jorge da Silva (as primeiras extre-

inamente raras) são as seguintes, por sua ordem cronológica: 1.'— Lisboa, por Oer-
,man Galharde, 1552, in-S.o ; 2.^ — Coimara, por João de Barreira, 1554, in-8.0

;

2.^- Lisboa, por Battliasar Ribeiro, 1590, in-8.0 ; 4.^- Ib!., por António Craesbeeck
de Mello, 1667, in S.o

; 5.3-Ii,i., pelo mesmo Impressor, 1672, ia-S.o de Vl-146-Vl

pags.; 6.3-Em Coiabra. Cã licença Na impressam da viuva de Manoel de Carvalho. .

.

An. 1677..., in-8.o peq. de V11I-216-VI pags.í 7.a - Í/SB04.
|i

\\Na Officlna

de JOAÕ GALRAÕ.
|| Com todas as licenças necessárias.

\] Anno loSo., in-8.0 peq. de
IV-llC-V pags.; 8.a-;(585,- 9.3-1607; W.^-LISBOA : Na Offíc. de FILLIPE DE
SOUSA VILLELA. " !i Anno de MCC. (sicí (1700) Com todas as licenças

necessárias., in-S.o peq. de 104 pags. (pelo mesmo impressor e da mesma data, mas
diversa da descrita acima, e aquela de que a Livraria Azevedo-Samodães possui um
exemplar); e ll.a- Coímôra... Mj Officina de Josepli Antunes da Sylva, 1704, in-S.o

peq. de 140 pags. (pelo mesmo impressor e da mesma data, porém diferente da se-

/f/^
<?
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M

gunda que atima descrevemos, e de que a Livraria Azevedo Sjuiudâes po&iui um
exemplar). De algumas das edições que ficam mencionadas oão teve conhecimento
Inocêncio, e por isso não as regista no seu Dic. bibí.

Silva {h'r. Liif rffl),— Sermam do .Avto da Kee. . . de Li-^tio» . . . 1()73. - Ye-

ja-se ; Avtos da Fá (Sirmões de).

3189—Silva {PMlulffmi rfu).—HEl.AC.AM
i|
SVMMARI.A,

|i
DO SKNTIMENTO (.OM

C' QVÈ t)S
II
Moradores do Cidade do Pukto recobérSo n

||
nova do lacrilegio

dezacato. que íe fez a Dkos Sacramentado,
|1
N:i Igreja da Fregiiezin de

II
Olivellas, [fie] em rjshoa.

|1
(Vinheta figufiindo mu resplendor circun-

dado por quatro sorafin.s e ttndo no centro os dizerem: tSOL! DEi» HONOii

liT GLOHIA; gravura ern madeira)
|| POR t'A íi T.AL KA.VI Da SILVA íKi

mais humilde limão da venerável Ordem
||
Terceira da l'initpncia de

|| N.

S. P. S. Francilco.
|1

|| Na OHicina de António Craesbeeck de Mello
||

Impreflor de S. A. Arcehifpado Lisboa, &
||
Senado da Camará. Aimo de

1671.— In-4.° de duas pags. inums. e 18 nums. R.

Na primeira das duas pags. inums. o frontispicio, com os dizeres acima transcritos ; e na

segunda pag., em caracteres itálicos, a «DEDICATÓRIA.» a Deos Sacramentado.

Na primeira das 18 pags. nums. a Copia da carta, que o Príacepe (sic) noffo Sealior

cfcreveo ao Reverendo Cabido, (datada e subscrita no fim: ...Em Lisboa a n de

Mayo
li
de 1071. || Princepp.>) ; na pag. 2 e parte superior da 3 uma espécie de pream.

bulo ; e da parte inferior da mesma pag. 3 a 33 o texto propriamente dito da Rela-

ção, que fecha com os conhecidos dizeres latinos :-LAUS DEO, VIRGINIQUE
MATRI.

Opúsculo estima lo e POUCO VULOAR. Bom exemplar.

3190— Silva Bastos (./. T. dn.)—O Papa Leão XIIL í>ua vida, sua physionomia

Q ^ religiosa, jioiítica e social (Segundo a obra de Mons. T'Serclaes), por. .

.

Liéoa: Livraria Ferin, 1S98 {i\o dm: «Acabado de iniprimir na imprensa

de Libanio da Silva, aos 2 dias do mez de janeiro, anno M DCCC XC VIU»).

In-8 " gr. de 1V1II-253-V pags. E.

Edição ilustrada com uma bela estampa a cores reproduzindo um magnifico retrato de

Leão XIII.

3191—Silva Freire [Manud Tomas áa).—SUCINTA Rl-U.ACAM
||
PANEGYítlCA,

II
DA

il
E.V1BAI.XAUA ,i

QUE A .SilOJí^/M || RKLIGIAM l»E MALTA. || E

SUA A. EMIiNENTlSSI.VIA |1
leu Serenillimo Craiii Meftre,

|1
Mandarão à So-

/ n berann Fidetiffimn Mcgcftade do B>'ii ||
DOM .lOZE' I

||
NOSSO SENHOR

ji

k ^
Efo-ifa por

II
MANOEL THOMA'S DA SYLVA FREIRE . || LIS (Escudo

das armas reais portuguesas ; gravura tosca em madeira) BOA : || jt

,\nno de M.UCC.LI. ||
Com todas as licença.^ neceffarii». ln-4."' de 10 pags.,

além de duas ern branco, finais, ou seja um calerno de impressivo de seis

fi'., rubricado, no pé da frente da terceira: A. Brocl).

Na primeira pag. o frontispicio, com os dizeres acima transcritos ; a pag. 2 em bra.ico ; e

de pag. 3 (primeira em que aparece a numeração) a 10 o texto da Relação propriamente

dito, que, precedido de um cabeção decorativo e iniciado por uma letra Q de de-

senho da fantasia (gravuras em madeira), remata por o costnm.ido-FlM. O texto

contém algumas notas marginais, que são compostas tipograficamente em caracteres

itálicos.

Retaçam interessante e decerto valiosa para o conhecimento perfeito da notável embai-

• xada que descreve. Única edição vinda a lume até hoje. MUITO RAR.A. Exempla^

um pouco manchado pela agua.
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Silva y Figueroa (D. /i'(i}t/(i).— Vida dei tjriui T.iniorlmi. . . Veja-se : Cro-

ntCd:

Silva e Lima [BurOiolumen ri»).— Vfcj.i-se : Rthidiv que tiata...

3192- Silva e Sousa (António rfo).-lNSTRUCÇAiM r POLITICA ;
||

lit^
||
LKG A- 6^

j,
DOS... —F.mHamhtrgo. Anno 1650. jC^OÕ
Ifhi /roíi/iíprrio daiiw a-seumnte exncta rpjit (nitnãi [iilii-zini-otirátirn)

LNSJPUCfAM

P O L r T ! C A
De.

LEGADOS
AO iBRFNl5y/AÍ0 IPRlNClPi

DOM AFONSO
NOSSO SENHOR.

POR ANTÓNIO DA SYLU*A
E SOUSA,

£m Am BURGO.

Anno i6so.

iFac-simile de tamanho igttul «o do orifimal)

In-12.'> de X paga. (prels.) iinims., 1024 nums. e mais Vill inurns., finai.-^. E.

As X pags. prels. contém o seguinte: frontispício (acima reproduzido foto-zincográfica-

mente) (pag. I ; a 11 em brancol ; e Dedicatória- 'AO PR/NCIPE\< NOSSO SE-

NHOR.y (Começa pela formula: ^Serenifsimo Prí/idpe.t, e fecha com a rubrica do

autor : 'António da Sylua \\ e Soufa.') (pags. III a X).

De pag. 1 a 1024 decorre o texto propriamente dito da obra, que fecha com a declaração:

<Sequid recè Icripfi Deo acceptum referas ; Deus !I tens eft, & lar itor comnmm :

fiqua in re erraui : mi ': hiparce : Diuinitatis. eft in nuUo '' errare.>, a que se segue o

usual—•FINIS.> Das VIII pags. inurns. finais, as duas primeiras inserem as -Erratas

da imprefram.i ; e as restantes a cTaboada
||
dos capítulos : E materiaí..», que tem

como remate um horão ornamental (gravura em madeira).
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Livrinho curioso e muito apreciado. Inocêncio, registando-o no seu Dk. bibl. (tomo I

pags. 270-271), informa : «É dividido em trinta e oito capitulos, e nelles tracta o

auctor das qualidades que devem ter os Legados, e das regras e maneiras que estes

devem guardar no desempenho de suas missões: tudo acompanhado de dictauies

nioraes, auctorisados com passos da escriptnra sancta^e da historia profana, 'C com
doutrinas dos antigos philosophos.» E, em seguida, acrescenta: «Barbosa errada-

mente transcreveu o titulo d'esta Obra em casIcHiano, chamando-lhe liistracciorz

politica de Letrados : este descuido deu causa a que o couipilador do Catalogo da

Academia, não tendo talvez visto o livro, e guiaudo-se pelas indicações de Barbosa,

julgou devel-o expungir do Catalogo, onde ali havia direito para figurar de prefe-

rencia a muitos outros que lá tem seus nomes.»

F.dição primitiva, e ainda a única vinda a lume até hoje; MUITO RARA. Belo exemplar,

que contem as VIII pags. inums. finais, que Inocêncio não regista, provavelmente

por faltarem no seu exemplar e não ter conseguido ver nenhum completo.

:5103 IVIZIO II O vaticínio
||
POLITICO

||
AL NOBLE

||
BEYiNO DE

8VECIA :
II
Dehaxo de la conduda

\\ DEL MVY ALTO, Y POBKllOSO
\\

l'IilN-

CU'E
II
CARLOS CUSTAV().

|1 Rey de Suécia : Colha, y Yandalia. .,
||
(Pe-

quena vinheta ornamental)
||
HOLUJ.K, || || Typis Johannis Janb-

soNii,
II
Begij Typog. Anno cId Ia i,v. In-12." peq. de XII pags. (prels.)

inums.. 818 nums. e mais 11 inums. e uma em branco, finais,

As XII pags. prels. compreendem: frontispício (pag. I); na pag. II, a meio, a indicação:

• Efcrito en dos tomos: dividido en três
||
parles : En el primer tomo fe contiené

||

la parte primera: y la fegunda y fegunda |] delia: II
En el fegundo tomo, la tercia :

quarta: y li quinta de la segunda : y la tercia de la !1 Obra : > ; Dedicatória «AL REV.»

(subscrita no tim : António D'E Svlva |! Y Sosa.» (pags. III a V) ; em caracteres itá-

licos, Dedicatória ou Preambulo: -A LOS AVLICOS.» (pags. VI a IX) ; e Prologo =

'AL LECTOR.'-Nns duas pags. inums. finais vem sômenie as «ERRATAS.»

TOMO SEGVNDO 1| DEL IVlZlO
|| O VATICÍNIO

||
POLITICO :

||
AL

NOBLE BEYNO
||
De || SUÉCIA: ||

Contiené la lercia, quarta, y quin-
|I
la

parte de la legunda: y la ter- 1| tercia (sic) de la obra:
ii
(Vinlieta ornamen-

tal reproduzindo um vaso com uma planta frutífera; gravura em madei-

ra)
II
HOLMLE

II II
Typis Johannis Janssonii,

i|
Regij Typog. Anno

elo Ijc lvi.— ^1-12." ptq. de 328 pags. nums. e uma inum., de «ERRA.
TaS.», e um.a em branco, finais.

—

Os dois tomos em um volume E.

Obra interessante e estimada, não registada por Inocêncio, que cita somente um outro

livro do autor. Este era natural das Caldas da Rainha. Edição primitiva, e ainda a

única publicada; impressão nitida sobre bom papel de linho. Os exemplares com as

duas partes reunidas, são MUITO RAROS ; nem sabemos que algum tenha vindo

ao mercado nestas condições. O nosso contém os dois tomos, e encontra se optima-

mente conservado, e isto dá-lhe muito mais apreço e valor.

31 'J4- Silva Lisboa {Balthasar da).—ANNAES
|1
DO

1|
Rio de Janeiro, ||

CONTEN-

DO
II
A DESCOBERTA E CONQUISTA DESTE' PAIZ, A FUNDAÇÃO

|| DA

CIDADE COM A HISTORIA CIVIL E ECCLESIASTICA,
||
ATÉ A CHEGADA

^.y, ^ D'EL-REI DOM JOÃO VI ; ALÉM DE
|i
NOTICIAS TOPOGRAPHICAS, ZOOLO-

) C^P ^' ^' CICAS,
II E BOTÂNICAS ; ||

POR
||
gnltljnsíir írn §ilun gisbon, |r'Doutor em

-^ Leis pela Universidade de l^oimbra. Conselheiro Aposentado
||
no Conselho

da Fazend;i.
1|
(Um trecho de C. Corn. Tacit., Escrt. L. I) |i

TO.MO 1.
1|
RIO

DE JANEIRO,
II
NA TYP. IMP. E CONST. DE SEICNOT-PLANCHEli K C»,

II
Ruad'Oiividor, N. 95. ||

—
1| 1834. (o primeiro tomo, e 1835 os restantes).

ln-8-.", G tomos (1 a 5 e 7) de xxvj-II-406-I pags. e duas ft'. (desdobráveis),

o 1.°; IV-402-I pags., o 2.<«; IV-388-1 pags., o 3." ; IV-360-I pags., 04.";

1V-401-I pags., o 5.»; e IV-rMO-TII pags., o 7.° E.
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As pags. prels. v e vj do tomo I inserem: «AOS HERÓICOS FLUMINENSES. ||
DEDI-

CATÓRIA.. ; e as pags. vij a -vxvj o cPROLOOO.-
Obra de niiiito niereciaiento e que oferece grande interesse para todos os que desejam

conhecer a história do Brasil, principalmente di cidade do Rio de Janeiro. Aprecia-

díssima e MUITO R.\RA. O sr. Dr. José Carlos Rodrigues, cert.imente por n.ão ter

conseguido obter nenhum exemplar, não a contava na sua aliás opulenta Brasiliaisô.

O nosso exemplar não tem o tomo VI, e ao tomo VII faltam as pags. 101 a li38

;

além de alguns defeitos de pequena importância, .^ssim mesmo, atendendo ao grande

merecimento da obra e ã sua extrema raridade, pode considerar-se o exemplar uma
espécie bibliográfica de bastante apreço e valor.

3l'.t5— Silva Lisboa (José do) —Extracto das Obras politicas e económicas do

grande Kdniund Biirke, por... Segunda ediíjão mais correcta. I.ishoa: Em
a Nova Impressão da Viuva Neves e Filhos. Ânuo de 18'J'J. In 4." de V1I-8S

jwgs. E.

As pags. prels. III a VII inserem um -PREI-ACIO- de Silva Lisboa. Traducção apre-

ciada. Edição pouco comum.

.-ír.',j— Silva Lopes {João Baptista tia).— Memorias para a historia ccclesiaslica

do bispado do Algarve. Lisboa. Na Typ. da Academia, JS-18. In-i.» de

.\X-6.'>4 jjags. E.

Obra estimada; acompanhada de três ff. desdobráveis, contendo: a l.a um mapa das

vigariarias e parochias do bispado do Algarve, sua população, e côngruas ; a 2.^

um mapa das colegiadas do Bispado do Algarve ; a 3.a uma planta de Faro, e a

4.a uma interessante vista de Silves (Silveira Lith -LitU. A/.*' Antunes Lx").

:nsi7— Silva Machado (Joíc íta).—HEL.AÇau
[I
COS SUCGESSOS DA JiMiíA. li o

principio do felicifliino governo do
|} ILI.USTHISSIMO, E EXCELLENTISS.

í^EXHOH
il
CONDE DA EGA,

|| Con.o também do grande filio que tere a

Praça de Alarva,
||
vários choijves. e batalhas, em que fe tem

\\
confeguido gran-

des vidojias, e recuperado algumas
1|
Lraças, qve o itiimtgo tinha tornado, /lor

falta de \\gvurniçaõ. em que os Porlvgueses km maflrado o feu
||
grande valor

naqvelle E/lado. E fe dá noticia de dous \\e.recrandos, e' f<:cnlegos cnfas nellc

acontecidos.
||
E.xpofta ao publico por 1| JOZE' DA SILVA MA(.;HAD0.

O opúsculo uão tem frontispício propriamente dito. Os dizeres acima reproduzidos vêem
no alto da frente da primeira folha (pag. 1) a encimar o texto da Relação. No fim

do mesmo tejtto o' registo :

LISBOA:
i!
Na Officina de António Vicente da Silva.

||
Anuo de lysy- 1|

Ci>iii

todas as licenças neceffartas. ln-4.'' de 8 pigs., ou seja um cadimo de im-
pressão de quatro IT., rubricado, no pé da frente das duas primeiíjts, ifs-

pectiv;;mente : A, A 2. B.

o texto da relação vem no fim datado: «... Goa jt. de Janeiro de i759.>

Escrito interessante e de muito valor para o conhecimento e história dos notáveis su-
cessos 'iiilifarcs que descreve. MUITO RARO. Bom exemplar.

:il'.t8— Silva Maia {Jomimm .losc rfa).—MEMOtílAS
j]
HISTÓRICAS,

||
POLITICAS

E FILOSÓFICAS
||
DA

||
H EVOLUÇÃO DO PORTO

|| EM MAIO DE 18i8,
1| E

II
nos EMKilíADOS PORTLIGUEZES

||
PELA HESPaNHA, INGLATERRA,

FRANÇA E BÉLGICA,
li
OBRA POSTHUMA

|| DE 1] Jooi/iiim José da Silva

Mata.
II
(Dois versos de Camões)

|1
(Vintieta decorativa)

||
RIO DE JANEI-

RO,
II TYPOGKAPHIA DE LAEMMERT,

ii
Rua do Lavradio, N." Ô3.

||
1841.

In-S.° de XIV -S'!!) pags. E.

As XIV pags. prels. conteem : titulo do ante-rosto; titulo do rosto; Dedicatória .AO 11

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOORAPHICO
II BRASILEIRO., (datada e subscrita

^O

///<^o

<s/^o

^^/^
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no fiin : •Rio de Janeiro, '9 de Maio de 1841.
II
Dr. Einilio Joaquim da Silva Maia >)

;

.PREFACIO DO EDITOR., (subscrito: <Dr. Emilio Joaquim da Siíva Maia.-); c

«PREFACIO DO AUTOR.» (datado c subscrito no Bm : «Rio de Janeiro, 4 de De-

zembro de 1830.. II y. J. S. Maia.').

De pag. 1 a 315 decorre o texto propriamente dito da obra ; de pag. 316 a 343 as «PEÇAS

íl
DOCUMENTARIAS.. (Sete) ; e de pas. 34Í a 346 o .INDEX.»

Memorias interessantes e muito estimadas. Única edição vinda a lume até hoje, RARA.
. Belo exemplar.

3199—Silva Mascarenhas {.Uidrê d.i).—\ UiiSTIiUIC.AM
|i
DE ESPANHA, ItKS-

TAIHAC,AM SUMMAIUA
|| DA MlíSMA.

||
AO PRINCKPE || DOM PKDRO |l

Q NOSSO SENHtiri,
II
Governador, & legitimo Succeílor do Keyno

||
ík Poi-

í/" ^ V y *^
tugal.

II
(Escudo das armas reais portuguesas encimado por viseira e ca-

(J-~^ ' beta de dragSo alado, e l;'deado por folliagem
;
gravura em madeira)

||

POR O DOUTOR ANDRÉ DA SYI.YA\\ Mafcarmhas, do DefimharQO du

dito Senhor.
\\ || LISBOA. Çohí as licenças neceffarias. \\

Vor António

X Craesbeedc de Mello. Impreílor dojl I'HINCEPE N. S. Anno i6;i.-[ii-4."

de XII pags. (prels.) inums., BOlinims. e mais uma innm. e nina em Ijranco.

Hnnis. E.

As XII pags. pieis, inuuis. compreendem o seguinte : Irontispicio, com os dizeres ac|ma

transcritos (pag. I; a II em branco); Prologo «AO LEITOR.» (pags. Ill a V); -Do

Doutor Manoel dos Reys Tavares, Epygrama Lujitattico, ||
Latiimm, iii laudem An-

t/ioris, (£:• opcris.t e 'Aliud ejujdem.» (parte superior da pag. VI) ; «De CJafpar No-

gueira de Sou/a.
||
DEC1MA.> (parte inferior da mesma pag. VI) ; De Dom I.uis Coii.

íi«Ao. |i SONETO.» (parte superior da pag. VII); tDa Madre Violante do Ceo, Re-

ligiofa no Conveuto\]da Ro/a. !| SONETO., (parte inferior damesoiapag. Vil); «Do

Doutor Estevão Nuncz de Barz-os. ;: SONETO.» (parle superior da pag. VIU); <Dc

Mauoel Nogueira de Sou/a. || SONETO.» (parte iaierior da referida pag. VIU); «Dr

incerta Autlwra Re/ijíío/a. || SONETO.» (parte superior da pag. IX); «De Francifco

Corna da Sy/iiíi. || SONETO.» (parle inferior da mesma pag. IXi; -De António

Craesbeeck de Mello. |1
SONETO.» 'parte superior da pag. X); '>Do Doutor Ltãs do

Couta Feli.t,l\do De/embargo de de S. ^/íesa. || SONETO . (parte inferior da relc-

rida pag. X); .Do Doutor Ouiftovãa Alan de Moraes.
\\
do Defembargo de S. Al-

teza,
li
.THEMA.. (.O Doutor André da Sylva Mafcarenlias.»), 'ANAORAMA.y

(«Claro Norte da vida, honra das Mufas.-) e .SONETO.» (parte supeiior da pag.

XI); .Do me/mo.
II
DECIMA.» (parte inferior da mesma pag. XI) ; e o Pode correr

e a ra.va do preço de cada exemplar (-Doze vintes em papel.») parte superior da

pag. Xll; parte inferior em branco).

De pag. 1 a 304 decorre o Poema propriamente dito, que tem por fecho o usual -'LAUS
DEO.-; seguindo-se aindi uma poesia em latim: ILLUSTRISSIMIS INQUISITO-

RIBUSIl h.cretics pravitatis.» ; e, na pag. inumerada final, a» «LICENC.AS.» permi-

tindo a impressão (quatro: ttes datadas de 669, e uma de 671).

O volume conta vinte cadernos de impressão: o primeiro, de seis lí. (as prels), sem

qualquer rubrica ; os dezoito imediatos, de oito ff. cada um, rubricados, no pé da

frente rias quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4

a S, S 2, S 3, S 4; e.o ultimo, de dez ft., rubricado, no pé da frente das cinco pri-

meiras, respectivamente: T, T 2, T 3, T 4, T 5. Na rubricação não aparece a le-

tra J. »

Na composição tipográfica, ornada somente com três florões de remate ornamentais (gra-

vura em madeira), empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos,

sendo os de corpo menor no «Prologo ao Leitor.

A primeira das Licenças permitindo a impressão, de fr. Thome da Conceição, teza tex-

tualmente assim:

«Vi efte livro intitulado (Deftruiçaõ de Efpan/iaj \\ não achei nelle confa, que eii_

contre a noffa S. || Fe, ou bons coftumes, antes entre as acçoens Poeti- 1|
cas contém
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algflas nioralidades de grande doutrina,
ll
como fe vê no livro oitavo ;

parecenie di-

gno de fe dar ao Prelo. Carmo de Lisboa, tiu lo. de Septenibro 11 de 6dq.
1| Aí. Fr.

Thonic da Conceição.^

Este poema, clássica e muito estimado, consta de nove cantos ou livros (LIVRO PRI-

MEIRO' a 'LIVRO NONO'), cada um dos quais é precedido do respectivo AR-

GUME^ITO." Nicolau António não o menciona, mas regista-o Barbosa Machado c

Inocêncio. Edição primitiva, e também a única até hoje publicada. Os exemplares

são, presentemente, MUITO RAROS, sobretudo quando completos e tão perfeitos

como o que expomos agor.» á veada.

Silva Mascarenhas, o autor, é acasado por Inocêncio (Dic. bibí, tomo I, pags. 70-71) e

outros de ter plagiedo muitds estancias do Viriato trágico de Garcia Mascarenhas,

seu parente.

!'2i O— Silva Mendes Leal Júnior IJu/é da).- Os lious renegados. Druiiia em .!

acUis. Representado ptla piinieiía vez em Li&l oa a 9 de julho de 1839,

lio Theatro Koruial da Rua dos Condes. Lisboa. Typ. da Soe. Proj). dos

Coith. Itfis. In-S." de XV-158-11 p;igs. E.

Edição original, enriquecida de unia liiograíia (tiiada ã])artei comendo o reti. de Mendes

Leal e uma scena do Drama.— Raro.

///^O

/ff/óoHlOl O Sino das duas horas. Comedia original em cinco actos. Pelo Bar-

reiro dos Pobres. E um Appenso da Tia iWichuela. Porto, IS40. Imjirensa

de Alvare» Bihnrn, fíiia Chã N." 6'7. In-S." de. 11-148 pags. R.

As duas pags. pidí. constituem o frontispício; nas piimeints das 14S pags. nums. o titulo

—•O Sino das duas horas.» ; na pag. 2 a lislr. dos 'Personagens.y ; na pag. 3 uni

Picanibulo ou Advertência; «.\os nossos assignaiites.» (subscriío : O Barbeira); a pao.

'í em branco ; de pag. 5 (até aqui inuins. ; a numeração só aparece da pag. 6 em diante)

a 130 decorre o lexío da peça propriamente dito; de pag. 131 a 148 o «Appenso da

Tia .Michaela.i (compreende; «Carta da tia Michaela ao Barbeíro.i (140 quadras; pags.

133 a HO); e «Resposta do Barbeiro á Tia Mich.iela.» (14S quadras; pags. 141 a 148).

Jnntaiuentt', na mesma cncadcinação, ha estas outras produções dramáticas de Mendes Leal

:

Os dois renegados. Drama cm 5 actos. Representado pela primeira vez em Lisboa

a <) de lulho de 1S39, no Theatio Nonnal da Rua dos Condes... Lisboa, Typ. da Soe.

Prcp. dos Conh. Úteis... In-S.» de XV153-iy pags. e uma litografia (£«A. <ff ití.'^'

Luiz) reproduzindo: na parte sui>eiior o retr., em busto, de Mendes Leal, e na paite

initrior uma scena do drama.

Hum mez de feriai. Drama em quatio acios, RepiesenlaJu ao R. Thtatio de S.

João da Cidade dõ Poito na noite de 21 de fevereiro de IS3S. Porto. Na Typ. Com-
meráal... I83S. In-S o de 141-1 pags.

ipecas muito apreciadas; nas suas edições originais.- RARAS. Belos exemplarei.

;iá02— Silva Mouzinho de Albuquerque {L"iz íio).—Georgicas i;orluguez:;^ ,

/'t A

^

por. . . Varia, >.a Ú\\,c. de Bubce. . . 1820. Iii-S." peq. de V1I1-2U puys. K. '

Tradução estimada. Pouco frequente no mercado.

;!:2t);i Ruy o escudeiro. Couto. Por.. Linhon: IS-ll ( \ meio do verso d;i

II. do roslo : Typ. da •Sociedadi' Propngaàorn dnf t_:uiiliiriii,eido.i ^.'e^.^. . .). In-H."

• gr. dl- 112 ! .igs. K.

Poema muito apreciado. Magnifica edição, adornada de lindas letras iniciais, vinhetas (Bor-

dalto iizv. e dei. —Coelho gr.) e cabeções decorativos (gravuras j)rimorosamente abertas

em chapa de madeira). Pouco vulgar no mercado. Óptimo exemplar.

:>-2{)4-Silva Passos tDr. Lvis Maria dn).—A CI\ JI.ISACÃi i

U
CATHOI.ICA

1| ^JD ^
PUBLICAÇÃO MENSAL

ij
RRDIGIUA 11 PF:L0 II

1)B. Leis Mabia da Siiva
Passos

II
LENTK CAI HEhRATlCO DE THKOLOGIA NA LNn ERSIDAf-K

DE COIMBRA
li
CIJM A COLLABOP.AÇÀO

1 DE
ij
DI,';TINGT0.S THEOLOGOS

/^^'à^Õ

/
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Ho

E ESCHIPTOhKS CATHOLICOS ||
=^==

ll
PRIMEIRO ANNO-N." 1

||
(Vi-

iihohi ornumentnl) ||
LIVRARIA INTERNACIONAL || DE |1

ERNESTO GHAH-

DRON
II
—

I!
PORTO EUGÉNIO CHARDRON ||

—
ll
BRAGA |1 ||

1878

(No V'i?o Aív 11. do ante-rosto, a meio: «PORTO: 1878—TYP. DE A. .1. DA

rflLVA TEIXEIRA |1 62, Cuncella Velha, 62»). In-S." gr., 2 anos (o segundo

r- de 1880) em igual numero de vols. de 885 pags., além de uma em branco,

uma (inum.) de ÍNDICE e oulra em branco, finais, o 1.°; e 382 pags., afora

uma do ÍNDICE o uma em branco, finais, o 2.°, a duas cols. de impres-

são. E.

Publicação mensal, no seu género, bastante curiosa. Cada ano ou volume contem doze

nums. Colecção completa. Pouco vulgar no mercado. Belo exemplar.

;t205— Silva Pereira Magalhães (Anlwúo rfa).—O proteccionista e os Livre-

^ Cambistas. Compilação de variís opúsculos de... Porto: Typoiíraiihia In-

dustrial.,, mi. In-S.o E.

jf Q ;í206 A sciencla económica dos asneiros. Compilação de vários opu.scu-

^ los de,.. Porto— tòSí. (No verso do rosto: Typographia Indvstrial],

In-8.0 K.

3-207-Silva Pereira Oliveira [Lniz díi).—PRIVILÉGIOS || DA NOBREZA, E FT-

DAI.GUIA
II
UE

II
PORTUGAL,

1|
OFFERECIDOS

||
AO

||
EXGELLENTISSIMO

^ ^ SENHOR MARQUEZ
II
DE ABIUNTP:S D. PEDRO DE LENCASTRE SIL-

VEIRA
II
CASTELLO-BRANCO VASCONCEtLOS VALENTE

||
BARRETO DE

MENEZES SA'
II
E ALMEIDA

\]
PELO SEU AUTHOR

|1
LUIZ DA SILVA PE-

REIRA OLIVEIRA,
II
CAVALLEIP.O PROFESSO NA ORDEM DE CHIUSTO,

COlUlE-
II
GEDOR DA COMARCA DE MIRANDA DO DOURO. NA-

1|
TURAL

DE FONTELLAS, E SOGIO DA REAL ||
ACADEMIA DAS SCIENGIAS DE

LISBOA.
II
íi

il
LISBOA || Na Nova Officika de .Ioão Rudrioueb Nkvks.

II
_,, _

.

li
Anno D14 i8o6.

II
Com Hcenra da Mezu do Deiembargo 11

do Paço.

In-i." de XII pags. (prels.) iniims., .344 nums. e mais IV inums ,
finai.s. E.

As XII pags. prels. compreendem o seguinte: titulo do ante-rosto («PRIVILÉGIOS
||
D.*

||

NOBREZA, E FIDALOUIA !i DE PORTUGAL..) (pag. l ; .i U em branco); titulo do

rosto (pag. Ill ; a IV cm branco) ; em caracteres itálicos, a Dedicatória ao Marquez de

Abr,intes (pags. V e VI) : l'roemiu «AOS LEITORES., (pag. VII a IX) ; e .SUMMA-

RIO DOS capítulos,
jj
que se contém nesta obra.» (pags. X a XII).

De pag. 1 a 34-1 decorre o texto propriamente dito da obra, o qual compreende três Partes

e um Apêndice. Na parle superior da primeira das IV pags. inums. finais vem uma

<PROTESTAÇ.2vO.:. do autor ; c da parte inferior da mesma pag. até final da IV as

«ERRATAS..
Livro, no seu género, interessante c muito estimado Unic.i edição publicada até hoje, niti-

damente impressa. RARA. Belo exemplar.

Silva Rego {António áa).— Veja-se : Ovidius Nasão (/'íj6//".'').—Compendio

das Melamorphoses de Ovidio..

.

Silva Telles (Marlim du).—Veja-se : Masscu de Elvas (Í-V.).

;i2ll8— Silveira [Álhnno).~-UtniOiia. chronologica acerca do de^colirinieiilo d;is

terrus do Preste João das Índias e Embai.\adas que a elle enviaram os

portuguezes. Coordenada por Albano da Silveira, e publicada no segundo

nuniero da Quinta serie dos Annaes Maritinios e Coloniaes. Lisboa: Xu

Imprensa Nacional. 1845. Iti-S." de 28 pags. B.

Opúsculo curioso
; já pouco comum no mercado.
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3209-Silveira (Miguel do-Judeu português).— EL MACABEO ||
DE |1 MIGVEL //'Âú

O

DA SILVEIRA. //P
Estes dizeres vêem na parte superior de uma elegante portada ornada de varias figuras

alegóricas, por sobre um escudo das ainias de Felipe IV de Espatilia, tudo primorosa-

mente aberto a buril em chapa de metal. Na base da mesma portada, também aberto a

buril, o registo :

EN SAPOLESWpor Egídio Longo
\\
ftami}ador Real \\ Ano i6jS -—In-i."

de, além da portada, \11I ppgs. (pieis.) inums. e 6i2 nums, E.

As VIII pags. prels. inserem o seguinte: Dedicatória 'A! Uuíírl/s. y ExcelenUfs. Senor\\

RAMIRO PHELIPEZ||DE OVZMAN || 5cão/- de la Caffa de Qazman, Duque de

Medí-\\na de las Torres.. .> (subscrita no fim: «humilde criado de V. E.\\ElDocior

Miguel de Silueira.>) (pags. I ; a II em branco) ; em caracteres itálicos, o «PKO-

LOGO.» (pags. III a V) ; .LICENCIA DE LOS SVPERIORES..; «APROBACION
(datada de; Nápoles IS. de Febrero rójS», e subscrita: «El Doctor António Qual.»

{pag. VI); <ER1-ATAS.» (pag, VII); e uma gravura ipag. VIII).

Poema heróico muito estimado ; dividido em vinte cantos, cada um dos quais é precedido

de uma bela gravura a buril em chapa de cobre (de pag. inteira) leproduzíndo uma ou

mais passagens do respectivo canto. Além d'isto o volume contém ainda uma outra

gravura com o retrato, em meio corpo, de iVliguel da Silveira, gravura que apresenta a

seguinte nibríca do artista que a trabalhou ; Nic. Perey facleb.

Edição primitiva, a mais estimaaa. Os exemplares são iVlUITO RAROS. O nosso, salvo

um pequeno defeito no canto superior da maigem lateral do volume, encontra-se bem
conservado. -Oallardo, Ensayo de una bibl. espailola de libras raros y curUsos, tomo

IV, col. 618 ;—Catalogo Palha, n.o S43 ; Monteveide, ii.o 5112.

.^ primeira e linica reimpressão que o Poema conta é de Madrid, Por Francisco Mariinez

Abad.t 1731. Consta de um S.o peq. de XVI pags. (prels.) inums. e 611 nums.

3210— Silvestre {Orpgfírio].—LAS OBTiÁS DEL
||
famoso poeta

||
Gregório Syl-

vestre.
I!
Recopil.idns por diligeru-ia

||
rie sus eredei'os Y cor-

||
regidas

conforme a
|[
sus mas veria-

||
deros origi-

1| nales ||
CON M EN' IA II En

Lisí oa pcrf Manoel ile Lyra.
||
impressor de Libres?, ano de 159i. In-l2.°de

432 ff. nums. na frente e VI inun^s. finais. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das 432 ff. nums. os dizeres do frontispício acima

transcritos ; na frente da fl. 2 a declaração de Visto de Pedro Layiiez ; do verso 4a
mesma fl. 2 ao verso da fl. 4 o Alvaiá do Privilegio régio (datado e subscrito no fim :

«Fecha en Villa Franca a doze dei mes de Junio, de mil y qui- 1| uhentos e ochenia y
um aiios. |! Çi VO EL REV

|1
Por mandado de su Magestade. II 15 Antmio de Erasso.») ;

na fl. 3 a «Dedicitoria ai Licen-
\\ ciado António Siruente de carde- \] nas Presidenta

de la Real clianceitarla de Granaaa.' (subsci it.t no fim : Christoual de Molina. Juan

li
Baptista de Sylvesire..) ; nas ti. 6 e 7 nove oit.avas AL LlCtNClADO DON\\ An-

tónio Slrutnte de Cardenas, dei \\ Consejo de su MagestaOe, Presi- 1; dente de su Real
cltancitleria\\de Granada. Pedro Rodri-Wguez de Ardiia.' ; de fl S a frente da IS;

I DISCURSO BREVE SORREll la vida, y costumbres de Grego- 1| rio Syluestre,

necessário para !1 eiilendimiento de sus |1 obras. )1 Por Pedro de Cáceres, y Espinosa.»
;

do verso da mesma fl. 18 ao verso da 19 uma poesia (tercetos), antecedida da epigrafe :

<IVIS10 DE PARIS. POR PE- 1| dro Rodrigues de Ardiia.., na frente da fl. 20 uma
poesia (14 versos) <A1 Licenciado Don An- 1| tonto Siruente de Cardenas dei consejo^

de su Magestade, Presidente de su jl Real chanciUeria de Granada, El Licenciado

Luvs Barahona de Soto » ; no veiso da mcNina fl. 20 outra poesia, ppigtafada : «AL
LlCI NCIADO DON 1 António Siruente de Cardenas, del\\ consejo de su Magestad,
Presi- ]\ {tente de su Real Cliancilíeria \\ de Granada, El Doctor\\Juan Romero.-

;

e da frente da fl. 21 ao veiso da 432 e ultima as Obras de Qregorio Silvestre pro-

TOI. II ,6
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piiamcnle ditas, que fecham com o clássico- 'LAVS DEO», a que se segue ainda, por

remate, o colofôn tipográfico :

CON LICENCIA,

En Lisboa por Manuel de Lyra,

imprerror de libros, ano

'502-

As VI íolhas inums. finais inserem a « fl TABLA DE LO II contenido cn Ias obras
ll
de

Gregório Sylvestre.», a qne põe remate O usual—>^ FIM.»

Obras poéticas de reconhecido merecimento e assas estimadas. São divididas em Quatro

Livros, e constam de Cauciones, Chanzonetas, Fabulas, Glosas, Lamentacioncs, Sa-

tyras, Sonetos, etc. Primeira edição, a mais estimada, e hoje RARÍSSIMA. Exemplar

com as primeiras 61 ff. reimpressas, por (ins do terceiro quartel do século passado,

na tipografia particular do Conde de Azevedo, e ainda com as ultimas ff. levemente

defeituosas.

Relativamente ao merecimento e raridade das obras de Gregório Silvestre e da parte

reimpressa que o exemplar apresenta, le-se, na guarda da frente, a segumte Adver-

tência, escrita í pena e assinada pelo Visconde (depois Condel de Azevedo

:

cEste livro é um dos mais raros que se encontram nas nossas Bibliothecas, quer

publicas, quer particulares, apezar de se haverem feito duas edições d'elle, uma em
1592, e outra em 1599, aquella em Lx.a, e esta em Granada Veja-se o que no artigo

de Gregório Silvestre diz no seu Dicc. o iilustrado Bibliographo I. F. da Silva.

Barbosa indica esta edição de 1592, mas parece que não a viu ; Nicolau António é

um pouco mais explicito, porque indica os artigos que neste livro se lêrm antes de

começar o texto das Obras Poéticas do aucior. Não sei quem em Portugal possua

exemplares deste livro, e só sei deste meu, e do da Bibl. Publ. de Évora, mas este

ultimo da ediç. de 1599. Ainda assim, íoi desta ediç. que me vali para copiar as

folhas que faltavam nesta minha, e muito devo ao cuidado e esmerada correcção

com que o meu amigo o Snr. António Francisco Barata, a quem aqui consigno os

meus agradecimentos. -Porto 18 de Dezembro de Í875.-- Visconde de Azevedo.*= 'Ua

um exemplar desta edição na Bibliotheca Nacional de Lisboa.- K/sc. de Azevedo." E
fecha: Era et supra. -Sousi Viterbo, A Liíteratura hespanhola em Portugal, pags.

397-398. ; e Fr. Bartioloineu Ferreira, o primeiro censor dos Lusíadas, pag. 65.

32H— Silvestre Ribeiro í/o.<é).— Os Lusindas e o Cosmos, ou Camões conskle-

(9 rado pov Hiinilioldt como admirável pintpr da natureza. Por... Lúboa:

Iniprensn Nacional. ÍS.53. In-8.° de IX-98 pags. E.

As pags. prels. VII a IX inserem um preambulo, epigrafado: «A QUEM LER.»-

Estudo muito apreciado. Edição original, já pouco comum no mercado.

Juntamente, na mesma encadernação, está esfoutra obra

:

Analyse dos Lusíadas de Luiz de Ctniôes, dividida por seus cantos. Obra posthuma

de Jeronymo Soares Barbosa... Proprietário e editor Olympio Nicolau Ruy Fernan-

des. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1S59. In-8.o de 11-114 pags. e mais 24 de

«Appenso.»

3212 Primeiras tra<;os d'uma Hesenha da litteratiira portugueza, por...

P Tomo I. Lisboa: Imprensa Naeionat. 1S53. Iii-8.° do XlI-323 ['aga;, além de

lima em hranoo. final. E.

As pags. prels. VII a X inserem um Preambulo: «A QUEM LER., (datado no fim:

.Lisboa Outubro de 1853.»).

Trabalho bibliográfico, crítico e histórico interessante e valioso. Tomo I c único que se

publicou.

3213— Símondi de Sismondi (./. C. Z,.).- De la liltératiire du midi de rEiíro-

,. /' pe, Par... Do J'Aiadcmie et de la Société des Aris de Genève. . . .1 l'a-

' rif, Chez Treiítlel et Wiiviz . . 1813. (No verso da 11. do anle-rosto, a mrio :
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«De rimprimerie de Crapelet.»). In-S.", 4 vols. de IV-IV-444; IV-491 ; IV-

534, e IV-583 pags. E.

As IV pags. prels. (segundo grupt) de numeração) do tomo primeiro inserem um
AVERTISSEMENT.»

Obra interessante para o estudo da literatura de vários paizes, incluindo Portugal.

Estimada e já pouco comum no mercado. Bom exemplar.

3214— Simonin (/ImídiJe-iZ.).—Psycholcgie humaine. Le niatériali-sme démas-

qiié, par. . . Vmú: Didier et C'«. .. 1878. (No verso do ante-rosto : Imp. E.

Capioiiont cl V. Henatill). In-8." de IV-256 pags. E.

3215— Simonin {L.).~l.e Monde américain. Souvenirs de mes voyagcs aux

États-Unis, par... Nev-York— Chicago et Sainl-Louis—Les grands Lacs /'íiO Õ
— Les richesses souterraines—Les obemins de fer. Paris: Librairie. Ha-

chette et Cie... iS16 (No pé do \-^so da fl. do ante-roslo : Typcgraphie La-

hure...). In-8.» de Vl-lI-395 pags. E.

As 11 pags. prels. inserem um <PRÉFACE>, subscrito e datado no fim: «L. SIMONIN.

II
Paris, mars 1876.»

3216— SiiTionis (Joh.).—Lexicon manvale heliraiuvni et chaldoicvni, in qvo

omniviii texlvs S. V. T. vocalivlorvm hehr. el Cliald. significatvs secvn- Áj^ ^ Q
dvni primitivorvm et derivaliorvni oídinen) explicaiitvr, óptima qvaevis

ex aliis lexicis... Recensvil, emenda\il, avxit Io. Godofr. Eichhorn ..

Edilio lertia. Halae. Typis et Imjtensis Cvrti Raereã. MDCCXCIII. In-S."

de XXIl-nee pags. E.

Obra estimada. Edição adornada com uma gravura a buril (O. A. Grundlcr dei. et se.

Haia.) reproduzindo o retraio de Joahannes Simonís.

Siqueira [P. Bento de).—Sermani... no Avto de Fe... d'Evora. . . 1636.

— Vej:i-se ; Autos eia Fé {Sermõejt de).

— Sermam... no Avto da Fe... de Lisboa... lti4-2.— Veja-se : Autos

da Fé iSerD.ões de).

3217—Siro Ulpernl.—O FORASTEIUO
||
Admirado

|l
HELA.CAM PANEGYiUCA

II
DO TRIVNFO. E FESTAS, QVE |1 celebrou o Kenl Convento d'. Carmo

de Lisboa
||
pela Canonização da Serafic.i Virg^iii

|| S. MARIA MAGDA-
LENA

II
DE PAZZI,

jl
Religiofa da lua Õnitm,

||
Confagran ||

Ao Reveren-

dilfimo Padre Mellre
|| FR. lOSEPH DE I.ANCASTRO || Affiltente Geral da

dila Ordem. &
\\
Comiflario Geral da Provin-

|!
cia do (iiinio de Portugal.

||

SIRO VLPElíNI.
II
PlilMElBA PARTE. (Única).

Estes dizeres acham-se no centro de elegante portada alegórica figurando um alçado com
colunatas e tendo no alto um Cruxifixo e os escudos das armas da Ordem do Carmo
e de Poftugal, e nos lados quatro imagens de santos e duas de santas, tudo primo-

rosamente aberto a buril em chapa de cobre. A meio da base da mesma portada,

também aberto a buril, o registo tipográfico

:

EM LISBOA.
II
Na Offlcina de ANTÓNIO RO || DRIGVEZ D'ABHEV.

|| Com
as licenças neceffnrias.

\\
1672. In-foi. de, além da portada, Vllt pags.

(prels.) innms. e 288-168-90 niims., afora uma inum., uma em branco,

mais VII inuiiis. a uma em branco, finais. ¥..

As VIII pags. prels. compreendem: titulo do anle-rosto («O FORASTEIRO
li ADMIRA-

DO,
li
RELAC,AM PANEGYRICA

||
DE 11 SIRO ULPERNI.) (pag. 1 ; a II em

branco); Dedicatória .AO REVERENDÍSSIMO PADRE MESTRE || fREK /OS£P//

Jí,^.
O õ
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DE. LANCASTRO, ...1') datada e subscrita no fim: «Lisboa 30 de Mayo de 1675.
1|

De Vofsa Reverendif finta : || O mais a/Jecto, & devoto Servo || Siro Vlperni.^) (pags.

Ill a VI); e, cm ciracleres itálicos, o Prologo ao .AMIGO LEITOR.»

^
Na primeira das pags. inums. finais decorre uma Advertência do aulor, que fecha com

09 dizeres :- «FINIS
\\ Laus Deo, £ Beaiiffima; Virglni Carmeliiarum \\ Matrl, nec

non, fi>
Seraphica Vlrgiii S. Ma || riie Magdalenw de Pazzl.y, a que se segue ainda

um tiorão de remate (gravura em madeira) tendo no centro as conheciaas iniciais

simbólicas da Compa de Jesus: I H. S.-Nas VI pags. imediatas, a duas colns., o

<INDEX||DAS COVSAS QVE CONTEM ;; efte Livro.- (Primeira, Segunda e Ter-

ceira Parte) ; e na pag. VI e ultima as «LICENÇAS.» permitindo a impressão do
livro.

O texto da obra propriamente dito compreende três Parles: A primeira, abrangendo as

288 primeiras pags. nums., consta da descrição das Festas, Figuras e Carros triun-

fais; -a segunda, que corre nas 168 pags. imediatas, contém uma introdução e vá-

rios Sermões, pregados em diversos logires e épocas, pelos paires Fr. Chrislovam

de Almeida, Fr. António Corrêa, Fr. Francisco de S. Diogo, Bispo de Cabo Verde;

Francisco Lopes, Sebastiam do Espirito Santo, Prior do Convento da Bahia;

Fr. Thomé da Conceiçam, Fr. André dos Reis, Sebastiam de Novaes e Fr. Alexan-

.

dre da Cruz; — e a terceira Parte, que ocupa as ultimas 90 pags. nums., insere uma
introdução e numerosas composições poetícas em latim, espanhol e português, entre

as quais : um Soneto de Pedro Duarte Ferrão, uma Cançam de Luis Bulhão, doze

oitavas de José Passanha Pereira, uma Silva de António Marques Lesbio, vinte Re-

dondilhas pelo Padre Pedro de Faria, uma Glosa de Sor Violante do Ceo, e um
Romance do P. Sebastião da Fonseca e Paiva.

Na composição tipográfica, muito esmerada, empregaram-se' caracteres redondos c itálicos

de varias corpos, sendo a impressão, nitidissima, feita sobre magnifico papel de

linho, muito espelhado.

Livro interessante e apreciável a vários respeitos, mormente pelas poesias que enchem

a terceira Parte, formando como que um Cancioneiro ou Romanceiro. Única edição

que a obra conta até hoje. Os exemplares são MUITO RAROS, sobretudo quando

tão belamente conservados como está o que expomos agora á venda. -Inocêncio,

Dfc. blbl. tomo II, pag. 308, e tomo VII, pags. :i87-268.

3218-Soares {Mmxud Loitr(;>ii:o).-BHEVE
1|
EXPLIOAÇAM

||
DOS CASOS RE-

SEliVAnOS
II
nas conftituiçoens deite Arcehilpado de

||
Lilboa, & em .ilgftas

í~\ dos outros Arue-
||
hiípados defte Rcyno de Portugal.

|!
MVITO PliOVKl-

TOSA, & NEl.ESSÂHlAWpara iodos u$ qve adminiflram o Sacrmnento
\\
da

Penitencia.
||
Compelia por o Licenciado Manoisl || Lovhenço Soares,

Theologo, & Prega- 1|
dor ;tprouado, & t onfeisor na S. Sé Bletro-

||
politana

da Cidade de Listoa.
||
ACHECENTADA COM OS CASOS DAS NOVAS ||

Conltitiiii.-oens por o R. P. António Pimenta Meltre em
||
Artes, Doclof em

Cânones... ||£ tllimnnimie m-fln quarta imriiefjcõ v(im acrtrenlado.^ co>>i]\

fttas nòuaí addicoens cnfos q«e fiiiímiaiv, que vam postos na
||
feijumle pagina

por o /?. P. Fr. Clemente Fernandez Themiido,
||
Vigaria da Igreja Matris da

Villa da Eifn, Commen-
||
dn maiur da Ordem de Chrijlo.

\\
í<

ji
LISBOA.

||

k culta de Migvkl I.vis Mr^rcador de liuros.
ji ||

ANNO M.D C LXX.

(1670)
II
Com 0.1 lianças: riece/farias. In-S." peq. de VIII pags. (prefs.) innms.

3U2 nums. e mais uma inum. e uma em tuanco, final. E.

As VIII pags. prels. compreendem o seguinte: frontispício (pag. I); Lista: «OS BIS-

PADOS QUE SE
II
acrtrcèlàraõ faô os feguintes. || 1 Miranda do Doura, ex ,oag. 194.

II 2 Leiria, ex pag. 197.
|| 3 Priorado do Crato, ex pag 201. || 4 larifuicam de Tliomar.

.Ibid
II
5 Algarue, ex pag. 203 || 6 Angra nas Ilhas Terceiras, ex p. 205. |! 7 Brafil,

ex pag. 205.118 Angola, ex oag. 214» pag. II); em caracteres il.'licos, a Dedicató-

ria: «AO SENHOR
II
LVIS VIEIRA DA SVLVA, CONEOO PREBENDADO NA

SE'E||dc Euora... .(subscrita no fim: -Criado de V. íM. |]
Miguel Luís..) (a pags.
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III e IV) ; o .PROLOQO. llPara quem o quiíer ter.^ (subscrito por Fr. demente
Fernaitdez Themudo) (pags. V a VIU).

Nas 302 pags. nunis decorre : de pag. 1 a 2Ó8 o texto da obra propríamert: dito, que íectia

por o usual -.LAVS DEO..; e de pag. 269 a 302 o «INDEX
[| DO TRATADO

i|
DOS

CASOS RESERVADOS... que é rematado por ' mesmo-<LAVS DEO.. A folha

inum. final insere: «II>ipEXI| Dos Anebifpados ^ Bispados que se conlemf itefte

liaro.^; o Pode correr ; a Taxa do preço de cada exemplar t-"Sete vintena em pa-

pel»), e, como remate, a indiLação;- «Com Priuiíegio Real.'

Na composição tipográfica, adornada de três cabeções decorativos e quatro pequenas

letras iniciais de desenho de fantasia (gravura em madeira), empregaram-se caracte-

res redondos e itálicos de vários corpos.

Livro, no sen género, curioso e estimado ; clássico. Boa edição, a mais completa de
todas quantas, da obra, vieram a lume; MUITO RARA. Belo exemplar.

As demais eaições que a obra conta, são: Lisboa, Por António Aluares, 1637, in-12

áel-Lisboa, 1651, in-S." peq. ; '...De nouo acrescentado em muitas partes pelo P.

António Pimenta... Com algflas nouas Addições, Index copioso ftito por o R. Fr.

Clemente Fernandez... > Em Lisboa. Com todas as licenças necessárias. Na Officina

de Henrique Valente deKlliveira... Anno 1665., in-8.o de Vlll-232 pags. : — €... acre»,

centada com os casos das novas constituições por o P. António Pimenta.» IbL, pelo

mesmo Impressor, 1668, in-8.o peq. def

3219-Soares {Matheus).-PRACTICA \\E ORDEM PÊRA
||
OS VISIT.WORES

DOS
II
BISPADOS, NA QVAL SE \\d(ddem tnvitas qvetlwes, o/.-í em cavfns

citas,
II
como criminais, pertencentes avs Avoga-

||
dos, vo /oro eccieji flico, p^

feculur.
II
Com intendimento àe aigúos Extiaiingentes tios Sii

|| mos Pontí-

fices, & concordiítas deite Reino de Portugal
|i
Voi acefcenlodo, a ordem

de ttfitcr os MoMeiros re-
||
guiares, com expoftffão de algiías covfas que

\\

obriguo a fe difpensar com as iebí,iofas \\fera eftarcm /..ra da clofnru.W

PeliO Licenciado Ma- || theus Soares Auotaíio, que foi muitos annos
||

em a Cidade, & Bifpado de Lamego. &
||
proniotor que ora he da Capelia

II
Real de íua Wageltade. || ||

Com licença da fonla Ivqtn/içào.
|| EM

LISBOA
II
Inipreílo por lorge Rodriguez. Anno 1602

]| Aenftn de Efieuâo

Lopez mercador de livros, ln-i." peq. de Ml fí. (prels.) inums. e 80 nums.
na frente. E. (perg.).

As VI folhas prels. compreendem o seguinte : frontispicio, guarnecido de um filete (frente

da fl. I; verso em branco): Licenças permitindo a impressão do livro (frente da fl. II;

verso cm branco); e Dedicatória: -AO ILLVSTRIS
|| S/iMO S£W/0/? DOAÍ ylAA

||

TONIO MASCARENHAS, || Deam da Capelia de fua Mageftade, ^ dol\ Jea Con-

celho, gr Deputado da mefa\ da co«/cieíicia. |1 MATTHEVS SOARES
|| BRACHA-

RENSE.>, datada no fim : 1569 (ff. III a V e frente da VI ; verso em branco).

De folha 1 a 78 decorre o te.xto da obra prrptianienie dito, que contém XVlll Capítulos;

e nas ff. 79 e SO, em latim : <EXTRAVA- || GANTE SOBRE OS EXEM- 1] PLOS DE
.MALTA.

II
Grecorivs Episco-

\\ pus, Seruus feruorum Del, Papa XIII || Ad perpetuam

rei menforiam ^ (datada do fim: «... Datum Romae apud fanctum Petrum fub annullo

pifcato-
II

ris, die 7 lanuarij, 1584.»).

Na composição tipográfica, embelezada com três letras iniciais de desenho de fantasia (gra-

vura em madeira, empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

O volume conta vinte e dois cadernos de inipiessâo : o primeiro, de duas ff., sem qualquer

rubrica ; o segundo, de quatro ff. (estas seis ff. são as prels.). rubricado, no pé da

frente das três primeiras, respectivamente: n> * 2- * 3 i e os vinte imediatos, também

de quatro ff. cada um, rubricado, no pé da frente das três primeiras ff. de cada um
deles, respectivamente: A, A 2, A 3 a V, V 2, V 3. Note-se porém que não há cadernos

rubricados com as letras y e f/.

Livro, no seu género, interessante e clássico. Única edição vinda a lume até agora, MUITO
RARA. Belo exemplar, iparle um pequeno defeito na parte inferior das ultimas folhas.
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Soares (Miguel).—Oraçam que teve João Teixeira... Veja-se: Teixeira

Lobo (Luis).—^ OBIiA. ^. .

.

Veja-se : Teixeira (Dr. Jmís).— t^ Oliia Qve conte tiQa Oragão do. .

.

3220— Soares Barbosa (./pronj/íí.o^.—Analyse dos Lusíadas de Luiz de Caiiiões,

dividida por seus cantos, com observações'criticas sohre cada um d'elle8.

Obra poslhuma de... Coimbra: Imp. da Universidade, I8õ9. In-8.° peq. de

11-114-24 pags. B.

Apreciad.1 e pouco vulg,ir,

3221 Bpltome universae historiae ab orl e condito .'«d Caroluni Magnum

a Jacobo Benigno Bossueto gallice consoripta, et ah Emmanuele Partlie-

naeo latine reddita. Accedunt in hac editione— L Introductio ad univer-

sam geographiam. — n. Introductio ad universam chronologiam.— IlL Epi-

tome Lusitanae historiae. Sturiio et opera,.. Conimbricae, E.>; Tijpníiraphia

Academico-Regia. Anno MDCCCXXVII. .. In-8.o de LXII-305-I pags. R.

3222 Grammatica philosopliica da lingua portugueza, ou princípios da

o grammalica geral applicados á nossa linguagem Por... Segunda edi(;ão.

Lisboa: Na Tijp. da Academia. ISSO. . . Iii-4.° de IV-XIV-458 pags. B.

As XIV pags. prels. coinpreeiícleni unia clNTRODUCÇÃO.> — Estimada, Edição já pouco

frequente. Bom exemplar.

3223 Mundo allegorico ou o plano da Religião cfirislã representado no

Plano do Universo. Dedicado ao Clero da Nação Portugueza. Obra pos-

thuma de... (Vinheta ornamentíil). Coimbra: Imprensa da Universidade.

1855. In-S." gr., 3 tomos de XII-238-II ; 248, e ;:58 pags. em um vol. E.

As XII pags. prels. contém o seguinte: titulo do ante-rosto ; titulo do rosto; Dedicatória:

«AOS
II
príncipes da EQREJA

II
DA || NAÇÃO PORTUGUEZA.» (subscrita pelo so-

brinho do autor, António d'Aguiar Pereira Frazão Soares) ; e Preambulo (subscrito

pelo mesmo sobrintio do autor, e datado: «Coimbra, 20 de Março || de 1855.«).

Apreciada e pouco comum no mercado. Belo exemplar.

Poética de Horácio—Veja-se : Horacius Flaccus.

3224—Soares de Alarcon (Jvan).
||
LA IFFANTA || CORONADA || POR EL REY

DON
II
PEDRO. DONA INÊS

||
DE CASTRO. || iíiV OCTAVA RIMA, POR

BON 1VAN\\ Soares de Alarcõ Alcaide Mayor de Torres Vedras,
\\ y Mestre

fala de fu Magesiade.
||
(Escudo d'armas; gravura em madeira)

jj
Com li-

cencia da la Santa Inqiiificion . ||
En Lisboa, Por Pedro Crasbeeck. i6o6.

||

Vendenfse en la Rua noua en cafa de Domingos Fernãdes. In-4.'' de VIU ff.

(prels.) inums. e 87 nums. na frente, além de uma inumerada, final. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VIII ff. prels. os dizeres do fronlispicio acima

transcritos textualmente (emmoldurados por larga cercadura formada de j^qs. vinhetas

tipográficas de ornamento simetricamente dispostas) ; na fl. II as «LICENC.AS.» per-

mitindo a ímijressão da obra (quatro: a primeira datada e subscrita: «... Em o con-

uento de Noffa Senhora da || Graça de Lisboa a ló, de Feuereiro de õo6, || Fr. António

freire.»)]; na fl. III c parte da frente da IV, em caracteres itálicos e encimada pelo

respectivo escudo d'atnias (gravura em madeira), a Dedicatória : "A DO.M FRANCISCO

II
MASCARENHAS CONDE DE || SANTA CRVZ, SENHOR DAS K Ilhas das Flores,

. Pico, & Santo An-
1| tão. Capitão dos ginetes dei || Rey norfo fenhor em Portu ||

gal, &
do feu confelho »; na parte inferior da frente da mesma fl. V a advertência : «Ao Lei-

tor fe aduirte que achando na obra algiis erros, veja as emendas no fim delia, onde

com a
II
diligencia pofsivel se reformaram.»; no verso da referida Éf. IV: «DE HVNA
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ILLVSTRE SE-llnhoia en loiíuor do Aaior. iSONETO.i ; na frente da fl. V, em

caracteres itálicos: -OVTRO (Soneto) DA MESMA
|1
Senora.> ; no verso da mesma fl_

V : .DE HVM RELIGIOSO GRAVE
|I
& letrado ao Autor. [] SONETO.>' ; na frente da

fl. VI, em caiacicres it.ilicos : -OVTRO DO MESMO RELIGIOSO.
II
SOA/frO.» ; no

verso da mesma fl. VI: .DO LICENCEADO MAR- || cos Teixeira. II SOA/£rO.> ; na

frente da fl. VII, em caracteres itálicos: .DE THOME D'ANDRADE || ao Autor, H SO-

NETO.' ; no verso da mesma fl. VII : .DO SARGENTO MOR DON |1
Diogo Rofel,

y fuen liana, ao Autor. H SONETO.» ; na frente da fl. VIII, em caracteres itálicos:

«DE NVNO DE PINA || ko Autor. || SONETO.> ; e no verso da mesma fl. VIII (ultima

das prels.), também em caracteres itálicos: «DO MESMO AO AVTOR. || SOA/frO.»

De folha 1 a 87 decorre o Poema propriamente dito ; e na frente (verso em branco) da fl.

innmerada final vêem as «ERRATAS.» gráficas.

Na composição tipográfica, adornada com uma letra F de desenho de fantasia (gravura em

madeira) e quatro cabeções decorativos (formados de peqs. vinhetas), aplicaram-se cara-

cteres redondos e itálicos de vários corpos.

O volume conta doze cadernos de impressão : o primeiro, de oito ff. (as prels.), rubricado,

no pé da frente da terceira e quarta ff., respectivamente; ^3i ^4í o segundo, de

quatro ff., rubricado, no pé da frente das três primeiras, respectivamente: A, A 2,

A 3 : e os dez imediatos, de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente das cinco

primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: B, B 2, B3, B 4, B 5 a L, L 2, L 3,

L 4, L 5. Na rubrica dos cadernos não aparece a letra J.
*

Poema heróico em oitava rima, dividido em seis Cantos, cada um dos quais antecedido

dum argumento em prosa; muito apreciado. Edição primitiva, e ainda a única dada á

estampa até hoje. Os exemplares são actualmente MUITO RAROS. O nosso tem as

cinco primeiras ff. prels. defeituosas. Assim mesmo, estimável e valioso. -Gallardo,

Ensayo de una biblioteca espaãola de iibros raros y curiosos (1), tomo, IV, cols.

645-646 j — Oarcia Peres, Catálogo razonado, pag. 353 ;- Catálogo Palha, n.o 844.

Soares d'Albergaria. [D. João).—Veja-se: Constituições Extravagãtes do

Bispado de Coimbra. .

.

, 1566.

3225—Soares de Meiretles (Ciojo).— Elogio do M. R. P. M. António de Faria,

II
Da Congregação do Oratório de Lislion, e nella Preposito em trez trien- /Jf /j 'Q

nios, Deputado da Junta das Missões... Que ofterece á Ill.nia e Exc.™» Se- /A^
nhora Condessa de Pombeiro, Commendadeira do Real Mosteiro de San-

tos, o Bacharel... (Vintieta ornamental; gravura em madeira). Lisboa. Na
('fíic. de Miguel Manescnl da Costa. . , Anno 1746. Com as licenças necessárias.

In-4.» de 39-1 pags. B.

As duas primeiras pags. constituem a ti. do rosto; nas pags. 3 e 4, em caracteres itáli-

cos, a Dedicatória á condessa de Pombeiro ; de pag. 5 (primeira em que aparece a

numeração) a 39 o texto propriamente dito do Elogio; e na pag. imediata e ultima

(inum.) a Protestação do autor.

Opúsculo estimado e pouco vuIgar.-O nome Diogo Soares de Meirelles é o pseudõnimo

do P. Manuel Monteiro.

(I) «ENSAVO DE UNA
||
BIBLIOTECA ESPANOLA |1 DE LIBROS RAROS Y

CURIOSOS,
II
FORMADO CON LOS APUNTAMIENTOS

||
DE DON BARTOLOMÉ

JOSÉ GALLARDO,
II
COORDENADOS Y AUMENTADOS

||
por D. M. R. Zarco dei

Valle y D. Sancho Rayon. |[
||
OBRA PREMIADA POR LA BIBLIOTECA NA-

CIONAL, Ij en la junta pública dei 5 de Enero de IS62,
|| É IMPRESSA A EXPENSAS

DEL QOBIERNO. || || TOMO PRIMERO. || !| MADRID, IMPRENTA
V ESTEREOTIPIA DE M. RIVADENEVRA, || CALLE DE LA MADERA, NUMERO
8.11 111363-66.» Iji-8.o niax., 4 vols. de XI-lIl pags. prels. e 1404 cols., o l.o;

VIII pags. prels., 1104 cols. e mais 179 pags. finais, o 2.o; X-1 pags. prels., 1280 cols.

e mais uma pag. final, o 3.»; e VIII pags. prels. e 1572 cols., o 4.

o
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3226-Soares de Brito (João).—APOLOGIA II EM QVE DEFENDE... EM LIS-

BOA... 1641...

( Do froritiapiao dniiiuti a aeijunile exurln veprodmxio jutixincográlica)

:

A P O L O C í A

EM QVE DEFENDE
ÍOAM SOARES DE BRITO

a Poefii

Jo 'Pinnipedoi Toetns d' Híff-mlii
LVÍ^ DE CàMOEHS

No canto 4. d.i cft. 67. à yj. & canc. i. cft. ir'.

(/rcfporde is Cenfursi d' humCritico d' cjlít lemfos'

A
lo.Tii Rodrigues de Sá de VJcnefes

C.iv.illcyroj.i ordem de Ssiitiagii,

CaiTiafcyromórd'clRcy D.IOAM O IV. N. S.

Filho primogcnito do Conde de Penaguião,

& Iicidey to de fua Cafa &c.

E iví L í S B O A.

Ka Officinade Lourcnt^o de Anvírcs*

Ko ftiinoáo £i>-4!, o i. da Rtftíuijçio de Porcagalj

(O original mede 164x93""'')

In-4.° de XVI IT. (prels.) inums., 61 nums. na frente e mais III inuma.,

finais. E.

Na frente da primeira das XVI ff. prels. o rosto do livro (acima reproduzido em foto-

zincogravura); no verso da meinia primeira ti. três transcrições latinas de obras de

Cícero, Arnobius e Apuleius; na ti. II as «LICE.VC.AS. permitindo a impressão da

obra (uma delas d.ilada e subscrita no tiui «... Lisbo.i aos 26 de Oclubro de
||

ifio.\\ Diogo de Payva d'Andrada r) ; na írente e parte superior do verso da H. 111:

«Ex rtieatro Lufitania literário, mox ctcndendo, liyoaa/íis Suarez do Brito:; na

parte central do verso da mesma ti. 111 uma poesia latina de «Maitini Oon;alvei
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da Camera.», e na parte inferior do verso da ti. outra poesia latina, de >Ioannis

Suarez de Brito.» ; na frente (verso em branco) da ti. IV, em caracteres itálicos, a

Dedicatória: «A
I|
I0A1« RODRIQVES DE SA DE MENESES |1 Caualleyro da ordem

de Santigoll Camareyro Mor d'eiRey N. S.\\D. lOAM O IV. \\ ...» (datada e subs-

crita no final: «... Llfboa aos 15. de Agofto, de 1641. Ho/, da Reftauração de

Portugal.
II
Cr. de V. S. loaõ Soares de Brito.») ; de H. V á parte superior do verso

da XIV, em caracteres itálicos (e redondos, de menor corpo, nas notas marginais):

.PANECYRIS
II
AD AMPLISSIMViVl

||
DOMINVM. || loamiem Rodericium de Sá

Menefium, \\ lacobea; militia equitem, ||
lOANNIS IV. SERENISSIMIl] Lajitanorum

Regls cubículo Pra^pofitumW Penugu-ãnends Comitatus, & Status tiaeredeui || &c»

;

na parte inferior do verso da referida ti. XIV uma advertência ao « LECTOR»,

subscrita por loaartes Suarez de Brito. ; na frente da ti. XV : ^loannes Rodericius

de Sd Menefius Didaco de Payva Andradio V. C»; no verso da mesma ti. XV:

«Didacus de Payva d'Andrada
|| D. loannl de Sà de MenefesWS. P. D.»; ena

fl XVI o Proemio .A QVEM LER .

As 61 ff. numeradas inserem o texto da obra propriamente dito, a que se segue uma

Concluíaõ do Crítico, e depois uma REPOSTA, qi;e termina : eLisboa aos 13. de

lullio de i64'. O I. dali Reftauraçaõ de Portugal." A rematar o usual-LAVS DEO.

Na frente da primeira das três ff. inums. finais uma advertência «Aquém leo> e a

tProteftatio Autoris (datada e subscrita: i... Olifippone, ipfis |1 id. lulijs. Anno 1.

a Portugália Restaurata. || /oon/ícs Suarez de Brito.-); no verso da mesma ti duas

poesiaa a primeira, em latim e em caracteres itálicos, precedida da rubrica: «VIRO

ERVDITISSIMO lOANNI SVARIO||de Brito Lufitani vatis egrégio Affertori. Acci-

nit ma- li
gifter olim Primanus in facra Rhetorices oliici-l| na apud Academiam Co-

nimbricfnfem,!! Peirus de Vafconcelos.» ; e a segunda, em castelhano e em caracte-

res redondos, subscrita por António Gomez d'Oliutira; na frente da ti. II, em
caracteres itálicos, outras duas poesias: a primeiía, em espanhol, subscrita : .Da

Senhora
li Dona Seraphina de Caftelbranco.», e a segunda, em latim, subscrita pelo

'P. loannes a Rupe.> : no verso da mesma ti. II duas poesias, em castelhano: uma
em caracteres redondos subs.-rita por Vicente de Guzmam Soares, e a outra, em
caracteres itálicos, por -loaõ de Brito de Lima >

;
na frente da ti 111, em caracteres

itálicos, mais duas poesias, em português: a primeira de -Pêro de Noronha de An-

drade.», e a segunda de «lorge da Camera.» ; e. finalmente, na primeira metade do
verso ria mesma fl. III, em caracteres itálicos, uma presia, em portuguêi, de -Si-

mcão d'Azevedo Feyo.» Todas a> poesias são em hcnienagem á obra e ao seu autor.

Na composição tipográfica, embelezada de varias leiras iniciais de desenho de fantasia

(gravura em madeira), aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

O volume é constituído por vinte cadernos de impressão de quatro ff. cada um : o pri-

meiro sem rubrica alguma ; o segundo lubricado, no pé da frente das quatro ff.,

respectivamente: §§, §§ 2, §§ 3. §§ 4; o teicfiio e o quarto, no pé da frente das

duas primeiras ff. de cada um deles, respeclivamente : §§§, §§§ 2 e §§§§, §§§§ 2 ; os

quinze imediatos, no pé da frente das três primeiras ff. de cada um deles, respecti-

vamente : A, A 2, A 3, a P, P 2, P 3 ; e o imediato e ultimo, no pé frente da pri-

meira ti. : Q. Na rubrica dos cadernos não se euipregou a letra J.

Livro interessante, n uito estima-lo e RARÍSSIMO. Bom exemplar; com falta apenas do
retr. de Camões e de uma gravura reproduzindo o brasão d'armas dos Penaguião

:

assim mejmo, de muito apreço e valor.— Catálogo Palha, n.o 2031.

3227— Soares de Passos lA. A.).—Poes\ns por... Segunda edição, correcta e J? /
aiif£menla(l3. I^urto, Em Casa de Cruz Cuiiinho Edtor. . . 185S. (Nm pi"' do rj )f õ O
verso da fl. do fiontis|jicio: Porto— Na lyfogrophia de Sebastião Jo.-é Perei-

ra). In-8." de lV-25-2 pags. E.

Na meíma encadernação encontra-se esfoutra obra : POESIAS de Luiz Ribeiro de Sctto-

maior. Coimbra: Imprensada Universidade, 1862. In-S.o de VI1I-214-1I pags.

Soares de Souto Maior {Garcia').—Yeja-se: Reloçam do svcesso qve teve

Fernam Telles de Meneses. . .
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p 3228—Soares de Santa Maria [Fr. ./ac9«fs).-T0Rr;ENT |1 DE FEV... A PA-

^ l^ff^^ UIS... M. DCIII. (1003).

't' (Do [roníispirio damos a seguinte exada rcprodvi;ão folo-zxwoijráfica) :

TO R R E NT
DE FEV S ORTA N T
DE LA fACE DE DIEV.
POVR DESSEICIIER LES
eaux de Mira , cnclofcs

dans la chaulTèe du
MolindAblon.

Om eji amplcment prouiic le Piirvítoire ^
['ijfngts pour In trefp <JJei^, (^font dcf-

coHuertes les f.iujjeu-^ (^ Cdlomaies d»
: Mtnifire Molin.

Compoíè par le R. P. F Iaco'es Svares
de Sk Mane Obferuaniin Portu<»ais,

Dofteur en Theologie, & Prcdi-

dteur ordinairc du Roy.

fi jUum de Jru reurjm legerement firtíM

at ja faie. Daii. 7.

A PARIS,
ChezMtcazL SoNNivs.rucS. lacqacs^i

Tefcu de Baile.

M. D C I 1 1,

(O oriyimil mede 139x70'"'«)

In-S." de VIII pags. (prels.) inums. e 112 numeradas. E.

As VII pags. prels. compreendem o seguinte ; frontispicio (acima reproduzido foto-zincogri-

ficamente) (pag. I) em caracteres itálicos, a indicação das «MATIERES CONTENVS
||

EN CB Traicte'.» (pag. II); também cm caracteres itálicos, a Dedicatorij,' «AV ROY.»

(subscrita no fim: «Ds vostbe Maieste' || Tref-liumble, tres-obeiírant & trel-fi- ||
delle

feruiteur, || Fr. Iacqves Svarez de S. Marie..) (pags. Hl c IV) ; «-4 MESSIEVRS LES

II
CATHOLipvES DE Paris.» (datada no fim: «... De Qrenoble ce i». luillct 1603. •)

(pags. V a VII); Approhation des Docteurs.» (datada e subscrita no final; 'En figne

de quoy auons icy appofé nos felngs jj manaels ce 26. tuilCet 1603. || O. QESLIN.

I. FILESAC.') (pag. VIII).

De pag. 1 a 118 decorre o texto da obra propriamente dito, que é dividido em três Partes.

Na composição tipográfica, ornada de três lindas letras iniciais de desenho de fantasia c

três cabeções decorativos, (gravura em madeira), aplicar,im-se caracteres redondos e itá-

licas de vários corpos.
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Livrinho, no seu gcnero, nniilo curioso. Edição primitiva, MUITO RARA.—O nome do

autor, Fr. Jacques Suares de Santa Maria, não é registado por Barbosa Macliado, Ino-

cêncio nem ainda por quaisquer outros bibliógrafos portugueses. A obra actia-se porém

mencionada e descrita pelos srs. F. Deschaiups e O. Brunet no Supplement ao Manuel

du Libraire de Jacques-Charles Bnmet, tomo II, coluna 700, iit finis. F. o seu registo

é acompanhado da segwinte nota:

«Volume rarc, mais d'uu mysticisme plus rare encore : il attaque violemment le

minislre protestant Du Moulin.>

P. Duchamps e O. Brunet mencionam também as reimpressões : Paris, Nic. du Fosse, 1605,

in-S.o, de que apontam um exemplar vendido por 10 fr. La Bédoyère; e: ... Paris,

1609, in-S.o, de que mencionam um exemplar vendido por 34 fr. Luzarche.

3229— Soares Franco (/j-umísco).— Ensaio sobre os melhoramentos de Tortu-

gal, e do Bra/Jl. Por... Lenle de medicina... Primeiro caderno (a Qiiarlo ^/^ -^/O
Caderno) (f^scudo das armas reais portuguesas). Lisboa: Na Impresfuo íte- / W^'~^

(jia. Anvo 1SW. Com licença da Commissão de Censura. In-4.'', 4 Cadernos de

38, 33, 4á e 43 pags. em um vol. B.

Os cadernos terceiro e quarto são de : Lisboa : Na Imprensa Nacional. Anno 1821.

Obra interessante e apreciada. Colecção completa, já pouco comum no mercado.

3230—Soares Toscano (FraMfijto).—PARALLELOS || DE PRÍNCIPES, || E VA-

RGENS ILLUSTRKS
II
Antigos a que muitos da nofla nalçaõ Portugueza

íe a fe-
||
melliaraõ em luas obras, ditos, e feitos : com a origem d;is Ar-

mas de algumas famílias deite Reyno. || POR FRANCISCO SOARES TOS-

CANO
II
Natural da Cidade de Évora.

||
Agora novamente acrefcentados, e

ollerecidos
1|
AO EXCELLENTISSIMO SENHOI! \\ D. FRANCISCO DE

MENEZES
II
OUARTO CONDE DA ERICEIRA DO CONSELHO DE SUA MA-

II
geítade, Sargento mor de hataliw de íeus exércitos ... || >í( || LISBOA

OCCIDENTAL,
||
NA OFFICINA FERREIRIANA.

|| |1 M.DCC.XXXIIL

II
Com lodos as licenças neceffnrias. ln-4.° de XXIV pags. (prels.) inums. e

432 muiís. E.

As XXIV pags. prels. compreendem o seguinte : dizeres do frontispício, impressos, em
linhas alternad.is, a preto e veimelho (p.ig. I; a II em branco); eui caracteres it.ilicos,

a Dedicatória «AO EXCELLENTISSIMO SENHOR ||
D. FRANCISCO || XAVIER DE

MENEZES... » (c iniciada por uma letra £ ornamental (gravura em madeira), e fecha:

.EXCELLENTISSIMO SENHOR.
1| Beija a mão de V. Excellenciall Seu menor criado.

\\ Miguel Lopes Ferreira.>) pags. Ill a VI; Dedicatória da edição primitiva «AO
EXCELLENTISSIMO SENHOR

|1 D. THEODOSIO
|| SEGUNDO DO NOME, E SÉ-

TIMO EM ORDEM DUQUE DE || Bragança... . (subscrita pelo .autor: Franci/co

Soares To/cano) (pags. Vil a XIV); em caracteres itálicos, uma «ADVERTENCIA.>
(pags. XV e XVI); .PROLOGO., (pags. XVII a XXIl ; em caracteres itálicos, duas

poesias latinas .IN LAyOEM AUTORIS
|i
EPIGRAMA |1 Miles Lufitanos.» e «Aliud..

(pag. XXII); e Licenças permitindo a reimpressão da obra. (p.igs. XXIII e XXIV).

As 432 pags. nums. inserem: de pag. 1 a 422 o texto propriamente dito da obra; e de

pag. 423 a 432, a duas cols., o . INDEX || DOS VARGENS ILLUSTRES, || è coufas no-

táveis.», a que Te Tegue ainda, por remate, o registo tipográfico final:

•LISBOA OCCIDENTAL,
II
NA OFFICINA FERREIRIANA || ||

Anno de

M.DCC.XXXIIL
II
Com iodas as licenças nece/fariaS'.

Livro interessante e muito estimado ; clássico. Segunda edição, nitidamente impressa sobre

magnifico papel de linho. RARA. Óptimo exemplar.

A primeira edição, muito rara, constilue um 4. o de XVIII ff. (prels.) inums. e 180 nums.
na frente. Os dizeres rio respectivo frontispício rezam textualmente:

.PARALLELOSIJ DE PRÍNCIPES, E VA- jj RÕES ILLUSTRES ANTIGOS, A QVEU
MVITOS DA NOSSA NAC,AM PORTVOVESA

|| fe afremelhàrão em suas obras, ditos,
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ft feitos : Com a origem || das armas de algías famílias defte reino. || POR FRANCISCO
SOARES TOSCANO NA-\\tiiral da cidade de Évora. \\ko Excelentifsimo feiíhoi

D. Theodofio, fegúdo do nome, Duque dos eHados
il
de Bragança. ..

|i
(Escudo d'arnias

do mesmo D. Theodosio
;

gravura a buril em chapa de cohre)
I|
Com as licenças ue-

cefrarias. Em Évora por Manuel de Carvalho. !623.

As XVIII ff. prels. inserem o seguinte; dizeres do froiilispicio (acima transcritos);

LlClíNC.AS.» permitindo a impressão; em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. TheO-

dosio; «PROLOGO AO || AQKADECIDO 1| LEITOR.»; em caracteres itálicos, duas

poesias latinas; também em caracteres itálicos: «ÍNDICE DOS ||
TITVLOS DESTA

|1

OBRA...; «índice DOS
||
VAROENS ILLVSTKES,

|i
E COVSAS NOT.WEIS. ; e

«ERRATA.
II
Algíis eiros fe atalhar.-io no difcurfo da ímpreffaõ.»

3231— Solano Constâncio (fVoíícísco).— Grammatua analytiea da liiipua poitu-

gueza... Por... Pcri.'<. AiVavd... 1831. (A meio do verso d;i II. do ante-

roslo : Na Offuina Tyf.op-oyhua de Casimir). In-S." peq. de lV-31'2 Ijags. E.

Apreciada e pouco vulgar. Bom exemplar.

32,32 HISTOPiIA ||
DO BRASIL, |1 DESDE |1 O SEU DESCOBRI.MPINTO POR

PEDPO ALV.ABES CABRAL || ATÉ Á ABDICAÇÃO DO IMi ERADOR D. PE-

DRO I., POR FRANCISCO SOLANO CONSTÂNCIO.
1|

. . . || CO.M HUM MAPPA

^ [) DO BRAZIL.
II
TOMO I.

||
—HS-^

|| PARIS, ||
NA LIVRARIA POltTUGUEZA

II
DE J. P. AILLAUD,

||
QUAI VOLTAIRE, N.» 11.

||
— 1| 1839. (No verso do

anle-rosto, a meio: «PARIS.-NA TYPOGRAPHIA DE CASIMIR.. »).

In-S.", 2 vols. de IV-II-506 e 1V-4S3 p»gs., além de uma inum., final, que

traz somente o registo lipográfíco. E.

As primeiras quatro pags. prels. do tomo I compreendem o ante-rosto e o rosto; e as

il pags. imediatas uma «ADVERTÊNCIA» (datada no fim: «Paris, 30 de Outubro

de 1838..). De pag 1 a 61 decorre uma «INTRODUCÇÃO QEOQRAPHICA. (do

Brasil); e de pag. 63 em diante o texto da Historia propriamente dito.

As pags. 423 a 450 do tomo II inserem um «APPENDIX.. ; e as 461 a 483 o «INDEX
ANALYTICO E CHRONOLOGICO..

O mapa geográfico, em gravura a buril, é impresso, em folha áparle (desdobrável), a

preto e a vermelho. Acompanha o tomo II.

Trabalho histórico, valioso e muito estimado. Edição primitiva, e ainda a única publi-

cada até agora. RARA. Belo exemplar.

3233— Novo Diccionario critico e elymolopico da língua portiigiieza, com-

prehendendo : ...Precedido de huma introduci,ão grammotical. Por. .

.

Paris, ha Ofíicina Typ. de Casimir . Editor Ângelo Franci.-co Oirneiro.

i836. In-4.° gr. de LII076 pags. a três cols. E.

As LII pags. compreendem: frontispício; «ADVERTÊNCIA., (datada de Paris, Maio de

1836); «ABREVIATURAS..; e «RESUMO
II
DA GRAMMATICA PORTUOUEZ^..

Veja-se : Freire de Carvalho {José Ltberalu).—Essai histórico poli-

que...

Soledade [Fr. Euzebio da).—Veja-se, no Suplemento final: Mattos {P. Eu-

sébio de).

3231—SoI«»dade 'Fr. Fn-nanclo rfoV—MEMORIMl DOS IlINFANlES || D. AF-

FONÇO SANCHES.
||
E

jl DONA THERE.IA MARTINS. !| Fundadores ||
do

Real Mol'eiio de Santa Clara de Villa do Conde.
||
ESCRUTA PEI.O ||

Pa-

/p O DhE Fr. FhknanDO da Soi EDADi-',
||
Crotiifta (la Ordem de S. Francifco

na Provinda
\\ de Porfugil.\\\)KDX AO PRELO PELA i'

MADRE SOKOR
JOSEFA MARIA DE JESUS |1 Abbadtfla do dito Moíteiro.

||
(Escudo das ar-

'C^
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mas reais portuguezas ; gravura em madeira) |1 LISBOA OCCIDENTAL,
l!

Na Offlcina de ANTÓNIO MANESCAL ||
Impressor do Santo (ifficio.

II II
Ann. W.DCCXXVL

|!
Com. todas as licenças neceffarias. ln-4."

de VIII pags. (prels.) inunis. e 147 mirns., além de njais duas inunis. e

tima em branco, finais. E.

As VIII pags. prels. compreendem: titulo do ante- rosto (pag. 1 ; a II em branco); ti-

tulo do rosto (pag. Ill; a IV em branco); «LICENÇAS» ^Do Santo Officio.- Do Or-

dinário. -Do Paço.) permitindo a impressão da obra (pags. V a VU) ; Visto, Pode

correr e a Taxa do preço de cada exemplar (duzentos reis em papel) (parte supe-

rior da pag. VIU); e as «ERRATAS.» (parle interior da mesma pag. VIU).

De pag. I a 147 decorre o texto da obra propriamente dito, que é dividido em catorze

parágrafos ("§ I. H Do riajcimento, educação, e dejpozorio dos
\\ Senhores D. Aljonço

Sanches, e Dona\\Thereja Martins.* a §. XíV. \. Soòre o ponto do Purgatório.^).

Fecha com o usual -«FiNIS.», a que se segue ainda, por remate, um lindo tlorão

ornamental (gravura em madeir»).

Nas duas pags inums. finais vem a .PROTESTAÇÃO ||
DO || AUTHOR. \\

(subscrita no

6m : Fr. Fernando da Soledade.).

Na composição tipugrãtica, muito perfeita e embelezada de letras iniciais de desenlio de

tantasia, cabeções decorativos e fioiões de remate (gravura em madeira), emprega-

ram-se belos caracteres redondos e itálicos de vários corpos; e a impressão, nítida,

foi efectuada sobre magnifico papel de linho, muito alvo.

O texto da obra é enriquecido de abundantes notas e citaçõef, as quais vêem dispostas

na margem exterior das paginas.

Livro clássico e muito estimado; valioso para a história dos dois infantes - D. Affonso

Sanches e D. There^a Martins. Única edição vinda a lume aié hoje. RARA. Belís-

simo exemplar. -Figanière, Bibl. hist. port , n.» 110;-Catálogo Palha, n.o 2865

Veja-se: Esperança (Fr. Mamtel do).— Hisloiia seráfica ..

3233—Soli» (D. António t^e'.—HISTORIA
||
DE LA ||

r.ONQVISTA
||
DE MÉXICO.

|( i^OBL.V I<iN, Y PIiOGBESSOS
jj l'E l.A

jj
AMERICA SEPTENTlilONAL.

||

CONOCIDA POR EL NOMBRE
|| DE 1| NVEVA KSPaNA.

||
ES-RIVIALA /X

II
DOX ANTO.MO DE SOI. IS, || SEtJRETARIO DE SV MaGESTAD, Y SU U / ^

CHROMSTA MAYOK DE LAS ÍNDIAS,
||
lEDlCASE AL ILVST. Y EXC.

SENOR
II
d; iiN lOSEPH FRANCIS' O || ELEASAli WILLEGARDEL.

||
iMAR-

QVES DE TRlYlt:. . || tOA' LlCEi^CíA ES BARCELONA : || ||
Por

J()SEt'H LLOflS, en la liaça dtl Angel, Ano 171 1
||
Vendese en la misma

Placa, en Casa de Juan Piferrer. . In-lol. rfe XYI p&gs. prels.) inunis..

47.S niiins. e mais XIV innms. e duas cm biar co, finais. E.

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte : frontispício ; Dedicatória a Don Joseph

Franciico Eleasar Willecardel, Marquea de Trivie (subscrita pelos editores e livrei-

ros ju»s Piferrer, Jayme Batlle e Jayme Suri.i ; Licenças permitindo a impressão da

obra ; «Índice de los Capitvlos, qve contienen los cinco Libros desta Historia.» ; e

Prologo ^A los qve leyeren.» As XIV pags. inums. finais inserem o «Inaice de las

cosas i.otables qve se contienen en este libro.»

Com excepção da composição das pags. prels. I a VI e XV e XI, a uma só medida,

toda a composição restante è a duas cols. por pagina.

Obra de bastante merecimento para a historia dos sucessos que descreve; muito esti-

mada. Edição RARA. Bom exemplar.

3á.3b-Solorzano Pereira (^. ^i/an <7e).—P0LITIi:A INDIANA,
||
COMPUESTA C^

.tOh EL LOTOh
II
DON JUAN H DÉ SOLORZANO

||
PERElHA,

i|
Cavallero O^ '^ '

dei Ordem de Santiago. . , || Dividida trm Seis Libros. ji En los quales con

gran dislindun, y eftudio se trata, y rtluelve lodo lo tocante 1| ai Defou-
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brimiento, Delcripcion, Aiiquiílcion, y Retencion de las melmas
||
índias,

y lu Govierno particiilnr, aíli cerca las Perfonas de los índios, y fns
|1

Servidos, Tribulos, Dieznios...
|| Obra de fumo trahago, y de igual impor-

tância, y utilidade, no falo para los de las Provindas || de las índias, fino de

EfpaTitt, y otras Naciones. . .
\\
Con dos índices muy diflintos, y copiolos,

uno de los Lihros, y Capitiilos en que ío [1 diuide : y otro de Ins cofus no-

tnMps que conliene.
||
(Marca do impiessor

;
(iraviira em madeira, assi-

nada : I. C. 1.)
II
EN AMBERS.

||
Por HENRIGO y GORNELIO VEROrsSEN,

Mercaderes de Libres. Ano M.D.GC.III. || || Con Gracia y Privilegio.

In-fol. de XXVIU pags. (prels.) iniims. e 536 nunis., além de mais LXXXIV
innms., finais, de «LNDICE

||
MUY COPIOSO DE LAS MATÉRIAS... E.

As XXVIII pags. prels. compreendem: titulo do ante-rosto; titulo do rosto (impresso a

preto c vermelho); Dedicatória a D. Felipe IV; outra Dedicatória: <AL]|... SE-

NHOR
li
DON GARCIA DE HAROlly Avellaneda...» ; varias poesias em louvor da

obra e do autor ; Prologo «AL |1 LECTOR > j Licenças permitindo a impressão; e

• ÍNDICE
II
DE LOS LIBROS, || Y || CAPÍTULOS EN QUE SE DIVIDE

||
ESTA PO-

LITICA INDIANA.>
livro, relativamente ao assunto que versa, bastante interessante; muito estimado. Boa

edição, impressa a duas colunas por pagina. Adornada com uma bela gravura ale-

górica (aberta a buril em chapa de metal) reproduzindo, a meio, dentro de oval, o

retrato, em busto, cie Solorzano Pereira. RARA. Bom exemplar; [apenas com uma
peq. mancha d'agua na parte superior das primeiras ff.-Dr. José Carlos Rodrigues,

Bibliotheca Brasiltense, n.o 2267.

3237—Sophocle.—Tragedias de Sophocle, Iraduites do grec par M. Arlaud...

Cinquième édition, revne et corrigée sur les dernières éditions grecques.

X^ (J Paris : Carpentier. . . 1859 (No pé do verso da fl. do ante-rosto : Paris—Im-
primerie de B.-A. Bourdier et Cie. . .). In-S." de XVI-459-I pags. E.

As XVI pags. prels. compreendem: ante-rosto; rosto; -Avis sur cette cinquième édi-

tion.» ; e «Notice snr Sophocle.»

Soror Dolores.—Veja-se : Couto Broune {D. Maria da Felicidade).

3238-Sosa (Fr. Geronimo rfe).—NOTICIA ||
DE LA GRAN CASA ||

DE LOS
||

MARQVESES ||
DE VJLLAFRANCA, || Y SV PARENTESCO CON 1,AS

MAYORES
II
DE KVROPA,

||
EN EL

\\
ARB(_>L GENEALÓGICO

||
DR LA AS-

CENDÊNCIA
II
En ocho grados por ambas lineas. || DEL EXCELENTÍSSIMO

lJ) í) Ojf^ ^ ' SENOR
II
D. FRADIQYE

i|
DE TOLEDO OSOllIO,

||
SEPTIMO MARQVESil^^ DE ESTA CASA.

|| DEDICADA AL MESMO PJÍINCIPE\\ POR FRAY GE-

RONIMO DE SOSA,||lie la Orden do San Francilco. Lector lubilado de

Theologia, cn el Real Conuento de S. Maria la Noua de Nápoles.
||
(Peqs.

vinhetas de ornamentoi || En NÁPOLES, Por Nouelo de Bonis Imprefor

Arçobilpal 1676. |l Con Licencia de los Superiores. In-4.° de ^I pags.

(prels.) innms. e 491 miras., alóm de nma em liraii<;o c mais YIII innms.,

finais. E.

As yAl pags. prels. compreendem o seguinte : frontispício, com os dizeres acima trans-

critos textualmente (pag. I ; a II em branco); Dedicatória: ..AL EXCELENTÍSSIMO

SENOR II D. FRADIQVEIIDE TOLEDO OSÓRIO, || Marques de Villafranca, y de

Villa-llnueua de Valdueza, Dnque de Per- 1| nãdina...» (datada e subscrita no fim:

• ...De efte conuento lide Santa Maria la Noua de Nápoles <i los
||

.ío. de Henero de

1671,.
II
B. /. m. de V. E. fu Jieruo, y Capellan\\Fr. Oeronymo de Sosa.» (pags. III

a V); «FACVLTAS ORDINIS.» e outras Licenças permitindo a impressão da obra

í#

./í^'
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(p«g£. VI a IX) ; Prologo cAL LECTOR.. (pags. X e XI e parte superior (três li-

nhas) da XII); e m ta sobre a <DIVISION|| DE ESTE LIBRO.» (restante parte da

mesma pag. XII).

De pag. 1 a 477 decorre o te.\to propriamente dito da obra, que fecha pelo usual

-

LAVS DEO. ; e de pagina : 478 a 491 : < ADICION || De algunas cofas, que han

ocurrido
II
defpues de la imprersiou de

|1 efte libro.-, fechando com a indicação-fin

de la Adícion, a que se seguem ainda, em grossos caracteres redondos, uns dizeres

dispostos em seis linhas de composição tipográfica, e depois um (lorâo de remate

ornamental (gravura em madeira). -As VIII pags. inuuis. finais inserem, a duas cols.,

o «ÍNDICE
II
De las pcrfonas, y otras cofas notables,

||
que fe contienen neste libro.»

Na composição tipográfica, ornada de letras iniciais de desenho de fantasia, cabeções

decorativos e horões de remate ornamentais, empregaram-se caracteres redondos e

itálicos de vários corpos, sendo os de menor corpo nas notas e citações marginais

que acompanham o texto oa obra.

Além do mencionado, o volume contém tauibem duas boas gravuras abertas a buril

em chapa de metal ; a primeira, colocada em frente do írontispicio, reproduz o es-

cudo a'armas dos Marqueses de Villafranca; e a segunda, disposta entre a ultima

das pags. prels. e a primeira do te.vto da obra, o retrato de D. Fradique de Toledo

Osório, Marques de Villafranca. Esta ultima gravura apresenta, no lado direito da

base, a rubrica do artista que a executou : Portius sculp.

Obra em geral interessante e, relativamente ao assunto que versa, de muito mereci-

mento. Magnifica edição, nitidamente impressa sobre óptimo papel de linho. Os

exemplares são MUITO RAROS; Salva n.ão possuia nenhum. O ncsso está bela-

mente conservado, e isto mais o recomenda e valorisa.

3239— SoUo-Mayor (D. Miguel).—X Egreja tiiumphante no Concilio do Vali- ^ .,

cano. ExplicaçMO dognialiea, philo.sophica 4 histórica dos decretos do ^?/^^ ^
Concilio tjcumenico do Vaticano. Cartns e iiistrucgões pastoraes dos se-

nnores Luiz Fílippe, bispo d'Aquila, e Bartholomeii d'Avanzo, bispo de

Calvi e Teano. Versão portugueza feila sobre a versão franceza do doclor

Maiipied por. . . Edttora — Livraria Portuense de Manoel Malheiro.. . Forto

— 1875. (No pé do \erso da fl. do fronlispicio ; Porto
]|
Tt/poyraphia Lnsi- •

tana .. 1875,. In-S." de .\II-308 pags. E.

As pags. prels. V a VII inserem uma «Introducção.> (subscrita no fim: «O Traductor

Portugiiez.->) . Capa alegórica, impressa a cores e ouro.

Soulange-Bodin (//enri;.—Veja-se: Schafer (f/ewW).— Histoire de Turtu-

yal. .

.

3240- Sousa [Fr. António (íe).—APHOHlS.Ml
||
IlNOVlSlTORVM

||
IN (jVATVOli

LI-
II
BROS DISTlilBVTL |i Cuiii vera hiltoiia de origine S. Inquilitionis H

Lnfilanap, & quipítiono de teltibus fin-
||
gularitiiis in oaulis Fidei.

||
MA-

GNJE MATRl V1RG1NI\\ Sanctifsimw de Rofano dicnti. ||
Authore f. Fr.

António de Soufa Ylylsiponenli
|| Ordinis Predicatoruiu, facra^ Theologiae

Magi- |i ftro, Hegis & íupremi S. Inquilitionis Tri-
||
bunalis Confiliario.

||

.\nno (VinhVta coin a imagem de S. l''rancisco? gravuia em Mjtideira)

1630.
II \\ Seperiorum permiffu. Apud Petrnm Craesbeeclv.— In 8 °

peq. de VI ff. (prels.) intims., 35-1 nums. e mais XVI inunis., finais, de

oINDEX
II
PEli MAIORA, EO-

1| rum, qu* in hoc opere continentur. ,. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VI ff. prels. uma estampa com a imagem
de nossa Senhora do Rosário, tendo pela parte inferior os dizeres: «CVNCTAS
H^RESES

II
fola interineifti.» (gravura em madeira) ; na frente (verso em branco) da

fl. II o frontispício com os dizeres acima transcritos, eniuioldurados por um filete;

nas ff. Ill e IV: 'APPROBATlOd Ceriforarn Ordinis.' (subscritas por Fr. Thomas
de S. Domingos e Fr. Ignacio Oalvão) e 'Facultas Reveredl ad norium ]' P. Prouin-

aM d>d>
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clalls.» (subscrita por Fr. Enimanuel Tellts); na frente da fl. V as «LICENÇAS.-
permitirdo a impressão; no verso da mesma H. V a 'ERRATA.' ; na frente da
ti. Vr, em caracteres ilálicos, a Dedicatória ; -Aa Virginem

1|
DEIOENITRICEM

1| DE
ROSÁRIO Ii

operis dedicatio.» ; e no verso da mesma ti. um peq. preambulo <AD,

LECTOREM.'-Ho fim do texto da obia vem um pequeno escudo da Ordem de

Chiisto? 'i;ravu a em madeir^i.

Livro in eressante e estimado. Única edição dada á estampa até agora. MUITO RARA.
Belo exemplar; encadernação seiscentista.

—

—

-Sfriiiam... no Aulo da Fé.., de Lishoa... 1624.—Veja-se : Autos

da Fé (Sermões de).

Sousa (P. António de).—fíeaX Trogicomedia. .
.—Veja-se»: Sardinha Mimoso.

.1241—Sousa (.Antovio Ca<to,w <íf)- — HISTOIUA
il
GENEAI OGICA 1|

PA
1|
CASA

UEAl
II
rORTUGUKZA

II
DESDE A SUA OHlGhM ATE' O ÍKESENTE,

[j

. JJ r) C^ com as Fíiinilias illusties. que procedem dos Deys, e |i dos Sen nissimos

P O ^'y Diiques dn Biogari(;a,
||

.11 SI IFICADA COM I^s'^RLSI^:^^OS. \\ e Eani-

tn.et de viviolnvel /é, jj E OH El Eí IDA A ELr.EY ||
D. .lOAÕ V, || NOSSO

SENHOR,
II
POR

II
D. ANTÓNIO CAEI ANO DE í-OUSA.

li
Glengo, e Acadé-

mico lio Numero da Academia Heal. || TOMO I.
||
(Maica-eniblêma da

mesma Aca<:emia, ornada de três figiir;is simbólicas e com o esuuio das

armas reais portuguesas; primcrosa gra\ura a buril em cliapa de cobre—

G F. Vehri-. tnv. et escidti.)
\\
LISBOA OCCIDENTAL, jj Na Offioina de JOSEPH

ANTÓNIO DA SYLVA.
|i
Impressor da AcHdemia Re.-.l.

|| 1|
M.DCC.

XXXV. (a M. DCC. XI.VIII, ) II
Co»! todas as licniços necessárias. In-fol.. U

tomos.

PROVAS
II
DA

II
HISTORIA

||
GENEALÓGICA

|i
DA

|| CASA REAL
||

PORTUGUEZA, || Tiradas dos Insinimentos dos Arcliivos da Torre
II
do

Tomto, da Sertnissima Cosa de Broguça, || de diveis.i» CathedrHes, Mos-

leiros, e outros parlitul..res deste Reyno,
|i
POIí D. ANTÓNIO CAETANO

DE POUSA,
II
Ciei igo Retiular, Acodev.ico rio Numero da Aendeihia Rial.

\\

TOMO I
II
(Mesna \inhela que vem lo rosto fio primeiro tomo dii olira)

II
LISBOA OCCII'ENTAL, Na Offioina SYLVIANA da Aca-iemia Real.

II II
M. DCC. XXXIX. (à M DCC.XLVIIl) ||

Com tndas as Hi-enças neces-

sárias. ]n-(o\., 8 lomos.

ÍNDICE GERAL ll DOS ||
APPEI.IDOS, NOMES PRÓPRIOS,

||
e cou-

sas, que se con prehei dtm
||
ros treze Temos |1 DA HISTORIA

||
GENEA-

LÓGICA
il
DA CASA LEAL PORTUt UEZA, || E DOS DOCUMENTOS

Ij
COM-

PREHI NDIIOS N('S !-EIS VoLUMtS || de Provas cem que se acha autho-

risada a n.e;-mn Hi^toll.l. || LISIOA. ||
Na R. gia Officina SYl.VIANA, e da

AcaJtmia Real. ||
||
M Dl.C XLIV. In-fol - Total lO lomus im 21 vol. E.

Obra importantissima, de grande valor para a Historia de Po'tugal, e muito particular-

mente para tudo o que diz respeito á geneali gi^< da Casa Real Poituguess e mais

nobrcsa lusitana ; a melhor, que, no seu género, veio a lume entre nos. É muito

apreciada não só em i'criugal como também no estraneeiío, e especialmente pelos

bibliógrafos. A edição, verdadeiramente monumental, é juntamente considerada como

uma obia prima s;iída dcs antigos prelos portugueses E na verdade, no seu texto

empregaram se bslos e elegantes caracteres, ledondos e itálicos, de vários corpos:

as gravuras são simplesmente magnificas, finamente abertas a buril em chapa de me-

tal ; e o papel, de linho, de óptima qualidade; - tido expressamente encomendado

para esta explendida publicavão. As gravuras, devidas a dois notáveis artistas fran-
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ceses, constam de letras iniciais de lindos desenhos de fantasia, cabeções, florões de

remate, brasões d'armas, retratos de monarcas, reproduções (ie selos, medalhas e

moedas antigas, etc. ; além, no volume primeiro, de uma bela estampa alegórica

(comum uas publicações da Academia Real da História Portuguesa) original de

Vieira Lusitano (FraitcS" Vieira Lusitano imen. e scul. Lisboa 172S.), e ainda um

retrato, em busto, de D. António Caetano de Sousa (G. Debrie ad Vivam Facieb dei.

et sculp. Lusit. 1735). Os exemplares, muito procurados, são actualmente MUITO
RAROS. O nosso, pcrfeitamtnte conservado, ostenta uma óptima encadernação (in-

teira) de carneira imitando a antiga.- Barbosa Machado, bibl. Lusit., tomo I, pags.

228-231 ;- Inocêncio, Dic. bibL, tomo I, pags. 101-102;-Figanière, Bibl liist. port.,

n.o 3;-Brunet, Aíanual da libr., tomo V, ccl. 46e> [—Catálogo Palha, n.o 2776;-

Heredia, n" 7672 ;-e Azevedo Soares, Bil. nobil. port. (1), pags. 39-41.

3'24'i MEMORIAS |1 HISTÓRICAS, E GENEALÓGICAS
1|
DOS

|1
GRANDES

II
DE PtiRTUGAL, jl QUE CONTÉM A ORIGEM, E ANTIGUIDADE 1| de fiias

Familií.s: os Eltados, e os Nomes dos que actiuil-
|!
mente vivem, fuás

Arvores de Cofiado, as alliaii-
jj
gas das Calas, e os Eícudos de Armas,

que lhes competem, até o anno de 1754- II
OFFEBEClD.\S

[j
A ElREY

FIDELÍSSIMO
II
D. JOAÕ Y. ||

NOSSO SENHOR 11 POR ||
D. ANTÓNIO CAE-

TANO II
DE SOUSA, C. R. II

Deputado da Junta da Bulia da Crvzada.
\\
Se-

gunda impreflaõ, continuada até o preíente.
1|
LlSROA,

1|
Na Regia Offlcina

SYLMANA, e da Academia ReaL |1
—

||
M.DCG.LV. || Com todas us liien-

ws neceffanas. In-4.° de XLIV pags. (prels.) inums., 714 nums. e mais

lY inuíTis., finais. E.

As XLIV pags. prels. compreendem o seguinte : titulo do ante-rosto «(MEMORIAS
||

HISTÓRICAS, E GENEALÓGICAS II
DOS II

GRANDES IDE PORTUGAL..) (pag. I;

a II em branco); titulo do rosto, impresso, em linhas alternadas, a preto e verme-

lho (pag. Ill; a IV em bramo); em belos e salientes caracteres itálicos, a Dedica-

tória a D. João V (pags. V a X) ; Prologo .A QUEM LER., (pags. XI a XXIX);

• LICENÇA
II
DA

II
ORDEM.» (datada e subscrita ; «...Lisboa Occiden- || tal, nefta

Cafa de N. Senhora da Divina Pro-|l vidência, 27 de Abril de 1737.
Ij
D. Caetano rie

Oouvea, C. /? • (pag. XXX); outras «LICENÇAS.- (Do Santo Olticio.- Do Ordinário.

-Do Paço.) permitindo a reimpressão da obra (pags. XXXI a XL); e «ÍNDICE
|

DOSJi TÍTULOS.- (DUQUES.-MARQUEZES.- CONDES.) (pags. XLl a XLIII ; a

XLIV em branca).

As 714 pags. nums. inserem : de pag. 1 a 675 (a 676 em branco) o texto propriamente

dito das Memorias; de pag. 677 a 6S9 (a 690 em branco) o «ÍNDICE l| DOS :|
AP

PELUDOS.. ; de pag. 691 a 696 ; -MEMORIA || DOS I]
TÍTULOS |: DE PORTUGAL

\\ Até o anno de 1754. > (Duques.- Marquezes.- Condes.); na pag. 697 ; ^HONRAS
||

DEjjTITULO, IQue hoje ha em\\ FIDALGOS, E SENHORAS." ; de pag. Ó98 á

parte superior da 700; -TÍTULOS
||
Que eftão incorporados com outros ^\ mnyores.f ;

na parte inferior da mesma pag. 700 e na parte superior da 701 : «TÍTULOS,
1|
Que

eftaõ unidos com outros, e de que El- ,, Rey algumas vezes faz mercê de que II ufem

rtelles alguns primogénitos. i> ; da parte infeiior da mesma pag. 701 á parte superior

da 703 ; .TÍTULOS,
|

Que tiveraõ muitas Famílias, que hoje ]' e.xijtem ; e que ou fe

mudarão, ou
\\ fe Jupprimiraõ.* ; da parte iníeiíor da referida pag. 703 á parte su-

perior da 710 : .TÍTULOS,
|1
Que /« naõ verif.caraõ. ; da parte iuferior da mesma

pag. 710 á parte superior da 711 : ^TÍTULOS, Que deraõ os Reys de Caftella em
Por- 11 tugat, inteiramente nullos, por ferem dados depois do 1. de Dezembro de 11

1.^)0. em que ElRey D. foaõ IViífoy acclamado.f ; .ia parle iulerior da mesma pag.

(1) .BIBLIOORAPHIA Nobiliarchicj Pnrlugutza
|i
POR || Eduardo de Campos

de Castro de Azevedo Soares
||
(Carcavcllos) || VOLUME I||

II
Proprie-

tário e editor-o auctor || —=— |j Comp. e iiiip. na Typ. movida a electricidade, de

Augusto Costa g- Mattos
li |1 BRAGA- MCMXVI: -In-t.o de 212-1 pags., além

de uma em branco, finti, e da capa da br., ilustrada.
,
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711 á parte superior da 712: .CONDES,
||
Que eraõ dijlercnícs dos de Itoje, por fe-

teni Governadores de Províncias, ou [] Senhores delias, com outras Dignidades,» ; na

parte inferior da mesma pag. 712 e na parte superior da 713: -TÍTULOS,
|,
Que naõ

Um grandeza.. iVISCONDES.- VISCONDES,
,1 Que naõ exiftem.-BMI.OENS.); e

da parte inferior da referida pag. 713 e na pag. 714: «HONRAS || DE ||
GRANDES,

Que tiveraõ em outros tempos.»

Na primeira (a segunda cm branco) das IV pags. inums. Bnais: .RESUiWO DE TODOS
II
OS

li
TÍTULOS.. (DUQUES.-MARQUEZES.-CONDi;S.); e nas pags. III e IV:

•ERRATAS.» e «EMENDAS, E REPAROS,
||
que Te advertirão depois de || impresso

este livro.

>

Na composição tipográfica, de muito lavor e perfeição, empregaram-se belos caracteres

redondos e itálicos de vários corpos, sendo os de corpo menor nas Erratas e

Emendas.

O texto da obra propriamente dito, acompanhado de numerosas arvores gcnealógic.is, é

adornado de muitos brasões d'aruias (gravura em madeira).

Otira clássica e muito estimada ; e esta a sua melhor c mais completa ediç.ão. Os exem-

plares são actualmente já bastante RAROS. O nosso, com boa encadernação da

época e optimamente conservado, está enriquecido de abundantes e valiosas notas

manuscritas (magni&ca e mui legível caligrafia de fins do século XVIII), as quais

completam os dados biográficos que a obra oferece e os prolongam mesmo ate fins

do século XVIII.

As edições anteriormente dadas a lume e de que temos conhecimento são: Lisboa Occi-

dental, Na Officlna de António Isidoro da Fonseca, Impressor do Duque Estribeira

Mir. M. Dc;c.XXXlX. Com todas as licenças necessárias. In-4 o de XXX pags.

(prels.) inums. e 576 nums. :-e: Ihid., na mesma tipografia. M. DCC. XLII. Com
todas as llcenfas necessárias, ln-4." de XL pags. (prels.) inums. e 601 nums., além

de uma em branco, V inums e outra em branco, finais. As Memorias históricas na

primeira edição abrangem até 1738, e na segunda, até 1742. Em ambas estas edições

os dizeres dos respectivos frontispícios são, como na terceira edição (acima descrita),

impressos, em linhas alternadas, a preto e vermelho, e o texto enriquecido de bra-

sões (gravura em madeira)

- Vej;i-so : Ci^,râosi] {.lonje).

Sousa (/). J()«o (ieJ— Vcj;i-so: CúmlUvií^ucs ítjtwdaus do llispado do Vorto. . .,

1000.

32W— Sousa (/>. João (íf).— Vestii^ins il:i lingoa aiiihica em 1'orliigal, ou

lexiuon olymologico rias palavras, (; iioiiius porliigiiezes, i]ue leiíi origem

arábica, composto por ordem ria Academia Real das Sciencias de Lislioa,

por... Sócio da dita Ací-demia, e liitcrprelc de S. Ma^ie-slade paia a Lin-

t!iia Araiiica ; e .'iiitçmenlado c annolado por .ioze de Sanlo António Moura,

Socin da predita Academia... (Maica-einhlônia da Academia das Scitii-

cias). í.ishua: Na 'ivipografia da mesvui Academia. AV.VO. Com /lVe»i''i de Fiiit

Magcstade. lii^.» de 1V-XV1-'.Í04-1V pags. li.

As XVI pags. prels. compreendem: .PROLOGO.» (pags. 1 a Vil) ; <.EXI'LICAÇAO
,

So-

bre o artigo Arábico Al nas palavras
i;
Portuguezas.» (pags. Vlll a XIII) ; «ADVER-

TÊNCIA . (pag. XIV); e INDEX
||
Dos Authores citados nesta Obra..^ag9 XV e

XVI).

Obra interessante e apreciada. Segunda edição, a mais completa, c por isso a mais esti-

mada. Já pouco vulgar no mercado.-A primeira edição, constituindo um 4.» de XX-
!G0 pags., é também de Lisboa. Na Tvp da Academia, 17S9.

Encadernado juntamente, depois do exemplar do livro que fica descrito, está um exem-

plar desfoutra obra também estimada

:

'«Glossário de vocábulos portuguezes derivados das línguas orientacs e africanas, ex-

cepto a árabe. Por D. Francisco de S. Luiz, Bispo reservatario de Coimbra... Lis-

boa: Na Typograjia da... Academia. IS37. In-4.o de IV-VII-Iló pags.

As Vil paginas preliminares inserem uma .PRErACÇÃO.» á obra
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3-244— Sou«a (Josc de).—Collecgf.o de alguni;ts obras postluiinas, que em ^:^' /^

prosa, e verso deixou Joseph de Sousa, cego desde o berço, Académico

Anonymo de Lisboa, Feita, e oflerecida ao Senhor Desembargador Diotio

do Sousa Mexia... por Franoisco liiiiz Ameno, Notário Apostólico de

Sua Santidade. Lisboa, Ao Hegia OUicina Sj/lriana, e da Academia lieal. Aniiij

M. DCV. XLVI. Com iodas os licenças nrreniiariíts. I11-8.0 pcq. dp XLVI

pags, (prels.) iminis. e 270 niims. K..

As XLV[ p.igs. prels. compreendem: frontispício (pag. 1; n II em branco); Dedicatória

a Diogo de Sousa Mexia (vinte e cinco quadias de verso heróico; subscrita no fim:

.D. O. e C. [Frartcisto Luiz Ameno) (pags. lil a VIU]; .['ROLOOO.. (pags. IX a

XII); «VIDA DE r JOSEPH de SOUSA, :: O CEGO, ; Académico Anonymo de Lis-

boa,
II
ESCRITA ;i POR FRANCISCO JOSEPH

;
FREIRE., (pags. XIII a XXXIl) ; um

«EPITAPHIUM.. e um -ELOQIUM.. latinos (pags. XXXIII a XXXVII) ; dois -EPI-

ORAMMAS.. de Joronimo Cardoso de Niza (pag. XXXVIII); .ROMANCE., (quinze

quadras) por Pedro Sanches da Siiva (pags. XXXIX e XLi ; e .LICENÇAS.. (Do

Santo Otticio.-Do Ordinário -Do Paço.) (pags. XLI a XLVIIl). Uma das Licenças

do Ordinário, bastante estensa (pags. 43 a ^õ), vem no fim datada e subscrita

:

Lisboa nefta Cafa de Noffa Senhora da 11
Divina Providencia de Clérigos Regulares.

25 de ,: Abril de 1746. || D. Josepli Barbo/a, C. R.>

Livro estimado e já pouco comum no mercado. Bom exemplar.

Sousa {José Franco de).— Veja-se: Secundo Franco {Padre).

:í-)4o-Sousa (Fr. Luis dfj.-ANNAES |1 DR ||
KLREY DOM J0.\0 TEHCEIliO||

POR 1: Fb. H IZ de SOUSA,
|| DUBl.IÇADOS I'Oli A. HERí-Ul-ANi 1.

II

I*
II
MSROA.

II
Typ. da Sociedade Propagadora dos Conheamenlos

Úteis.
I!
Largo do Pelourinho, n.o Í4.

||
—

|| 184i. In-i.o de XXlir-'.6'J pags..

além de uma em hraoco e VIII inunis., finais. E.

As XXIU pags. prels. compreendem o seguinte: titulo do ante-rosto (.ANNAESf, DE

II
ELREI D. JOÃO TERCEIRO.' ; pag. I ; a U em branco) ; titulo do rosto (pag. III

;

a IV em branco): Dedicatória: "A ' SUA MAOESTADE ELREI || O SENHOR
D. FERNANDO., pag. V ; a VI em branco) ; e .ADVERTÊNCIA PRELIMINAR.
(por Alexandre Herculano) (pags. VII a XXIII ; a numeração só aparece de pag. Vlll

• em diante).

De pag. 1 a 36S decorie o texto dos Annaes propriamenie dito, que é dividido cm duas

Partes: a Priceira com V Livros, e a Segunda, com II ; e de pag. 369 a 469: «NO-

TICIAS 1, EXTRAHIDAS DOS 11 APONTAMENTOS DE Fk. LUIZ DE SOUSA, 1

RELATIVAS ÀS LACUNAS QUE SE ENCONTRAM || NO MANUSCRITO.-- As

VIII pags. inums. finais inserem o «ÍNDICE., dos Livros e Capítulos compreendidos

nas duas Partes da obra.

1 ivro interessante e muitissimo valioso para o estudo c história do reinado de D. João 111.

Primeira edição, feita sobre o manusciito origin;,!, então existente na Real Biblio-

teca das Necessidades, e publicada por diligencj.is do grande historiador Alexandre

Herculano. Acompanhada de um Fac-^lmiíe da pagina do original em que vem o

HUtógftfo de Fr. Luis de Sousa. Este fac-siniile, litográfico e de pag. dupla, é im-

presso em folha separada. — Exemplar da tiragem especial em magnifico papel de

linho; optimamente conservado. Nesta espécie, MUITO RARO.

3i"i6- Sousa (í";-. Lvis «>).—PRIMEIRA ll
PAHTE

ll
DA HISTOUIA

|| DE S. DO-

MINGOS
II
PARTIGVLAR DO liEYNO, E

i|
Conquiltas de Portugal.

||
POR

FRE\ I.VIS CABEt:,AS ísic) DA MESMA ||
Oídcm, & Proiiincia, & Cronifta

delia.
II
HEFonMADA EM ESTYLO, E ORDEM \\

ampliada & particidaii-

daden, sic) yor Frey L'if de Sovja \\ fitliv ão Conieuto de Bemfica.
\\
(Vinheta

reproduzindo nni assnnto sacro; gravur-i em in;tdeira,
||
Imprclfo no Con-

Ufciiti) de S. DominijOS de Benfica. ||
l'or Giruldo de Vinha. Anno de 1623.

^^^ ^ O

S^é
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—In-fol. de VII ff. (prels.) inunis . 309 niims. na frente e mais IXinunis.,

finais.

Na frente da primeira .das VII ft preU. n froiitispicio (cujos dizeres., texfualnienfe transcri-

tos acima, são emmoldurados por uma tarja composta de pequenas vinlielas de enfeite);

^ o verso da mesma primeira fl. cm branco ; na frente da fl. II a lApprouaçâo lio

/?«uedflr.», datada e subscrita : '... Em S. Francifco de Lisboa lioje S. de No- 1| ucmbro

de 1622.
II
Fr. André da Re/urrelção.*, a dcclaraçiio do Visto de Fr. Thomas de S. Do-

mingos Magifter.^ e a «Licença do Santo Officio ; no verso da mesma fl. II a 'Licença

do Ordinário.', a «Licença do Paço.», a ' Licença para correr.* e a >TAIXA.» do preç^i

de cada exemplar do volume («SOO. reis em papel.') ; na parte superior do verso da fl. Ill

as *Approuaçôes da Ordem.* (duas: a primeira datada e subscrita; «... Em S. Do-

mingos de Li.s-i[boa lo. de Setembro de jb22.]\Fr. /Igos/ín/io dfi Soo/o,>, e a se-

gunda : «... Em S. Domingos de Lisboa || aos i8. de Setembro de 1622
|] /r. Tliomat

de S. Domingos Magister.») ; na parte inferior do verso da mesma fl. III a «Licença

do Padre Provincial.» (^Dada em o nofso Cõ-\\uento de S. Domingos de Lisboa em
IO, de Setembro de 1Õ22. H Frey Diogo Ferreira Prior Proiiincial.v) ; nas ff. IV e V a

Dedicatória «A EL REY NOSSO SENHOR.», datada e subscrita no finr.l : .... Dcfle

Conuento de Benfica || vitimo dia do anno de 1022. H Fr. Luis de Soufa.» ; na fl. VI e

parte superior da VII o ^Prologo aos Reíiglofos da Ordem
l\
de Hão Domingos.',

subscrito por «Frey Luis de Soufa... ; na parte inferior da frente da mesma íl. VII

as 'Erratas.' e no veiso, em caracteres itálicos, a «TABOADA DOS
||
CONVENTOS,

DE QVE SE TRA- || ta nefta primeira Parte.»

De folhas 1 a 369, a duas cols. por pagina (com excepção dos documentos que acompanham

o texto da obra, que, em caiacteies itálicos, abrangem runa só medida de composição

tipográfica), o texto propriamente dito desta primeira Parte, que fecha com o conhecido

-«LAVS DEC», a que se segue ainda a declaração; ''Sub cenfiira Sanctte Matris

Ecclefiie Romance.', e depois, a rematar, uma pequena vinheta repicsentando um anjo

í-entado sobre um animal fantasioso (gravura em madeira). As IX ff. inums. finais inse-

rem, em caracteres ilalicos e lambem a duas cols. por pag., a «TABOADA
||
DOS CA-

PITVLOS II
DESTA PRIMEIRA PARTE DAjlHiftoria de S. Domingos particular do

Reyno & ||
conquiftas de Portugal.», a que põe fecho o usual -«FINlS.»

Segvnda partb
il
D.\ Historia

||
DE S. DOMINGOS

||
PARTICVLAR

DO KEINO,
II
E CONQUISTAS de Portugal ||

Por fr. Lvia CACEGASjida

ineínm Oídcnn, Sc Fiouincia, & ChTonifta delia.
||
Reformada em Estilo, d-

ordem. O* cmplifiocda ||
tm fucefsos, <{• particularidades

||
Por Fr. Lvis

DK Suvs,\
II
Filho do Conuento de Bemíica.

Estes dizeres, abei tos a buril, vêem a meio duma elegante c aparatosa portada alegórica

(também aberta a buril em chapa de cobre), constituindo o frontispício da Segunda

Parte. Na hase da mesma portada (e igualmente abertos a buril) os dizeres e registo

tipográfico que se lhe seguem ;

Por fr. Aiitonio da Encarnação
||
da mesma Ordem \\ Na Officina de Henriqui-

Valenle\\de Oliveira Impre/fur Del-rey 1662.—Infol. de, além de uma I).

em Iranco e da portada .ilegórica, XIV íl'. (prels.) inums., 274 nuins. na

frtnto e mais VIII inums , finuis. ^
Na primeira e frente (verso em branco) da segunda das XIV ff. prels. a Dedicatória

•.K RAINHA
II
NOSSA SENHORA.., que começa: «SENHORA», e fecha : «Guarde

Noffc Senhor a Peffoa de V. Magerta- 1| de por feiniffimos anno>. ' Fr. António da

Encarnação.' ; na parte superior da frente da ti. III a <LICENC,A DO REVEREN-
DÍSSIMO \\ Padre Geral', datada e subscrita: «...Da- lum Rornae in Conuentu

nortro Santa: Mari.f fuper Mineruam dia ;, yiunij. An. Doniini i65o \\Fr. lo. Ba.

de MarinisW Magistr. Ord !i Rat. foi. 10 \' Fr. Bernardinus de VeneiijsW Magr. ^
Soclus.'< ; da parte interior da frente da mesma fl. 111 á frente da ti. VU a lApproua-

(ão do M. R. P. Mestre Fr. Thomas /lra«Aa.», dalada e subscrita no fim: «... Nefte

Conuento de Sam
|j Domingos de Lisboa 12. de laneiro de 1662. jl/^r. Thomas Ara-
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itha
II
Magister.t; no verso da mesma fl. VII e parte superior da frente da li. VIU a

'Approuação do M. Reuerettdo P. Meftre Frey Domingos de Sancto Thomas, Re-

gente. iQ- Lente de Prima da Vniucrfidade de S. Domingos de Lisboa, í^ Pre-

gador de fua Mageftadc.-. datada e subscrita no fim: «... Isto me parece, em

S. Domingos de Lisboa -5. de laneiro
|

\bb2. \\ Fr. Domingos de S. Thomas.' ; na

parte inferior da frente da mesma tt. VIII a ^Licerifa do muito R. P. Proulnciaí.t

,

datada e subscrita no fim : <... Lisboa no Conuento de S. Domingos em ,0. de

laneiro de 1662. ||
/=>-. Bertholameu Ferreirrw (sic) il

Prior Prouincial^; e no verso da

mesma ti. VIU e frente da IX as demais •LICENC,AS.' permitindo a impressão,

incluindo a Ta.xa do preço de cada exemplar desta Segunda Parte («setecentos &

quarenta reis em papel"); do verso da referida ti. IX ao verso da XIII o «PRO-

LOGO,
II E vida do Author.^ ; na frente da H. XIV, em caracteres itálicos, o 'PRO-

TESTO.r, datado e subscrito no fim: •.. Em S. Domingos de : Lisboa o primeiro

de Outubro de 1661. !| Fr. António da Encarnação.» ; e no verso da mesma li. XIV

(ultima das £f. prels.) a tTaboada dos erros emendados.-'^

De Foi. I .1 274, disposio a duas toi?. por pag., decorre o texto propriamente dito da

segunda Parte da obra, que fecha poi os seguintes textuais dizeres : 'Fim do Liuro fexto.

ii E da Segunda Parte da Chronica de S. Domingos do |1 Reyno de Portugal.
||
Qaam in

omnibus, £• per omnia fubdimus, £> Jubjace- ]| re volumas Sanctce Romance Ecclesim

cenjurce.^, a que se segue ainda, por remate, um florão coni dois anjos e, ao centro,

as conhecidas letras simbólicas da Comp.a de Jesus : I H S. As VIU ff. inums. finais

contéem, em caracteres itálicos c disposta a duas cols. por pag-, a «TABOADA
||
DOS

CAPITVLOS
II
DESTA SEGVNDA PARLE (s/í) DA If Hiftoria de S. Domingos parti-

cular do
II
Reyno, & Conquiftas de |1 Poitugal.>, a que põe fecho o costnmado- «F1M.>

Depois, a rematar, o florão atráz mencionado.

TERCEIRA PARTE || DA HISTORIA DE S. DOMINGOS 1| P.4RTICV-

LAR DO REINO E CON-
||
QVISTAS DE POHTVGAL

||
POR FR. LVIS CA-

CEGAS
II
da meíma Ordem & Prouincia & Cronilta delia 1|

fle/o» mfidn nn

Estilo <f- Ordem d- Ampliada
|| em Svcefsof é Partieularidode»

\\
POR FR.

I UIS DE S0VS.4
II
Filho do Conuento de Remfica.

Estes dizeres, abertos a buril, acham-se a meio de uma portada alegórica adornada com

varias imagens de santos e com os escudos das armas reais portuguesas e da ordem

de S. Domingos (gravura em cobre, assinada : In. fchorquens fecit en Madrid),

constituindo tudo como que o frontispício da Terceira Parte. Na base da mesma por-

tada, a meio, também aberto a buril, o registo tipográfico:

Em Lisboa. Na Officina de Domingos Carneiro. 1| Huno M. DC. LXXVIII.—

In-fol. de XX pags. (prels. j inums., 533 nums. e muis VI inums. e uma
em branco, finais.

Na primeira das XX pags. prels. o tituio do ante-rosto (<I1I. PARTE í|
DA

||
HISTORIA

II DE S. DOiMINOOS, jj PARTICVLAR DO REYNO, li
E CONQVISTAS DE POR-

TVO.iL..); a pag. II em branco; na pag. III a portadii alegórica (cujos dizeres

transcrevemos textualmente acima) ; a pàg. IV cm branco ; na pag. V a Dedicató-

ria 'A RAINHA DO CEO, E DA TERRA 1
A VIRGEM SANTÍSSIMA S. N. || Com

a invocação de feu Sanctlfsimo Rozario.y; na pag. VI o Piologo «AO LE^TOR.» ;

na pag. VII a « PROTESTACAM. », datada e subscrita: «...S. Domingos
\\ de

Lisboa ló. de lallio de 1Ó77. [[ Frey Vicente Velofo, Procurador geral.»; na parte su-

perior da pag. VIU a 'LICENC,A DO REVERENDÍSSIMO \\ Padre Geral.»; da

parte inferior da mesma pag. VIII á parte superior da fiente da fL XI a lApprovaçam

do Muito R. P. M. Fr. Manoel Velofo QualijiicadorW do Tribunal do S. Officio de

Lisboa.> datada e subscrita no fim: «... Lisboa em S. Domingos a |1 os i8. de Julho

de 677. ||«/=/. Manoel Velofo.»; na pai te inferior da referida pag. XI e parte supe-

rior da pag. XU a tAprovafão do muito Revereedo P. M. Fr.
\\
Luis da Refurrti-

çaõ.>, datada e subscrita no fint : «,.. Em S. Domingos de Lisboa a os 2-,. de julho

de 677. II
Fr. Lais da Refurreiçaõ.' da parte inferior da mesma pag. XII â parte supe-

rior da XIV: Visto de Fr. Franclfco de Santo Thom.as, 'Licença do Santo Officio.»,

Visto de Fr. Chriftovaõ de Foyos.y e outros, e "Licença da Paço.» ; da parte inferior
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(duas linhas) da referida pag. XIV á parte superior da pag. XVUI o «Parecer» do P
António Vieira, datado e subscrito no fim : «Nefle Collegio de Santo Antaõ da Compa-

nhia delIJcrii em 28. de Setembro de id-jj . \\ ^António Vieyra.^\ e na parte inferior

(duas linhas) da mesma pag. XVIII e parte superior da XIX outra Licença para a im-

pressão ; a pag. XX em branco.

De pag. I a 533, disposto a duas cols. (com excepção dos documentos), decorre o texto

" propriamente dito da Terceira Parte, que fecha com o costumado—LAVS DEO.» ; e nas

VI pags. inums. finais, também a duas cols., a «TABOADA
||
DOS CAPITVLOS

DESTA TERCEIRA II
Parte da Hiftoria de S. Domingos, particular do

|| Reyno, d
Conquiftas de Poitngal.» Depois, a rematai, um florão de elegante desenho (gravura em

madeird).

onARTA PAliTKIIDA HISTORIA!] l)K il S. DOMINGOS, 11 PAHTl-

GULAR DO liEVNO,
||

t; Conqiiiílas de Porlug.il.
||
OFFEUKÍUVÁ

||
A

AUGUSTA MAGKSTADE DKI.UEY
||
iioíIo Senhor 1| D. JOAÒ V,

||
POR

||

Fr. LUCAS DE SANTA CATHARINA, || Chronifta da Oi-deni dos Pregado-

res, e Académico
||
da Aiademia Renl.

||
(Vitheta ornamental

;
gravura em

madeira)
||
LISBOA OCCIDENTAL,

I|
Na Oftlcina de JOSEPH ANTÓNIO DA

SYLVA,
II
Impieflor da Academia Real.

|| || M. DCC. XXXIII.
||
Com

toda.* as licenças ne.ceffarias. In-fol. de XXXVI pags. (prels.) intitiis. e 959

nums., afora uma em branco, final.

—

Âx quatro partes em igual numero de

volumes. E.

As XXXVI pags. prels. compreendem: titulo do ante-rosto («QUARTA PARTE || DA
HISTORIA

II
DE

II
S. DOMINGOS, || PARTICULAR DO REVNO, |1 e Conquiftas de

Partugal.)> (pag. I ; a 11 em branco) ; titulo do rosto, transcrito acima (pag. III ; a

IV em branco) ; em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. Joaõ V, subscrita por

• Fr. Lucas de Santa Catharina.. (pags. V a VII); -PROTESTO
|1
DO AUTHOR..

(pag. VIII); a^ROLOaOlIA OBRA, E AO LEITOR., (pags. IX a XVI); -LICEN-
ÇAS.- (Da Ordem. -Do Santo OHicio. -Do Ordinário. - Do Paço. -Da Academia

Real.) permitindo a impressão da obra (pags. XVII a XXIV) ; e, a dnas colunas, o

.INDEX
II
DOS capítulos, QUE SE CONTEM

||
nos quatro livros defta quarta

Parte da Hirto-||ria de S. Domingos, efpecíal defte Rey-|lno, e Conquiftas de Por-

tugal.», que remata com um florão representando um vaso com flores (gravura em
uiadeira).

De pagina 1 a 959, disposto a duâs colunas, decorre o texto propriamente dito desta

Quarta Parte, que fecha com o usnal-'FIM.>, tendo ainda por remate decorativo

uma vinheta representando o Menino Jesus, S. João e o Cordeiro Pascal.

Na composição tipográfica das quatro Partss, bastante esmerada e em que se salientam

lindas letras iniciais de desenho de fantasia, cabeções decorativos e florões de re-

mate ornamentais (gravura em madeira), aplicaram-se caracteres romanos e itálicos

de virios corpos.

Obra importante e de muito merecimento, tanio sob o ponto de vista histórico como

literário; incuída na lista dos livros portugueses considerados clássicos; dupla-

mente estimada. Primeira edição, a mais bela e a mais valiosa. Os exemplares são

hoje MUITO RAROS, mormente quando completos e tão perfeitos como o que

expomos a venda. Ha a notar que nesta edição primitiva muitos exemplares apresen-

tam, em vez do frontispício de composição tipográfica que o nosso tem, uma por-

tada alegórica (gravura em cobre) um pouco semelhante á que enfrenta a Segunda

Parte. Os exemplares contendo o frontispício impresso que o nosso apresenta são

muitíssimo raros, e por isso mais preciosos. -Catálogo Palha, n.o 2462.

t'r. Luís de Sousa, o eminente autor das três primeiras Partes da Historia de

S. Domingos e outras obras notabilissimas, é considerado por todos os nossos lio-

mens de letras como um dos melhores cLássicos portugueses seiscentistas.

A Historia de S. Domingos conta hoje duas reimpressões. Da primeira, dada á estampa,

em Lisboa, em 1707, possue lambem a Livraria Azevedo-Samodães um óptimo

exemplar

:
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//í-/^,
3247 PRIMKIHA (Segunda, Terceira e Quarta) PAUTIC

||
DA HISTORIA

||

DE S. DOMINGOS . . .
||
LISBOA

1|
Na Officina de António Rodrigues Ua-

lliardo. 1767.—In-fol., 4 vols. de XX-718; XXXVllI-463; XVI[l-447, e

XXVII-419 pags. E.

Os quatro volumes são enfrentados por portada alegórica de desenho comum (reprodu-

ção da que vem na edição primitiva da Terceira Parte; gravura em madeira). Reim-

presssão esmerada ; estimada e RARA. Belo exemplar ; encadernação (inteira de

carneira) da época, bem conservada.- Catálogo Palha, n.o 2463.

A terceira edição, já pouco vulgar, foi também, como as precedentes, estampada em :

-Lisboa: Typographia do Panorama. M. DCCC.LXVl (1866). In-8.0 gr., 6 vols.

Relativamente a Fr. Lucas de Santa Catarina, o autor da Quarta Parte da Historia de

S. Domingos, veja-se, no presente Catálogo, o artigo inserto sob o seu apelida.

3248 Vida do Beato Henrique Siiso Da Ordem dos Pregadores, Traduzida

de Latim em Portvguei : Consideraçoens das lagrimas de N. Senhora, e

outras em prosa, e em verso, que andavaõ dispersas. Compostas Por ç? // >«—^^

Fr. Luiz de Sousa Religiosos da dila Ordem. A que fe ajuntou a Vida do /^^^ ^
me/mo Autor, e o Jitizo fobre feiís Efcrilos. Lisboa, Na Offic. de Miguel Ro-

drigues,... M. DCC. LXIV.
II
Com as licenças neceffárias, e Privilegio fíeal

In-S." peq. de II-XLII-xxxj-lV-365 pags. E.

As duas primeiras pags. prels. constituem o rosto do livro ; as XLII pags. imediatas in-

serem : «VIDA :! DO PADRE H Fr. LUIZ DE SOUSA, \\e Juízo fobre os feus Efcrl-

tos.t ; as xxxj pags. imediatas: de pag. i a xiv: .PROLOGO : AO LEITOR
,
TI-

RADO P.iRTE DA CARTA 1
dedicatória que Lourenço Surlo fez no

\\
principio das

obras defte Santo varaõ, traduzidas do mefmo Surlo de AU- 1! mão em Latim

;

parte do Prologo que \\ o mefmo auctor fez ante o principio da vida, que aqui vai

trefladada em \\ vulgar, ^ de outros Auctores.y; e de pag. xv a xxxj • «EPISTOLA
1; £Aí ORDEM V. DAS OBRAS \\

do Beato Henrique Sufo da Or-\\dem dos Pré-

gadores, traduzida í[ de Latim em vulgar por um Re- II llglofo da mefma Ordem.> ;

e nas IV (aliás III) pags. imediatas (ultimas prels.) as .LICENÇAS. (Do Santo Orti-

cio.-Do Ordinário.—Do Paço.) permitindo a reimpressão da obra.

As 365 pags. nums. inserem: de pag. 1 a 272 a «VIDA || DO BEATO ||F. HENRIQUE
II
SUSO. propriamente dita; de pag. 278 a 294: .SERMAÕ [j PRIMEIRO || DO

SANTO], Fr. HENRIQUE SUSO || ... || TR^Dt/Z/DO I|
de Akmão em latim ||

Fr.

LOURENÇO SURIO
|1 Cartufiano, || E agora de Latim em Portuguez por hum J reli-

glofo da ordem dos Pregadores.» ; de pag. 295 a 306 : «EXERCÍCIO
ij
DA

[| ETERNA
SAPIENCIAIINA REALIDADE DULSISSIMO,

IJ
Revelado por Deus ao Beato II Fr.

HENRIQUE SUSO
II ... :. TRADUSIDOi De Latim em Portuguez...» : de pag. 307

a 331 : -CONSIDERAÇOENS
[

DAS
;

LAGRIMAS,
||
QUE A VIRGEM

||
N. SENHORA

II
DERRAMOU

||
NA SAGRADA PAlXAÔ,

|| Repartidas em dez paffcs, para a devo-

ção dos dez Sabbados. [PELO PADRE || Fr. LUIZ DE SOUSA
|I da Ordem de S.

Domingos»; e de pag. 333 a 365: .VARIAS COMPOSIÇOENS
1
DO PADRE U Fr.

LUIZ DE SOUSA,
;
ASSIM EM PROZA, COMO EM

|| verso, que andavaõ ditperras

por di-íl verfos livros, e aqui fe ajuntaô para|| faliffazer a curiofidade, e gofto dos

I
Leitores, que facilmente naõ as poderiaõ alcançar.»

Livro clássico e muito estimado. Esta reimpressão, muito nftida, é já pouco comum no
mercado. Belo exemplar.

A edição original da .Vida do Beato Henrique Suso», e mais peças que a acompanham,

muito rara, veio a lume em Lisboa, em 1642. Constitue um 8.0 peq. de IV pags.

inums. e 26-364 nums. Os dizeres do respectivo frontispício, emmoldurados por um
filete, rezam textualmente

:

.VIDA IDO BEATO
II HENRIQVE SVSO |l VARAM SANTÍSSIMO

|| da Ordem dos

Pregadores, em que || fe efcreuem não todas, mas ai-
1| íiúas de Tuas obras heróicas,

:: & dittos excellentes.
|| TRADVZIDA DE ALEMAM EM\\ latim por Lourenço Su-

rlo Caftuzlano, Anno \\ do Senhor de 1555- li
E DE LATIM EM PORTVOVES

||
por

Manoel de Soufa Coutinho, que || depois Te chamou Fr. Luis de Sou
|| Ta tomando o
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habito DO Con-Uuento de S. Domingos
|| de Bemliqua.

|| £ /lOOR/l DADA A IM-
PRES- 1! faõ por hnm (sic) Religiofo da própria Ordem.

|| || EM LISBOA. Na
Officina de Lourenço de||Anueres, & A fua cufla Anno de 1642...»

Na primeira das quatro pags. prels. o frontispício ou dizeres acima transcritos

;

a pag. II em branco ; e nas pags. Ill e IV a -LICENÇA DA ORD£M.> (e outras)

permitindo a impressão da obra. As 26 pags. imediatas inserem : de pag. 1 a 13 o

-PROLOGO AO LEITOR...., e de pag. 14 a 26, em caracteres itálicos: <EPISTO-

i/lllEM ORDEM 5. DAS OBRAS
j, do Beato Henrique Sufo... traduzida de latim

em II
vulgar por lium Religiofo da

li
mefnía Ordem.» E nas 304 pags. linais: de pag.

I a 324 o texto propriamente dito da «Vida do Beato Heniique Sufo-, que contém

XXXXIX Capítulos; de pag. 325 a 350 o .SERMAÔ 11 PRIMEIRO.... ; e, âiialmente,

de pag. 351 a 3o4 o .EXERCÍCIO DA ÉTER- 1| na Sapiência na realidade dul-||fif-

simo Reuelado por Deos ! ao Beato Fr. Henrique
|| Sufo...!

Na composição tipogr.ífica, embelezada com dois Horôes de remate, empregaram-se cara-

cteres redondos e itálicos de vários corpos. A impressão, mudo nítida, é feita sobre

magnifico papel de linho.—Além do mencionado o volume contém lambem uma gra-

vura alegórica com o retrato do Be.ito Henrique Suso. Esta finíssima gravura, aberta

a buril em chapa de metal (desconhecida de todos os bibliógrafos), apresenta a se-

guinte rubrica do artista que a executou: João (lado esquerdo da base' Baut." (lado

direito da mesma base). Os exemplares com a referida gravura são E,\TREMA-
MENTÉ RAROS ; nem sabemos oiide exista algum outro além do qi\e nós possuí-

mos na nossa livraria particular,

:^240 VIDA
II
DK

||
D. Fr. BERTOLAMEU

i|
DOS || MARTYRKS ||

Da Urdem
lifis Pregadores, Arcebilijo, k Senhor

||
de Braga Primas das Eípanhas,

||

Uei)arliàa em féis Imros com o folenidade de fua ||
trefladaeCio.

||
FOR

||
Fr.

y^ C- l.inS DE CACEGAS
il

ila iiielmo Ordem, & Croniíla delia
||
na Piouincia de

Portugal.
II
Refurmada em eMilo, ^ ordem. ^ ampleada em Wfuceffos çj-

pnrliculandades de nom iiHiadM
|| POR || Fr. LUÍS DE SOUSA

||
da niefma

Ordem & fillio do Comitnlo
||
de Bemflca.

||
TOMO I.

||
LISBOA,

i|
Na Offi-

olna_de M1GL'EL RODRIGUES,
||
Impreílor do Emin. Senhor Cardeal Pa-

triarca.
II II M. DCC. LXIII.

II
Com as licenças necefforios, e Privilegio

Real. In-S." peq., 2 vols. de XVI pags, (prels.) inums. e 618 pags. nums. o

1.°, e 518 pags. nums. o '2.» E.

As XVI pags. prels. do volume I contéeni : na pag. 1 o rosto do vol.; a pag. II cm
branco; de pag. II a V o «AVIZO

|| DE QUEM FEZ REIMPRIMIR || eft.i obra..
;

a pag. VI em branco; de p.ig. VII a XII a Dedicatória «A' CAMARÁ, || E GOVERNO
II
DA NOTÁVEL VILLA DE VIANA: EA TODA A MA'iS NOBREZA

|| & povo

delia. 11 Frey Luis de Soufa S», d.it.-tda no fim : «Defie Convento de S. Domingos de

Via- 1| na 7. de Mayo de 1619.» ; e de pag. XIII a XV (a XVI em branco) as «LICEN-

ÇAS.> (Do Santo Officio. — Do Ordinário.- Do P.iço.-etc.) permitindo a reimpressão

da obra. -Das 61S pags. uiims., as ultimas doze inserem a «TABOADA
[f
DOS CAPI-

TVLOSjj DESTES TRÊS LIVROS.» (Primeiío a Terceiío).

Nas dez ultimas pags. do volume II decorre a <TABOADA
||
DOS CAPITVLOS

||
DESTES

TRÊS LIVROS.. (Livto Quarto a Se.\to).

O volume 1 é enriquecido com uma gravura a buril reproduzindo o retr. de Fr. Bartolomeu

dos Mártires. ^
Obra clássica e muito estimada. Edição muito cuidada ; impressão nítida sobre magiu'fico

papel de linho, muito espelhado. RARA. Belo exemplar.

A edição primitiva, muito rara, consta de um volume in-fol. de portada alegórica (gravura

a buril em chapa de metal), IV ff. (pieis.) inums., 282 nums. na frente e mais V
inunis., finais, de Taboada, além duma gravura com o retrato de Fr. Bartolomeu do»

Mártires. Os dizeres insertos na portada alegórica rezam textualmente :

«Vida de Dom Frei Bertolamev dos Martyres da Oídè dos Prégadoies Arcebispo e Se-

nhor de Braga Primas da Espanha. Kepaitida em seis liuros com a solenidade de sua

trasladação. Por Frei Luiç de Cacegas da mesma Oídê & Cronista delia na Prouincia de
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1

Portugal. Reformada crir estillo & ordem 6 amplia em sucessos O particularidades

de 110110 achadas por Fiei Liiis dr Sousa da mesma Ordem C- filho do conuenlo de

Bemfica. Impressa na notaael Villa de Viana a custa da mesma Villa por Niculao

Caruallio Impressor de S. Magfi^ Ano de 1619.

r>as varias edições da ubra publicada até hoje, mencionaremos, pela sua perfeita execução,

a de Paris, 1760, que saiu com a indicação de:

.... NOVA EDlÇAÕ DEDICADA AO SERENÍSSIMO SENHOR DOM GASPAR
Arcebispo e Senhor de Braga... PARIS, Na Officina de António Booof r, Impres-

sor de S. M. Christianissima.
|| |i

M. DCC. LX. || Com todas as Licenças ne-

ceffarias. In-S.o, 2 vols. de XX-38S e 11-320 pags.

Do primitivo originai da Vida de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires por Fr. Liiis de Cace-

gas e mais autores, parece que se fez uma tradução francesa, que Barbier {Dictionaire des

oavrages anonymest tomo IV, col. oóo) atribui a Thomas du Fosse e a Maistre

de Sacy. Da segunda edição desta versão, de execução tipográfica mui primorosa,

possui a Livraria Azevedo-Saniodães nm belíssimo exemplar, o qual ostenta uma rica

encadeirração (inteira de marroquim preto) da época, com a lombada e as pastas orna-

mentadas a ouro. Os dizeres do respectivo frontispício rezam textualmente ;

3250 «LA VIK
||
DK DOM

i|
RARTHEl.EMY

1)
DES MARTYRES,

i|
HELI-

GIEVX DE L'ORDRE ||
DE S. DOMINIQVE,

||
ARCHEVESQVE DE BRAGVE

II
EN PURTVGAL. II Tirée de fon Hiftoire écrite en Ejpagnol ^ en

||
Portu-

gais pav citu- Aiitewf, don le premier || efte U Pere Lovis de Granade,
\\ AVEC

SON ESPRIT ET SES SENTIMENS
||
pris de fes propres Ecrils. |! jYOT-

VELLE EDITION.
||
(FloiHo com o nionoí;rama do impressor

;
gravura

primorosa em madeira)
||
A PARIS,

||
Chez Piehrb le Petit, Imprimeur &

Libraire ordinaire ||
du Roy, riie S. lacques, à la Croix d'Or. ||

||

M. \)C. LXIV.
II
AVEC PEIVILEQE DV fíOY, ET APPROBaTION.> Di-i."

gr. de XL pags. (prels.) imims. e 889 niims., além de mais uma inum.,

final. E.

As XL pags. prels. compreendem : na pag. I o frontispício, com os dizeres acima re-

produzidos; a pag. II em branco; de pag. III a VIU, em belos caracteres itálicos,

a Dedicatória .A LA
|]
REINE.., que começa: «MAi>AiME.»-e fecha: ^MADAMEí

DE KOSr/?f Aí/4/£Sr£|j Les ires humbles, tresoberfans & três-
|i
fidéles ferviteurs

» fujets,
II
Les Religieux du Novitiat Oeneral de 1'Ordre l! des FF. Prefcheurs du

Fanxbourg. S. Oermain.-; de pag. IX a XXIV o ..AVERTISSEiMENT.> ; de pag. XXV
a XXXIX, em caracteres itálicos, a «TABLE1|DES CHAPITRES

;
CONTENVS EN

LA VIEIIDE DON,; BARTHELEMV DES MARTYRS..; e na pag. XL a •PERMIS-
SION OENERALr. e a <APPR0BAT10N.' pernritindo a impressão.- Na pag. inum.
final vem o -EXTRAICT DV PRIVILEGE: du Roy, e logo após a indicação:^
• Aclievè d'imprimer pour le premiere fois \\ le 25. tanvier i66í.

O volume é lambem enriquecido com uma bela gravura a buril em chapa de metal

(Champaigne dei. - Houíanger fecit) reproduzindo o retrato, em meio corpo, de D. Fr.

Bartolomeu dos Martyres; e a Dedicatória á Rainha, inserta de pags. prels. Ill a

Vlll, é encimada por uma vinheta alegórica, que tem, ao centro, 03 escudos das

armas francesas e da Rainha, sendo o respectivo texto Iniciado por uma linda letra

M de desenho de fantasia (vinheta e letra finamente gravadas em chapa de cobre).

A edição original foi também impressa-A PARIS, |' Chez Piurre le Petit, Imprimeur
& Libraire ordinaire n du Roy... M. DC. LXllI...-In 4.o peq. de XXXVI pags.

(prels.) inums., 806 nums. e mais duas inums., finais. -A's duas mencionadas primei-

ras edições seguiu-se ainda uma-«NOUVELLE EDITION..
;

(Vinheta ornamental)

II
A PARIS,

II
Chez L*Mni.:BT RoiLr,.íNrj, Imprimeur Libraire || ordinaire de la Reyne,

rue Saint jacques, |l aux Armes de la Reyne.
I; || M. DC. LXXIX.\\ AVEC

PRIVILEGE DV ROY.,, In-S.o de XXXIl pags. (prels.) Inums. e 73* nums.
A tradução de que nos vimos ocupando foi depois posta em resumo por Ant. Caillot, c

esse resumo publicado em 1826. No respectivo frontispício vêem, alím de outros.

7/^J
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^i

os seguintes dizeres :-«Tracluit de l'EspagnoI et du Portugais, par Isac Le Maitre

de Saci ; et abrégée par Ant. Caillot. Paris, Dujoiír et Compagnie, 1S26. (No verso

do ante-rosto ; Itnpriíncrie de Plassari). In-8.o de IV-379 pags.

Ua Vida de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires existe também uma versão casteltiana, de

que conhecemos as duas seguintes edições:

«Vida de D. Fr. Bartolomeu de los Mártires, de la Orden de Santo Domingo, Ar-

cebispo, y Senor de Braga ... Madrid, Impreiíta Real. 1645 in-4.o de XXVI pags.

(prels.) inums. e 757 nums., além de uma em branco e mais VI inums., finais, e o

retr. de Fr. Bartolomeu dos Mártires.

<Vida de D. Fr. Bartholoiueu de los Mártires, dei Orden de Santo Domingo, Arzo-

biapo de Braga, cn Portugal, traducida en castellano de Ia que escrivieron en fran-

cês, De um modo Nuevo e muy Edificante, los Reverendos Padres de la misma Or-

den de Predicadores dei Noviciado general dei Convento de San Oermàn de Paris.

Representada con su cspiritu y sus dictamenes, tomados de sus propiios Escritos. Y
sacada de la historia, que en diferentes Lenguas escrivieron graves Autores, de los

quales íue el primero cl V. Fr. Luiz de Granada. Con privilegio. En Madrid. En ta

Imprenta de Manuel Fernandez. Ai~io de M. DCC. XXVll. ln-4.o de XXXVI pags.

(prels ) inums. e 512 nums., e retrato do Arcebispo.

Relativamente a Fr. Bartolomeu dos Mártires possui ainda a Livraria Azevedo Saraodães

um exemplar da seguinte obra cm italiano, escrita por Fr. Malachia d'Inguimbert

:

3251— VITA
II
ni MONSiGNOR

||
DON BARTOLOMKO

||
De' MARTIIII

||
AR-

CIVESCOVO Dl BRAGA
||
DeirOrdine de' Predicatori,

||
SCFilTTA || DA

FR. MALACHIA D'INGUIMBERT
i|
ABATE DELLA STRETTA OSSERVANZA

II
DELL'0RD1NE CISTERCIENSE, II E Teólogo dei Sereniffinio Gban Duca

^ II
di Tolcona. || ALLA SANTITA' 01 NUSTRO SIGNORE ||

PAPA BENE-

DETTO XIII.
II
(Vinheta alegórica tendo ao centro o escudo d'arinas do

mesmo Ponliíice
;
pravura em chapa de cohie)

|| IN ROMA MDGCXXVII.

II II
Per Girolíimo Mainardi )( Co» Lie. de' Svp. In^.^gr., 2 vols. de

XXXVI-319 pags. nnms., além de nina em branco, fin.il, o 1.°; e frontis-

picio e 318 pags. nums. (de 321 a 640), aléin de uma inmn. c uma em
branco finais, o 2.° E. {perg.}.

Na primeira das XXXVI pags. prels. do primeiro volume o frontispício com os dizeres

acima transcritos; a pag. II em branco; de pae. iij a xvi, em grossos caracteres, a

Dedicatória ao Pontífice Benedetto XIII, que começa pela formula: «BEATÍSSIMO
PADRE.» -e fecha: «Di Voftra Santit.i j; C/míVÍ////7ío Devotiffimo Obbiigatifs.

Jiglio, e Juddito \\ri. Malachia D'Inguimbert > ; de pag. xvii a xxxiii o Prologo <Al

Pio, ed Erudito Lettore.' ; na pag. xxxii (aliás xxxiii) o 'IMPRtMATUK-^ e a

APPROVAZIONI.» ; e de pag. xxxiv a xxxvi outras licenças permitindo a impressão

da obra, todas datadas de 1727.

As 3IQ pags. nums. do volume I inserem o texto dos deis primeiros Livros da obra ; e as

318 (numeradas, como já dissemos acima, de 321 a 640) do vol. II: o texto dos Livros

Terceiro e Quarto (pags. 321 a 604) ; .Alcune cose memorabili apptrtementi
|i
alia Vita

di Monfignor Don Barto- 11 lomeo de' Martiri, che non fi è rtinato di dover inferire

nel
I!
corpo delia Storia.» (pags. 605 a 626); e, por fim: ^TAVOLA

^
Deite cost pia

importanti, che siWcontengono neir Opera.', que fecha coma indjjwção- •// Fine

deUa Tavola.y, a que se segue ainda a -PROTESTA DELL' AUTORE..-A pag.

inum. final insere somente as Erratas (pags. 627 a 640).

Das peças insertas de pag. 605 a 626 do volume II, mencionaremos as seguintes:

> Lettera di San Cario Borromeo \\
à Monfignor D. Bartalomeo \\ de' Martiri Arclvej-

co>o\\ di Braga.'

'Breve dei Sommo Pontejice Pio IV. || ai Cardinale Arrigo Infante di
||
Portogatlo»

'Lettera di Monfignor D. Bartotomeo || de' Martiri ai Padre Qiovanni di '} l.eyra,

suo Vicário Qenerale.y (Três Cartas).
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<Lettera dl Monfignor Don Bartolomeo \\ de' Martiri alia Regina Caterína
\\
di Por-

togallo, in tempo dellaW fua retiratezza.- (datada de: «Braga 12. Marzo i566.

Na composição tipográfica, muito esmerada e em que sobresaem cabeções decorativos e

liudas letras iniciais de desenho de fantasia (gravura a buril em chapa de cobre),

empregaram-se belos caracteres redondos e itálicos de vários corpos, sendo os de

corpo menor nas numerosas notas e citações oue marginam o texto.

Os dizeres dos dois fiontispicios silo impressos, em linhas alternadas, a preto e a ver-

melho.

O volume primeiro contém também uuia bela gravura em chapa de metal (Aiidreas

Rassi scutp.) reproduzindo o retrato, em meio corpo, de D. Fr. Bartolomeu dos Már-

tires. Esta gravura é copia exacta da que enriquece a segunda edição da versão fran-

cesa acima descrita.

Obra interessante e de muito valor para a história da vida do celebre Arcebispo de

Braga D. Fr. Bartolomeu dos Mártires. Edição de primoroso lavor tipográfico

;

impressão nitidissíma sobre magnifico papel de linho, muito espelhado. BASTANTE
KARA. Belíssimo exemplar, ostentando uma óptima encadernação de pergaminho da

época.

32íi2

—

Souza [Madame de).—CEiívres completes de Madame de Souza, Revucs, /['m D ^
foiíigées, augmentées, imprimées sous les yeux de l':iuteiir, et oinées de

gravures. Paru. Ale.ús Aymerit, Libraire-Édilem-.. . Í821-22. (No verso dos

ante-rostos : Imprimerie de Bmidovin Frtreí). In-J2.° gr., 12 tomos em 6

vols. E.

Obras estimadas. -As gravuras que adornam a edição, impressas á parte, são devidas a

alguns dos melhores artistas desenhadores e gravadores da época, tais como : Ri-

bault, Simonet, Giraldon, ele.

3253—Sousa (Manuel Caetano rfe).— EXPFDITIO
||
HISPÂNICA |1 APOSTOII ||

S. JAC.oni .MAIORIS
li
ASSEHTA, \\& |!

EX S. PAULO
|!
APOSTOLO

||
CON-

KIBMATA
II
UISSERTATIOII HISTÓRICO- CRITICA.

í;
Acceílen; Appendiccs

três,
II L De JEde CíF/araugvftanã à Columná aiftá. per Sanclvm

||
Jacolutn

cmiflruclâ.
II
II. De groviffimâ anlhorilate Breriarii Bomani.

||
III. Sylloge

Aitlhnriim omnhim gentivm, orr.nivmqne Ihdimiw,
\\
que expeditionem flifpanicvm

S. JMúbi Maioris afferunt. \\ AD AUGUSTISSIMUM LUSITANORUM HEGFM
||,10ANNEM V. |i.4{;rfíOi?i'7||EMMANUELE CAIETANO SOUSA, || Clérigo

Regulari...
II
ULYSSIPONE Ot.ClDENTALI, || Ex Praelo JOSEPH ANTOMI

A' SYLVA,
II
Re^i;t> Academiae Typographi. || jl

M.Di CXXYII
|| Cow

fncidlate Superiorum. In-toL gr. de XXXlI pags. (prels.) iniinis., 916 nunis.

e mais IV iniims., finais.

As XXXII pags, prels. compreendem o seguinte: titulo do antc-rosto (pag. I ; a II em
branco) ; titulo do rosto (impresso, em linhas alternadas, a preto e a vermelho

; pas.

III ; a IV em branco) ; em belos caracteres itálicos, a Dedicatória a D. João V (pags.

VaXH); .LICENÇAS
II
DA ACADEMIA REAL.» (subscrita pelo Conde da Ericeira

(pags. XIII a XV; a XVI em branco); .PROTESTATIO AUTHORIS.. (pag. XVII:

a XVIII êm branco); e: «ELENCHUS
i|
TITULORUM PRIMl VOLUMINIS

|| Expe-

ditionis Hifpanicffi .^poftoli Sancti Jacobi || Maioris afrerta:, & ex S. Paulo Apof-jl

tolo confirmatae.»

De pag. I a 916 o texto da obra propriamente dito, que fecha com o usual-FINIS., a

que se seguem estes textuais dizeres :-Z.aus Deo, Virglniqui Matri, Sanctis
\\ Apof-

tolis Jacobo, (y Paulo, Caiía-
\
no Parenti meo, g. Saneia; Virgini

\\ Terejice.' Nas

IV pags. inums. finais a <ERRATA IN PRIMO VOLUMINE CORRIGENDA..

TOMUS ALTER
II
COMPLECTENSJ! TRÊS APPENDICES AD PRIO-

REM TOM UM,
II
NEM PE

II
... \\Quibns acceffere índices IV. utrhifque tomi.

II
...

II
/M... pelo me»mo impressor || || M. DCC. XXXIl.

||
Cnm farnl-

/¥
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late Superiunim. In-fol. ile XXXYI pags. íprels.) iniims., rie pa^ç. 917 a

1580, e mais CXLIV iniims., finais.— Os doh voh. E.

As XXXVI pags. prels. contéem : titulo do sinte-rosto (impresso, em linhas alternadas, a

preto e a vermelho; pag. I ; a II em branco); titulo do rosto (pag. Ill; a IV em
branco) ; eui caracteres itálicos, nova Dedicatória a D. João V (pags. V a X) ; «LI-

CENÇAS || DA ACADEIVIIA REAL.» (a mesma que vem no tomo I.o
; pags. XI a

Xlll); o Visto e apreciação da obra, de António dos Reis (pag. XIV); outra licença

para a impressão (pag. XV): «PROTESTATIO AUTHORIS.. (pag. XVI) j .ELEN-
CHUSIITITULORUM SECUNDl VOLUMINIS.... (pags. XVII a XXVI); e «PRO-
PVL.EUM il

AD TOIVIUM SECUNDUM EXPEDITIONIS || Hífpanic.T.... (pags.

XXVII a XXXVI).

De pag. 917 a 1144 decorre o texto da «MATER ADMIRABILIS. ,.» ; de pag. 1145 a

1'.'32 o texto da .SVNTAOMAy DE
||
GRAVÍSSIMA AUTHORITATE. ... ; e de pag.

1233 a 1580 o texto da: .SVLLOGE !| AUTHORUM || OMNIUM QENTIUM....
As CXLIV pags. inums. finais inserem: de pag. I a XV : ..INDEX

|| LUCORUM SA-

CRA^; SCRIPTUR;E, H qui in duobus Voluminibus citantur- ; de pag. XVII a XXXV:
• INDEX

II
AUTHORUM....; de pag. XX.XIV a LXXX : .INDEX

|| HARMONICO-
CRITICUS,

II
MANUDUCENS AD LOCA NOSTR.t Difrcriationis Hiftorico-Criti-

cx....; de pag. LXXXll a CXLI : -INDEX
|;
GENERALIS

;
Utriufque Voluminis,

Expedilionis... afferpta-, alque illius Appendicum.» (Todos estes índices estão dis-

postos a duas cols. por pag.) ; e nas pags. CXLIII e CXLIV: -ERRATAS IN SE-

CUNDO VOLUMINE CORRIGENDA.. .

Na composição tipográfica, muito perfeita, empregaram-se caracteres redondos e itálicos

de vários corpos.

Obra importante e muito estimada ; e, segundo a informação dada pelo Padre António

dos Reis á Academia Real : sem controvérsia he a mais copiosa, a mais exacta, e a

mais bem escrita de todas as que se tem publicado sobre a Vinda de Santiago a

Hespanha, he huma admirável producção das grandes letras, e incançavel applicaçaõ

do Reverendíssimo Padre D. Manoel Caetano de Sousa...»

Magnifica edição, mui nitidamente impressa. Óptimo exemplar ; ostentando uma bela c

valiosa encadernação (inteira) de carneira fina; as pastas, ornadas de cercadura,

apresentam, a meio, o escudo das armas reais portuguesas {ex-Ubris de D. Ma-
ria 1 ?), tudo estampado a ouro. Nestas excepcionais condições, muito mais apreciá-

vel e valioso.

Sousa {Piro Lopes de).— Diário da navegação da armada...—Veja-se

:

Ruliíiro da viagem que em descobrimento da índia. .

.

Sousa Carvalho [Br. Jí/Úo de).— Serniam do Acto da Fee.. . lie Coimbra...

I69ti.— Veja-se: .4!(ío.s da Fé (Serrnõeí de).

3á54—Sousa Coutinho (Domingos Antor.io d«).—INTRODUCÇÀO || AS li
NOTAS

II
SLPPKIMIUAS

II
EM

II
1821.

II OUlI RACI('C1NI0||S0BKE O ESTADO

^ ^ PRESE.NTE E KUTUHO DA 1|
MONAHCHIA PORTUtiUEZA. ||

=
|1
LON-

A O DRES:
II
RE-IMPUESSO POR L. THOMPSiiN, |1 NA OFKICINA PORTUGUE-^

ZA, 19, GREAT st. .MELESS. jj
—

jj
1832.—in-8.° de IV.cxliv-lV-P21-]l-lI-

'.'O-I pag.s. E

As primeiras IV pags. prels. constituem o ante-rosto e o rosto ; as cxl^jr imediatas com-

preendem : de pag. i a cxxxiii o texto propriamente dito da Introducção ; de cxx.w

a cxxxix um ' Postscriptum* , e de cxli a cxliv o InOice das rubricas margi/taes da In-

troducção ; as IV pags. imediatas constituem um novo ante-rcsto («NOTAS || SUPRi-
MID.\S

II
EM 1S21.^) e rosto, com os seguintes textuais dizeres :

•NOTAS
II
AO

II
PRETENDIDO MANIFESTO || DA |1

NAÇÃO PORTUOUEZA |1 AOS
WSOBERANOS E POl^OS ||

DA || EUROPA :
||
PUBLICADO EM LISBOA, A 15

DE DEZEMBROllDE 1820. |!
=-t=

]| £o/jcíres ; || ... ||
1832..

nas 121 pags. imediatas o texto propriamente dito do Manifesto (pags. 1 a 39) e

Notas ao mesmo (pags. 40 a 121) ; nas duas pags. segui ntes o Jndlce dos assum-
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ptos tratados em cada uma das Notas ao Manifesto da Nação Portuguesa suppri-

midas em IS2I ; nas 11-22 pags. imediatas

:

«SUPPLEMENTO II OU ' EXPLICAÇÃO l| DO QUE SE ACHA EbCRIPTO DE PA-

Cil\AS 53 a 60. .NA! lNTRODUCgAÕ||AS|lNOTAS SUPPRIMIDAS,
|

PUBLl
CADO PELO AUTOR.-

e na pag. imediata (ultima do volume) as «ERRATAS MAIS NOTÁVEIS..

Livro interessante e est'mado. Publicado anOnimo. Pouco vulgar. Bom exemplar.

3a.'i5—Sousa Coutinho {Fran-hco rfe).— MANIFESTO,
||
E PROl ESTAC.AM 11

OVE FEZ FFiANCISCOIlde Soiifa Coutinho Commendadoí- da
||
Ordem do

Clirilto, & Alcaide Mor da
|i
Yilla de Soiifel, do Confeilio delRey || Dom

lOAM o IV. noíTo Senhor, & || feu Emhaxador extraordinário às par- 1|
(es

Sefjtentrionaes, enuiado à Dieta de Ratisbona, sobre a liberdade do || Se-

reniiiimo Senhor Infante D.
||
Duartf Irmão de íua Real

||
Mageítade, iii-

jufiaméte
II
retendo nas terras p do ImpuTio.

\\
TRADVZILO DE OVTRO

LATINO
li Impreffo na cidade de Holmia em o ||

Betjno de Suécia. \\ ||

EM LISBOA.
II
Com todas «.! licew^as neceffariai. \\

InipreíTa por lorge Ko-

driguez.
j]
Anno de 1641.-10-4.° de XII pags. inums., ou seja um caderno

de seis fl'., rubricado, no pé da frente da segunda, terceira e quarta II.,

respectivamente : A 2, A 8, A 4. B.

As pags. 1 e 2 constituem a folha do rosto; as pags. 3 a 11 inserem o texto do «Mani-

festo e Protestaçam» proptianiente dito, que remata com o registo do logar e data

:

—'Em Holmia =4. de lul/10. Aitiío do Senlior 1041., a que se segue ainda o costu-

mado- «LAVS DEO.> ; e finalmente na pag. 12 a subscrição final e declarações que

se lhe seguem :

EM LISBOA.
Com todas as licenças necessárias.

Por lorge Rodriguez. Anno 1041.

Acnfta de Lourenço de Queirós Liureiro do Estadú

de Bragança.

Taixão esta Relação em féis reis em
Papel. Lisboa 26. deNouêbro de in|i.

Fialho. Pinheiro.

Opúsculo interessante e muito estimado. Edição RARÍSSIMA, de que Inocêncio não co-

nheceu mais que o exemplar então pertencente a Figaniére, e que diz, erradamente,
ter apenas 5 pags! -Bom exemplar. -Figaniêre, Bibl. hlst. port., n.o 250 - Catalogo
Palha, n.o 321S.

Do mesmo escrito existe uma outra versão, que foi também impressa Em Lisboa, por
António Muarez. Impressor dei Rey. N. S. (s. d.- 1641), constituindo um 4.o de 4 a.

Inums., incluindo o fronlispicio.- Palha, n.o 3219.

:<â56—Sousa Coutinho (iopc).- HISTORIA II DO jj Cerco de Diu || 1'0R ||
Lop;

de Sousa Cowiiihn
|i (Peq. vinheta de ornamento)

|1
BIBLIOTHECA

ll
DE

|| O^ ^ ^
i;LaSSIU)S lOinUGUEZESII — ]|LISF0A|| 1890 (No pó do \eiso da fl. Ç^ '^
rio anle-fosto : «LISBOA || Impresso na Typ.do Commercio do Portugal

1|

4, Rua Ivens, 4
|i
—

|| 1890»). In-8." de 239 pags. .il' m de uma cm branco.

final. E.

As pags. 1 a 4 constituem as ft. do ante-rosto e do rosto; de pag. 5 a 10 vem uma
.PREFAÇÃO DA EMPREZA EDITORA..; de pag. 11 a 15: «BlOOiíAPHlA DE
LOPO DE SOUSA

li
COUTI.NHO

|| £.v^/-aAi<<o da -.BibUoihcca Lusitana.' ; nas pags.
17 e 18 o «PROEMIOII/lo mui poderoso rei D. João de Portugal\\o terceiro d'este
nome-»; de pag. 19. a 234 o texto da obra propriamente dito; de pag. 235 a 239 a
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•TABOADA.., a que se segue ainda a declaração final :-«Acabou-se a prczente obra

em a niui nobre e sempre leal
|{
cidade de Coimbra, por João Alvarez, impressor da

Universi-
II
dade a XV dias de Setembro de MDl.VI.»

Edição esgotada. Bom exemplar.

A edição primitiva, que passa por ser da mais extrema raridade, consta de um folio peq.

de IV ff. (prels.) inums. e 184 nums. na frente. Os dizeres do respectivo frontispício,

que â cmmoldurado por elegante alçado (gravura em madeira), são textualmente:

«Livro primeyro||do cerco de Uiu, que 03 Turcos po-lseram á fortaleza de Uiu.

Por Lopo
II
de Sousa Coutinho: fidalga da ca-il sa do Inuictissimo Rey dom

|| loam

de Portugal: lio terceyro deste || nome. 1| /^j^» impressa a presente obra è a muy'^

nobre & sempre leal cidade de Coym \\ bra per loã Aluarcz ymprlmldor da Vniuersi-

dade aos XV. di \\ as de Setembro. \\ M.D.LV/.'

Após o texto da obra vem a subscrição tiptigr.Afica acima reproduzida: e aa

ultima H. do volume : «Satisfaçam & mercê que el Rey nosso senhor fez a António

de Slueyra : & c suma atodos os que em este cerco se acharam.»

;J257—Sousa Coutinho (Vu.<i,'« Piuio de).— Mernoriíis sobre .ilgiimas aiiUgas

/— /") Corle.s Coitiitínezus, extrahidas fielmente, de mHniisoi'i|jlo« aulenticos da

O HiWiollieoa Heal de Paiis, etc, ele, ollerecidas aos Rmijirados Portiigiie-

zes pelo seu companheií-o d'cxilio... Paru—i8H2. (No pn do ver.so da

II. do ffonlispicio : Imjyrimeriv de Gcetschy FiU cí Cotnpafinte, . .). 111-4." de

IV-75 pags. E.

Interessantes e apreciadas. Já pouco vulgares no mercado.

3258—Sousa de Castello Branco (D. 7o(io de).—DECUKTOS
||
SYNoDAES

||

KEYTOS, E OHDENADOS
||
PELO ILLUSTrilSSLMO, K REVERENDÍS-

SIMO SENIfOn
II
D. JOAÕ DE SOUS.X

||
|iE C.'\STELLOim.\NCO,

I!
blSPO

DE EL VAS, DO GUNSELIlO DE SUA
||
Magefta.ie, i/tic Deos <ju<mie, 0.1

ijtiaes fc celebrarão na Só d<i mefuw. Cidade cm 24. de Ajioft" de 1720.
||
(Gra-

vura priíiiorosaiucíilo aliefta a IiulíI, tendo no centio o escudo das atinas

de D. João de Sousa)
|i
LISBOA OCCIDENTAL.. H !| NA OFFIGINA

DA MUSICA
II
M. DCC. XXll.

||
Com iodas a.i /ictnsa* necpffarias. Iii-fol. de

XII (lags. (prels.) inums. c. IS3 nunis., alóm de uma em branco, final. E.

As XII pags. prels. contéem o seguinte: titulo do anle-rosto (cDECRETOSH SYNO-
DAES") ipag. I; a II em brancoí ; titulo do rosto (pag. III; a IV em branco);

Pastoral do Bispo de Elvas (datada e subscrita 110 fira : ... Uada li em Elvas fob

nofro final, e fello aos ;. de Setem- il l>ro de i;j«. loaô Alvares da Cruz Lobo de

IVIan-
II
dado de Sua Illurtriffima o escrevi. |! D. Joaõ Bifpo de Elvas.') <pags. V a

VII); Declaração .DO DEZEMBARQO DO PAC,0.. (pag. VIII e IX); e .LICEN-

ÇAS
II
DO SANTO OFFICIO.» pags. X e XI ; a XII em branco).

De pag. 1 a 162 decorre o texto dos .Decretos Synodaes» propriamente dito, que con-

téem XVIII Capítulos, além de um «Capitulo ultimo» ; e de pag. IM a 183: .ÍNDI-

CE
|| DAS MATÉRIAS MAIS PRINCIPAES, que fe trataõ uefte Synodo.», que fecha

com os costumados dizeres -FINIS, LAUS DEO., a que se segue ainda, como re-

mate, um llorão ornamental representando um vaso com uma planta Horida (gravura

em madeira).
"^

Na composição tipográfica, adornada de lindas letras iniciais, cabeções decorativos c

Horões de remate ornamentais, empregaram-se formosos caracteres redondos e itáli-

cos de vários corpos (os redondos de menor corpo nas notas e citações que o texto

apresfnla aqui e ali, e que viem nas margens exteriores das pags.). A impressão,

nítida, foi efcciuada sobre bom papel de linho.

Livro belamente impresso. Os exemplares são RAROS. O nosso encoutra-se em óptimo

estado de conservação.

:í1V,) -Sousa de Castello Branco [Pedro fic).-HELLA(;.\0 || DO SUCESSO QUE
TEVE

II
A AfíMADA DE VENEZA

||
ONIDA COM AS ESQUADRAS AUXl-

^
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LIAHKS
II
DK roBTUGAL

II
E OVTBOS PlilNClPKS CATHOLIGOS

||
Na

cofta da Mon-a
||
CONTRA O PODER OTHOMANO

|!
Oflerecida

||
.lo Uluf-

triffimo Senhor \\1). FELIPE TA.NA
||
MARQUES DE ENTREIVES, 1|

Cuva-

Ihero, e (loaiendadnr da Religião dos SS. Mau- 1| licio, o Lazaro, Coronel

i1o Regimerilo de Pie- 1| monte, General, e Comandanle por || S. M. na Ci-

dade de Melfina, ||e feii repaitinieiilo.
|| ^%{f^ II

Ein Meflina na Olíieina

de D. Vitloiino Mallei, 1717. ||
Com /íccnj.a dos Sujieriorcs. In-Í." de 1<J

iv.^'s. B.

Na primeira pag. o frontispício; a pag. 2 em branco; na pag. 3, em caracteres itálicos,

a Dedicatória a D. Felipe Tana, marquez de Entreives (Subscrita : •HamUiffimo,

Devotiffimo Creado\\D. INOFRE CHIRINO C. R. Da denina Provid.-) ; a pag. i

em branco ; e de pag. 3 (a primeira em que aparece a numeração) o texto da l^ela-

Ç30 propriamente dito, que remata por uma vinheta, ornamental.

Relação interessante e valiosa para o estudo e historia dos sucessos que relata. Não in-

dica em parte alguma o nome do seu autor
;
porém Inocêncio atribuc-a ao autor

cujo apelido encima o presente artigo.

O opúsculo, MUITO RARO, consta de um caderno de impressão de dez tf., rubricado,

no pé da frente da segunda, terceira, quarta e quinta ff., respectivamente : A 2, A 3,

A 4, .\ 5. - Bom exemplar.

— Veja-sc : VnllenionI {Abbnâe rfc).— Eleiuentcs da historia.,.

^!260—Sousa do Macedo {António de).- ARMONIA P0L1TP:A
||
Dos dociiiiieii-

tos Divinos com as
||
conveniências iPEflado.

||
E.KEMPLAH

|1
DE PRÍNCI-

PES.
II
No ^'overno dos glorioliísimos

|1
Reys de Portugal.

||
Ao Serenifsimo

Príncipe
|]
DOM THEODOSIO ||

nosso Senhor.
||

/'..)• António de Soiifa de

Mai-edo.
\\
(Grupo de pequenas vinhetas ornonientais)

||
Na HAOA do Cuudc

na Ufficina de Samuel Hronn
|| Jinprcffor lixjtez. An. 1651.— In-ful. perj. do

XII pags. (prels.) ininiis. e 24(5 ntinis. E.

Na primeira das .XII pags. prels. o frontispício ou dizeres acima transcritos; na pag. II,

a meio : ./l udleiís fapiens, fapientior crit: & \\ intelilgcns gubeinacuia pofsidebií. J

Proverb. I. v. 5.»; as pags. Ill e IV em branco; na pag. V, em caracteres itálicos,

uma poesia e uma dedicatória em latim, subscrita: «De Ia Chapelle.* ; na pag. VI

apenas, a meio, um flor.ão ornamental Igravura em madeira); nas pags. VII e VIII,

Cin caracteres itálicos, a Dedicatória: .AO PRÍNCIPE NOSSO SENHOR.
||
(começa

pela formula: •Serenifsimo Príncipe. >, e fecha pela rubrica do autor: .Aulonío de

Soufa de Macedo.»); nas pags. X e XI o -StlMMARlO. || Do que contem eftc Li-

vro.»; e na pag. XI (a XII em branco) as -ERRATAS. || Principais da impressam.»

De pag. 1 a i4ò decorre o texto da obra propriamente dito, que é dividido cm três Par-

tes, abre por uma «INTRODVCÇAM.» (pags, 1 a 9) e remata com um llorão orna-

mental (gravura em madeira), a que se segue ainda a declaração : «Sub correclione

Sant.T 1' Romanx Ecclefi.r .

Na composição tipográfica, adornada de algumas letras iniciais de desenho de fantasia

e Horões de remate ornamentais (gravura em madeira) aplicaramse caracteres redon-
dos e itálicos de vários corpos, sendo os de corpo menor nas notas e citações m.ir-

ginais que o texto contém em abundância.
OI)ra clássica e muito estimada, como iguilmente o são todos 03 numerosos trabalhos

literários do autor. Edição primitiva, feita na Holanda; impressão nítida sobre ma-
gnifico papel de linho, bastante encorpado. Os exempLires são presentemente MUITO
RAROS. O nosso, belamente conservado, ostenta uma boa encadernação (inteira) de
cjrneira fina, da época (século XVII); as pastas estão ornamentadas a frio, em estilo

Renascença.

Quanto á reimpressão que a obra teve no século XVIII, veja-se, adiante, o artigo :-
Flores de Espana.

/^^y^
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3261 CARTA
II
QVE A VN SENOR

||
DE LA CORTE DE

||
INGLATEHKA

||

r, Efcretiiõ
II
El Dolnr Anloiiio do Souf.i de Macedo, Oydor de la

||
Chancelaria

(J '^ de la ciudad de Porto, Secretario de la
\\
Etnhoxada à<l Sereiíifsimn T>on luan

Rey
II
de Porhtgal, ai Serenifsimo Cnrlo»

\\
lieij de la grnn Brelana,

\\
Sotire el

msnifielto, que por parle delKey de Calti- 1| lia publicii lu chroniíta D. lo-

feph Pellizer.
\\
(Escudo das armas reais portuguesas (gravura em ma-

deira), tendo em volta cstis dizt res latinos: Infigne tuu clio quo ego humaníí

flfHjí, emi, (lado direito)

—

^en eo quo cyo « Iiida'is eniotvs funi cõpones

(parte de baixo)— V/ ugun/cmd fucceffores lui dwtorem /ícjji». [lado es-

(juerdo) ||
EM LISBOA. ||

Na Olíicina de Lourenço de Aiuieres. Anno 1641.

— In-t." de n fí. inums. e 14 nums. na frente, ou sejam cinco cadernos de

impressão: o primeiro, de duas ff. (as prels.) sem rubrica alguma; os

Ires imedi;)tos, de quatro IT. cada um, rubricados, no pé da frente das

duas primeiras fT. de cada um deles, respectivamente: A, A 2 a C, C i2; e

quinto, de duas )T. apenas, rubricado no pé da frente das mesmas: D,

D -X B.

Na frente (verso em branco) da primeira das duas £f. inums. o frontispício; e na frente

e verso da segunda fi. as cLICENCAS.- permitindo a impressão da Carta.

De folha 1 a 14 (verso) decorre o texto da Carta propriamente dito, que remata por uma
vinheta (cabetão) ornameutal, a que se segue esta informação: Acufta de Lourenço

de Queiras Liureiro\\do EJtado de Bragança.^, e depois uma vinheta de ornamento

(gravura em madeira).

Missiva interessante e muito estimada. Edição MUITO RARA. Exemplar com falta de

metade da li. 6. - hoi reimpressa : Lisboa. Por António Aluares. Anno 1641. In-4.o

de 11-14 pags. Edição também muito rara.

:1262 EVA. E AVE, IJOUllMAniA TRIUNFANTE. H THEATRO DA ERU-

DIÇAM,
11
& Filofofia CriOr-a. || Em que fc reprefentan ou dons e/lados do

mwído;
II
CABIDO EM EVA, |1 E LEVANTADO FM AVE

||
1'HIMEVRA, E

SEGUNDA PARTE, ||Oi^7.'£'fi£C//).4 II AO EMINENTÍSSIMO SENHOR
||

HUNO DA CUNHA DE ATT.AIDE. ||
Prefbylero Cardeal da Santa Igreja de

Roma, Bilpo In- ||
qiiilidor Geral . . . ||

ESCREVIA ||
ANTÓNIO DE SOUSA

HE MACEDO
il
Atrífcerdado nefla quinta iwpuf/uõ com o D'<minio fobre n

Aríi/iiíi.
II
(Vinheta ornamental: uma fruteira com frutos o flores; gra-

vura em madeira)
||
LISBOA OCCIDl NTAL, || Na Officifia de ANT(->N10 PE-

DROZO GALRAM. |1 M. DCr.X.W || Com íu<i«.t as licençoí: neceffariui. In-fol.

de XXIV^ pags. (prt Is.) inimis. e (>10 nums. E.

As XXIV pigs. prels. compreendem o seguiute: titulo do ante-rosto (pag. I ; a 11 em

branco) j tifuio do rosto (impresso, em linhas alternadas, a preto e vermelho) (pag.

111 ; a IV em branco) ; Dedicatória ao bispo D. Nuno da Cunha de Attaide (começa

pela formula: =EMINENT15SlMO SENHOR.., e fecha f «De Votla Eminência ||

Humiliffimo, & obedienlirfimc íeriiáor \\ Miguel de Aimeida de Vajcot/ielíos-) (pag.

V; a VI em branco); Outra dedicatória: -A' MAOESTADE AUQUSTISSI.MA, E

GLORIOSÍSSIMA;! DE íMARIA VIRGEM ||Mãy de Deos, Rainha dos Ceos.» (co-

meça pela formula: SEI^HORA.} (pags. Vil a IX); U'REt-"AÇAM AO LEVrOR i,

com o argumento da obra., (pags. X e XI); .ADVERTÊNCIA., (pag. XII): <1N-

TRODUCÇAM . (pags XIII e XlV) ; .O IMPRESSOR [i
Aos Leitores, que efperarem

Indice.y) (pag. XV); .LICENÇAS.. (Do Santo Officio.-Do Ordinário. -Do Paço.)

permitindo a impressão (pag. XVI): e o «ÍNDICE |1 Dos Capítalos defte Livro-

(pags. XVll a XXIII ; a XXIV em branco).

Nas filo pags. nums. decorre: de pag. 1 a 492 o texto da Em e Ave propriamente dito

;

da pag. 493 a 600 o texto da obn- Domínio sobre afortuna; nas pags. 601 e 602

O o
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um» .PERORAÇAM.> ; de pag. 603 a 008, a rtuas cols. : cINDICE
\\
DE ALGUMAS

COUSAS PARTICULARES..; e nas paga. 609 e 610, também a duas cols.: «INDEX

I

DOS capítulos deste livro.'
Na composiç.io tipográfica, embelezada de lindas letras iniciais, cabeções decorativos e

llorões de remate ornanieiitais (gravura cm madeira), cmpregaram-se caracteres re-

doudos e itálicos de vários corpos.

Obras clássicas e muito estimadas. Boa edição, RARA. Óptimo exemplar, e tendo a^penas

quatro ff. de prels. de outra cdi<;.io da obra : Na primeira dessas quatro ff. (bastante

defeituosas) o retrato, em meio corpo, de Sousa de Macedo (gravura a buril em chapa

de metal, rubricada pelos artistas que a executaram; /.» grillaiid. - An.'" pr/"

jnueii.); e nas (res restantes um «ELOOIO», em verso, do mesmo Sousa de Macedo,

Elogio que remata por uui SONETO, a ipie se segue a rubrica: 'Do HeriejicladoW

/•'ranchco Leytão Ferreyra,

As edições até agora publicadas desta obra de Sousa de Macedo, a primeira das quais

muito rara, são: «Eva e Ave ou Maria Triunpliante. . . primeira e segunda parte...

Impresso em Lisboa à despesa de António Craesbeeck de Mello... Anuo .M.D.C.LXXVI.

In-fol. de .XVIIi pags. (prels) ínnuis. e 593 uunis., além de uma em branco, final ;-

Lisboa, Por Miguel Deslaades, 1700. In-fol. de 199 pags. ;— Lisboa. Na Officiua

Real Deslandesiaua. MDCCXi. In-foJ. de XXXIl pags. inums. de prels. e 494 nums.

de te.xto (Com retr. de Sousa de Macedo) ;— /*í., Por Pascoal da Silva, 1716. in-íol.

de?;-/W. Ociidcutal. Na Officlna de António Pedrozo Galram. M. DCC.XX...

In-fol. de XXIV-510 pags. ;-/W., Na mesma Officina, 1734. In-íol. de XVI. 610 pags.

(Com retr. de Macedo) ;-e; Ibi. Na Offic. de Francisco Borges de Sonsa. Anno de

M. DCC. LXVL In-fol. de XVI 603 pags. (Traz a indicação de-<Decima impres-

sam» ; e é também ornada com o retr. de Sousa de .M.acedo).

A Ein e .M'e foi trasladada a castelhano por D. Diigo Suarez de Figucroa:

<Eva y Ave, ó Maria triunfante. Tlieatro de la crudícion y philosolia christiana: en

que se representan los dos estados dei mundo : caído en Eva, y levantado en Ave.

Primera y segunda Parte. Ponesc tambien el tratado dei Dominio sobre la fortuna

dei mismo Autor. Traducela en lengua castellana el Dr. Don Diego de Figueroa.

Madrid... 1731. In-fol. de?-E reimpressa: Murcia... 1882. In-fol.

A edição original, rara, áo-Dominio sobre a fortuna, a outra obra de Sousa de Macedo

encorporada na edição da Eva e Ave acima descrita, foi dada á estampa: Lisboa.

Na OJiciíta de Migvel Deslandes. A custa de António Leite Pereira. M.DGLXX.XI1.

Com todas as licenças necessárias. Constitui um 4.» de XVI pags. inums. de prels.,

230-1 nums. de texto, e mais XVI. inums., finais, de índice.

M&.\ FLORES
II
DE || ESPANA, jl

EXCKI.ENCIAS
||
DE PORTUGAL, || EN

QUE ISREVEMENTE SE THATA DO
||
inejor de lus liiítorias, y de todas lus ,

dcl mundo delde
|| íii principio haíta nuelUos lienipos, y le defcubren

1| /^ C^J^ZO â
inuclias niievas de proveciío, y curiofidad.

jj
PlilMEIlA PARTE.

||
A MA-

GESTAD DEL REY GATHOLIGO
jj
de las Efpanas || DON PHILIPPE IV.

||

POR
li
ANTÓNIO DE SOUSA DE MACEDO || Sw A/oio FidnUjo, y Cavalleru

dcl Hahiio de Chrifto.
||
(Vinlieta ornamontal

;
gravura em madeira) 1| COIM-

bRA;||Na Officina de ANTÓNIO SIMOENS FEURE\'HA,
||
Impreflor da

Univeifidade, Anno de 1737. || \\
Com todas as licenças neceffarias.

In-fol. de XII pags. (prels.) inums. e 300-78 nums. E.

As XII pags. prels. inserem o seguinte: dizeres do frontispício acima transcritos, impiessos,

em linhas alteniadas, a preto e vermelho (pag. I ; a II em branco) ; em caracteres itáli-

cos, a Dedicatória a Felipe IV (Começa pela formula: «SENOR:>, e fecha : «Dios

gu.arde la Caíholica Perfona de V. Mageftnd, como la Chriftiandad ha menefter, y Tus

varrallos defeam.
|| ANTÓNIO DE SOUSA DE MACEDO..) (pags. III e IV) ; também

em caracteres itálicos, outra Dedicatoiia ; «AL REVNO [| DE ||
PORTUGAL, !| EL AU-

TOR.» (Principia: «Muy Alto, y Podetofiffímo Rcyno, rober,ina M&naichia.>) (pag. V);

Prologo «AL LECTOR.. (pag. VI e VII); cm caracteres itálicos: «AO AUTOR DAS
EXCELLENCIAS DE PORTUGAL. H SONETO. ||

De Dom Francifco Manoel e

Mello.», e: «De Sebaftiaõ da Cofta, .10 mefmo. 1| SONETO., (pag. VIII); «LICEN-

TOU 11 gg
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ÇAS.» (Do Santo Officio.-Do Ordinário. -Do Paço.) permitindo a impressão da obra

(pags. IX a XI) ; e o ÍNDICE !| DE LOS CAPITVLOS, QUE SE CONTI-
11 enen en

efte libro.» (pag. XII).

As 300 pags. imediatas inserem : de pag. 1 a 287 o texto da obra propriamente dito, que é

dividido em XXIX Capitulos, fechando conr os dizeres : >FINIS.
|| Laus Deo. Virgiiilque

MalrL> ; a pag. 288 em branco ; e de pag. 289 300, a duas cols., o «ÍNDICE ]| DE
LAS PRINCIPALES MATÉRIAS, QUE

|1 fe tratait en efte libro.» A rematar o usual

-FIN,
Nas 78 pags. finais, com frontispicio especial, decorre

:

ARMONIA
II
POLITICA

II
DOS

II
DOCUIWENTOS DIVINOS

|| conr as conveniências de

Eftado : || EXEiWPLAR ;i DE |[ PRÍNCIPES |i
No governo dos glonofirrimos Reys de

Portugal.
II
AO SERENÍSSIMO PRÍNCIPE |1

D. THEODOSIO,
i| POR || ANTÓNIO

DE SOUSA DE MACEDO. || (Vinheta tendo no centro as conhecidas iniciais simbó-

licas da Compa de Jesus :-I H S) || COIMBRA: || Na Officina de ANTÓNIO SI-

MOENS FERREVRA,
li
Impreffor da Univerfidade, Anno de r737.ll || Com

todas as licenças neceffarias. In-fol.

Na pag. 1 o frontispicio ; a pag. 2 em branco ; nas pags. 3 e 4, em caracteres itá-

licos, a Dedicatória ao Príncipe D. Teodósio ; de pag 5 a 7 a «INTRODUÇÃO.> ;

c de pag. 8 a 78 o texto da Armonia propriamente dito, que fecha com o costunrado

-FIM., a que se segue um florão de remate representando um vaso com tuna plata

florida (gravura em madeira).

Na composição tipográfica, esmalt.nd.as de lindas letras iniciais, cabeções decorativos e flo-

rões de remate (gravura em madeira, aplicaram-se camcteres redondos e itálicos de vá-

rios corpos.

Obras muito cstimad.is. Segunda edição; impressão, nítida, sobre magnifico papel de linho.

Já bastante RARA. Belo e.\enrplai.

A primeira edição, muito rara, dis- Flores de Espana, excelências de Portugal, ou seja a

primeira das diras obras que a edição acima descrita cornpreepde, foi dada a lume;-
EN LISBOA.

II il
Com todas las licencias necessárias. || Impressas por lorge

Rodriguez. Afio 1631. In-fol. peq. de XVI ff. innms. de prels. e 252 nums. de texto.

As peças prels. são as mesmas que vcem na edição a que j>ertence o exemplar da Li-

vraria Azevedo-Samodães. A primeira reimpressão saiu : S. Ind. de log., J. Rodriguez,

1661, e consta de um foi. de XVI ff. nums. de prels. e 252 nunrs. ira fienie lEdição

registada, sob o n.» 2999, no «Catálogo... de la Libreria de los Bibliófilos Espanoles

- Viuda de Rico, Madrid, 1909).

3264- LVSITANIA LIBEHATA. . .— (No \^é da frente da sétima pag.

piei. :)—LoNDiNi,—In Officina Bichardi Heroit, Ann. Dom, 1645.

i^Do rosto OH portada damos, em jolka aparte, o scç/uinte exacta re}jrodução foto-

' zincoyrãfica).

In-fol. de XXVIII pags. (prels.) inums., 794 nums. e mais XX inums.,

finais. E.

As XXVI II pags. prels. compreendem o seguinte: portada (acima reproduzida foto-zinco-

gráficamente ; pag. I; a II em branco); sete poesias latinas, precedidas das respectivas

epigrafes: «DE LIBRO LVSITANIA LEBERATA. || Auctore D. António deSoufadc
MACEDO.

II
Doctor Antonius Moniz de Carualíio...'-• kD LVSITANIAM.

|| Doctor

Felicianus Dourado, Eques Ordinis Chrifti, Sena-||tor Regias in Senítu Portuenfi.»

(pag. Ill) AD AVCTOREM.
II
yoa««es Suares de Britto, Saci-a: Theologia; Do-

ctor. ..»-«LECTORl.
II
Pater Baltliajar de Oliveira Luntan.»-«Anonomy dependen-

tls ex Rege CASTELL^.. (pag. IV) -<DE LUSITÂNIA LIBERATA.
II Aut/.ore D.

António de Soufa de Macedo, 6:c,
||
(«DecaPticon hoc, amoris ergo

|| Et Authori, 81

Operi, inittebat-jAcoBis //oiir// Aruiiger, Anglorum Mercurius») (datada e sunscrita

no fim: «Londini 4." Nonas xbris 1044.-). H. Brit Anglus...; pag. V)-5AROVMEN-
• TVM OPERIS.

il
Per Miniftrum Potentiffimi Principis amici ||

Casiella.m.» (pag. VI) ;

Titulo do írontispicio («LVSITANIA LIBERATA|| Ab Injufto Caftellanorum domínio.

RESTITVTTA... || 1| Lc.NurM, 1| In Officina Rickard Heron, Ann. Dom. 1145..)

(pag. Vil); dois versículos do Pafl. 97 (pag. VIII); Dedicatória; «SANCTISSIME
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PATER.
II
AVQVSTISSIMVM IMPERIVM, SERENISSIMI REOIS, H ILLVSTRISSI-

M;E RESPVBLICS, IICLARISSIMI PRÍNCIPES.» (subscrita por ./Intó«í«s de Sou/a
de Macedo.-: pag. IX; a X em branco); .OMNIBVS.>-.LECTORI.. (pags. XI a

XIV) : 'CENSVRA || Brevis ad Cajtellanorum fcriíita qucc vidl poft bujus ||
voluml-

nis imprejfionem.t (pags. XV a XVIII); «Errata Principaliora Imprefsionis fie cor-

rige.» (pag. XIX); «ELENCHUSIJ Paragraphorum, B: Capitum Prcemiis, ! Libris, &
Appendico (pags. XX a XXVI) ; e uma gravura reproduzindo a figura da LVSITA-
NIA (pag. X.XVII ; a XXVIII em branco).

De pag. 1 a 794 decorre o texto da obra propriamente dito, que fecha com os conheci-

dos dizeres latinos: ' FINIS. [[ Laus Deo, Vtrgltiique AíaW», a que se segue uns

dizeres do PJalnt. 117. vetf. 23. e, depois, a «PROTESTATIO.. do autor. As XX
pags. iuums. finais inserem: na pag. 1: .TEXTVS jl Júris Canonici, Civilis, 8: Lufi-

tani fpecialiús
II
declarati hoc opere.v {Ex Jure Caiioiiico.-Ex Jure CMle.-Ex Jure

Lujltano.); e de pag. II a XX, a duas cols. : <INOEX |i Rerum niagis notabilium in

hoc tracl. |; Luntania liberata.», a que põe remate o costumado -/7/V/S.

.Na composição tipogiáfica, muito perfeita e adornada de lindas letras de desenho de

fantasia, cabeções decorativos e liorões de remate ornamentais (gravura em madeira),

empregaram se belos caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Além da gravura reproduzindo a figura da Lusitânia, o volume contém mais: retratos

de D. João IV (impresso em H. aparte e colocado em frente da portada) e D
Afonso Henriques (pag. 58), D. João I (pag. 143), e ainda nove belas estampas de

pagina inteira, cinco das quais reproduzindo, respectivamente : uma arvore genealó-

gica ; o aparecimento de Cristo a D. Afonso Henriques antes da celebre batalha

d'Ourique ; D. João IV, sentado no trono, que é ladeado pelas figuras da Justiça e

da Paz, que suspendem a coroa real por sobre a cabeça do monarca ; o mesmo D.

João IV, a cavallo, conduzindo os seus exércitos contra as hostes castelhanas; e as

armas reais portuguesas. Todas as estampas são finissimaniente gravadas a buril em

chapa de metal, apresentando algumas a respectiva rubrica do artista em forma de

monograma : I D ; e ainda uma outra a rubrica por extenso : Io. Droeshout sculp.

Livro em geral interessante e, relativamente ao assunto que versa, de alto valor. Ma-
gnifica edição, ainda a única vinda a lume. Os exemplares são, presentemente,

MUITO RAROS, sobretudo quando completos e tão perfeitos como está o que ex-

pomos agora á venda. - Catálogo Palha, n.o 2956.

32tí5 VIvYSSIPO... Em Lisboa... Anuo rti; 1640.

{Do frontispício davios, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincogràfUa).

Tn-8.^ peq. de VIll ff. (piel.s.) inums. e 192 nunitrarlas na fienle. li.

Na frente (verso em branco) da primeira das VIII ff. prels. o fiontispicio (acima reprodu-

zido em fotozincografia) ; nas ff. II e III as tLlCENC,AS.' permitindo a impressão

do Poema, das quais uiii.i (a primeira) é subscrit^i ])or Frey Ayres Corrêa, e outra

(a sexta) por Diogo de Paiua de Andrada; na fiente da fl. IV a Errata e Emida;
no verso da mesma fl. IV e na frente da V cinco decimas cie homenagem á obra e a

scu a\itor, subscritas por Aníonlo de Almada de Mello ; na ])arte stiperioi do verso da

mesma fl. V um Soneto ao mesmo intento, subscrito por Dom Diogo de Lima; na

parte njferior do verso da referida fl. V e na parle superior da fiente da VI outro

Soneto ao mesmo motivo, subscrito por Fernam Pereira de Castro; na parle inferior

da frente da aludid.t fl. VI outro Soneto, precedido da epigrafe : =Alludindo ao tratado

que o Autor || compoz, intitulado, '| Flores de Efpanha, E.fcellencias de
jj
Pottugal> e

subscrito por Diogo Gornez de Abreu; no verso da mesma fl. VI e na parte superior

da frente da VII unia poesia subscrita por António Barbosa Bacelar; na parle inferior

da frente e nn parte superior do verso da referida fl. VII outro Soneto, subscrito por

Vicente de Ousman Soares; na parte inferior do verso da mencionada fl. VII duas

decimas subscritas por Alonso de Atcata, y Herrera; na parte supeiior da frente da

fl. Vlli um Soneto subsciito por Pedro de Noronha de Andrade ; na parle inferior da

referida frente da fl. uma poesia latina subscrita poi Dtdacus de Paiva de Andrada;
na parte superior do verso da mesma fl. VIII outra poesia latina, subscrita por Emma-
nuel Pires de Almeida ; e, finalmente, na parte inferior da referida fl VIII e ultima
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das prels. iiin Soneto anónimo, precedido da rubrica: 'Da Mufa que o Autor invoca

, ao Cãio\ilX. Octam 39.»

De fl. I a 192 decorre o Poema propriamente dito, que fecha com o usual— FIM, a que se

segue ainda os conhecidos dizeres latinos: «LAVS DEC. || Virginique Matri.>, e depois,

por remate, uma pequena vinheta de ornamento.

Na composição tipográfica, quasi despida de quaisquer ornamentos, empregaram-se caracte-

res redondos e itálicos de vários corpos.

O volume é constituído por vinte e cinco cadernos do impressão de oito ff. cada um ; o

primeiro (as ff. prels.) rubricado, 110 pé da frente da segunda, terceira e quarta ff., res-

pectivamente ; ^t 2, i^ 3, !< 4 ; os vinte e Ires imediatos rubricados, no pé da frente

das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4 a Z, Z 2,

Z 3, Z 4 ; e o ultimo, no pc da frente das quatro primeiras ff.: Aa, Aa 2, Aa 3, Aa 4.

Na rubrica dos cadernos não aparecem, como é usual, as letras J e U.

A Licença e parecer de Fr. Aires Corrêa, interessante, c nniito encomiástica para o poema

e seu autor, é do teor seguinte

:

Vi efte liuro, cujo afumpto lie gloriofolla quem o trata, & naõ menos agra- 11 dauel a

quem o lee, pois vè ncllc a finida-
1| çaõ de Lisboa por Vlyffes, & a elegância

li
do

Poeta no que efcreue de hfla Cid.ide,
||
não mais famosa |X)r quem a fundou, que

||
por

quem a dà eTtanipada ao mundo
;
que 1; fe he no efcreuer fegundo, he fê primeiro || na

excellencia com que o faz, lu) leuan- 11 t.ido com que illurtra as grandez.is Portu-
||
gue-

zaf , na fuauidade dos verfos com que || as canta, dignos de Terem eternamente a])
||

plaudidos
;
porque 110 fecundo campo de {{ matérias virias, no dcfconcerlado, & con-

II
fufo de coufas tantas, compõem hi'ia armo ||

nia de todas, que, qual mufica, não fò

nas
II
vozes, mas na ordé delias, nos recrea. Lou- 1| uores faõ do Autor aquiridos dign.v

raente
||
por Tuas obras, que todas merecem fer |1 celebradas com a inipreffaõ. Em S.

Do-
II
mingos de Lisboa, em 21. de Dezembro ]| de 1637.il/v-iK Ayres Corrêa. \\ Caiifi-

cador do Coafelho geral.>

Poema clássico e muito estimado ; escrito em oitava rima e dividido em treze Cantos. Edi-

ção primeira, a mais presada dos bibliófilos. Os exemplares são actualmente RARÍSSI-

MOS.—Catálogo Palha, n.o 845.

A única reimpressão que o Poema conta até hoje foi também dada á estampa em Lisboa,

em 1S4S. Constitui um 8.0 peq. de XVI-294-I pags.

3266—Sousa Lobo (A. M. de).—Obras dramáticas de. .. bacharel formado em

/T^ n /^ n direito, e membro do Conservatório Real de Lisboa. (Vinhela de orna-

ym^U mento). Forto: A'a Typogi-aphia de Faria Guimarães .. . 1841-42. In-S.°,

c^-^^ 3 opúsculos de XXII-64-III; 68, e 56 pags. em um vol. E.

Os três opúsculos compreendem, respectivamente : «O Emparedado. L>rama, em trcs

actos, e em proza.^ ;
— <A Cigana ou uma noite de natal. Drama original portuguez

em 3 actos.»;— <A Moura. Drama original portuguez em 3 actos.»-Peças apreciadas.

Edição primitiva, e a única publicada. Pouco comum. Bom exemplar.

3267—Sousa Monteiro (D- António Xavier de).—Cartas pastoraes e outras

providencias diocesanas do Bispo de Beja... 1883-1889. Volume I (tinico

C' publicado) (Escudo das armas do mesmo prelado). Lisboa: Typographia

Universal. . . 1889. Iii-S." de IV-374-I1I pags. E.

3268—Sousa Monteiro (./osé Maria de). - Historia de Portugal, desde o rei-

nado da Senhora D. Maria primeira, alé á convenção d'Evora Monte : Com
um Resumo histórico dos acontecimentos mais notáveis que tem lido lo-

^ gar desde então ató nossos dias. Lisboa: Typ. de António José da Jio-

cha... 18S8. In-8.« peq-, 5 vols. de VI-42Õ, IV-511, lV-508, lV-523 o IV-

208-1V pags. E,

Esta história serve como que de continuação á de António de Moraes e Silva (veja-se

no Catálogo, o n.» 2150). Estimada e pouco vulgar. Bom exemplar.

O

M'



Portada alegórica da obra descrita no Catálogo sob o n.- 3-67.

O original mede 339X228mra.
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3269—Sousp Moreira (Matwel íte).-THEATRO || HISTÓRICO, |1
GENEALÓGI-

CO.., PARIS... M. DC. XCIV. (1694).

ilio Ifontispicio damos a exacta reprodução fotu-zincogralicu que se.çfiie]

T H E A r R O //j/^^
HISTÓRICO.

GENEALÓGICO.
Y PANEGYMCO

£ B. t C I D o

a Ia ímmorcaJídad de la ExcelcnciíTimaCaíà

D E S OU S A.

Por Manuel de S o u s-A M o R E Y R A

D E D I í. il L E

Al ExctitNrissiMO SenoR

Carlos Joseph de Ligne.
Marques de Arronches, Senefcal de Haynaut, Príncipe

dei S R 1. dei Conlejo de Su Mageftad , &:c.

PARIS
b N LA E M P R E N T A REAL.

l\.. 3 u » N A N I s s O N , Direaor de diclia Emprenta.

M DC XCIV
(O original mede 310x184""")

In-fol. gr. de portada alegórica, X pags. (prels.) inums., 34 (nums. de 15

a 48)-986 nums. e mais XIII inums. e uma em branco, finais. E.

As X pags. prels. inums. compreendem o seguinte : ante-rosfo (pag. I ; ali em branco)

;

frontispício (pag. III ; a IV em branco) ; e, em belos e salientes caracteres itálicos, a

Dedicatória: «AL EXCELENTÍSSIMO SENOR |1 CARLOS JOSEPH || DE LIQNE,
||

SENESCAL DE HAYNAUT,
I|
PRÍNCIPE DEL S. R. 1.

|| Marques de Arronches....

(encimada por uma vinfieta alegórica, no centro da qual se vê o escudo d'arraas do
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mesmo Priticipe) começando : -«EXcslentissimo Sb.vok.», e rematando : «... Lisboa 15.

de Asofto de\\ 1693. |] Excblkntissimg Se.nok.
|| B. L. M. de V. E. || Sii más rendido Ve-

nerador. |[ M*nubl de Sousa Morsvra.» (pags. V a X).

As 34 pags. imediatas (nums., como se disse acima, de 15 a 48) contéem as sccuiiit''S peças

de prels. : ^CARTAllde DoN Francisco df. Scvsa delConfejo de S. Mage-l\ ftad...',

a Manoel de Sonsa Aloreiía (datada e subscrita no fim: «...Lirboa i. de Setiembre de

1693. nDoN Francisco de Socsa.») (pag. 15); outin Carla: cJoseph de Faria Enviado

por El Rey Nueftro SeUor a El
|| Rey Catliolico, Quarda-Mayor dei Real Archivo dei

Tombo., ,\\. SnfioR Manori. de SorsA Morevra.» (datada e subscrita no fim ; «... Ma-

drid 27. de lulio de 1693, |1
B. L. M. de V. M. |1 Sn Mayor Servidor, Joskph de Fa-

ria.») (pags. 16 e 17); 'CENSURA\D. M. R. P- M. D. RApnAia Blutrai.» (datada

e subscrita no final .'.,. Lifboa eii || la CaTa de mieflra Sefioia de la Divina Pioviden-

cia 30. de Enero 1! de 1691.
|| Sicrvo de V. M. muy affeclo, || D, Rapuabl Bluteau.v)

(pags. ]S a 26); em caracleics itálicos, o -PROLOGO", lematando por um lindo flo-

rão (gravura a buril em chapa de metal ; também em caiaclercs itálicos : -AL \\
THEA-

TROllOENEALOQICO, liqne efcrive || cl Seííor Manvei, de Sucsa Morevra,
||
uma

pluma modeftanicnle affectuofa fe recaia en nno,
|| y oiro appelido fuyo, dedicando

efte Acroftico
il
SONETO.» (pag. "5); ainda em caiacleies itálicos c em homenagem AL

AUTOR, Sonetos de Fernando Teles da Silva, Conde de Vilar Maior j João Gomes da

Silva, Conde de Tarouca; António Teles da Silva, filho do Marquês de Alegrete; Fran-

cisco Xaviei de Menezes, Conde da Ericeira (ao Soneto deste titular seguem-se quinze

quadras suas lambera consagradas a Sonsa Moreira) ; Heitor de Brito Pereira, Desem-

bargador da Relação do Porto; Diogo Correia ria Silva, Visconde de Asseca ; Francisco

Mascarenhas Henriques ; Dr. José da Cunha Brochado ; Manuel Nogueira de Sousa

;

Dr. Manuel Gomes da Costa; João Pereira da Silva; Fr. Tomás Curado; Francisco

Bernardes de Figueiícdo; e Dr. Manuel Gomes de Palma (de pag. 36 á parte superior

da 44) ; «AL AUTOR || El Doctor Mamel Fernandes Pereira..
||
ROMANCE EN-

DECASVLABO.s (catorze quadras; paite inferior da mesma pag. 44 c pag. 45); «AL

AUTOR ilJuLio DE Melo, y Caftio.» (doze quadras; pag. 46 e parte superior da 47);

«AL AUTOR
li
Sebastiam Pereira Pimentel.» (doze quadras ; restante parle da mesma

p.ig. 47 e parte superior da 48) ; e outro Soneto : «AL AUTOR. ||
Lius do Cooto Fh-

Lis.» (parte inferior da referida pag. 48 (aliás 34 c ultima das pertencentes ao segundo

grupo de numeração).

De pagina 1 a 986 decorre o lexto da obra propriamente dito, que abre por um «APPA-

RATOU A 1 A
II
HISTORIA., (pags. 1 a 8) e fecha com o nsiial-EL FIN.-Das XIII

pags. inums. finais, as XII primeiras inserem, a duas cols. de composição, o «ÍN-

DICE» ; e a XIII, a uma só medida de composição, a «Fee de Erratas» (no texto e «Eu

el índice..).

Na composição tipográfica, muito perfeita, empregaram-se formosos e salientes caracteres

redondos e itálicos de vários corpos, sendo a impressão, nitidissima, feita sobre óptimo

papel de linho, muito espelhado.

Obra interessante c muitíssimo estimada ; consta da descrição das vidas ou biografias, em
que se divide, de ascendentes e descendentes da Casa de Sousa, rematando cada descri-

ção por um Elogio em verso. Explendida edição, tida como um dos bons espécimes das

artes gráficas francesas do século XVII ; e a par do seu belo lavõi tipográfico, incluindo

a nitidissima impressão, apiesenta uma parte artística (gravura em cobre) verdadeira-

mente notável pelo primor da execução - portada alegórica, de que damos em folha

á|)arte a reprodução foto-zincográfica, vinheta do frontispício, trinta e duas letras de

desenho de fantasia, 31 cabeções alegóricos, 25 florões de remate ornamentai^ uma gra-

vuia de pequenas dimensões (intercalada no lexto da pag. 179) e trinta e imia outras

de pagina inteira (impressas em separado) reproduzindo retratos das personalidades bio-

grafadas, á excepção de duas que mostram monumentos tumulares. Estas 31 gravuras

de pagina, colocadas, uma a uma, á frente da respectiva biografia, lêem quasi tod.as a

rubrica do artista : P. Oljlari Sculptor Regias \\ litvenit et Jedt Partfljs.

Salva, quando descreve a obra de Sousa Moreira no Catálogo da sua opulenta biblioteca

(ri. o 3603), acrescenta em nota o seguinte :

«La edicion es hermosa, y cada biografia llcva ai frente un belo retrato grabado en

cobre por Giffart, y un elogio en verso ai fin.
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«Estrano que Briinet no mencione este magnifico volumen; sospecho que Io costeó

D. Carlos José de Ligne, marques de Arronches, casado con una descendiente de la

casa de Sousa, y sin duda se liraron poços ejemplares que dubieron distribuirse priva-

damente.»

Os exemplares são, actualmente, MUITO RAROS ; sobretudo quando completos e tão per-

feitos como está o que expomos agora á venda.

O facto da numeração das 34 pags. imediatas ás VIU prels. começar em 15 e terminar

em 48, não justiSca falta de qualquer texto preliminar no nosso exemplar, pois essa

mesma irregularidade se notava no exemplar de Salva, como afinal em todos os até

agora conhecidos. Talvez que, devido a qualquer circunstancia hoje desconhecida,

se tivesse efectuado a supressão de alguma ou algumas peças prels. antes dos exem-
plares virem a publico.

3270—Sousa Pereira {Pedro de).—MAYOH
||
TRIVMPHO

1| DA || MONARCHIA J

LVSITANA,
II
KM QVE SE PROVA A VISÃO

||
do Campo de Orique, que (^ //éCP <i>

teve, ^ joroit o pio \\ Rey Dom Affonfo Henriques com os ||
três Estados

em Cortes.
\\
COM QVE SE DA SATISFAÇÃO AO

||
que fobre a melrna vi-

iaõ fe pede per Caítella em || o livro, que fe imprimio em Anvers an.

1639 II
intitulado Philippus Prudetis demonftratus. Author o Doutor loão

il
Caramuel.

I|
COMPOSTO POR PÊRO DE SOVSA PEREIRA

\\
THEO-

LOGrO
II
Dedicado a noffa Senhora da Graça da Igreja de Almochave

||

da nobre, ^ antiga cidade de Lamego, onde fe fise- || ram as primeiras

Cortes, que aqui vão. || || EM LISBOA
|| Com licença da S. Inqui/i-

ção, Ordinário, ^ Paço.
||
Por Manoel da Sylva, anno MDCXLIX. (1649).

In-4.'' de XXXII pags. (prels.) inums, e 296 nums., além de mais uma
inum. de Erratas, final. E.

As XXXII pags. prels. compreendem o seguinte : dizeres do frontispício acima transcri-

tos (emmoldurados por um 6lête; pag. I ; a II em branco); 'DE OONSALO COR-
RÊA PINTO

Ji
Genro do Aut/tor. || DECIMAS., (dez ; pags. Ill a V e parte superior

da VI); em caracteres itálicos: «IN CARAMVELEM
l! £/;/^ra/nma.» (parte inferior

da mesma pag. VI) j em caracteres itálicos e alguns redondos : -DEDICATÓRIA || a

noffa Senhora.» (subscrita no fim : «Vorfo indigno feruo. Pêro de Soufa Pereira.» ;

pags. VII a IX); «PROLOGO., (pags. X a XII); .INDEX
!i
DOS CAPITVLOS, QVE

II
NESTE LIVRO SE||CONTEM.> (pags. XIII a XVI); em caracteres itálicos : .CO-

PIA DO IVRAMENTO DEL
li
Rey Dom Affonfo Henriquez primeiro defte

||
Reyno,

febre a vifaõ do Campo de Ourique, H fielmente trafladada de um livro intitulado, n

Philtppe Prudente, feito por loannes Caramuel
||
Religiofo Dunenfe da Ordem de

Cifter, Dou
|| tor em Theologia, & Abbade Melrorenfe, Ij impreffo em Anuers no

anno de 639. per induftria do Conde Duque gram
:l
privado de Philippe IV. em |[

ordem a fazer província 1| o fublimado império || Lufitano || Cenfura Caramuel efta

/anta vifaõ na forma, que a W ella fe fegue, que foi o motivo de-
1| fta obra.', que

remata com um florão de desenho de fantasia (uma tassa com Sores ; gravura em ma-

deira; pags. XVII a XXIV); e, em caracteres itálicos; .CORTES DE LAMEGO.
||

Datum im prima congregatione Regis Al-|] phonfi, Henrici Comitis filij, &nepotis||

magni Regis Alphonn VI...» (pags. XXV a XXXII e ainda duas linhas da primeira

das pags. nums.).

As 296 pags. nums. inserem: de pag. 1 a 8, começando pela respectiva epigrafe:

•^Primeiras Cortes dei Rey D. Affonfo Henriques, Jitho do Conde Henrique, ^
neto do grande Rey || D. Atonfo VI. de Leão, nas quaes fe estabelecem \\ leys, ^f
fe trata de negócios do Reyno, ^ de ou- II trás muitas coufas de grande pondera

{ão, ^y- mo- 1| mento.>

(é a ultima das peças prels. em versão portuguesa) ; e de pag. 9 a 296 o texto pro-

priamente dito da obra, que, dividido em duas Partes (a primeira com 27 Cap. ; e 1
segunda com 17), fecha com o usual -EINIS, a que se segue ainda por remate um
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^A

<^

florão ornameutal (gravura em madeira) que tem no centro as conhecidas letras sim-

bólicas da Comp» de Jesus: I H S.

Na composição tipográflca, ornada de letras iniciais de desenho de fantasia e de três ou

quatro Horões de remate (gravura em madeira), empregaram-se caracteres redondos e

itálicos de vários corpos.

Q volume é formado por trinta e nove cadernos de impressão de quatro ff. cada um: o

primeiro rubricado, no pé da frente da segunda, terceira e quarta ff., respectiva-

mente : 2, 3, 4; o segundo, no pi da frente das três ultimas: + 2, t 3, t 4 ; o ter-

ceiro, no pé da frente das três primeiras : §, § 2, § 3 ; o quarto, no pé da frente das

mesuias quatro 6. ; I, 2, 3, 4 (estes quatro primeiros cadernos são constituídos pelas

XXXII pags. prels.); o quinto, no pé da frente das quatro ff.: ^, ^ 2, ^ 3, *! 4;

os vinte e um imediatos: A, A 2, A 3, A 4 a X, X 2, X, 3, X 4 ; es doze imedia-

tos Aa, Aa 2, Aa 3, Aa 4 a Mm, Mm 2, Mm 3, IMm 4 ; e o ultimo, no pé da frente

das três primeiras ff., respectiv.tmente : Nn, Nn 2, Nn 3.

Esta obra de Sousa Pereira, singularmente elogiada pelo P. António Vieira, foi escrita

para pôr em evidencia os direitos de D. João IV ao trono de Portugal, ijnica edi-

ção publicada. MUITO RARA. O exemplar não tem a 11. de erratas final e uma es-

tampa representando a aparição de Cristo a D. Afonso Henriques. Assim mesmo,
apreciável e valioso.

3271—Sousa Telles [João José di).—Anniiaiio portuguez, scienlifico, litlerario

e artístico, por... Primeiro (e único) armo. 1863. Lisboa: Typ. Univer-

ij ,, p *'«'•• í*''^- In-^-" cie XIX-268-I paga. E.

' Publicação interessante a diversos motivos e estimada. Insere correspondência epistolar

de algumas person.ilidades então em evidencia nas letras, na politica, etc, d'entre a

qual mencionaremos uma carta do Imperador do Brasil O. Pedro II a Inocêncio

Francisco da Silva. Contém também apreciações a obras de Camillo Castello Branco.

Acompanhada do retrato do autor em gravura a buril lassinada -Souzo), impressa aparte.

3272— Sousa Vaz (Francisco Assis).—Kelagão histórica, statislica e medica

^—^ da cliolora-morhus em Paiis, precedida da Topogrupiíia desta capital,

por, . . Faris, Em Casa de J. P. Aillaud. . . 1833. (A meio do verso da fl.

do anle-rosto : Paris, Na Ofpcina Typoyraphica de Gcetschy Fils et Com-
pagnie. ..). In-S.» de VI-lV-:{72-IV pags. E.

As primeiras IV pags. prels. constituem as ff. do ante-rosto e do rosto; e as IV prels.

imediatas inserem o •PREFACIO.» Nas IV pags. finais decorre a «TABOA DAS MA-
TÉRIAS..

Livro estimado. Edição adornada com nuia litografia colorida.

3273—Southey C-Boôerío;.—HIST0R1.\ || DO BRAZIL
|i
TRADUZIDA DO IN-

-P
-, GLEZ

II
DE

I!
ROBERTO SOUTHEY

II
PELO D' LUIZ JOAQUIM DE OLI-^ VEIRA E CASTRO

|i
E ANNOTADA || PELO || CÓNEGO Dr J. C FERNAN-

DES PINHEIRO
II

—
II
TOMO PRIMEIIW ||

- RIO DE JANEIRO |1 LIVRA-
RIA DE B. L. GARNIER II RUA HO OUVIDOR, 09

i!
PARIZ, GARNIER IR-

MÃOS, EDITORES, RUA DES SAINTSPÈRES, 6
||
—

||
1862.

||
Todos os di-

reitos de propriedade reservados. (No pé do verso da fl. do ante-rosto:

«PARIZ.—TYP. DE SIM.ÀO RAÇON E SOC, RUA D'ERFURTH, ff». Jn-S.»,

6 vols. de IV-501 ; IV-480 ; IV-454 ; lV-474 ; 1V.S62, e IV-540 I pags. E.

História e versão muito apreciadas. Bela edição, nitidamente impressa. Já pouco vulgar

no mercado. Bom exemplar ; aparte uma pequena mancha d'agua na parte inferior

das primeiras pags. do tomo 4.o

Na primeira e segunda pags. do tomo I vem um Preambulo -AO LEITOR.» (subscrito:

"•TRADUCTOR.»)
; e nas pags 3 e 4 o .PREFACIO DO AUCTOR..

3274—Souto (Dr. Agostinho António do).—Exame e refutaçSo dos pareceres

constantes dos supplementos á Coimbra Medica iicerca do Processo-Crime
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iJe Uihino de Freitas. Porto : Imprensa PorUujueza .. lf>92. In-8.°deXV-

US [):\gs. E.

As pags. prels. V a XV inserem um Preaoibulo, epigrafado: «Orientação preambular.>

(datado e subscrito no fim: «Porto, 6 de dezembro de 1892. \\Dr. A. A. do Soiiio.').

•'1275- Souvestre (Émi!e].—Le Monde tel qtril &era, par. . . , Illuslré par MM.
Rortall, O. Penguilly et S.t-Germairi. (Vinheta alegórica). Édité par W.
Coqueberl, Faris, Rue Jacob, 48. {No pé do verso da 11. do ante-rosto

:

Paris.— Tijp. Schncider et Langrand. . .). In-8.o gr. de IV-324 pags. E.

Obra interessante. Edição adornada de grande numero de curiosas ilustrações, sendo

muitas delas impressas aparte.

3270-Soveral {Fr. Roque de).—mSTORIA
1|
DO INSIGNE APPARE- |1 cimento

de N. Senhora da Luz. . . Em Lisboa . . 'õw.

(Du fronUspicio damos a seguinte exacta reprodução foio-zincográfica)

:

(^^"'o

//^^'Od

COMPOSTA PEIJ.0 PAVBj: FK:
'í^omie doSoueral,^l{eJi2<ofo da Qráern de

Cnrisj\orreoadoT'J^enle de Thcologin na

rnefmaOidem i^exornrnaJnr ¥às três

orqej mUlares, natural ae LafT^cgo

liCfncflJ&níJshca.TprTedro Craibccd-j i ou

(O oriíjinal mede lilr.xijj-"'")

In-á:.° de portada, VIU ft'. (prels.) inums., 213 nums. e mais duas inuiiis.,

finais. E.
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As VIII ff. prels. contéem o seguinte : «LICENC.AS.» permitindo a impressão da obra, a

primeira das quais (latada e subscrita no final: <En erte Collegio de S. Agurtintio

de Lisboa, a si de De- 1| zembro de 6oq.\\ O Douctor frey António Freyre.» (ú I);

Dedicatória : -AO NOME DA MVY || ALTA, E MUYTO PODERO 1| fa Senhora da

Luz, Emperalriz do Ceo
|| & da terra, Virgê Mãy do Filho de |1 Deos : dedicatória de

fcu indigno
II
feruo, Irey Roque de Soue||ral, profeffo Cõuentual da

I|
ordem de

Chrifto.» (frente da H. II) ; Prologo .AO LEYTOR.» (verso da mesma «. 11 e H. Ill)

;

em caracteres itálicos: .00 INTENTO E VER (s/f) || DADE DA OBRA., (tf. IV e

V); cDO TEMPO, E OC-||CASIOENS EM QVE AS IMA-
jl
gens da Virgem Senhora

Noffa, fo-
II
rão efcondidas & da maneira por

||
que Te tornarão a defcobrir || em Ef-

panha», que remata por duas vinhetas de ornamento (gravura em madeira ; ff. VI e

Vil) ; e, em caracteres itálicos, um Soneto . ^-^ DE FRANCISCO f-^ || DE VI-

LANOVA
ll
AL AVTOR.i, a que se segue, por remate, uma vinheta de ornamento

(gravura em madeira; frente da II. Vlll ; verso em branco).

De H. 1 a 213 decorre o texto propriamente dito da obra, que fecha com os usuais dize-

res- «Laus Deo Virginiq; matri , seguindo-se aindji, como remate, duas vinhetas de

ornamento (gravura em madeira) -Do verso da mesma H. 213 (ultima dasnums.iao

verso da segunda das duas ff. inunis. finais, vem o «INDEX DOS CAPITVLOS, l|

que fe contem no liuro primeyro.» (e Livros Segundo e Terceiro', que fecha com a

indicação- -Fim do Index.

>

Na composição tipográfica, perfeita e adornada de varias leiras Iniciais de desenho de

fantasia e com as vinhetas acima mencionadas (gravura em madeira), empregaram-se

caracteres redondos e itálicos de vários corpos, sendo os de corpo menor nas notas

e citações marginais que acompanham o texto.

Livro clássico e muito estimado. Única edição vinda a lume até hoje. MUITO RARA.
Belo exemplar; apenas o frontispício reforçado.

A portada (gravura em cobre) foi habilmente aberta pelo artista portuguez António Pinto,

como se infere da respectiva rubrica dividida em baixo nos dois lados da mesma
portada.

3277—Soyé {Luis /ia/aei).—Noites Jozephinas de Miitilo sobre a infausta

morlft do Sorenissimo Senhor D. Jozé, Prinuipe do Brazil. liedicadas ao

consternado povo Lu'/ilano. Por Rafael Soyé. Lisboa, Na fiegia Offlc.

(P ^ Typ. Amo M. DOC. LXXXX. (1790). . .
Jn-8.o peq. de, além do front., que

(' grav,, 248-11 pags. E.

Esta curiosa e apreciada obra é ornada com o retrato do príncipe D. José (Silva se.) ;

front gravado (Joan. Barr. inv.-t sciilp. L.x); retr. do autor (Troní. ej. p. Jer. de

Barr. ínv. O. Frols se. Lx.a) ; i| gravuras separadas do texto (a primeira assignada:

L. R. Soyé inv. dei prim... Scutp. Lx."; doze: João Thomas da Pon."' inv..-Lu-

citts SC. tx." i7S9.; outras: / T. da Fon.'-" inv.-Uc." Frols esculp. ; ainda outras

com o nome do mesmo inv. e: Luchis ; Ventura da S." ; Ramalho; Godinho sculp.,

e uma: Jer. de Barros inv.-Oaspar Frois esculp.); e \\ lindas vinhetas alegóricas

(Jer. de Barros Ferr." ini\, e pelos mesmos gravadores e mais G. F. de Queiroz f.y

3278 Sonfao. Poema erótico, que as benéficas inãon do. . . Príncipe do

Brasil ollVrece... Lisboa: Xa Offic. Patr. de Francisco Luiz Ameno.

(!) O M.DCC.L.XXXVL (17Si!). In-8.» peq. de !,XXXVI1I-125 pags. E.

Muito apreciada, sobretudo devido ás interessantes vinhetas de que está ornada, as

quais são impressas a azul e cõr de laranja.

3279—Sponcer (J. J..). -Historia de los Eslados-Unidos desde .su pritner pe-

ríodo hasta nnestros dias, por... mienibro de la SocieJad Histórica de

Nueva York... Traducida dei inglês por D. M. B... Barcelona. Monta-

ner y Simmon, Editores.. . 1868-70. In foi., 3 vols. de 51ti-X-I ; IV-644-XÍ-I,

e 788-XlIl-II pags. u duas cols. Iv

Obra importante. Luxuosa edição, ilustrada com cincoenta e cinco belas gravuras abertas

a buril em chapa de aço, devidas a alguns dos melhores artistas gravadores da

época, as quais reproduzem diversas vistas de batalhas, mapas e retratos dos vultos

/ê!^

4o
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mais celebres da América, seguado os quadros originais de Leulze, Weir, Poirel,

Chapnian e outros pintores americanos, e ainda os -fac-similes» de autógrafos de
Washington

; etc. Óptimo exeoiplar.

;-í28ii—Splnosa de los Monteros (ir. y/iomíj.s í/e).—HKHDlCOS HKCUdS.

.

En Paris... Afu» ile 1576,

(Ui> fro}itis)icto (lonios a e,raclu reprodiiç.Oo loh'-zinco(jni/ica qiie tegve)

.

e> o

[O original mede 204XÍ59'">'>)

ln-4." gr. de IV tr. (pieis.) inunieradas e 5á numeradas na frente. E.
.Ma frente da primeira das IV ff. prels. o frontispício do livro (acima reproduzidoem foto-zincogravura)

;
no verso da mesma primeira fi. uma poesia em latim nrec,-

dida da rubrica: -In Plutarchi compendium.., e seguidamente, dentro de 'vinheta
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gravada em madeira, o nome (do autor da poesia?): «lo. Aurat' Poeta Regi'.»; nas

ff. II e III a Dedicatória «AL muy Illurtre Sefior Don Diego || de Çuiiiga, Seiior

delas Villas de Flores, Çifia y el ;, Aldehuela, dei Confejo de ru Mag."* Catholica,
|{

y fu Embaxador ai pfite cerca dei Chrirtianirri- |j mo Rey de Françia.» (datada c

subscrita no final: «... a, honra, y gloria de nra Efpana, en Sant Françifco de||

Paris, a 8. dei Mes de Hebrero Ano de 1576.11 Muy çierto fieruo, y || Capellan de
V.a S.a

II
Fray Thomas derpinofa |i delos Monteros.») ; na frente da li. IV, 3 duas

cols., a «Tabla delos Varones ylluftres
il
contenidos en Ia prefente obra.» ; e no verso

da mesma 11. IV o retr., a busto, de Theseo.

De fl. I á frente (verso em branco) da 52 decorre o te.xto da obra propriamente dito,

que consta das vidas ou biografias de 52 >Varones Vlluftres, arfy Oriegos, como

Romanos» acompanhadas dos respectivos retratos, em busto.

O volume contém catorze cadernos de impressão de quatro tf. cada um : o primeiro

rubricado, no pi da frente da segunda e terceira fi., respectivamente : A ij A iij ; e

os restantes, no pé da frente das três primeiras <t. de cada um deles, respectiva-

mente: B, B ij ; B iij a O, O ij, O iij. Nota-se que não há caderno rubricado com
a letra }.

Livro curioso e mnito apreciado, sobretudo devido aos bons retratos que encerra e ás

interessantes molduras que embelezam todas as pags., molduras em que se notam

oito diversidades de desenho e motivos ornamentais que as constituem. Tanto os

retratos como as molduras constituem esmeradas gravuras em madeira. MUITO
RARO. Belo exemplar'

3281-Spirlto Sancto {C-^^iarina r/o).—RELACION
||
DE GOMO SE HA ||

FVN-
DADO KN ALCAN- 1| TARA DE POTVGAL IVNTO A

||
Lisboa, el muy

denoto Monalterio de N. S. de la Quieta-
i|
cion, por la Catholica Mageltad

dei Rey N. S. D. Plielip-
|I
pe 11. de glorioía memoria para Ias monjas pe-

\^ ^ ''
regrinas

||
de S. Clara do la primeira Regia, venidas de la Proiiin- 1| cia de

fí
' Alemania Baxa, deípues de los hereges

||
las auer períeguido, y delterrado

de
II
«erras em tierras por quatro vezes, COMPVESTA POR LA MADRE

SOR CA-
II
thalina dei Spirilu Sando Monja dei mismo Monafterio.

||
DIRI-

GIDA A LA sereníssima
jj
Infanta Sor Margarita de la Cruz, Monja en el

Monafte- || rio de las defcalças, en Madrid.
||
En efla historia fe veran muy

iluflres marlijrios, í/Me la Seraphira \\ Orãen Francifcana ha padecido con

flrepitu de publica jufliia.
\\ i|

EN LISBOA. H Por Pedro Craesbeeck

Jmfreffor dei Ret/- Aiio 1627.—In-4.» de VHI ff. (prels.) innms. e35 nums.,

além de uma em hr.anco, final. E.

As VIU .ff. prels. compreendem o seguinte: frontispício (frente da fl. I; verso em bran-

co); «LICENC,AS.» permitindo a impressão (fl. II); Dedicatória; «A LA SEIÍENIS-

SI-
II
MA SENORA INFANTA || SOR MARGARITA DE LA CRVZ, || Sor Cathalina

dei Spiritu Sancto, muy hu-||milde fierua, Talud, y paz verdadera, y ;; perfecta en

Chrifto lefu Se-||fior nueftro.», que remata por um florão ornamental (gravura em
madeira ; ff. III e IV) ; em caracteres itálicos : «PROLOGO. ||

Fray luaii de las Lha-

gas Padre de la Pro-Wuinda dei Arrábida, ai deuoto Lcctor. Sulitd en el Seiior.',

que remata também com o florão acima mencionado (ff. V a VIU).

De fl. 1 a 31 decorre o texto propriamente dito da «Relacion-, que, dividido em treze

Capitules («CAPITVLO \.\\Lamentaclon Sobre el trifte, y miferable eftado de las

\\ tierras de Alemania Inferior.» a «CAPITVLO XlII.HOe las terribtes perfecucio-

nes, y afsaltos, que haa padecido \\ las Religiofas dei conuento de Hoocltjtrata,y en

Wefpecial la Autliora, flendo moradora en\\el mifmo conuento»), é precedido do

sub-titulo :

«RELACIONljDE LAS CRVELES PER- 1| SECVCIONES, V ILVSTRES MAR- ||
ty-

rios que la Seraphica Orden Francifcana ha padef- 11 eido de los hereges en los efta-

dos de Alemania Infe- 11 rior : i dei monafterio de N. Sefiora de la Quieta-
1|
cion, que

la Catholica Mageftad dei Rey Don || Felippe fegundo de gloriofa memoria, ha
il

0^



^a;-3iulile de um dos retratos que vêem na obra descrita no Catálogo sob o n.» 3280.

O original mede 204X160nim,

(Pag 500)
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fundado a las Monjas peregrinas de || fanta Clara de la primera regia,
||
venidas de

allà eii Alcanta-l|ra de Portugal.»

e depois, rematando, um Horão ornamental (gravura em madeira) ; nas fí. 12 e 33 :

«MEMORIAL, y CA-I! RITATIVOS RVEGOS DE LA || Autliora a las madres, y her-

manas defte fancto |{
Monafterio de nueftra Senora de la

|1
Quietacion.>

que remata também por uni peq. liorão ornamental ; e finalmente nas ff. 34 e 35

;

«EPYLOGO
Ij
Fray luatt de las Llagas a los Cathollcos \\ Lcctores.^

a que põe fecho o usual -LAVS DEO., seguindo-se ainda um Horão de remate oriia- ,

mental (gravura em madeira).

Na composição tipográfica, esmaltada de letras iniciais de desenfio de fantasia e florões

de remate (gravura em madeira), empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vá-

rios corpos.

O opúsculo contém doze cadernos de impressão de quatro ff. rada um : o primeiro ru

bricado, no pé da frente da terceira tf. : •! 3 ; o segundo, no pé da frente das fres

primeiras ff., respectivamente; H, •] 2, •] 3 ; os oito imediatos, no pé da frente das

quatro ff., respectivamente: A, A 2, A 3, A 4 a H, H 2, H 3, H 4 ; e o imediato e

ultimo, no pé da frente das três primeiras ff., respectivamente: 1, I 2, I 3.

Relação interessante para o conliecimento e história das lutas religiosas nos Paizes Bai-

xos; muito estimada. Inocêncio regista-a no Dic. bibl., simplesmente pelo respectivo

titulo, não citando o nome da autora ; e isto parece demonstrar que o ilustre biblió-

grafo nunca viu qualquer exemplar da relação ; se o tivesse visto não teria certa-

mente deixado de notar que o nome da autora se encontra bem expressamente de-

clarado no frontispício do folheto, e não deixaria então, como usava, de registar a

relação precedida do nome da autora. Edição ainda a única vinda a lume até hoje

MUITO RARA. -Sousa Viterbo, A Litieratura hespanhola cm Portugal, pag. 396.

Spitilli di Campli [P. Gasparo)—Yeja-se : Leltere annva delVíndia ..

.

3282—Stael-Hol«tein {Madame rfe).—De rintluence des p;.ssions sur le bonheiír /--^ X—7n
dfs iiidividus et des nations, Par... Pariz, Chez Maradav), Lihraire... <Q ^ ^ ^
iiSiS. (No verso do ante-iosto: De l'Impriíneric d' A. Cio ..). In-8." de

lY-II-380 pngs. E.

As 11 pags. prels. inserem um- «AVANT-PROPOS.- (datado no fim: «Lausanne, ce !•

juillet 1795..).

Obra estimada. Edição rara. Bom exemplar.

3283 CBavres completes de Mívlaine Ia Baronne de Stuel-Holslein. Parh,

Firmin Didot Frèi'es. el TreuUel et WwHz... M DCCC XLIV. (No veiso do

ante-rosto: Typographie de Firmin Didol Frcrcs. . .). In-S." gr., 4 vols. de /^/^ ^ ^
IV-866, IV-341Í o IV-013 pags. a duas cols., em dois vols. E. "^

Obras muito apreciadas. Boa edição ; adornada com o retrato de Madame Stael-Hols-

fein gravado a buril em chapa d'aço (Laitgtois se), impresso em separado. Óptimo
exemplar.

328t— Stafford (P. Ignacio).—HISTUBIA
||
De la celestial Vocaciou, Misdona

oposíy/icas.. .—EN LISBOA... Ailo de 1639. ^ . y

(Do frontispício damos, em folha aparte, a exacta reprodvção foto-zi»cográlica)

.

^ O / /3^ ^ ^

In-4.° de, além da portada alegórica, IV pngs. (prels.) inums. e 13G nums. F".

Na primeira das IV pags. prels. a <Aprobacion dei mui Reuerendo P. Doct. Fr. Adrian
Pedro, Calificador de la Inquificion Suprema de Portugal., (datada e subscrita no
fim: «... Lisboa no Con-' ueiíío da Sanílfsima Trindade, em 8. de Agofto de
iõ(o.

II
Doctor Fr. Adrião Pedro..), e: <Aprobaciõ dei mui Reuerêdo P. Doct. F.

Oafpar de los Reyes
||
Calificador de Ia Inquificion Suprema de Portugal.- (datada e

subscrita no final
: 'Nefte Conuento do Carmo de Lisboa em 19. de Agofto de io,;o.
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II Doctot Fr. Oaípar dos Reis.> ; na pag. II outras Licenças permitindo a impressão

da obra; e das pags. Ill e IV a Dedicatória («DEDICACION.») ao «Sefior António

Tellez (ia Silua.> (datada e subscrita no fim: «£« Lisboa 21. de Setlembre de ifi-.i.

li
Vgnacio Stafíord.»).

Aí 136 pags. nuius. inserem o texto propriamente dito da Historia e celestial vivaclon,

que é encimado pela rubrica :

«LA CELESTIAL
II
vocacion a la mirsion de la índia, H dei Padre Marcelo Francifco

Malirtrili, Indiatico felicilTimo ! de la Conipania de IESVS<

No fim, por remate, uma carta de Marcelo Mastrili ao Capitão General António

Tellez da Silva (datada c subscrita : t Goa 16. de Mar-
\\ fo 1636. |1 Marcelo Francifco

Maftrili, Indiatico fellcifsimo, Sieruo fuyo de coraçon.») ; c seguidamente a subscri-

ção final, que damos em foto-zincogravui'a

:

Con todas las liccncus neceJJarÍ4s,

E N LISBOA.
Por António Aluarcz. A'io de í^|<?.

Na composição tipográfica, apenas adornada com duas letras iniciais de desenho de ian-

tasia (gravura em madeira), empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários

corpos.

O volume i constituído por dez cadernos de impressão: o primeiro, de duas ff. apenas

(as prels.), rubricado, no pé da frente da segunda : ^ ; os oito imediatos, de oito fi.

cada um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles,

respectivamente: A, A 2, A 3, A 4, a H, H 2, H 3, H 4; e o ultimo, de quatro tf.,

rubricado, no pé da frente das três primeiíaò, respectivamente: I, I 2, 1 3.

Além do mencionado, o volume contém lambem uma curiosa estampa (gravura primtro-

samente aberta a buril em chapa de cobre, de que damos a exacta reprodução fcto-

zincográfica) reproduzindo os diversos martírios inlligidos pelos infiéis japõuicos ao

P. Mastrili.

A "Aprobaciõ» do Fr. Oaspar dos Reis, interessante, é do teér seguinte:

« POr mandado do Supremo Senado da S. ÇT" Oeral Inqulflção \\ vi efta Relação,

intitulada, Hirtorla da la celeflial Voca- 1| cion, MiTsiones Apoftolicas, y glorlofa

muerte dei P. |; Marcelo Francifco Miiftrili, 8ic. coinpofta petlo «hí Reueren- || do

P. Ygnacio Stafford, da Sagrada Cõpafíia de lefus. E não achei nella coufa algua q

Seja contra noffa S. Fê, ^" bons cujtumes. r Antes parece obra mui proueltofa, a

.todos os q a lerem : ejpecial- 1| mente, aos q experlmentão os perigos da nauegação :

para verê, ^ a-
\\
prenderá nella, os meos, Çt* exercícios Soberanos, com q os ande

ven-\\cer: ^ de quanta importância Jeja a Inuocação dos Santos, em os\\traba-

llíos. Moftra tainbê aos Pregadores Eaangetlcos, o grade zelo
|í 27* feruor, com q ande

pregar, ^ dejprezar, até a própria vida, por
||
grangear almas a Deos. E a/si me

parece mui digna de fe imprimir. \\ Nefte Conaento do Carmo de Lisboa em 19. de

Agof/o de 10 59. I Doctor Fr. Gafpar dos Reis.» ^
Obra iutercssantissima e de muito merecimento para o estudo e história das missões

religiosas na China e no Japão. Edição primitiva do original castelhano, e, que nos

conste, ainda a única vinda a lume até hoje. Os exemplares são actualmente MUI-
TÍSSIMO RAROS. O nosso encontra se optimamente conservado; apenas um pequeno

corte de traça o macula na margem superior das ultimas folhas.

O Sr. Pedro Vlndel, ilustrado livreiro madrileno, em nota com que acompanha a des-

crição de um exemplar que anuncia sob o u.o 2199, na sua Biblioteca Orie.ital, dã

a seguinte iníormação ácêrca de determinada passagem da obra do P. Staííord:

«Las pàgs. 76 a 107 tratan detalladamente de Ia mision apostólica dei P. M«s-
trelli durante la campana de Mindanao, eu donde estuvo desde Abril de 1636 á Mario



Estampa qus acompanha a obra descrita no Catálogo sob o n.o 3284.

O original mede ISSxlíSnm.
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dei siguinte ano. Con este motivo se hace una extensa descripción de la memorable

jornada. Esta obra es, pues, una segura fuente de información para el 6lipinista.>

Desta curiosa relação do P. Ignacio Staftord existem uma versão em francês e outra em
italiano : a primeira, devida a Laurent Chifflet, e registada por Ternaux-Compans

(BibUoihèque asiatlque et africaine, n.o 3040), foi publicada sob o titulo:

• Histoire de la guérison, vocation, mission et mort du P. Mareei Maslrilli, par le

Ignace Sfrafford, traduite par Lanrent Chifflet. Lyon, 1640. In S.o

a segunda é assim descrita pelo sr. P. Vindel na sua Biblioteca Oriental (n.o 2199)

:

Istoria
II
delia celeste vocatione,

|| missioni, , e gloriosa morte dei H P- Marcello

Francesco Mastrelli r indiano felicissimo delia Compagnia di Giesú. || Viterbo, appresso

Bernardino Diotalleni, 1642. In-4.o de II pags. inums., 91 nums. e mais uma inum.,

além de uma em branco, final.

;i'285- Siapfer (Fnuij.—Les aitisles juges et paitius. Causerles parisienses. 2^'*^ ^^

par... Paris: Sandoe et Fischbacher, Éditeiirs... .•;. d. (No verso do ante-
''^

rosto: Paris.— Tyri. de Cli. Meyrueis.. .). In-S." de IV-III-4.35-] pags. K.

As III pags. preliminares inserem um <PRÉFACE.>

328ti—Statius {Pvbliiis PapíiiiM,-!).—OPERA QV/E
||
EXTANT. |1

lOH. UERNAH- // '^ ^
TJVS

il
AD LIBROS VETERES RE- H CENSVIT, ET GHOUIS

íi
illustiauit.

||

(Marca do impressor ;
gravtira em madeira)

||
ANTVERflAE, || Ex Ofíicina

Typogrophioa Martini Nutii, |1 aà insigne diiarum Ciconiarum
||
M. DC. VII.

(1607).— ln-8 " peq. dt^ .5!0- 181-1 pags. E.

As 131 pags. que constituem o segundo grupo de numeração inserem, com froutispicio

próprio: «IO. BERN.iVRDlI |1 AD H P. STATII PAPINII
||
THEBAIDOS ET ACHIL- [l

LEIDOS :; SCHOLLA, |1 AD SYLVARVM LIBIDOS || NOTAE. In quibus & aliorum

Scriptorum varii loci il-|| lustrantur & explicantur.
|i
(Marca do impressor, diversa da

que vem ro rosto do vol. precedente) || /*/., «a mesma 7>p. 1| ... ||
ANNO M. DO

VII..

Obras estimadas. Boa edição, desconhecida a Brunet. Rara.

3287— Statius & outros.— STACE, Marlial, Manilius, Lucilius Júnior. Rulilius, ^^ ^ ^
Uratius Falisciis, Némésianus et Caipurnius ; ffiuvres completes aveo la

traduction en franç.iis. pubiiées sous la direction de M. Nisard. . . Paru,

Thibochet et Compagnie, Édilevrs. . -1843. In-8.° gr. de IV-II- 1-634 pa^s. K.

Traduções e edição estimadas. Bom exemplar.

;tí88— Statvtl (VOLVME,
||
Clie coiitiene

||
GLl;

i|
Delia Sacra Heligione tíetoíoli-

mitana;
1|
LE ORDlNAZIONt

||
Deirvltimo Capitolo Generale, che sono

||
le

sole. che íuíliliono ; IL NVOVO CEHEMONIALE II Prelcritto dalla S.intitn /"TT^ <g? t^
di N. Sig. Papn Vrhano

I;
VIII. fopra rElezion." de' Gran Maeftri

; ||
IL

MODO, SIA INTRVZIONE||Di far i tVooeceíIi de Mife?lioramenti delleCom-

niende. che leme ancora
||
per i Prior;iti, e Baglioggi, e come deuono farfeiie

lo Cabrei
; || L'0RD1NE, Che íi tiene nel dar lAbito, a chi profella uella

Heligione ; |! E per vitimo
\\ 1 PRIVILEGIU ConceíTi da'Sommi Pontefici alia

Religione, || e ftioi Dependenli.
|{
(Grupo de peqs. -vinhetas ornamentais)

||

IN BOBt;0 NOVO,
11
Nel Marchefato di Rocca forte MDCCXXL

1|
i^Per

António Scionico, Stampatore Camerale. H Con ticenea de' Svpericri. In-fol.

de VI pngs. (prels.) inums. e :í08-210-?2-lI-nt)-IV-I20 nums. E.

As VI pags. prelã. inserem: írontispicio ; Dedicatória «AirEminentiss., e Reverendifs.

Sig., e Padrone Colendifs. r IL SIGOR j! FR. D. RAIMONDO
|1 PERELLOS ;; GRAN

MAESTRO i: Delia Sacra Religione, 6i Illuflriffima Milizia de á. Giovanni Oerofoli-

mitano.» ; e prologo sob a epigrafe: <L0 STAMPATORE
II
A CHI LEGE...
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Magnifica edição ; impressão uitidissiuia sobre óptimo papel de linho, muito alvo,

Além do mencionado, o volume contím uma bela estampa alegórica (.Scft.?. Merclliis Sc.

Ge) com o retr. de D. Raimondo Perellos, gran iVlesire da Ordem de S. João de

Malta; e trcs lindos ante-rostos, tambcm alegóricos (6'. Mereto S.), tudo primorosa-

mente aberto a buril em chapa de metal. Estiuiada e RARA. Bclissiuio e.xemplar.

C[§tntHti>s ri lúiiflil"!)
II
ííti- iios uUJuofos rriif

||
ríiiôos ^nSici (Çoiiffloíi

II
n)X\t5 . . . ^isban, p.§.rl.—Veja-se : (íEstnUitos iv ronstitinj-

1|
íõís. .

.

3^80— Stophanus.— C[®inftntufl fomiiti
||
§lrnl)niii ("?&«tii-

1| fis or-^iifanU : òt
\\

rnciniiifiito
II
nllniis. ||

•
.

"
II
1*A1Í|SIIS

||
In (illjcicin,-» Hemici Steiihaiii.

||

C^ ^^ ó ^ IÍ17.— ln-4."' de 20 IT. Uos.
'^^ Na frente da primeira folha o rosto do opúsculo com 03 dizeres acima transcritos ; no

verso da mesma primeira II. e na parle superior (parte inferior em branco) da frente

da II. 2:

*U. loannis uiontholonij Eduenlis/ lurium doctoris: || ad Reuercndum in Chriflo

patrcm ac dominum/ || Uominum lacobú Huraldn Educn. dioecefis prafu |1
leni/ mo-

deratorêq digniffimíl/ epiftolaris prefatio.»

do verso da mesma II. 2 a «ni pouco além do meio do verso da II. 20 c ultima o

texto propriamente dito da oXiis.- de sacramento atiaiis, que compreende um -Pro-

logus> e XX Capítulos. .\ rematar, a subscrição tipográfica

:

*fj. Imprefrum eft hoc opurculum Parrifijs in olli-

na Henrici Stephani induftrij chalcographi ao I!i

bliopolaee rcgione fcholcE Decretorum. Anno dfii

in ara crucis pro toiius orbis redéptione vIuíe deo

palri oblatx hoftie. 1 = 17. octauo Idus Martias.»

A composição tipográfica, muito perfeita, acha-se esmaltada de varias letras iniciais de

desenho de fantasia (gravura em madeira).

O primeiro dos três cadernos que o opúsculo conta, de oito if., está rubricado no pé da

frente da terceira e quarta ff., respectivamente: A.iij , A.iiij.; o segundo, também

de oito ff., rubricado, no pé da frente das quatro primeiras ff., respectivauienie:
''

B.j., B.ij., B.iij., B.iiij.; e o terceiro, de quatro ff. apenas, rubricado, no pé dj

frente das três primeiras: C.j., C.ij., C.iij.

Opúsculo e autor desconhecidos a Brunei. MUITO RARO. •

14

//

D
3290—Stowe {Henriette Beefh(r).—Le père Tom, 011 vic dcs iicgres en Aiiiêii-

qiie, par. .. Traduction de la Bédolicie. 7'tim.- Gvslave Barba, Èdileur,,,

(No pé do verso da (1. do anle-rosto : Paris. Tijpoíjraphie Plon Frères. .-.). In-

8." de IV-32t pags. E,

As pags. 1 a 3 inserem um «PRÉFACE» do tradutor- Émile de la Bédollicre.

321)1- Nouvelles américaines, par... traduites tn franjais par M. Al-

^ ^ phonse VioUet. Paris: Charpcnlicr. .. Í853 (No pé do verso da fl. do anlo-

rosto : Paris.—Iinprimerie de Gustave Gratiot). In-S." de IV-33*-I pags. E.

3292-Strabo.-STRABONIS
1| RERUM |1

GEOGUArtlIGARUM || LIBRl XVÍl.
||

Aucedunt huic editioni, ad Casadbonianam III expressae,
||
Nola? G.

Xylandri, Is. Gausadboni, F. Mobkllii, Jac. Palmerii, || Selcctae vero

ex scriplis P. Merulah, I. Meursii, Ph. Cj.uverii,
|i
L. Hoi.steni, Gl.

E. SPANHEMir, Cii. ('ellahh Alio-

inniqui;.
li
SUBJICIUNTUR

||
CHIUESTOMATllI.lí

||
GH.EG. & LAT.

||
(Linda

gravura a buril em chapa de cobre; marca do impressor?) ||
AMSTEL.E-

DAM1,\\ IlApud JOANNEM WOLTERS, M. DGCVII. (1707). In-fol.

(j) a^ /•) /)
"^ scriplis P. Merulah, I. Meursii

^Jy O (/ yp Saumasii, S. Bocharti, Is. Vossn,J
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de XL pags. (prels.) inunns , 1329 niinis. e iin;i)s XCIX inums. e uma em
hranco, finais. E. {perg.}

As XL pags. prels. contéem o seguinte: titulo do anterosto ; titulo do rosto (impresso

a j.ieio e vermelho): .THEODORUS JANbONlUSll ab ALMELOVEEN || S. P. D||

LECTORI BENÉVOLO. >; »I\D1CULUS
i

EDITIONUM
I
STRAbONIS.. ; . EPIS-

TOL/E ET PRíFATlONESílQua prioribus
II
STRABONiS

||
fíir«i)«/6as Pr<rfixa:

erant*; .ISAACUS CAUSAUBONUS H DE STRABONE, !| ET ElUS SCRIPTIS.»
,

.HENRICI DODWELLl U DISSERTATIO. || De Strabonis Excetpton. & siate qua vi-

xerit.» ; ^JUDICIA
:
ET||TESTlMONlA

i|
DE STRABONE.. ; uma poesia em grego

e outra em latim (esia subscrita: .ANT. FAJUS..1; .I.NSTRABONIS GEOGPAPHI-
COS |i LIBROS AB ISAACO CAUSUBONO FELICISSIME

il
ET ERUDITISSIME

EMENDATOS, ,TH. BEZ.E Obmcn > : e, a três cols. : .AUCTOKUM ;;
QUI Ali

STRABONE
II CITANTUR CATALOGUS..

De pag. 1 a 1318 decorre, a duas cols. (uma para o texto em grego, e a outra para o

texto em latim), a obra propriamente dita de Strabonis t rt.;.<.i.Uvas notas; e de

pag. 1319 a 1329, tamoem a duas cols.: .ADDENDA..-As XCIX pags. inums. finais

inserem: de pag. I a IV, a três cols. : -.CATALOGUS || VETERUM ET RECÉM.
TIORUM

; Scriptorum, qui in Commentario Straboniano citantur,
!
il- P lustrantur,

emendatur & notaotur » ; de pag. V a XI, lambem a três cols : .RERUM ET VER-
BORUM,||qus in commentariis Strabonis explic.anlur

|1
(praeter ea qna: in ejus Índice

con-jl tineniuri Iudex.> ; de pag. XU a XCVlll, ainda a três cols.: «INDEX ||OEO-
ORAPHICUS ET HISTORICUS

|| LECTORI PERNECESSARIUS, RERUM []
INSl-

QNIORUM SETRABONIS SEPTENDECIM LIBRIS ;
COMPREHENSARUM :...>,

que fecha com o usual -FINIS., a que se segue íir.da esfoutro registo tipográfico:

'HARDEROVICI, 11 , Excudit PETRUS SAS, Academia; Ducalús Geiria: &
Comitaiús Zuiphani.% Typogiaphus Ord. di Idílvu.»; e na pag. XCIX, a uma só

medida de composição tipográfica: -ERR.VfA IN CONTEXTU.»-« OMISSA ET
C0MIS5A IN NOnS..

Na composição tipográfica, que revela a muita perícia dos artistas que a executaram,

empregaram-se caracteres redondos, it:ilicos e gregos, de vários corpos, vendo-sc

também letras iniciais de desenho de fantasia e cabeções decorativos (gravura em
madeira).

Obra interessante e muito preciosa para o estudo da geografia antiga. Magnifica edição

e, segundo Brunei, uma das melhores que tem vindo a lume da Geografia de

Slrabo. Belíssimo exemplar, (aparte um pequeno corte de traça na margem exterior

das ultimas ff. e distante do texto), que tem uma forte e muito valiosa encaderna-

ção (inteira de pergaminho) : a lombada e as pastas, lindamente ornamentadas 11

onro, apresentam, como principal decoiação, uma coroa imperial, que se repete em
vários tamanhos, sendo as maiores as que ocupam o centro das pastas, e as meno-

res nas cercaduras que ornamentam as mesmas pastas. Nestas excepcionaes condições,

MUITO RARO E VALIOSO.- Brunet, Manual da libraire, tomo V, coluna 554,

onde se mencionam exemplares desta edição que alcançaram de 16 a 247 frcs.

:i293-Strada (P. ¥omiano).-\ H S 1,
PRIMERA DÉCADA || DE LAS GUERRAS ^

DH FLAXOES. ||
Dtíde la muerte dei Emperador || CARLOS V. ||

Halta /^^^^ ^
el piincipio dei Govierno de

1|
Alexandro |!

FARNESE, ||
Tenero Ditqve de

Parma y Pfacencia,
\\
Escrita en Latin Por el P. Kamiano || Estrada, de la

Compafiia de Jesus.
||
Y troducidc- tn Romance, Por e/ 1| P. J1ELCH0R de

NCJVAB, llrftí la niifma Compariia. 'i\Correkíida y emendada
||
Por el Doctor

de BONNE-MAISON-
||
iVinhela ornamental; gravura em madeira)

1| EN
COLÓNIA,

II
Con los Privilégios neceflarios. Aiio mdclxxxii. In-fol. de

ante-rosto alegórico, XXXII pags. (prelf.) inums. e 502 niims.

As XXXII pags. prels. compreendem : frontispício (impresso, em linhas alternadas, a

preto e vermelho) (pag. I; ali em branco); «LICENCIA li D££.: PROVINCIAL..
*

(Pedro Oeronimo de Córdova), CENSURA [! I)£i f/lORCH ANDRES MENDO....
(pag. UI); APROBACIONW De Dos

ll
ALONSO NUNEZ, || DE CASTRO, II Chronifla

VOt. M
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/
Í2J>'

de fu Mageftad ' (pag. IV); em caracteres itálicos, a Dedicatória «Al Uliirtrirriuiu

Seiior
II
DON IGNACIO || DE WHYTE || Marques de Albyville. ..» (datada e subscrita

no fim: «... De mi Efiudio à 30 de Mayo || de 16S2. || De V. S. || ... || Dr. Bonne-

Malfon.t) (pag. V a XVI); também em caracteres itálicos, o Privilegio d''£í /?£K.«

(pags. XVIIeXVIlI); Prologo, epigrafado: .EL|1 TRADUCTORMi. || LECTOR..
(paga. XIX a XXII); em caracteres itálicos, a Dedicatória ^ AL SERENÍSSIMO

\\

príncipe
II
Ei.oAEDo Fa R.v BSE, H Duçue de Parma y /'to- 1| ««cia, U FAMIANO ES-

TRADA FEL., (pags. XXIII a XXVIIl) ; e Preambulo, antecedido da epigrafe: «EL

IIP. FAMIANOII ALIltfrcrOR.. (pajs. XXIV a XXXII).

1 H S
II
SKGUNDA DÉCADA. . . Ibi., {)elo mesmo imp. edala. Inibi, ilo

ante-rosto nlegórico e IV piígs. (prels.) iniims. e .^76 nums.

As IV pags. prels. conteem : frontispício (impresso, alternadamente, a preto e vermelho

;

pag. I; a II em branco); e Prologo encimado pela epigrafe: <cEL||P. FAMIANO
ESTRADA

II
AL \\ LECTOR.> (pags. Ill e IV).

1 H S
II
TERCERA

|I
DÉCADA

||
. . .

||
Elcrita en Lalin Por el P. Guii.-

LELMO ij DoNDiNO, fie la Conipaflia do Jesus H Y ttadíicidn en Koniancc, Por

p'
II

••-JÍjÍ., ihi. In-fol. lie ante-rosto alegórico, frontispício e 403 pags.,

além de uma em branco, final.

—

As treu parles em hjnal mmero de volu-

mes. E.

Obra interessante e mui estimada. Explendida edição ; nitidamente impressa sobre ma-

gnifico papel de linho, e enriquecida de vários retratos e numerosas estampas de

pagina dupla (R. D. Houghe fec.-El Cop.'^ Ing." Ledesma Disp.) reproduzindo cer-

cos, batalhas, festas triunfais, etc, tudo primorosamente gravado a buril em chapa

de metal. MUITO RARA. Óptimo e.xeuiplar, revestido de uma bela encadernação

(inteiras de carneira fina) da época (século XVII), com as pastas lindamente ornadas

a frio. Nestas excepcionais condições, muito apreciável e valioso.

3294—Sturm {D. /í.).— Elenjenti di geometria descriptiva, dei... Edizione

italiana aulorizata. contenente molíe aggiunte e miglioramenti delPautore

enseguita per cura dei Dr. G. Jung .. Con 12 tavole litografate. Milano:

IJlnco lloejili... 1878. In-8.° de XlI-114 pags. e 12 estampas impressas

em separado. E.

3295— Suarez de Alarcon {O. ^jiíohío).—RELACIONES
|| GENEALÓGICAS || DE

LA CASA DE LOS
||
MARQVESES DE TROCIFAL,

||
CONDES DE TORRES-

VEDRAS,
II
SV YAROMA

|| ZEVALLOS DE ALARCON, \\ Y POR LA
CASA, Y PRIMER APELLIDO ||

SF^Kfc^Z,
||
ESCRIVIOL AS

||
I>OiV ANTÓ-

NIO SVARSZ DE ALAUCONWprmocjenilo de e»ta casa;
||
OFRECELAS

||

AL REY CATÓLICO
|| DON FELIPE IV.

\\
EL GRANDE N. S.

||
(Grupo de

quatro i>equ' nas vinlietas ornamentais)
||
CON LICENCIA,

|| ||
En

Miidrid : Por Dieoo Dias de la Cahrkra Impreílor dei
||
Reyno, Afio do

1656 .— In-fol. de XII pags. (prels.) iniims. e 435-235 pags. (aliás 435-135,

pois que as ultimas catorze pags. eí^tão numeradas erradamedte 222 a

235, em vez de 122 a 135), alrin de duas em branco. E.
*'

A primeira das XII pags. prels. representa o frontispício (cujos dizeres transcrevemos

textualmente acima) ; a pag. II em branco ; na pag. III a Dedicatória a D. Felipe IV'

datada e subscrita no fim : €... Madrid 10. de Setiem-II bre de 165c.
1| Don AiUo:do

Suarez
\\ de Aíarcon.' ; a pag. IV em branco ; na pag. V a <APR0BACION DEL

SENOR D. PEDRO DE ií Rojas Conde de Mora...^, datada e subscrita no fim

:

•... Madrid, y Agosto 13. de 1650. |: £/ Conde de Mota.» ; na pag. Via <LtCENClA
DEL eminentíssimo Wsenor Catdenal Ar^obispo de Toledo.-, datada e subscrita

no fim: «Dada en Madrid a quiu- 1| ce dias dei mes de Agofto de mil y feifcientos

y II Cinquenta y cinco aíios. || El Cardenal Sandoual. || Por mandado dei Cardenal mi
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fenor,
II Dort Diego de\' Vera Secretario. > ; nas pags. VII e VIII a «APROBACION

DEL ILVSTRISSIMO SEfiOR DON\\ Geronimo Mascarenas...', datada e subscrita

no final: '.., Madrid i6. ce Diziembre de 1655.' D. Geronimo Mascarenas
\\ Obispa

electo de Leyria.y ; na pag. IX a .SVMA DE LA LICENCIA.., a <FEE DE ERRA-
TAS., e a .SVMA DE LA TASSA.» ; e de pag. X a XII o Prologo, sob a epigrafe:

'RAZON DESTE ESCRITO."
As 435 pags. nuuis. imediatas inserem, a duas colunas, o te.xto propriamente dito das

cRELAClONES GENEALÓGICAS», que abre por o escudo d'armas de los Suares

(gravura em madeira), e fecha com o usual- <FIN.«, rematado por um florão for-

mado de pequenas vinhetas de enfeite simetricamente dispostas ; e as 235 (aliás, como
já se disse acima, 135) pags. finais: de pag. a US:

.APÊNDICE
II Di: LAS ESCRITVRAS, Y

|
PRIVILÉGIOS, QVE VAN CITADOS

||

EN LOS QVATRO LIBROS DESTAS RELACIONES GENEALÓGICAS.,

e de pagina 119 a 235 (135), a duas colunas, o

ÍNDICE ' De los Apellidos, y cosas particulares de este || libro, puest.ts por las le-

tras con que em-||pieçan los .^pslidos, y no||los nouibres.-

fechando cotu o costumado — «FIM.», a que se segue um florão constituído por pe-

quenas vinhetas decorativas.

Obra, no seu género, muito interessante e estimada. Salva, descrevendo-a, sob o n.o 3604,

no Catálogo da sua opulenta Biblioteca, faz acompanhar essa descrição com a

seguinte nota

:

»Es sumamente interessante el Apêndice que va ai fin, porque contiene ciento

setenta y cinco escrituras que principian en el ano 1138 y concluen en el de 1607,

• No sé que fundamento tendria Nicolas António para asegurar que esta obra es

de D. Juan Suárez de .Marcon padre de D. António, pues yo siempre veo que el

hijo suena en ella como autor.>

Edição muito esmerada; impressão nítida sobre bom papel de linho. MUITO RARA.
Óptimo exemplar (a ultima H. do volume reforçada, faltando-lhe um bocado no canto

superior).

3296—Suàrez de Ribora (Ft-flnci.-co).—AMENIDADES
||
DELA MAGIA CHYRUR-

GIC.A,
II
Y MEDICA, ISATtTBAL.

||
SU AUTOR

||
Ef. DOCTOR DON FfíAN-

CISCO SVABEZ DE BIVEBA,
||
iJediro de Cantara de fu Mageftad Caiho-

lica, dei Grémio, ij Cluuftro\\de la Lmrerfidad de Salamanca .. . DEDIGASE

il
AL ilustríssimo SENOR DON ANDRES DE ORBE

||
y Larrealegiii,

Inquifiilor General, &c. |1 1 Vinheta alegórica; gravuia a luiril em chapa de

cobre— loa. Perez frui. M.t ilSo)
\\
CON PRIVILEGIO: Kn Madrid: En la

Imprenta de Domingo
||
Febnandez de Abbo.to. Afio de M.dccxxxvi. •[ Se

hallarà en Ia
||
I.ibreria de Luis Corrêa, heredero de Francifco Laílo, en-

frente
II
de las Gradas de San Pheiipe el Real. In-4.'' de XXIV pags. (prels.)

innnis., 236 nums. e mais III inums. e uma em branco, finais. E.

As XXIV pags. prels. compreendem o seguinte : frontispício, (impresso, em linhas alter-

nadas, a preto e vermelho) ; três trechos de escritos em latim ; Dedicatória «AL
ILUSTRÍSSIMO SENORW Don Andrés de Orbe y Larreategui, Inquisidor General,

&c y (abre com uma linda letra M de desenho de fantasia (gravura em madeira, im-

pressa a vermelho) e fecha por a data e subscrição do autor: «... De eftellmí

Eftudio: Madrid, y Júlio 14.
|| de \TX>.\\ ...\\Doet. Don Francifco SuarezW de Ri-

vera.y); Censura de Fr. Joseph Salvador; .LICENCIA DEL ORDINÁRIO.»;
•SUMA DEL PRIVILEGIO» ; «FEE DE ERRATAS» ; ^SUMA DE LA TASSA.« ;

Aprovações de Don Miguel Gregório Garcia e de Don Alexandro Argandona; «SE-

RIE DE LAS OBRAS QUE ;;el Autor ha de dár ai pu-||blico. ; .UM ÍNDICE
DEL AGRADE-

II
cimiento...-; uma quadra e respectiva •GLOSA.>; e «PROLOGO

II
AL LECTOR..

Nas III pags. inums. finais decorre a «TABLA
ij
DE LAS AMENIDADES QUE SE

i

coa-

tienen en efte Libro de la Magia
;
Chyrurgica, y Medica || natural.-

ái'^oc>
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â6^

Obra, no seu género, muito curiosa. Bela edição, nitidamente impressa e adornada com
uma estampa alegórica de anterosto (F. Mathlas Traia dei et fculp), retrato do

autor em idade de 52 anos (rubricada pelo mesmo artista) e cinco outras estampas

referentes ao texto do livro (Percz Jcutp.), tudo muito bem gravado a buril em
chapa de metal. -Multo rara. Belo exemplar.

3u'97—Suarez de Salaiar (/«a» fio/^/ísío).-GRANDEZAS,
|| Y ||

ANTIGVE ||
HA-

DES DE LA ISLAIIY CIVDAD DE || CAD12 ||
£A' QVE SE ESCMVEN

MVCHAS CEREMO- \\ nias qve xifaua la fíentilidad. Varias coftiimhves anli-

y— /Q guas,
||
Eitos funerales con monedos, eflaluas, pedras, y \' fepiílcros ant guos :

illvftrado de varia
\\ ervdicion, y todas buenas letras.

||
Por loan Baplilt;i Sua-

rez de Salazar Ra- |i cionero en la fanta Iglelia de
||
Godiz. ll Diiliido ai

iílvfhif-imo Cardenal don
||
Anionio Çapata.

\\ EN CADIZ ||
Impreflo pof

ClemenU; i:il ilgo
|]
Afio. 1610 || || Con. Piioileijio. In4." do VIU piigs.

(pn Is.) iniiiiis., 317 niiiiis. e mais XXII iniims. e imia em branco, finais. 10.

Na primeira das VIII pags. prels. os dizeres do {rontispicio acima reproduzidos; na

pai. U o Índice: .LO QVE CONTIENEM ESTOS
|1
Quatro libros de las Anligue-

dades 11 Oaditanas.> ; na pag. III a .SVMMA DEL PKIVILEOIO.. (.... /u data en

Segouia a 4. de littlo de i6o9. anos.f) e a «Cenfura de la obra.» (datada e subscrita:

"... En Madrid a 3. de lunio de a 01. anos.'); na pag. IV a tERRATA.. ea -TASSA..;

nas pngs. V e VI a Dedicatória: AL ILL.mo V R.mo SENOR
,
DON ANTÓNIO

«yAPATAIl CARDENAL DE LA SANTA ;| Iglefia de Roma, y dei Confejo de
|1
fu

Mageflad.. ; na pag. Vil, em grego e latim: -EflGRAAIMA DEL PADRE', Mar-

tin António dei Rio de la Compania de Jefus. || A Cadiz > ; e na pag. VIU : .fP/-

QRAMMA DEL PADRE \\ QulUermo Oualfoldo de la \\ Compaâta de lefus.\\k

Cadiz,:

As XXII pags. inums. finais inserem, em caracteres itálicos e a duas cols. por pag.

:

TABLA GENERAL || MVY COMPLIDA DE TODO || lo que contienen efios quatro

lib-ijros de las Grandezas, y Antigue |i dades Gaditana.>

Obra interessante para a histúria da Cadiz antiga; estimada. Edição primitiva, MUITO
RARA ; ilustrada com diversas vinhetas (gravura em madeira) intercaladas no texto,

as quais reproduzem curiosos objectos de remota antiguidade Bom exemplar, salvo

um pequeno corte de traça na margem interior de algumas ff.-Salvà, n.o 3191.

Suares de Santa Maria (Jacqves]—^ey\-&& : Soares ãe Santa Maria.

3-2m—SV<XE^SO.\\QVE O XCSSO EXERCITO DE ALENTEIO,\\gouernado

/—<^ãI /^ /^, ^'i"' Mathiof de Albvqi(erqve. Cínide de Alegrete, ttve na
\\ tomada do forte real

^ cyC^TH »-^
lie Tuleiia eiii Caítella, em ||

16. ãe St lembro 1646.

O opúsculo não tem (rontispicio propriamente dito. Os dizeres ou titulo acima reprodu-

zidos véem-se no alto da frente da primeira fl. a encimar o texto de Relação. No
fim deste o registo tipográfico

:

F.M I,!t.BOA.
!|
Cem iodas os licenças Hí?fe/3í'>*tas. || Por Paulo Craesbeek.

Anno 1646. In-4;.° de 4 fl'. intims., ou .^eja um caderno de impressão, ru-

bricado, no pé da frente das duas primeiras ff. : fl, fl 2, B.

O texto da Relação ê iniciado por nma letra decorativa (.4) de deseUno de fantasia

(gravura em madeira).-Muito rara.

3499— Sue (£«y«iit;y.— Arlhur, par... Bruxellet, Société Typographiqtie Belge.. .

1838. In-S." peq., 4 tomos de 1V."284, IV-322, IV-265 e IV-299 pags. em -2

vols. E.

3300

—

—-Les Mystères de Paris, par M. Eugéno Sue. Nouvelle édition,

revuo par Tanltiur. Première partie. (Vinheta alegórica). Paris. Libratrie

^ ^' de Charles fíoíselin, Editem-... MDCCCXLIlI-DCCCXLIV. (A meio do
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verso da fl. do ante-rosto: Paris. —Imprime par hfthunt rt Phn.). In-B."

gr., 4 Partes de IV-lV-315-ir. IV-3i:MI; 1V-3U)I, e lV-32fi-Il pags. em
dois vols. E.

Bela edição deste notável romance do poputarisslmo escritor trances; ilustrada com nu.

merosas vinhetas, Sorões e estampas de pae. abertas em madeira (devidas a alguns

dos melhores artistas franceses da ípoca), além de varias gravuras a buril {Deboutoz

de/. -Nargeot esculp.), impressas em separado.

3:<01—Sueyro (itíamieí).- ANALES
||
Dfi FLAiNDES

i!
POR || EMANVEL SVEYKn

11
Senor de Voorde.

||
Gauallero dei hnliiio de Chriíto, Fidalgo de Ia liea.

II
Cala de Su Mageítad, y [j

Enlreteiiido cerca de la
||
Perlona de Sn Ait^-z.Ti

Estes dizeres vêem a meio de elegante portada alegórica, aberta a buril em chapa de

cobre. Por baixo da portada, lambem aberto a buril, o registo tipográfico

:

EN ANVEHS,
II
En cafa de Pedro, y Iiian Beleros. M.DC.xxiv.~In-fol. de

XYI pags. (prels.) inums., 628 luini-;. e mais XL inums., finais.

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte : titulo do ante-rosto («AMALES
|| DE

FLANDES
II
Dedicados à la Catholica Mag.<l dei Senor Rcy !l

DON PHELIPE IV.

Ilnneftro Serior.
ii
COMPVESTOS POR Euasvkl Svevko

i;
CAVALLERO DEL

HABITOU DE Chhisto, &c. II TOMO PRIMEIRO.») (pag. I; a II em branco); por-

tada alegórica (cujos dizeres transcrevemos textualmente acima) (pag. III ; a IV em
branco); Dedicatória «AL REYijNVESTRO SENOR.», datada e subscrita no fim

:

«... Anuers à|| primero de Ottubre i6m. |! EMANVEL SVEYRO.. (pag. V); .APPRO.
BATIO.» e «SVMA DEL PRIVILEGIO.» (pag. VI) ; quatro poesias em latim (pags-

VII e VIII): .AD COMITÉS FLANDRI/E U PER |i EMANVELEM SVEYRO, Equitem

militiae Domini " noflri Iksv Chisti in lucem éditos, [| D//1Z.OO/SAIKS .-11 Auctore

Gafp. Ferdinando Praefecto Sludiot. Eborenf. Academis.» (pag. IX) ; duas poesias

em latim: a primeira sob a eprigrafe: «.IN LAVDEM AVCTORIS. || P. SEBASTIA-
NVS a FONSECA Scundarlum Pro-\\feffor Eborenf. Academia,', e a segunda:

•IN LAVDEM EIVSDEN AVCTORIS. 1| P. Balthísak Telles Soe. Jesv. Magifter

Primíe
II
Clairis Rhetorices. ^ (pag. X); mais cinco poesias em latim (pags. XI a XIV

e parte superior da XV); Soneto em castelhano, subordinado i epigrale: -A EMA-
NVEL SVEYRO

l:
Senor de Voerde, Cauailero dei habito || de Chbisto,

; LOPE DE
VEQA CARPIO.' iparte inferior da mesma pag. XV) ; e retrato de Manuel Sueyro

(bela gravura em chapa de metal, assinada : Pet. de Iode feclt.*) pag. XVI).

De pags. 1 a 628, a duas colunas, decorre o texto propriamente dito da obra, a que põe

remate um lindo florão ornamental (gravura em madeira) : e nas XL pags. inums.

finais: de pag. I a XXXIX, também a duas colunas, a .TABLA|1 DEL|| PRIMER
TOMO.»; na pag. XL as .ERRATAS.», seguidas da indicação- «FIN dei Primer

Torno.», e a rematar o florão ji mencionado.

SEGVNDA PARTE
||
DE ||

LOS ANALES
|!
DE FLANDES.

|| POR ||

EMANVEL SVEYRO, Sefior de Voorde. . .
||
(Marca do impressor; gravura

em madeira)
1|
EN ANVERS

1|
Por Pedro y Ivan Belleros

|| M. DC. XXIV.
li

Cmw. gratia & Pririkgio. In-foL de IV pags. (prels.) intmis.. 564 nums. e

mais XLIV jnums., finais.— .Is duas Partem em igual miinero de volnmeí. E.

A primeira daa IV pags. prels. representa o frontispício do volnme; a pag. II em
branco; na pag. III a Dedicatória «A LOS f REVERENDÍSSIMOS, ,

VENERABLES,
j.VlINOBLES SENORES

II
LOS ECCLESIASTICOS,

||
Y DIPVTADOS DE LAS

V1LLAS,||Y CASTELLANIAS DEL PAIS,
||
v cond,\do dk FLANDES..., datada e

subscrita no fim: «... Anuers à primero de Ottubre 1|M. DC XXIV. 1 EMANVEL
SVEYRO.»; a pag. IV em branco.

As 564 pags. nums. inserem o texto propriamente dito da obra, que alinha a duas

colunas por pagina e tem por fecho o costumado- 'LAVS OEO. . rematado por o

já mencionada florão ornamental; e nas primeiras XLIII pags. inums. finais, a

TABLA !i DEL I,
SEQViNDO TOMO.., que alinha também a duas colunas ; e na pag.

XLIV (ultima) as «ERRATAS..., seguidas da indicação -.<F1N dei Segundo Tomo.»

^/foà
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Obra importante e muito eslimada. E' dividida em vinte e quatro Livros (doie por cada

uma das duas Partes). Única edição publicada. RARA. Belo exemplar.— Salva, Catii'

logo, n.o 3192; -Catálogo Palha, n.» 4066.

.S.'i0'2— Suetonius {Cayu.i).— Las vidas de los 12 Césares de Cayo Siielonio

'l'iai|uilo hist iriador ciniosissimo. 'Jiaduzidas de Latim cn Letigua cas-

^ / telkina por el Doctor Jayme Barlholame Cationigo dela Cathedral de Vrgel.

-^ Â C' C' Dirigidas ai Jllustrissinio Senor Don Diogo Hernandes de Bovadilla, y
-—

—

Cabrera, Conde de (^iiinrcn . , Kn Tnrragona: Con Licencia, en cuza de

Pliilipe Roberto. Anno de i5g6. In-S." [cq. de VI ff. ([)rcls.) iniims. c 2'.:!)

nuirs. na frente. E.

As VI ff. prels. inserem: fiontíspicio ; Licenças permitindo a impiessão ;
Dedicatória «AL

ILLVSTRISSIMO SE- II flor don Diego Hernãde?: da Bou.idilla
li y Cabrera, Conde de

Chíiichon...», e unia poesia latina, sob a epigrafe : *Ad librum.»

Tradução nmito apreciada. Edição RARA, Exemplar falho do frontispício, que está substi-

luido.por um outro manuscrito.

3.303 - Suppico de Moraes [Pedro ./o.sk). — COLLECG.\M || POLITICA |!
DE

||

APOPHTHIÍGMAS iMt.MORAVRIS,
|]
PARTE I.

||
T)EÍ)ICADA

||
A' AUGUSTA,

E liEAL MAfiESTADEIlde EIRey de Portugal
|| D. JOAt") V.

||
NOSSO SE-

/j 2^ NHOP,
II
POn

II
PEDRO JOSEPH SUPPICO 11 DE MORAES

I|
Seu Mo,;o da Ca-

mera.
\\
(Peq. grupo de vinlietas ornamentais)

|1
LlSBi>A,

|1
Na Officina de

António Pedrozo Galraõ. |{
—

||
Com todas a.< licenças neceffana«. \\

Anno

de 1720.—ln-8.° peq. de XCVI pags. (prels.) inums. e 'i74-2tí8-288 nunis.

PARTE I. (aliás segunda)
||
DEDICADA || AO SEHENISSMO SE-

NHOR 1| D. FRANCISCO lllnfante de Portugal, &c. || POii || ...
||
(Vinheta

representando um serafim
;
gravura em madeira)

||
LISBOA ORIENTAL

||

Na Officina AUGUSTINIANA
||

|| Anno M.DGC.XXXil.
||
Com todas as

licenças neceffarias. In-8.° peq. dt! CIV pag.s. (prels.) inums. e 279-292-286

nums , além de uma inum. e uma em branco, finais.

—

As duas Parles em
igual numet o de lols. E.

Obra, no seu gcneio, muito curiosa; estiniaiia. Primeira edição, a i>ieferivel. RAR.\. Bom
exemplar ; ene. desiguais.

;<303-A CollecçSo politica de Apothegmas, ou ditos agudos, e senlencio-

sos. Novamente Impressa, conecta, eillustrada: Parte I (e II) . . . Coim-

D ?~^ '"'"'•' ^'^ í'//'''""' '^^ Francisco de Úliveyra... Anno de 1761. Com todas as li-

cenças necesíarias. In-i.", 2 \ols. de VIIl-462 e VIII 464 pags. E.

Segunda edição, acrescentada. Pouco vulgar. Bom exemplar.

Suma de los lieyes de Espaiia. .

.— Veja-se : Crónicas. ,

.

Surenhusius [Guiliehnus].— \eia-se, no Suplemento final: Mischna.

Syripura {F. Fernando da).—Veja-se: Lettere annva deli'índia..

.

ó%^

Óió'^

:i3()4-Tacitus (C. Cornelius].- .\LUA \\ O APHORISMOS ||
DE CORNELIO TÁ-

CITO.
II
PVBLICALA

II
DON ANTÓNIO

||
DE EVEHTES Y BIOTA,

11
NATV-

RAL
li
DEL REYNO DE AlíAGON, &c. H DEDICADA A ||

THOME LOPEZ DE
VLLOA

II
GABALLERO DE LA ORDEN

||
DE AVIS, CONDE DE ROEDE,

II

HARON DE LIMALA, i'v:c.
||
(Emblema do impressor; giavura,em madeira)
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1

II
En Amberes,

II En casa de Iacobo Mbvrsio.
||
ANNO M. DC. LI. In-S."

peq. de XX pags. (prels.) iniims., 816 nurris. e mais X iniims. e duas em
branco, finais. E. (perg.).

As XX p.igs. prels. compreendem o seguinte : frontispício ; Dedicitoria «A THOME LO-

PEZIlDE VLLOA...» (datada e subscrita nn fim: .... Binfrellas primcro de lu- 1| lio,

.liio M. rr. i.i.
II
Muy Seruidor

jj De V. S.\\Don. António de Fuertes y Biota.); tm

caracteres Itálicos, o Prologo «AL LETOR.» ; «Licencia dei R."'" Vicário General dtl

Arcobifpado de Malinas.', e «Licencia dei Sobreaaro Confejo de Brabante.'

De p.ig. 1 a .816 decorre o texto propriamente dito du obia; e nas X pags. inums. finais,

a duas cols., o «ÍNDICE ALI^HABETICO il
de todas las palabras o nombies|lde eftos

Aforifníos.»

Obra e versão muito apreciadas. Ediqão cuidada e nitidamente impressa. RARA. Belo

exemplar, aparte umas leves manclias nas sete primeiras tf. Boa ene. de pergaminho. -

Melchor Garcia, Catálogo paremiolâglco, n.o I09.

3305 LOS CINCO
||
PRIMEROS LlBlíOS DE ||

l.OS ANNALES DE COR-

NE- || LIO TÁCITO, QVE COMIEN'ZAN
II
DES-Ijde el fin dei Império de

Augnfto Iwlln la mueiteU de Tihcrio.
||
TRADVCIDOS DE l.ENGVA LATINA

EN CAS-
II
tellana por António de Heriera, Coronifla mnycir (ie fu Mageí-

tad
II
de las índias, y Coroniíta de Caftilla.

||
CON VNA DECLARACION

DE LOS NOMBBES \\ Latinos, que en la lengua Caftellana no iienen figni-

ficacion.
(I
Ano (Marca do Impressor

;
gravura em madeira) 1615.

|i
CON

LICENCIA.
II II

EN MADRID, POR lUAN DE LA CUESTA.—In-4.° de

II fr. inums. e 118 nums. na frente. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das duas ff. prels. inums. o rosto do livro; e na

fl. II o Prologo 'AL LECTOR.' E no verso da ultima das 118 ff. imms. apenas, a

meio, esfoutro colofâa final : «EN MADRID, || Por luan de la Cuerta. ||
||

M.DC.XV.>

Esta versão dos «Cinco Libros de los Ainiales» de Cornelio Tácito, feita por António de

Herrera, é muito estimada. Edição primitiva, nitidamente impressa e MUITO RARA.
Belo exemplar ; mas faltando um bom pedaço nas duas ff. prels.

3306 LAS OBRAS
||
DE |1 0. CORNELIO || TÁCITO. |1 Traducidas de Latin

em Callellano por ||
Emanvel Sveyko, naliiial

||
de la ciudaJ de Anuers,

||
óH ^ y—_^

Dirigidas à Su Alteza Serenijsima.
\\
(Mai ca do impressor

;
gravura em ma- ^^^^'r '-^ ^^

deira) y EN ANVERS,
]|
En caia de Pedro Bei.lero

|j y Ioan Bellero.
|!

M. DC. XIX. (1619). In-S." de VIU p gs. (prels.) inums., 91o nums. e mais

XIV inums. e duas em branco, finais. E

Na primeira (a seginida em branco) das VIII pags. prels. o rosto do livro com os dizeres

acima transcritos j nas pags. III e IV a Dedicatória «AL |1 SERENÍSSIMO, || MVY
ALTO, Y PODE-

ji
ROSO PRÍNCIPE,

i[
ALBERTO, l| ARCHÍDVQVE DE AVSTRIA,

VíDuque de Borgona.,,> (datada e subscrita no fim: «... En Anneis, 5. de Ene- || to

xbíi.W Humilde vafSalloWde V. A. Serenl/sima.\\Eui>i\í.L Svbyro..)
; de pag. V a

VII, em' caracteres itálicos: «LA VIDA DE |[ C. CORNELIO TÁCITO..; e na pag.

VIU: «APPROBATIO.» de Laurentio Beyerlinck ; "ARPROBACION.» de Fr. Oero-

nymo Oracian ; e a «SVMA DEL PRIVILEGIO.., subsciila por T. de Berti.

De pag. 1 a 915 decorre o texto propriamente dito das Obras de Tácito; e nas XIV pags.

inums. finais, em caracteres itálicos e a duas cols., a -TABLA DE L'AS|| COSAS MAS
NOTABLES..

Tradução muito apreciada. Edição primitiva, e parece que também a única vinda a lume

até agora. MUITO RARA. Bom exemplar.

33Q7 Tacite. Traduction de Dereau de Lamalle revue el corrigée, au- JP^ O Õ
gmentée de la vie de Tacite, du discours prélimlnaire, de Dureau de La- "
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malle ; des Suj.plóments de Brolier; de Noles; d'ijne Tuhie annlytiqiio

des malières; far M. Ferdinand Collet. A Paris, Chez Lffévre, Eâiteur...

1846. (A meio do verso da fl. <lo ante-roslo : Imprime par leu Presses Méca-

niques ãe Plon Frèreg). In-8.o pgq., 3 vols. de IV-II 639I_; IV-617-I, e I\-

o74-I pags. E.

Tradução estimada. Boa edição, nitidan]eiite impressa. Óptimo exemplar.

3308 OPERE Dl || G. CORNF.LHI || TÁCITO, ||
Annilli, Hiftorie, Cuítumi

de'Geimani, |1 E VITA Dl AGlilCOLA
; 1| ILI.VSTRATE |1

CON NOTARILIS-

SIMI AFUIílSMI DEL SHiNOH
|| D. BALDASSAU ÁLAMO VAIilENTI,

\\

Trnvfportati âolla littgva Cnsligliann nella To/cniia
||
DA D. GlhOLAMO

CANINI D"ANGHlArtl.
||
Ajisioiítoni dal Medefimo il rr:oi1o di cauar pro-

filio diilla Leitura di qiicfio Aulore.
|| E la \ita di Tácito, le Teliimo-

nianze falle di Itii dagli Antichi Scrillori, l'Arbore delia Kamiglia
||
di Av-

GVSTo, le Pofille in margine dei Lipsio, la Cronologia delFAvsEhTO, ||ela

Diltinlione dei Tclto dei Gkvteuo.
|i
El in qtiefta quarta impreffione molti

Confronti di cinque Truduttioni, col Tefío Latino ne'\\luoghi piu fcabrosi,

^ un Difcorfo deWorigine, ^ cmpiezza deWImpério Momano- \\
Arrichite

di tre copiolifsimi, & ordinalifsimi Indioe ;. . . (Marca do impressor : uma

nor de liz; gravura em madeira)
|1
IN VENETIA, M. DC. XLIV. || II

Per gli Heredi di Tomafo Giitnti, e Francefco Baba. In-8.0 gr. ou 4.° de

L-544-CXXIV-CLI-ÍX-XL1I-72 pags. E. {perg.}.

As L (50) pags. prels. inserem o seguinte; fiontispicio (impresso a preto e vernieltio) ;
De-

dicatória «ALL'1LLVSTRISSIM0, IIF.T ECCELLENTISSIMO, || ... !l
IL SIONOR ||

aiROLAMO SORANZOjlCAVALIER' AMBASCIADOREll Delia Sereiíiffima Repu-

blica di Vcnetia || AOa Santità dl PAOLO V. Pontefice Mafsinto.' (datada e subscrita

no fim: <Di Venetia 18. di Decembre 1617.;!... 1| Oirolamo Canini.)> ; -DEL MODO
DI CAVAR i, PROFITTO |i

DALLA LETTVRA DI CORN. TÁCITO, |1
Di D. Oiro-

lamo Canini, ai Lettore.» ; cAL AIOLTO ILLVSTREIJ E MOLTO REVEKENDOii
Sig. mio Padrone ofeniandifrimo, " IL SIGNOR FR.i\NCESCO || VISDOMINI...

.

(datada e subscrita: «Di Siena li 10. .Maizo 1603. |1 . , . || Horatio Oiannetti.»; «ADRIA-

NO POLITI
II

ai Lettore.»
;

(datado nu fim : cDi Roma li 10. di Settembre dell'ano.

1604.0 ; «DISCORSO DEL SIGNOk
|I
ÁLAMO, || PER L'1NTELL1GENZA, VSO,

|1

vtilitã de fuoi Aforifmi.. ; -LO STAMP.^TORE (! à Letiori..; .VITA || E CARICHI

PVBLICI, E SCRITTI || DI O. CORNELIO TÁCITO. [; Secondo, che ne fcriue il Li-

pfio ; .TESTIMONIAZE 11 FATTE II DAOLI SCRITTORI ANTICHI l| DI TÁCITO.»;

.ARBORE DELLA FAMIOLIA DI AVQVSTO...S e .BREVE SPOSITIONE ||
DELL'

ORIGINE,
II
DELLACCRESCIMENTO, E DELLA || fuprema grandeza delTlmperio

Romano.»

Nas 544 pags. imediatas decorre o texto da obra de Tácito propriamente dita; -nas CXXIV

pags. imediatas, a du.is colunas: «TAVOLA || DE GL'AFORISMI jj
POLITICI

|1 C-1-

VATA DA O. CORNELIO r>lC/rO|lE conforme a loro particulari fogetti difpofiti

per ordine d'Alfabetto.« ;-nas CLI pags. seguintes, a duas colunas; .LVOGHI CO-

MVNI, jlOVERO TAVOLA
II
COPIOSÍSSIMA

II
D/ TVTTl NOMl PRQPRll, EDI

TVTTE\\la materie mjtortali, PolUicIte, Morall noa folamente \\ traítate, mã an.

cora accenate \\ DA... Meffa infieme, e nuouo ampliata, e coireta da D. Oirolaum

Canini.. ;-nas IX pags. imediatas, a duas cols.: «TAVOLA
||
DE NOMl, E LVOGHI

IIANTlCHl PIV, OSCVRLjlE PARTICVLARMENTE Dl GERMÂNIA,
i\
Ridotti

alia noticia Moderaa. \\ PEH OPERA DI D. QUíOLAMO CANINI.. ;-nas XLll

oags. imediatas, t.imbem a du.is cols.: «CONFRONTI
i;
DI ALCVM MVOGHI||NEL-

. LA TRADVTTIONE
II
Delle Ciperc di Cornelio Tácito. ||

DEL SIGNOR ADRIANO
POLITI.» ;-e finalmente nas Tl pags. finais, a uma só medida de composição tipo-

gráfica : «DICHIARATIONE I D'ALQVNE PAROLE ||
LATINE ||

/>£/? INTELLI-
OENZA

II
dilTHlftoríe.'
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â?íí'o

Tradução estimada. Edição primorosa e nitidamente impressa : desconliecida a Brunei. MUI-
TO RARA. Belo exemplar, ostentando uma magnifica encadernação (inteira) de perga-

minho reforçado, da época.

:'30ii—Taillard ((Tonsíaní).—Les jeunes voyage iiis eii Italie ou vovtige de tiois

amis iians quelqnes parties de In Fiancf, dans Dle d<- Corse, Tile d'F:ilie.

Ia Suisse, les Alpts, le Tyrol. le Pi^nicnt, la Sardaigne, et dans toul Tlta-

lie. En prose et en vers : Ornes diin grand noinlue de (igiires, et faisant

suit aux Jeunes voyngeurs en Fiance, par. . . Pa/ís. A. Uovltand, É<íi-

teur.. . M. DCCC. XXIX. (No pé do verso da fl. do ante-roslo: Imprime-

rie et Fondetie de G. Doyen . .). In-l2.o, 3 tomos de ]V-VlI-276, lY-273-ij e

IV-33b pags. E.

As figuras que esmalta os três vols. são abertas a buril em chapa d'aço e impressas aparte.

3310— Talassi (Angelo).—VOlmo abhattuto. Poema di... poeta ai servizlo di /^/7 eO
Sua M.iesla' Fidelíssima, Dedicado a. . Don Giovanni Principe dei Bra- />

.sile. . . (Escudo das armas reais portuguesas». Lhhonti: NelJa Stamperia di

António Rodiigues Galhardo... Anno M.DCC.XC]'. Con lÁcema. In->^.«

peq. de 451-III pags. E.

A Dedicatória ao Principe D. João, em caracteres itálicos, ocupa as pags. 3 e 4. Volume

pouco vulgar

3311

—

Tams (George).— Visita ás possessões portuguezas na costa Occidental, //iJ^ /n O
d'Africa, por. .. Com uma Introducção e annotações, em 2 volumes. Ver- /// /^

tida do inglez Por M. G. C. L. Forto, Typographin da Hevista. . . ISòO. In-

8.°, 2 vols. de -201-1 e 2t0 pags., em imi vol. E.

33li—Tapia (D. Eugénio ife).— Historia de la civilizacion espanola desde la iu- //vaA /3 ^
vasion de los árabes hasta Ia época presente. Por Don... Madrid: En la / LJf^
imprenta de Yenest,... 1S40. In-8.°, 4 tomos" de 286, 346. 295-1 e 403-1

pags. E.

Obra apieciada. Edição original. Bom exemplar.

TarginI (Francisco Bento Jl/arta).— Veja-se : Milton {John).— O Paraiso

pertiido .

.

.13-Tasso (Bernardo). —L'A.MADIGI ||
II

|| M. BERNAP.DO
||
TASSO

|i
ColUi

Vtia dtliAiítore
\\
e varie ãlutUazioni delVopere.

|j
TOMO I. ||

(Vinheta orn;i-

raental; gr.ivura em madeira) || IX BERGAMO MDCCLV. || ||

J^<PO
Apresso Pietro Lancellotti. Con Heenza de'í>uper. In-12.°, 4 lomos de

XXIV-441, 1I-XXXV1II462, XXIV-444 e XXLV-Í68 pags. E.

Obra estimada. Boa edição, publicada pelo abade Serassi. Pouco frequente no mercado.

Belo exemplar.— Brunet, Man. do Ubr., tomo V, col. 662.

;:{I4 Lettere de Messer... Fcnise, Í5(55?— In-S." de XXXII p^gs. (prels.)

imims., 477 nums. e mais III inums., finais. R.

As XXXII pags. prels. compreendem o seguinte: frontispício (falta no nosso exemplar); /^ '\^ó^
Dedicatória «AL REVERENDÍSSIMO, ET ILLVSTRE MONSIGNOR

||
D'ARAS.. /jO <-''

ipags. III a X); outra Dedicatória: =AL SIOXOR PRlNCiPEiiDI SALERNO.» / ^
(pags XI a XXI- : «LA TAVOLA DE LE LETTERE Dl M. BERNARDO TASSO.. /
(pags. XXII a XXIX) ; e .ERRORI CORSl.^ (pags. XXX a XXXll).

A ultima das três pags. inums. tinais insere somente, a meio, a marca do impressor

(gravura em madeira).



614 CATÁLOGO DA LIVRARIA

Na composição tipográfica, muito perfeita e embelezada de lindas leiras iniciais de de-

senho de fantasia (gravura em madeira), empregaram-se belos caracteres itálicos t

algum redonda.

Cartas interessantes e muito estimadas. Explendida edição (a primitiva?), nitidamente

impressa. MUITO RARA. Exemplar da tiragem especial em magnifico papel velino;

em perfeito estado de conservação ; apenas, como dissemos acima, falto do rosto.

:i:n5 — Tasso {Tor,inoio).-GUHE Hl RIME,
|| K PHOSE

||
Del Sit:. Torqiiato

T;iíIo,
II
Niiova7ne)ile pofte in Ivce, per urdine

\\
deWaltre Jne opere.

||
QVINTA,

E SESTA FARTE. || CON rRlYILfGI.
||
{Ksciido d'r.!nin.s do Marques do

^ Grillo; graviirn em madeira) || IN VENETIA,
||
Ad inflanza di

||
Ginlio Vala-

lini Libraro || in Ferrara M D LXXXVll.—In-12.°. 2 tomos de XXIV IT.

(prcls ) inuiiis. e 94 niiins. o 1."; e 201! IT. nums. na frente o 2.°, em um
vo!. E.

O frontispício do tomo II apresenta os seguintes textuais dizeres: «DIALOCiHI,
|| E

DlSCORSl
II

dei Signor
:
TORQ. TASSO II fopra diiiers! fogS'''t', [• 1^' NVOVO

POSTl r in Luce, e da lui riue-||duti, e corretti. || DIALOGO |l
Delia Hoefia Tof-

cana. ||
PER ORDINE ALLE || fue Profe.

||
QVINTA PARTE, [i Co/t Prlulíegla.

Jl
—

II /« Venetia, Appreffc Oiulio Vafallnl. || 1587.

>

Obras muito estimadas. Edição rara.

3316 DELLA
||
GERVSALEMME 1| CONQVISTATA ||

DEL SIG. TOHQVATO
TASSO

II
LIBRI XXIV, NOVELLAMENTE RISTAMPATI.

||
COiV GIA AR-

GOMENTI A' CIASCVM LIBRO
\\
Del Signor Cio. Baltista Moffnrengo;

Q II
Et Ia Tauola de'Principij di tutte le ftanze.

|| || AWIlluítrifsinto, &
Iteuerendifs. Monfignore, il Sig. Federico

\\
Borromeu. Cardinale di S. Maria

de gli Angeli,\\& Padrnne toíendt/stíKo. || 'Marca do impressor; gravura

em madeira)
II

|| IN PAVIA. M. D. XCIV. || ApreíTo Andrea Viani.

(>)n licenza de' Superiori.— ín-i.o gr. de XII pags. (prels.) inums., 303

nums., uma em branco e mais XXVII inums, e outra em branco, finais. E,

As XII pags. prels. compreendem • seguinte : frontispício (pag. I ; a II em branco)

;

Dedicatória: . ALL'ILLVSTRISS."o ET REVERENDISS.™ [| MONSIQNORE, IL

SIGNOR I! FEDERICO BORROIMEO |1 CARDINALE DI S. MAKIA DE GLI AN-

GlOLI...., datada e subscrita no fim: «Di Pauia. il primo d'Agofto. MD.XCIV.
1|

Di V. S. lUurtriffima, & Reuerendiffima. ||
Humiliff. & denotiff. Seruitore.

1
Andrea

Viani. > (pags. III a VI); Soneto .ALL' ILLVSTRISS.™ ET REVERENDISS.""
||

MOlSIONOREllIL CARDINALE FEDERICO BORROMEO||Dd Sig. Gio. Battifta

Marfarcngo.» (pags. VII); outro Soneto «Del niedefimo. || Sopra íl Camelo, Iniprefa

de «Botromeo.» (pag. VIU); Soneto: «DEL SIQ. GHERARDO ||
BOROOQNI, 1| AL

50. TORQVATO TASSO, jlSopia la lifoima dei prefenie Poema. > (pag. IX) ; dois

outios Sonetos ao mesmo assunto, o piimeiro «Del Signor Giacomo António Frigio.>,

e o segundo: «Del Sig. Gio. Baltifta Maffarengo.» (pag. X); qn,itro poesias latin.ns

(pag. XI); e uma «STANZE (Ires oitavas) ||
DEL SIO. GIO. BATTISTA || iVlASSA-

RENQO : II Nelle quali fi ftringono i 24. verfi e 24, libri di Qerufalemnie ||
Conquifta-

ta.» (pag. XII). Estas poesias são compostas tipograficamente em caracteres itálicos.

De pag. I a 303, em caracteres itálicos e a duas colunas, decorre o Poemajjropriamente

dito, que fecha com a indicação: «II fine dei Vigerimo quarto, & vi- iftimo Libro.»,

tendo por remate uma vinheta (gravura em madeira). Nas XXVIl pags. inums. finais,

em caracteres redondos, e a duas cols. : «TAVOADA DE PRINCIPII
||
DI TVTTE LE

STANZE DELLA |l GESVLALEMME CONQVISTATA.
|| RaccoUa dei Signor Qlo.

Batilfta Maffarengo.', que rem.íta pelas: «Corregansi a Tudi Inoghi nella Tavola..;

-Correttioni.. (a que piie termo o nsual-«IL FINE..);-o REGISTRO.» dos cader-

. nos que formam o volume ;-e por ultimo a subscrição final:

In PAVIA, Appieffo Andrea Viano, 1594.

Con licenia de 'Super iori.
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6'^ó o

1 xplcndida edição, uma das iirinieiras (talvez a scgmida) qiie se fi/erani deste notável e

apreciado Poema de Tasso, edição que Bmuet (Mau. óa Libr., tomo V, col. 66U) diz

ser melhor que a estampada em Milão no mesmo ano. MUITO RARA. Belo exemplar.

3;í17— o Godofredo ou Jtriisalein libertada. Poema heróico, composto no _
iiiionia lo.^cano por Torqualo Tasso, príncipe rlcs poetas ilalianos. Tradii- o g^

^

zido na lint^ua porliigiieza e olVtreiido ao Sereníssimo Sení)or ('osnio III,

Cian-Uiiqiie da Toscana, por André Hodrignes de Mattos . . Ediçfio feita

pela do lti89; e precedida agora d'nma noticia soire a vida e tsrriplos

do Toríjuaio Tasso. Editor—Olympio Kuy Fernandes. Çombro : hi.prerna

(III luitcrfidode, 1859. In-8." de 32496-47-1 pngs. E.

As ultim.is 47 pags. inserem: .TORQUATO TASSO |1
—— IfESTUDO HISTÓRICO

||

PORIiyoão Joaquim d'Almeida Braga.»- Versão clássica e muito estimada. Edição

esgotada.

3.SIS Godofredo ou Jerusalf^m libertada. Poema heioico Reilu/.ido

da língua Toscana á Portugueza, e dividido em duas parles. Esta

priíiieíia ofTerecída á solitrana niagcstade de ilicy n. s. 1'. João V.

Autor... Príncipe dos Poetas Italianos. E agora seu r.ovo, verdadeiro, e

rigoroso Interprete, tanto á fidelidade do Original, como observância dos

preceytos da Poczia, Pedro de Azevedo Tojal... Primeira Parte (única

publicada). Lisboa Occidental: Na Officina de Pedro Ferreira... Anno 173S.

Com todas ag licenças neeesmrias. In- 8." peq. de XXXIV pags. (prels ) inums.

e mais IV intims., finais. E.

As XXXIV pags. prels. compreeedem : frontispício ; Dedicatória a D. João V (em caracte-

res itálicos); .PROLOGO
II
CRITICO, POÉTICO, E APOLOGÉTICO, U ao Poeta,

que o naõ for, e ao Leytor,
|| que for crítico.»; «EMBLEMA,. ; «GLOSA ||

AO ||ANA-

GRAMA NUMÉRICO.; .EPIGRAMA.
|1
ALLEGORICO, E EMBLEMÁTICO

jj
por

voz da Tradução. ; e •ADDITAMENTO AO \\
PROLOGO.»

Tradução muito estimada ; clássica. Edição RARA. Bom exemplar ; mas o frontispicio e a

aute-penultima fl. do volume de reimpressão feita, no terceiro quartel do século pas-

sado, U3 tipografia particular do Conde de Azevedo.

Em frente do frontispicio vem nina folha em que se acha escrita a seguinte nota bibliográ-

fica: -«Ha outra edição de 1733 com o original cm frente. E o B.wbosa faz menção de

uma outra edição em 4,o, 1738..

3Hiy A Jerusalém libertada de. . vertida eiu oitava-rima porlugueza, //-//) /^
por José Pamos Coelho. Lisboa: Typogrrphia Universal. . 1864. In-8.° de /y '^

lX-n07 pajjs., além de uma em branco, uma de «Erratis principaes» e outra

em branco, finais. E.

As pags, prels. VII a IX inserem um «PROLOGO» de Ramos Coelho.- Versão apreciada.

3320 La Jéinsalem délivráe, traduclion nouvelle par Augusto Despia- /^ -^ ^
ces, avec uiTe Notice sur la vie et les CEiívres de Tasse. ¥arii, Charpen- '

tier... 18AL (No pé do verso do anle-rosto: Imprimerie de Schneidcr tt

Laníirana). In-S." de XX-336 pags. E.

As pags. prels. v a xx inserem a «Notice sur le Tasse.» (datada e subscrita no fim : «Paris,

décembre 1840. 1| Auguste Desplaces.»)-

3321—Tatius [Acchilles).—Si\e de
||
CLITOPHONTIS & LEVCIPPES

||
Jj/Oi?/- ^^ ^

BVS
II
LIBRI Vlll

II
ex Editione || GL. SALMASII. H L\GD. Batavob.

||
Âpud .^^9^^ ^

['ranciflum Hegerunl. Anno 1G40. la-lâ." de XXIV pags. (prels.) inums.,

7ÕÍ nunis. e mais XXVII inums,, finais. E. (perg.).
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%t'^
io o

Obra muito estimada. Bela edição, compreendendo textos grego e latino. Lindo frontispício

alegórico, finissiniamente aberto a bnril em ctiapa de metal, — RAR.^. jNíaçnifico e.\en>

lar.— Brunet, Man. da ãbr., tomo 1, col. 37.

^2—Taulero (/r. João). - ^hF.\010^ EX-^
ll
EruJTlOS H MEDITA

r.<>ÊS. . . Em Coimbra. . . ij7i.

illo irwiUtptcic daniof a siyvtnte exocla reprodução joto-tniififUípci.):

.i-èP DEVOTOS EX'^
ERCITIOS E A4EDITACOÊS DA
vida & paixão ciívioíTorcnhoriíítiChrifto,com

poUos por frcy ioáo Tbaulcro, à^ ordc dos prega

dorc!,Ttaduztdo5 agora á latim cm lingoagc.por

hú rcligiofo frade menor da Ptoi^ítia aa í udadco

DVM-.VT FiLIVM SVVM

AcfeccntararifelhedencmoosíTfSvlrinio* c»DÍÍ

talos da gloriofa Rofur reiçáo.e A.fccfno do Scnor»

ím CoimhyãfOr^ ntofíiode Mit^ks

,

» ) 7 1 •

{(> original mede i30x76""»\

In-íí." peq. do VIII ff. (prels.) inum?., 255 nums. e iniiis unia innni. final. i;.

Ma frente (verso em branco) da primeira das VIII ff. prels. o rosto do livro (acima repro-

duzido foto-zincográficamcntc) ; na frente da fi. II a Licença de Frey Masseu permitindo

a impressão do livro, passada a frei Paulo, Quardião do niosleiío de S António de

Coimbra (datada e subscrita: «... Dada cm |1 o dito noffo Conuentu, Sob meu final &•

feio
II
niayor de meu officio, a oyto de Septembro, de||mil & quiulientos & fetenta,

1;

Frey Maffeu, Miniftro Prouintial.) e, por remate, uma vinheta (em forma de medalhão)
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repi «eiitaiido uma cruz levantada á entrada ou numa praça de qualquer aldeia (gravura

cm madeira); no verso da mesma fl. II a declaração de Visto e Exame de Fr. Fran-

cisco de Christo, que fecha: «... E
||
por tei'. S. A. efta informação de mim, deu

licença II que fe publicaffe, & impriniiffe. Oje cinco de Deljzembro, de mil & quinhen-

tos & fetenta.
lí
Frey Francifco de Chrifto Doctor.> ; na frente da fl III i l.iceiíçÂ do

Cardeal Iffante (datada e àubscrila no fim: •... Da-||da cm a villa de Almeirim, a

vinte & quatro de |1
Noueiubro, de mil & quinhentos & fetenla. Domingos Simões a fez.

lio Cardeal Iffante.»); no veiso da mesma fl. Ill e na fl. IV, em caracteres itálicos,

a Dedicatória : ^^ AO MVY ALTO ^^ || PRÍNCIPE E SERENIS- 1| ftmo Se-

nhor Dom Henrique Cardeal^ iffante de Portugal Legado de Latere, ^T* l"-

guifidorW Geral em eftes Regnos (^ Senlio-\\rlos, ^c.> i
de fl V i frente da

Vil: « •^^ O INTERPRETE ~^^ i
ao Leclor. Saúde.» (.PROLOGO AO LE-

CTOR.») ; no verso da mesma íl. Vil : «Faltas de algiis erros que fe acharão nefte
|[

liurinho depois de eftar impreffo.- ; e na frente (verso em biarco) da VIII umn gra-

vura em madeira representando Nossa Senhora, no Calvário, sentada ao |;c lia Ciuz e

tendo Jesus Cristo no colo.

De folha 1 á frente da 255 (ultima das ff. numeradas) decorre o texto propriamente dito da

obra, que é dividido em 5S Capítulos (•< fl Humilde confiffam 6: iimocaçãojlda Diuina

bondade,
li
Cap. i.», a «fl Denota oração, em que fe concluyc a

i|
rbr.i pedindo an Se-

nhor o defeja-
II
do fim da vida prefente. || Capitulo. 5í>.») e fecha poi o usual- >L:-.us

Deo.», a que se segue ainda, por remate, .t subscrição final:

Imprefso em Coimbra em cafa de António de

Marljs, Imprefjor <^ Liureiro da Vniuer-

flaade : Acaboufe ao primeiro de Fe-

uereiro. Anno de 15; i.

No verso da referida folha 255 e na fl. innmeraii.i finai vem «-..TAVOADA DOS CAPl-

:iTVLOS DESTES EXERClTIOS.>, que remata com a indiciçâo ; - cFira da tauoada..

Na composição tipográíics, denotando miiilo esmero, aplicaram-se caracteres redondos

e al)!Um itálico de vários corpos. A impressão, nítida, foi efectuada sobre papel de li-

nho de óptima qualidade.

Obra e versão muito estimadas. Esta ultima, desconhecida a Barbosa Machado, foi publicad-i

anénima, ignorando-se ainda hoje o nome do liaductor, apesai do muito merecimento

da veisâo (1). Edição primitiva, e ainda a ímica vind:i a lume atí agora. Os exempla-

res são RARÍSSIMOS ; só ha conhecimento de ti'cs 011 quatro. O nosso encontra-se optima-

mente conservado, e isto aumenta-lhe, e muito, o apreço e valor.— Inocêncio, Dic. blbt.,

lomo II, pag. 134 ;-Catálooo Palha, n.o m.
Da obra de Fr. João Taulero existem duas outras versões portuguesas; a primeira devida,

segundo Barbosa Machado, a Fr. Beriiaidino de Aveiro, e impressa tm Évora, por

André de Burgos, em 1554 (2) ; e a segrrnda levada o efeito por Fr. Marcos de Lisboa,

e est.wipada em Viseu, por Manoel João, em 1371 (3).

Taulero {Fr. Jíia»). — Instituciones. . — Vejii-se : Seraplixtu de iermo <t

Tduleio.

Tavares iFr. A.ilot.io).— CE Pcíiitiiínm íii»
,;
Jiiacítiffiiiin mor 1|

ti /i; pitt)ín

bí llOf II
ío ffíior flll frtilo

II
niíirilirn&o.— Vt ja se : Port,ih'gre (Fr. António dr).

(1) «É esta— diz Inocêncio— ira realid.ide escrita com a pureza e elegância próprias

do seu século, e não deveria ser omrttido pelo compilador do Catalogo chamado da

Academia, se d'elle tivesse o conhecimento, que provavelmente lhe faltou.»

(2) «Meditações da pai.xão de Christo, com quatorze exercícios espiíiluacs de Ni-

colau Eschio. Évora, por André de Burgos 1554.» In-4.o.

i3) 'f^ EXERCÍCIOS E
II
MVY DEVOTA MEDI-jTAÇAM DA VIDA E

FAIXAM
I,
DE NOSSO SENHOR lESV CHRISTO. ![^ Compofta por o allnmiado

varam frey <' loam Taulero da ordem dos pregadores, li ff Trafladada de latim em lin-
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3323—Tavares Cavaleiro (.Ufl))iíe/!).—PAMALHETE
||
JUVENIL,

||
Peln Lict-nuin-

P^
do

II
MANOEL TAVAUES

li
CAVALLEYFiO.

||
(Vinheta ornanierilal rcprcsen-

Q ^ tando um vaso com unia jihaita llorida; gravura em madeira)
||
LISHOA,

II
,^a ORi.ina de MIGUEL DESLANDES

||
Inipreflor de Sua Mageflado.

|1

II
Com tildas as licaiços neccffarioíi. Anrio 1687.— In-S o peq. de XVI

pags. (prels.) iniims. e 350 riums. E.

Na ptiincira das XVI pags. prels. o ante-ioslo com o brasão d'ariiias do autor (Vcj.i-sc a

leprodução foto-zincogiáfica que dele damos em folha aparte) ; a pag. II cm branco
;

na pag. III o fiontíspicio com os dizeres acima transcritos; a p.^g, IV cm branco ; de

pag. V a VII o Prologo «Ao Leitor.»; nas pags. VIII c IX: 'De Álvaro de Mello

Oraífe. |i DECIMAS.» (Quatro); na pag. X dn.is Decimas .De Manoel Vellez de

Meyra.'; na pag. XI: ^De Álvaro de Soufa Aícnn 'i Ao Anthor |j
SONETO.» ; na

pr.g. Xll, em caracteres itálicos unia poesia latina «Do Licenciado António de Soufa

Uirdm\\in laudem Authoris.» ; e de pag. Xlll a XVI as «LICENÇAS.» (Do Santo

Officio, e do Paço.) permitindo a impressão do livro. Estas Licenças são em numero

de treze: as nove primeiras datadas de 1675, c as quatro ultimas de 1687.

Oe pagina I a 349 decorre o «Ramalhete juvenil» propri.imente dito ; e na pag. 350 (ultima)

vem a seguinte declaração do autor :

«TUdo o que nefle Livro fe contém,
|| fugeita humilde fcu A\itlipi á Ca-||tholica ceu-

fura da Santa Madre Igieja;
||
proleftando, que aspal.ivras: fado, Fortuna, Fé, Dei-

dade, Ara, Saci ifi- 1| cio, fe devem tomar uaquelle fentido,
|{
que paia adoí uo da Poefia

fe pciniittio
II
fenipie aos Poetas Catholicos.»

fcguiudo-se o usual -FIM., e depois um lindo florão de remate (gravura em madeira):

Na composição tipográfica, muito perfeita e em que sobresaini letras iniciais de

desenho de fantasia e cabeções decorativos (gravura em madeira), ;iplicaram-se caracte-

res redondos e itálicos de vários corpos.

O volume conta vinte e três cadernos de impressão de oito ff. cada nin : o primeiro ru-

bricado, no pé da frente da terceira folha: t iii; e os segundo a vigésimo terceiro,

no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: A, A ij,

A iij, A iiij a Y, Y ij, Y iij, Yiij. Na rubricação iiâo se empregou as letras J e U.

O Ramalhete Juvenil, justauienlc incluído na lista dos livros portugueses coutideiados

clássicos, consta de varias composições poéticas : Canções, Decimas, Éclogas, Liras,

Romances, Sextilhas, Sonetos e um Vilaucico. O autor, que exerceu a profissão de me-

dico, era natural de Portalegre.

Edição perfeitíssima : nítida impressão sobre magnifico papel de linho ; a única que se co-

nhece. Os exemplares são MUITO RAROS, mormente quando completos e bem con-

servados como está o que expomos agora á venda. — Barbosa Machado, Blbl. Lusit.,

tomo III, pag. 387; — Freire (P. Francisco José), Reflexões sobre a língua portugiieza

;

Costa e Silva, Ensaio biographico-crliico sobre os melhores poetas portugueses, tomo

X, pags. 84-124 ;— Inocêncio, Dic. bibl., tomo VI, pag. 116 ;-Xavier da Cunha, Im-

pressões Deslandesianas, pags. 59-6'J.

3324-Tavares de Sequeira e Sâ (ilíanj/eí).—JÚBILOS
||
DA

||
AMElilCA. || NA

ri D GLOiilOSA EXALTAllAÕ. E ITíOMOÇAÕ
||
DO ILLUSTPISSIMO E ENCEL-

LENTISSIMO SENHOR
II
GOMES FREIRE

||
DE || ANDRAI) \, || Do Coiilallio

. goageni por || frcy Marcos de Lisboa frade menor da
||
prouincia de Portugal.

|| \^^
Vam juntas a cfte tratado outras medita-

11
ções fpirituaes bieues.

||
(Vinheta alcgóiici,

em oval; gravura em m.ideir.i)
|| ^.^^ Imprerfo na muy nobre cidade de Vircu pci

Manoel loam imprcífor de S. Illnstrirs. S. || Anno M.D.LXXI..-In-S.o pcq. de VIII

ff. (prels.) inunis. e 304 nnrns. na frente, vindo lio verso da ulrima ;t seguinte subscri-

ção final :-^-^^ Acabou-se de Imprimir este presente liuro em a muy nobre \\ ci-

dade de Viseu per Manoel Joã || impressor de sua itlustrissima
|| Senhoria, aos doze

dt\\ Nouembro, do anno\\M D.L\XI.\\ ^-^ »



RAMALHETE
JUVENIL,

Pelo Licenciado

MANOEL TAVARES
CAVALLEYRO

if

Ante-rosto do livro descrito no Catálogo sob o n.o 3323. Fac-simile de

tamanho igual ao do original.
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lio Siui Mngeftade, Governador, e Capitão General doS Ca-
||
pilanias do

Hio de Janeiro, Minus Geraes, e S. Paulo . . ||
COLLECGAÕ ||

Das Obras da

Afadenúti dos Selictos, que na Cidade do Bio || de Janeiro fe celebrou em ohfe-

(jHw, e applaveo do dí7o || £'a;cf/í('í)«//ínio //tTÓc.
||
DEDICADA, F. tlI''Fi;iiE-

CIDA AO SENHOR
II
JOZE' ANTÓNIO FliKlBE

1|
DE AiNDIiADA,

||
Cavol-

leiro prolVÍIo na Ordem de Chrilto, Tenente General ||
da favallaria, e Go-

, vernador das Minas Geraes.
I|
PELO 1;0UT0H

1|
MANOEL TAVARES LE

SEQUEIRA E SA',
||
/tit: de fira, que Joi da Villn do Redondo na Proriítiia

do Alem-Tejo, e Ex- || Ouvidor Geral da Comarca de Panwijuá no Eftado do

Brafil . . 11 LISBOA :
||
N;i Officina do D.or MANOEL ALVARES SOLLANO.

II
Anno de MDCCLIV. || |i

Com Iodas as licenças nece/ftirias. Jn-4.° de

LXXX pags. (prels.) inums, o 363 niinis. ;.fóia nn a (in branco, fír ai. V.

As LXXX pags. prels. inserem o seguinte: irontispicio vinipresso, em linhas alternadas,

a preto e a vermelho) (pag. 1; a II em branco); em caracteres itálicos, a «EPIS-

TOLA DEDICATÓRIA
í; AO SENHOR

;i
JOZR' ANTÓNIO

i!
FREIRE DE ANDRA-

DA... (pags. Ill a XXVIII); . PROLOGO 1| AO LEITOR- (p.gs. XXIX a LV)

;

Poesias, em latim e português, em louvor do autor, de: Ptdro Nolasco Feireií.i de

Andrada, Paulo Ferreira, José Telles de Meneses, Jo.ío de Barros Xavier, Trancisco '

Barbosa de Castro, Sebastião Alvares da Fonseca, Manuel de Mattos Pinto de Car-

valho, Francisco Martins Sampaio e Alexandre da Silva Guimarães (pags. LVIl a

LXXII) ; em caracteres itálicos, o .INDEX
||
DOS AUTHORES, E ACADÉMICOS ||

que

compozeraô as Obras, de que efta Collec-Uçaõ Te compõem- (pags. LXXIU a

LXXVl); e .LICENÇAS.^ (Do Santo Oflicio.-Do Ordinário -Do Paço.>) permi-

tindo a impressão da obra (pags. LXXVII a LXXTX; a LXXX em branco).

Na composição tipográfica, embelezada de letras iniciais de desenho ae fantasia, cabe-

ções decorativos e florões de remate ornamentais (gravura em madeira) aplicaram-se

caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Livro, no seu género, muito interessante e estimável ; insere composições poéticas de

numerosos poetas da época. Única edição vinda a lume até hoje. MUITO RARA.
Bom exemplar.

:«25 -Tavares de Vellez Guerreiro (JoáoA —JORNADA, 1|
QUE || ANTÓNIO

DE ALRUQUERQUE,
H
COELHO, H Governador, e Capitão General da Cidade

do
II
Nome de Deos de Macao na China,

|1
Fei de Goa ali; chegar à dita ^U P^ O Cy

Cidade no
\\ anuo de 1718. ||

Dividida em duas partes. 1| Escriía
\\
PELO CA-

PITÃO 11 JOAÔ TAVARES
|i
DE VELLES GUERREIRO,

|1
E DEDICADA

\\

AO DUQUE,
ii
Por

II
D. JAVME DE LA TE, Y SAGAU.

||
<^íti^

||
LISBOA

OCCIDENTAL,
II
Na Officina da MUSICA. H

M.DCC.XXXIl.
i|
Com todas as

licenças, neceffaiias.
||
Vendefe na nitlma tifficina. In-S." peq. de XVI pags.

(prels.) inums. e 427 nnnis., além de uma em hranco, final. E.

As XVI pags. prels. inserem o seguinte : frontispício (pag. I ; a II em branco) ; Dedica-

tória «AO DUQUE., (subscrita por D. Jayme de la Te, e Sagáu.-) (pags. III a X)
;

.PROLOGO., (pags. XI a XIV); e .LICENC,AS.. (Do Santo Officio.-Do Ordinário.

— Do Paço.) permitindo a reimpressão da obia (pags. XV a XVI).

As 427 pags. nums. contéem : de pag. I a 422 o texto propriamente dito da obra, que

íccha com o usual — FIM., a que se segue ainda uma vinhtta ou tlorão de remate or-

namental (gravura em madeirai ; e de pag. 423 a 427 o .INDEX
ii
DOS CAPÍTULOS

da primeira le Segunda) parte
II
defte livio.»

\a composição tipográíica, bastante cuidada e adornada de leiras iniciais de desenho de

fanttisia, cabeções decorativos e um tlorão de remate ornamental, empregaram-se ca-

racteres redondos e itálicos de vários corpos. Todas as pags, com excepção da se-

gunda das prels., são embelezadas de muldura lormada por dois filetes, dos quais o

exterior é bastante cheio.
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Obrí clássica, interessante e muito estimada. Segunda edií^ão, ik BASTANTE RARA.

Belo exemplar.

A edição primitiva, raríssima, foi impressa em Macau, 17IS. Consta de um 8.0 gr. de

185 pags. (papel de manufactura chinesa, dobrado; impressão em uma só face de

ida f!.);-e a seguuda reimpressão, «Com uma Carta-Prefacio de ]. F. Marques Pe-

reira», foi dada á estampa em Lisboa, 1905, constituindo um 8.0 de 168 pags. -Fi-

ganiire, Bibi. hist. port., no 924 ; -Catálogo Palha, n.o 4183.

Taveira (t'r. Gif^or/o).—Sein)5o i.ln Fce... em Tomar... 11319.— Veja-se

:

.l!((o» da Fé {Sevmòei de).

Taveira de Neiva Brum (D. .1ii'ohio;— Veji-se : ConlilH^ôís do ArixbUjwdo

de fíoa..., i8 10.

Távora {Fr. Miguel de).—Veja-se : Cumliluinões do arcebispado de Erura....

382(5—Teatro Brasileiro.—Quem casa quer casa, por L. ('. M. Pemia. Rio de

Q C Jarnio. Ewp. Tyo.— Doiií de Dizembro—de P. Brito ImpreKKor dn tV.in

Imperial. tSõ2. In-i." de 14 pags. K.

Juntamente, na mesma encadernação, muitas outras peças teatrais, tulie elas as seguin-

tes: O lUlZ de Paz da Roça, por C. M. Pcnna. (Terceira edição. Rio de Janeiro...

1855, in-4.0 de 15 pags. -GABRIEL E LUSBEL, ou o Thauuialurgo. Mysterio em 3

actos e 4 quadros, por José Maria Braz Martins. Musica de Aiigplo Frondoni. Rio

í/e Janeiro, 1S57. In-4.o dt 32 pags. -TARTUFO, ou o Hypocíila, comedia em cinco

actos, de Molicre, traduzida pelo capitào Manoel de Souza. (Rio de Janeiro). Typ-

Imp. e Coiist. de J. VlUeneuve e C. 1S43. In-4.o de 29 pags -O .WARENTO, come-

dia em cinco actos, de Molière. Ibi., na mesma tipógrafa, 1S43. ln-4 o de 36 pags.

-MONTEZUME, Rei do México, ou os combates de ódio e de amor; trai;edia em
cinco actos, pelo Dr. Maximiano Pedto de Araújo Ribeiro. Ibi, Ibi, In-I.o de 2S

pags.-ALONZO E CORA, ou o Iriumpbo da natureza; tragedia em cinco actos,

pelo Dr. V. P. Noíasco da Cunha. /*/., /W., JS4.1. ln-4 o de 27 pags.- DIOGO TI-

NOCO, ou a corte de D. João 11 em 14S4, drama histórico cm Ires actos, Premiadu

pelo Jury dramático do Porto. Ibi., ibi, IS42. ln-4.o de 21 pags. -O FALSO HE-

ROÍSMO, comedia em Ires actos, pelo Desembargador António Diniz rta Cruz e

Silva (Elpino Nonacriense). /*/., /*/., 1S42. In 4.» de 2b pags.

Algumas das peças mencionadas são muito estimadas e RaRAS.

;^3"27—Teatro popular antigo, geraliiiennle denominado iV((í;o (ii Cuidd. — LU-

hi'i!, em diverxvs togares e datas {seado XVJlIj. ln-.'i-.°, iO opuscidos tiii

dois volí. K.

Os vinte opúsculos compreendidos nos dois volumes constituem igual numero de peça»

teatrais, entre as quais ha algumas bastante interessantes e RARAS. Colecção apre-

ciável e valiosa. Óptimos exemplares.

jHláS—Teive {Dtoyu de).— Epodos liiie la- || Atíonn/i .•iirmtnmn. . . lAi/ftpviic. .

.

í^ I III {Do frcntisptcio damos, em folha aparte, a exacta tepiodumo fotú-^eiucografiM).

\n-\t.° do VI fT. (prels.) inuins., 171 niiins. na frente, e mnis II inunis. e

ti(3 nunis. na frente. E.

Na frente da primeira das Vi if. prels. o rosto do livro (acima reproduzido em foto-

zincografia) ; no verso da mesma primeira II. o Sumario dos três Livros que consti-

tuem a obra; de tt. II á frente da VI a Dedicatória ao -REVERENDÍSSIMO ||

Epiicopo lulianu Albio régio rerum
li
facrarum prwjacto ma.umo. lacobus Teuliis

1
S. P. D.i ; no verso da mesma II. VI (ultima das prels.) e na parte superior da

primeira das 171 ff. que formam o primeiro grupo de ff. nums., uuia poesia em la

t(oÍ
OD



I A C o B I T E V Fí

Luluani. Epodo íluríá-

hcorum carminum Lihrt ín%.

Çhíoium índicem Isquois

page11a ooTfíintt.

Ací ^cballianumorímunij

inuKÍlilsimum Luíi-

cani^Rcgcm.

I^Hoí ifus exíntitíétum tr ipprthríarf)

ifl iam fanltit Inqujttiortti, mr» oratnã

t\a nulherttell.

Oly/tpone cxcudebat í-ranctfcm

Corrêa Typographos SfreniUl-

mi Car^nalikHcnriLi.

Anno. i 5Í5.

Bosto do livro âescrito no Catálogo sob o n.o 332S.

• Fic-simjie» de tamanho igual ao do original.

(Pag. 6M)
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tim, que lem por epigrafe: .HENDE CASYLLA || 6u/n ad Sebaftiaimm inuictiW

fsimii LiifitanUe Regem. Aalhor muiiurculimi ottert.», lechando com o usual— «Fi.

uis.» ; e n;i parte inferior da frente da niesuia primeira H. numerada, em caracteres

itálicos, outra poesia em latim, sob a rubrica: lAliud lambicum.»- Do verso da

mesma II. 1 á frente da 49, em latim (caracteres itálicos; no verso das ff.) e cm
português (caractere* redondos ; frente das ff.) decorre o texto das «Sentenças.. ; no

verso da mesma 11. 49 um 'Soneto de António Ferreira A el Rcy nnffo feiíhor. ; na

frente da II. 50 um Soneto de Pêro Dandrade Caminha (Pedro de Andrade Caminha)

A Diogo de Teyue. ; no verso da mesma II. 50 (inumerad.!), em caracteres itálicos,

um Proemio, sob a epigrafe : Leciorl S. ; da Foi. 51. á frente da 65, também em
caracteres itálicos:

«lACOBI TEVII LVSITAN!
II Inflitutio Sebafliani primi feli-

|i
cifsimi Lufitania; Re-

gis ad II Francifcum de Sá
|| virum clarifsi- jj mum.>

que fecha com o usual- ./7A//S.. ; no verso da mesma II. 65 e na frente da 66 (inu-

merada), também em caracteres itálicos, uma poesia em latim, subordinada á rubrica

:

<AD lACOBVM TEVIVM
II
noclifsimum prxceptorem rufr'operis auctorem, Frãn-

ciTcus
II
Andradius ipfius operis |1 inicrpres.»

que fecha igualmente com o costumado— «/7MS» ; no verso da mesma 11. 66, em
português, o Proemio Ao leitor S., já atraz dado em latim ; de II. 57 (inuuierada) á

frente da 102, em versão portuguesa de Francisco de Andrade, a

• liiftituicain dei Rey\\iioffo fenlwr.\\A Fraiicifco de Sá Capitam \\
da goard(z>

a que põe remate também o-«FIN.= (sIc) ; e do verso da referida II. 102 ao verso da

fl. 171 (ultima do irimeiro grupo de ff. numeradas)

:

"^-§ lACOBl TEVll^-^
II Lufitani Liber fecwi- i dus, De rebus \\ diuinis. li f^ ||

AD SEBASTIANVM Primum inuictifsiumm Lufitania; :. Regem, || //ym;ii Tredeciín ad

lefum li Cliriftam pro fatiite Regis
\\ ^T" felici regiiiW ftata. ' ^%-^-'

Liber seeuados que, constando de Itymiius a varias personalidades sacras, eclesiásti-

cas e civis, fecha da mesma forma com o usual—.FINIS.»

Das duas folhas inumeradas imediatas, a primeira insere: na frente como que um novo

frontispício, com os dizeres

:

•lACOBl TEVII
II
LVSITANI LIBER TER-ll TIVS DF. PERFECTO EPIS-\\ copo cui

addita funt Çy- alia opufcu- |; la quíefequens pagella || dcmõítrat. "
f^-{ ||

AD HEN-

KICVM
II
Serenifsimum Principem || ^Cdriliaalem iiliijtrií- II finiim regnique || mo-

deratoreni
|| fapientif l| /imiim. \] ^^J.»

e no verso, em caracteres itálicos, o Índice ou Sumario do texto do mesnio Liber

tertius ; e a segunda ti. a Dedicatória ao Príncipe D. Henrique, a qual ocupa ainda

a frente e a parte superior do verso da |>rimeira das 66 ff. nums. finais, e que é

antecedida da seguinte epigrafe :

i^SERENISSIMO || Prliiclpi D. Hèrico S. R. .£. Cardinali, Re- iierendifsimo, Arcltle-

pt/eopa Vlyfsipon6.fi ||
regnique moderatori fapientifsiino

i|^ Domino
\\ fuo obfer-

uan- II íifsimo lacobus || Teuius.
|| S. P. D. || í-^.-

e da [wrle inferior do verso da referida folha 1 alé á frente da folha 66 o texto

propriamente dito do Liber tertius : "DE PERFECTO EPIS-
|l
COPO... que com-

preeudc as seguínics peças poéticas: •^Cármen lambicam feuaria.- -'CONaR.ATV-
LATIO ADWfratrem Ludouicum Granulam de J'erenif-\\ fimo principe Henrico dú
Vly/sippo-\\ nen.iem Arcliiepijcopatum ac-ucepit, relicto £4ore«/i.>-..ODE.

||
/« illa

verba Euangelij Domine. Si vis po- 1| íes me mundare. Ex Jcriptís Serenifsimi

Prlncipis Henricl fumpta.' -tEPlTALAA1lVM\\in laadem. \\ Nuptiarum Ale.xandri^ Maria; prin- típum Parma ^ ptacentiw.
|; Ad Heurlcum principem Serenif-

simum ^ WCardinalem reuerendifsimum.^ -tODE. Ad iltnstrifsimum Aucrij

Ducè. Ab aulicis, tumuttibus ad rnris traitquiUi-
1| tatem Senlbus ma.\ime effe

feceder.dum.-<CONTEMPLATlO.\\la verbaqua lESVS Cliristus Deus no-\\ter

protuUt abeo tèpore citm in lior-vto fuit cum difcipulis fuis do-\\ncc fpiritum
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traJi- II
cilt patri \\

Ex dluo loaitne fumpta. \\ Ad luUanum Noiaiiam iUustrifslmã

Du-\\cem, fapicntifslmi Ducis Auerii \l
vxorcrn.^- 'ODE' \\*\ Ad Oeorgium Atencas-

tritm Marcltlonã Turrium noiíarii, vt Sebastiaitum Rege In ocnlis gerat ^ guarita

rerum fallci-\\ tas eo regnani, ^j- tall Diue exercitas Regls modorante expectntur.^

-.ODE.
II il /li/ Pctrum Dloiiijiiim Alemcastntm \\ Sfcitndum Ducis Aucrlj Jillum. \\

Virtus nobilitatis origo.>—e .ODE. •] /« (xultationem victoria Militeiifu \\
contra

Turcas.', que fecha com o clás3Íco-«/7MS.>

Na cODiposiç.io tipográfica, em que se destacam varias letras iniciais de desenlio de fan-

tasia (ornadas de tigurintias bíblicas ou históricas; gravura em madeira), aplicaram-

se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

O volume conta vinte e dois cadernos de impressão: o primeiro, de sete If., rubricado,

no pé da segunda, terceira e quarta, respectivamente : a 2, a 3, a 4 ; o segundo, de

doze ff., rubricado, no pé das cinco primeiras, respectivamente : b, b 2, b iij, li !•

b 5 ; os doze imediatos (3." a H."), tambini de doze ít. cida um ; rubricadas, no pé

da frente das seis primeiras, respectivamente ; C, C 2, C 3, C 4, C 5, C 6 a O, D 2,

O 3, O 4, O 5, O 6; o imediato (tS»), de quatro ff., no pé da frente das três pri-

meiras: P, P 2, P 3; o imediato (16. o), de duas tf. apenas, no pé da frente da

segunda: Q 2; os cinco cadernos imediatos, (17. o a 21. o), de doze ff. cada uui, ru-

bricados, no pé da frente das seis primeiras ff. de cada um deles, respectivamente:

a, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a e, e 2, c 3, e 4, e 5, e 6 ; e o imediato, de seis ff.

somente, rubricado, no pé da frente das cinco primeiras, respectivamente : f, f 2,

f 3, f 4, f 5. Note-se que na rubrica dos cadernos não se aplicou a letra J.

Este livrinho de composições poéticas em latim de Diogo de Teive é certamente uma espé-

cie liteiária e bibliográfica de muito merecimento e apreço: e não o será menos a

magnifica versão portuguesa dos «Epodos- ou Sentenças e a lnstitui(am dei Rey nosso

senhor (D. Sebastião) que acompanha o original latino, versão devida ao cronista

Erancisco de Andrade. Edição primitiva, que Ribeiros dos Santos, a pag. 174 da sua

erudita Memoria sobre as origens da Typograjia em Portugal nos séculos XV e XVI,

erradamente dá como impressa em 1574. Os exemplares são hoje EXTREMAMENTE
KAROS; e quando completos, isto é, com as folhas 152 e 153, que vimus faltar em
dois dos quatro únicos exemplares que conhecemos, incluindo o da Biblioteca Na-

cional de Lisboa, isso constitui uma verdadeira e preciosa raridade bibliográfica. O
nosso exemplar tem a ultima folha em copia manuscrita (imitação do original

impresso), mas possue as duas folhas citadas,-o que lhe dá um grande valor cor-

relativo.

O original latina e a versão portuguesa dos Epódos> ou Sentenças (também atribuída

ao próprio Diogo de Teive) e da Iiistituiçam dei Rey nosso senhor foram por dili-

gencias de Francisco de Sousa Píulo de Massuelos, reimpressos em fins do século

XVIU, saindo com o seguinte titulo:

<EPÓDOS,
II
QUE CONTE'M

Ij
SENTENÇAS ||

ÚTEIS A TODOS OS HOMENS,
||
A'3

qiiaes fe acrercentaõ Regras para a ||
boa educação de hum Príncipe : Composto tudo

em Língua Latina \\ Pulo ins.gnk PoRTUcncz
||
DIOGO DE TEIVEW Lente de Huma-

nidades, e depois Reitor do ',\ Collegio das Artes da UniverJ idade de \\
Coimbra no

tempo d'ELREl\\D. Joaõ o ///. 1|
Traduzido em verfoU Pok

|j I-RANCISCO DE AN-
DRADE,

11 Chronijta mâr do Reino, e Ouarda mór da || Torre do Tombo.
|| Copiado

fielmente da Edição de Lisboa
|| de i5"3.

II II
LISBOA

||
Na Of. Palr. de Fi<a.nci.íco

Luiz Ameno.
II M. DCC. LXXXVL || Co/n licença da Real Meza Cenforia.-ln-n.o

de 163 pags., excluindo uma em branco, final.
'"

A primeira pagina representa o rosto do volume (cujos dizeres estão fielmente re-

produzidos acima); na pag. 2, quasi a meio: «Tevio ás MufasijNovo Apollo, nova
honra á fua memoria.

|| Ferreira, Écloga 5.» ; nas pags. 3 (primeira em que aparece a

numeração) e 4 o «PROLOOO.> (de Francisco de Sousa Pinto de Massuelos .') ; ua pag.

6, em caracteres itálicos, o HENDECASSYLLABUM []
AD SEBASTIANUM

j, /«wVíi/-

. fimum Lufitaniie Regem j; Auctor munufculum otfert.» ; na pag. 7 a versão portu-

guesa da mesma poesia, sob a rubrica: .HENDECASYLLABO
|i DIRIGIDO i|

A EL
REI D. SEBASTIÃO,

II
/l quem o AutUor o[]erece a fua Obra.' : na pag. 8, em ca-

racteres itálicos, outra poesia em latim, com o titulo: «ALIUD JAMBICUM..
: na



AZEVEDO -SANODAEi) 623

pag. 9 a tradução em português, rubricada: 'JAMB/CO.- ; de pag. 10 a 87 os tex-

tos latino e português das ^SENTENÇAS >, ocupando o primeiro, tni caracteies itá-

licos, as pags. pares, e o segundo, em caracteres redondos, as pags. impares; na

pag. 88 um Soneto «A ELREI D. SEBASTIÃO >, subscrito por António Ferreira ; na

pag. S9 outro Soneto, «A DIOGO DE TEIVE.», subscrito por Pêro d'Andrade Cami-

n/ta; e de pags. QO a 163 os textos latino e português da Instiíuiçam e dos Epódos,

respectivamente sob as epigrafes; .JACOBI TE VII LUSITANI/E REGIS
ll
AD FRAN-

CISCUM DE||SA';, VIRUM CLARISSIMUM.. ; e «REGRAS PARA A EDUCAÇÃO
:; DE II

ELREI D. SEUASTIAÕ
|i
DIRIGIDAS || POR DIOGO DE TEIVE

||
A FRAN-

CISCO DE SA'..

Dezassete anos depois fèz-se outra reimpressão do mesmo texto :- £/íioa : Na Impres-

são Regia, IS03. In~'í.o peq. de 165 pags., além de uma em branco, final.

Com respeito a Diogo de Teive e ás suas produções literárias, veja se, entre outros au-

tores: Barbosa Machada, Bibl. l«s/f., tomo I, pags. 702-70) ;- Ribeiro dos Santos,

obra e local acima citados; -Inocêncio, Dic. Bibl., tomo II, pags. 176-177 e tomo

IX (2.0 do Supplemeulo), pag. 131; -Pinto de Matos, Man. Bibl. Port., pags. 22

e 23.

Teivo (Dio,jo de).— De relai.s ad Ltiuili ^e.^ílijs cuiniiiêtaiiiis.— Ykjo

Jil-JBVS HlSfAMCIS, LISITANICÍS...

i: DE

3329 ^JACOBI TKVII, |1
BliACABENSlS, 1| Ol-USCUL.^i, |i

IJUIBUS ACCES-

SIT
II
COJJMENTABllJS

II
DK liEBUS

||
Al) lilUM líESTlS, ||

liENUÒ IN

l.UCEM EDI CUrtAVIT lIJOSEFH CAIETANUS MEStjUlTA, |i
LUSITANUS,

IKVinhtla otiiainenlal ;
gtavuia em niad' ira) || PAlili^IIS,

||
EXCUDEHAT

KRANC. AMBli. DllJDT. ||

—
||

.M. IK.C. L\ll.-In 8." [n-.q. de xxxvj-

:}á4-l48 pat-s. E.

As X.1CXVJ pags. prels. contéeui o seguinte: frontispício (pag. I; a II em branco); em

caracteres itálicos, a «EPISTOLA..: -SEBASTIANO JOSEPHO 1, CARVALIO ME-

LIO, ilOEIRUM COMITI... )csi!rnus Cíiei.>nis MtsyvirA 1| FELICITATEM.. (da-

tada no fim : <•... Dabam r Olyfipone, Idibiis Junii. aiinoW :759.>) (pags. Ill a viij)

;

Prologo ao «LECTORI.» (pag. ix e p^rte superior da x) ; .TEVII VITA, ||
PÁTRIA,

STVDIA, FORTUNA.> (da parte inferior da mesma pag. x a pag. xvj); e Dedica-

tória ao .REVEREMDISSIMO 1| AC SERENÍSSIMO PRIMCIPI
1|
D. HENRICO,

S. R. E. CARDINALI, INFANTl PORTUGALLI.€, ... Domino Juo obfervandif-

fimoWJacobns Tevius\\S. D. P.< (pags. xvij a xx.wj).

Das 324 pags. imediatas, as 194 primeiras inserem as «ORATIONES. (.ORATIO IN

LAUDEM JOANNIS III... • Publico pronnnciata Conimbricx »- «ORATIO FUNE-
BRISIIIN LAUDEM

II
JOANNlS TERTII, INVICTISSIMI

||
LUS1TANI.Í REOIS..-

.ORATIO IN LAUDEM NUPT lARUM
||
JOANNIS AC JOANN.E, ILLUSTRISSl-

MORUM
II
LUSITÂNIA: PRINCIPUM:. - «CÁRMEN 1|

IN NUPTIAS EORUMDEM
PRINCIPUM,

II
Pubiicè Conimbrica: pronunciatum.- - «ORATIO FUNIBRIS ||

IN

LAUDEN
I,
JOANNIS ILLUSTRISSIMI ;] LU5ITANI.T || PRINCIPIS, Publici pro-

iiunciata Conimbric:c..) ; de pag. 105 a 256: «TRAGCEDIA ' QU,E INSCRIBITUR :
||

JOANNES PRINCEPS, lISlVEiiUNlCUM REQNI EREPTUM ||
LÚMEN.. (Quatro

actos); e de pag. 257 a 324: «JACOBI TEVII
i

EPISTOLA ||AD ANTONIUM,
ILLUST^ÍISsIMUM PRINCIPEM, QUA cum de morte patris Lodurici, Regls fra-

tris, conjulatur.»

Nas 148 pags. finais decorre o texto da interessante e valiosa relação: «COMMENTA-
RIUS II

DE REBUS APUD DIUM GESTIS. || Anuo 1546., que é antecedida da Dedi*

catória : .INVICTISSIMO
l;
LUSITANI.í ET ALGARBIORUM REGI

||
JOANNI lii...

i!
J.icoia-s Tevil-s 1'ERi'ETi'AM

I:
rpLiciT.vii.M ofiAT.» (datadi no fiual ; -ConirAbricm,

Calendis Martiis.\\M. D. XLVIil.) (pags. 1 a 9) ; e as poesias: « AD EUMDEM II

INVICTISSIMUM REGE.M,
II
DE HOC COMMENTARIO

,

GEOROrjS BUCHA-
N^NUS.. (pag. IO).-. JOANNIS COST^Tl !| AD LUSITANIAM CÁRMEN.» (pags. 11

e 12).

Compilação interessante e estimada. Edição muito cuidada e nitidamente impressa. Já

pouco vulgar no mercado. Belo exemplar; encadernaçio d<; carneira fina, da época.
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8330—Teixeira {Fr. /l»/ori»o).—EPITOME || DAS NOTICIAS || ASTROLÓGICAS ||

n O PARA A MEfílCINA. ||
OFFERECIDO

II
Ao mui alio & mui poderoío Prín-

cipe
II

i). PEDRO NOSSO S.ox
|1
REGENTE DOS RKYNOS DE PORTVGAL,

II
& das fiias Conqniltas. ||

Por Fr. António Teixeira, Mtftre, ^ Padre

da Provinda da
\\
Ordem da Santifsima Trindade, ^ Itcdempçam de (Àiptiuos,

]|
cm os 7nefínos licijiws.

\\
(Escudo das armas roais portuguesas

;
gravura

em madeira) || EM LISBOA
1|
Na OHicina de Ioam da Costa.

|| |1

M. DG. LXX.
II
Com Iodas as liecvças ncceffarias. In-i." de VIII pags. (prels.)

inums. e 407 nums., além de uma cm branco e XVI inums., finais. E.

Na primeira (a II em branco) das VIII pags. prels. os dizeres do frontispício, acima

transcritos; de pag. III a V a Dedicatória ao Príncipe D. Pedro; e de pag. VI a

vm o .PROLOGO.»
De pag. I a 407 decorre o texto propriamente dito da obra, que fecha com o clássico

• FliM.> ; e nas XVI pags. inums. finais : de pag. I a .XII, a duas cols., o cINDEX
|1

DAS COVSAS NOTÁVEIS QVE SE
1| contem nefte Epitome Artrologico.» ; na parte

inferior aa relerida pag. XII as «ERRATAS.. ; e de pag. XIII a XV (a XVI em
branco) as «LICENÇAS.» permitindo a impressão da obra.

Na composição tipográlica, embelezada de algumas leiras iniciais de desenho de fanta-

sia, cabeções decorativos e um flor.ío de remate ornamental (gravura em madeira),

aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos, sendo os itálicos de

corpo menor nas nolas e citações marginais que .icompanham o texto.

Livro clássico e, no &eu género, bastante curioso. Única edição vinda a lume até hoje.

MUITO RARA. Bom exemplar; apenas o frontispício ligeiramente defeituoso nas

margens e reforçado.

3:í31— Teixeira (A. J.) Rudimentos da lingua grega. Com a exposição de al-

gumas pequen.-s petjas de Esopo, Homero, e Anacreonte, .. . Por... (Es-

/^ JÍ O cudo das ai mas reais portuguesas; gravura em madeira). Lisboa: I^^u Be-

ijia Olficina Typografica. M. DCC. LXXXVIII. Com Hcença... In-8.° peq. de

V1II-S6-I pags. E.

Livrinho apreciado e pouco vulgar no mercado. -Juutamerite, na mesma encadernação,

está esfoutra obra :-<ELEMENTOS da lingua italiana ou methodo fácil, e breve

para aprcndella com perfeição... Por Dafnl Trinacrinu... (Escudo das armas reais

portuguesas). Na Regia Typograjia SlMaita. Com Licença ., (s. li). ln-8o peq. de

XIV-CXXIV-V pags.

3332—Teixeira {Fr. Vo»iir,gos).-\ll)A
\\ DE\\ I). NUNO ALV..\R1ÍS PEREYRA,

lISliGU.MXi CONDESTAVEL DE PORTUGAL, ||
CONDE DE OURKM, AR-

,.^7) RAYOLOS, E RARCELLOS...
||
PROGENlTOlí DA CASA REAL, || Pela Se-

"í? reniffima de fírarjiiiiçn, em Porlvgal, afcendtníe das de Coflelln, Fravça,
||

Avftria, Sahoya, e dos vicii dos Moiiarcaf, Soberanos, Príncipes, TAitciilados,
||

Senhore/, e illvflns faiuilins da Europa.
\\
NOVAMENTE GOMPU^TA PELO

M. n. PADRE
\\ FR. 1X).\1INL,0S TEIXEIRA,

||
Religiolo Eremita de Santo

Agofliuho,
II
Off^/iEC/D^l 11 A' MAGESTADE DE ELREY

||
D. JOAt"» V.

||

NOSSO SENHOR,
li
(Vintiela ornamental; gravura em madeira) ffLISBOA

OCCIDENTAL,
IJ ||

NA OFFICINA DA MUSICA.
||
.M.IKC.XXIIL || Com

íoííns of licoira^ ueceffarias, e Piivílerjio IlevI.
\\ Vende-fe na melma OBlcina

na rua dos Galegos.- In-fol. de XVIII pags. {(u-els.) inums. e 756 nums. E.

Na primeira das XVMI pags. prels o titulo do anterosto (.VIDA !| DEJl D. NUNO|i
.IIALVARES PEREYRA, II SEGUNDO CONDESTAVEL |i DE

1|
PORTUGAL..-) ; a

pag. II em branco; na pag. Ill o titulo do rosto impresso, em linhas alternadas, a

preto e verniellio ; a pag. IV em branco; de pag. V a VIII a Dedicatória a D.
J»ão V; nas pags. IX e X o .PI<OLOGO.> ; e de pag. XI a XVIII as «LICENÇAS..

';/

J>'



%^^ fJ^OBRA.e^

%

^^í^:

tV!'f^U

Q_uc come húa OrAcáodo Dou^^-;

LorLuysTaxcirA,fcytac[uádoh,!^'^;\\

zeráoccdcdõ Pcdrodcmcncícs,;!?^ v^

Marqucsdc vilaRcAl. Eotrefla-W^?^

|do delU cm Português , por o 1^
'

mcílrc Miguel Soares : duigui*

ioiUuftrifsimoPrincipc, Svcxcc

Ictcfcnhor dó Miguel ác mcnc

tes.1 1 1 1.Mavqsdc vib Real,

o

Rosto da obra descrita no Catálogo sob o n.o 3333. O original mede 157X110"

(Pag. 625)
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CPa- loanncm Aluarum Typogfapnu rn Ps<

umCcnimbricximpreíl.iidib.Dcccmbr.

M. D. LXIÍ,

(Da Ordem. -Do Santo Officio.-Do Ordinário. -Do Paço.) permitindo a imprcss.io

da obra.

As 756 pags. nums. inserem: de pag I a 74], a uma só medida de composição tipográ

fica, o texto propriamente dito dfl obra, que, dividido em seis Livros, fecha coui o

usual-FIM. ; e de pag. 743 a 756, a duas cols., o .1NDEX||DAS PRINCIPAES
COUSAS DESTA HISTORIA.», que remata com os costumados dizeres finais — FI-

NIS, LAUS DEO.
Na composição tipográfica, em que sobresaem lindas letras iniciais de desenho de fan-

tasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais (gravura m madeira),

aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Obra de bastante merecimento para o estudo e história do Santo Condestavel D. Nuno
Alvares Pereira e dos seus heróicos feitos militares. Muito estimada. PriDitira edi-

ção, a melhor e a mais presada dos bibliófilos ; impressão nitidíssima íóbre magni-

fico papel de linho. jA BASTANTE RARA. Bom exemplar.

/. primeira e única reimpressão que a obra conta até hoje foi também estampada em —

Lisboa. Na OJicliia de Francisco Luiz Ameno. 1749. Constitue um 4.o de VIII-742-11

pags. e uma estampa com o retrato do Condestavel (gravura em madeira).

:^:J33- Teixeira {Br. ii(ú).—fV OPRA. ^4 11
(Escudo d'arinas dos Meneses) ^y i^^g^\n n

II
Que conte húa Orarão do. . .-EM COIMBRA. . M.D.LXII. (1562). ^^/-^^ «^ ^

(T)o frontispicio dajiws, em folha ãparle, a exacta reprodvf;ão foto-zincognifica).

In-4.'', 2 opu.sculos de 20 ff. iniims. o primeiro ; e 24 ÍT. (a iilliiiia em
l>ranco), lanitiein inums., o segundo, em um vol. E.

O primeiro opúsculo, compreendendo o texto latino da Oração, é formado de três ca-

dernos de impressão: os dois primeiros, de oito ff. cada um, estão rubricados: o

primeiro, na frente da segunda, terceira e quarta ff., respectivamente: A ij, A iij,

A iiij, e o segundo, no pé da frente das quatro primeiras, respectivamente: B, B ij,

B iij, B iiij ; c o terceiro caderno, de quatro ff. apenas, rubricado, no pé da frente

das três primeiras, respectivamente: C, C ij, C iij. -Na frente da primeira das vinte

folhas o rosto do opúsculo que acima se reproduz fotozincográficamente; e do verso

da mesma primeira H. a quasi final do verso da 11. vinte e ultima, o texto do origi-

nal latino da Oração, a que preside a seguinte epigrafe

:

«ORATIO HABITA AB IN- || SIONI VIRO lOANNE TEYXEIRA SERENIS
[|
/íVn/

loaimis Secundi Lufitaniw Regis, ^ Algarbiorum cifmariítora, pariter ^j- quw
funt in Africa iranfmarinoru \\ Aítitiopiaq Domini, Cancetlario máximo, Confilia-

rloq, \, aim Marchionatus dignitas à fua celjitudliie coUata at- \\ tributaq fuit: Itlus-

trl ^J- magiíijico domino Petro Mane-
1| Jlo, vitla Hegalls Marchioni, Comitlq Vra-

nUe'\^ ccctera. Mense Maríio, anno á 'I faiute Cliristiana. \\ 1.(89. |1 BEOIAE»

Após o texto da Oração, que é iniciado por uma letra M de desenho de fantasia

(estilo gótico ; gravura em madeira), seguem estes textuais dizeres

:

« 1] Expliciti elegantirsima loannis Teyxeyra oratio, in-
1) qua omnem verborum or-

natn ac Jeporem, omnê fuaui
I|
talem, omnia deniq

;
qu£e in óptimo oratore defiderã-

II
tur, quilibet bonarum literarum riudiofus lector pote- 1| rit reperire.>

e por ultimo o registo tipográfico, que damos em reprodução foto-zincográfica de

tamanho exacto:
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O segundo opúsculo encerra, além das peças de que adiante se faz referencia, a versão

portuguesa, do Mestre Miguel Soares, da

Oraçani que||TEVK lOAM TEYXEIRA... EM COIMBRA .. M. D.

LXII. (1502).

(Do Iroviisjicio ilartWK a croctn npradurrãti folo-zincográlica qvr segvc):

m

Qraçam (|ue

T.nVE IOAM TEYXEMR A

Chancarel mor Jeflef T^ejHOí tm

ce^po det ]{jyd«m h^mofegun-

do ,U Porttt^oílxsr^o íJl^arut^'^

ftnhtrr de Gmnè.-qttoado dfua di-

nidade de Aíurc^utsde^c^da 'Ajal ^.,

ao dlufire ffjmnyto mau
t
fico dom

Ptdrn de rnenefet CSde da mefma

I

njda,^ deOurem.'Nomesdc

J\4ar<io,Anno donaamtuto

de nojfo Senhor l ESI^
Chnjio ^4.99.

Agora nriuimótfcrclbdiídí emPor-

tti^iirs dl nwaspolta.Poro Mcllrc

Mig,iiel Soares.

1. M COIMBRA.
Per loam Alu^iez impreíTor

áx VnluerfitUde.

Vi)Uix-llo . fcrhoríb Inqiiifidorcs.

M. D. LXII.

(O oúgiiial mede lõõXllO'""'

fste segundo c piisculo conta, como já se disse acima, vinte e quatro follias, ou sejam
três cadernos de impressão de oito [ff. cada um: o primeiro, rubricado no pé da
frente da segunda, terceira e quarta ff., respectivamente: A ij, A iij, A iiij; e os
dois imediatos, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um díles, respecti-

vamente: B, B ij, B iij, B iiij e C, C ij, C iij, C iiij.
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Na frente da folha I o rosto do opiisculo (acima reproduzido) ; do verso da mesma ti. 1

á frente da f). 2:

^ CARTA I) O M E S T R K f^
Miguel Soares, dirigida ao illnrtrirsinio prin-

cii>c & excelente fenhor dom Miguei,

de Menefes, quaito Marques de

vila Real, & feu fenlior.

do verso da fl. 2 a o verso da fl. 22 decorre a versão poituguesa, de Mestre Miguel

Soares, da Oraçam ou Di?cnrso do Dr. João(Luis?) Teixeira; vindo- na fl. 23 (ultima

de texto) a leprodução de uma doaçam, a qual é iniciada por uma letra D de desenho

de fantasia (gravura em madeira) e precedida da epigrafe:

'^;] NA DITA TORRK RM OVTRO ^^
linro dos legiTtos do dito Rey dom loam fe-

guiido, da era de mil, quatrocêtos & oy-

tenta Ri noue ertà hua doaçam.

que diz o feguinte.

Na composição tipográfica, bastante esmerada e em que sobresaem quatro leiras iniciais de

desenho de fantasia, o biasão dos Meneses e as vinhetas que embelezam os frontispícios

(gravura em madeira), aplicaram-se caracteres redondos e itálicos.

Oracam ou Discuiso de bastante merecimento e que os entendidos têem no seu devido

apreço ; foi recitada por seu autor, em Março de 1489, ]ior ocasião do acto em qne

D. João II concedeu a D. Pedro de Meneses o titulo de nuirquès de Vila-real. O ori-

ginal latino, em que o autor o escrevera e proíerira. foi, decorridos setenta e dois anos,

vertido j)ara português pelo mestre Miguel- Soares, que fez então estampar o dito ori-

ginal e a versão. A edição é muito esmerada. Os exemplares são de EXTREMA RA-
RIDADE ; os bibliógrafos mostram apenas ter conhecimento de dois exemplares, sendo

o nosso, que se apresenta optimamente conservado, certamente um deles,

É digno de acentuar-se o caso singular que Inocêncio regista, e que parece ter passado

despercebido a Barbosa Machado e Ribeiro dos SaTitos, de no fiontispicio do original

latino se ter dado como autor da Oratio o doutro Luys Teixeira, e no rosto da versão

portuguesa se atribuir ao chancarel (chanceler) mor João Teyxeira ! Barbosa Machado,

que, conforme declaia, possuía imi exemplar da obra em queslão, regista-a sob os

dois referidos nomes. -Barbosa Machado, Bibl. Lusit., tomo II, pags, 11'i-nA, e tomo

III, pags. 155-156 e 486;-Ribeiro dos S.intos, Mem. da Lil. Port., tomo VIII, pag.

90 ;- Inocêncio, Dic. bibl., tomo IV, pag. 45, Icmio V, pag. 331 e tomo VI, pags.

248-249.

Teixeira fCfensforuo).— Veja-sc : CE (''onstitllijtíõrô íin juii6&çnm bn ^illn

itc ffomnr. .
.
, 1555.

Teixeira {Lr. Fc/í.r). — A llegações. .
.— Veja-st; : Lucena (Dr. Affonso de...

Teixeira (Paulo).—Inlerlocuçaõ apologética. . —Veja-se: Monrava y Ruai

(1). António).— A iin mismo tiempo Feijoo defendido. |.

.

3334—Teixeira de Vasconcellos (.1. J.).—O Pralo de arroz doce. Romance
por.., natural do Porto. Porto: Typographia do Commercin . . . 1862. In-8.°

gr. de VII-249 pags. E.

As pags. prels. III a VII inserem o «PROLOGO.-- Romance muito apreciado. Edição

original, já pouco vulgar no mercado. Bom exemplar.

Encadernada juntamente encontra-se esfoutra obra:

«Direito contra o direito, ou o Estado sobre tudo. Refutação da theoria dos políti-

cos na questão religiosa ; seguida da resposta ao Supremo Tribunal de Justiça, pelo

Bispo do Pará. Porto : Chardron, 1S75. In-S.o gr. de 266 pags.
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/

O 3335-Teixelra (/^erfio).—liKLAilONKS ;| KR.., EN AMUKHKS... M I C. X.

(ItilO).

(/lo lrniili-<)jicii> ilamof n sriiMute eciicta ri-prodiiuM loltfzincoriráfion)

:

RELACIONES
D E

PEDRO TEIXEIRA
DEL ORIGEN
DESCENDÊNCIA

1 S V C C i S S I o N

ác loí Rcycs de Pc r fu
, y de H irmiiz,

Y DE VN VIAGE ULCHO
POR IL VISMO AVTOR

dcnde U índia Oriental tuRa UaliJ

por tierra.

EN AMBERES
En cafa de Hieconymo VcrduíTca.

{() original mede 141x.78'«'")

In-8.<= p(i(l. (Ic Vlll pags. (|jic1s.) inmns., 'AS4 niinis., mais YIlHimiiis., 1 15

(.iliás 215) niuiis. e XVI iniims., finais. K.

Na primeira (a segunda em branco) das VIII pags. prels. o rosto do livro (acima repro-

duzido folozincogr:\6camente); e nas pags. Ill a VIII o Prologo Al Lector.

As 3S4 pags. nums. imediatas inserem : de pag. I a 212

:

«LIBRO PRIMERO||DE LA RELACION, |1 DE LA ORIGEN, V DESCENDÊNCIA,

II
DE LOS REYES

|t
DE PERSIA.> o qual 6 dividido em quarenta e sete Capítulos

(«CAPITVLO I.
II
Del primeiro Rey de la Perfia, qiiien fiic y fu principio, f.Segim

Mirkond, Coronifta general Perftano.y a "CAP. XLVII.|| Vazdgerd vitimo Rey de

Perfia en efia prlmera parte
\\ de la relaclon dellos.^) ; e da pag. 213 a 384

:
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tLIBRO SEOVNDO 11 DE LA RELACION, ;| DE LA ORIGEN Y DES-
1

CENDEN-
SIA DE LOS REYES || de Perfia, dende que los Árabes la fenor 1|

earon, hafta nuef-

tros dias Tegun el
j;
inifaio Mirkond ChroniftaU Perriano.>

Livro Segundo que coiilém cincoenta e nove Capitules (>CAP. L
Ij
Quien de los ára-

bes, y en que tlempo occapó la PerSia.' a «CAP. LIX.
|| Y vitimo de qucjta Rela-

cion en que Je trata de Xá Ifmael Sufy Rey de PerJla, (u Orígen ,y defcendencla

liafla oy.) e que remata por um Horão ornamental (gravura em madeira»; e de

paç. 377 a 384, abrindo pela competente epigrafe:

.BREVE RELACION,, DE LAS PROVÍNCIAS ;| MAS NOrABLES||Y QVE MAS
HAN DVRADO 1: EN EL SENNORIO H de la Perria.»

que remata por um tiorão ornamental (gravura em madeira). As VIII pags. seguintes

ÍDumeradas compreendem uma Lista ou Sumario dos

.REVÉS
II
QVE SENHOREARON il

LA PERSIA HASTA LA
|| ENTRADA EN ELLA

iJ

de los Árabes fegun Mirkond...»

Das 115 (aliás 213) paginas numeradas imediatas, as 45 primeiras inserem:

.BREVE RELACION
II
DEL PRINCIPIO :! DEL REYNO HARMVZ

|| y de fus Reyes

nafta el tiempo en H que los Portugueles lo occuparon. || Siguiendo la hiltoria de

Torunxa
|| Rey dei mifmo Reyno.»

a 40, a meio, um Horão ornamental já atraz mencionado ; e de 47 a 215 (numerada

erradamente 115)

:

«RELACION 11 DEL CAMINO||QVE HIZE DENDE LA ÍNDIA
li HASTA ITÁLIA.,

que conta quinze Capítulos («CAPITVLO I.
H Del motluo que teuc para hazer ejte

camino, can ta fa-,' marla notícia de oiro que deantes auia lieclio ; dende]] la ludia

(sic) a EJpana por via de las Phellplnas.* a CAP. XV. II Como nos partimos dei

Zante y tlegamos á Venecia.*) e fecha com o clássico- FINIS.

Na primeira das XVII pags. inums. finais vem a permissão para a impressão da obra,

datada e subscrita no fim : > ... Fecha em Amberes ^2. ide Settiembre tooq.
]í luan

dei Rio Dean H y Vicário general
i|
dei Obifpado de || Amberes. = ; e depois os dizeres:

oCum gratia (^ priuilcgio adqaadriennium," S\gait.\] VVouvvere.» ;-£ nas XVI
restantes pags. o índice dos Livros e Capitules conteúdos na obra, o qual é antece-

dido da competente epigrafe :—<COMlENÇA LA TABLA
li
DEL PRIMERO LIBRO

II
D'AQVESTAS RELACIONES..

A composição tipográfica, muito perfeita e embelezada com duas letras iniciais de dese-

nho de fantasia e Ires Horões ornamentais, foi efectuada com caracteres redondos e

itálicos de vários corpos, vendo-se es itálicos de corpo menor nas notas e citações

marginais que acompanham o texto.

O volume é formado por quarenta e um cadernos de impressão: o primeiro, de quatro
ff. (as prels.), rubricado, no pé da frente da segunda e terceira ff , respectivamente

:

t 2, t 3; os 23 imediatos (2.o a 24.o), de oito ff. cada um, rubricados, no pé da
frente das cinco primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4,

A 5, a Z, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5 ; o imediato (25. o), ainda de oito ff.: Aa, Aa 2, Aa 3,

Aa 4, Aa 5;- o imediato (26. o), de quatro ff. apenas, rubricado, no pé da frente das
três primeiras

: Bb, Bb 2, Bb 3 ; os treze imediatos (26.o a 39.o), de oito ff. cada
um, no' pé da frente das cinco primeiras : a, a 2, a 3, a 4, a 5, a n, n 2, n 3, n 4,^

n 5; o imediato (40.
o), de quatro ff. somente, rubricado, no pé da frente das três

primeiras: o, o 2, o 3 ; e imediato e ultimo (41. o), de eito ff., no pé da frente das
cinco primeiras : p, p 2, p 3, p 4, p 5.

As ultimas quinze das 215 pags. que constituem o segundo grupo de pags. numeradas
encontram-se erradamente numeradas: as seis primeiras apresentam, respectivamente,
CS números 101 a 105; a 207, 197; e as 208 a 215, respectivamente: 108 a 115.

Estas Relaciones de Pedro Teixeira, muito interessantes sob vários aspectos, são justa-

mente consideradas e elogiadas por os bibliógrafos quer nacionais, quer estrangeiros.
Edição bem executada, ainda a única até hoje vinda a lume. MUITO RARA. Belo
exemplar. -Barbosa Machado, Bibl. Lusit, tomo III, pag. 622; -Inocêncio, Dlc.
blbl., tomo Vil, pags. 910;-Brunet, Man. du llbr., tomo V, col. 691 ; - Ternaux-
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V

Cjool?

Compans, Bibl. Asiatique et Afrícalne, n.o 1037; -Salva, Catálogo, n.o 3110; -Catá-

logo Palha, n.o 2338.

D.-is Relaciones existem traduções em francês e inglês. A versão francesa, devida a C. C'-

tolcndi, publicou-se sob o titulo:

«Voyages ou riiistoire dcs róis de Peise, traduil d'espaguol eu françois... Paris, Cliei

Claude Barbln, 16S1. In-12.o, 2 vols. de X-340 e II-204-XXV pags.

A versão inglesa, começada por Williams F. Sinclair e, por morte deste, terminada por

i^onald Fergiison, traz os seguintes dizeres no respectivo frontispício :

<The Traveis of Pedro Teixeira; with liis 'Kings of HormuS' and extracts froni liis

Kings of Pérsia.* Tiaslatcd and ajinoled by Williams F. Sinclair, Bonihay civil Ser-

vice (ictti.). With fuither Notes and "a Introduction by Douaid Fcrpusnn. London:
Printed for the 'Hak luyt Societf. MDCCCCtl. (1902). In-S.o de VIII CVU-I-202-

24 paj;s.
,

Esta tradução de Sinclair c Fcrgnsou foi feita, ao que parece, em presença de uma
otnra que cm ]iiincipios do século XVIII, efectuara um compatriota dos novos traduto-

res, o capitão Stevens, e que fora primitivamente incluída na A new Collecíion oj

Voyages and Traveis - M^S-MK ~ e depois viera, isoladamente, a lume em 1715 (1).

:ir!H6—Teixeira Coellio do S. Paio [João).—Vida do venerável servo de Deos,

o Padip Fstjiriisláo de .Irsu.s Marifi, fundíidor da Congieg;iCi"iii ^ Ordem

dos lieliííiósos da linmaculada Conceicitõ da Beatissinia Virgem Maria, de-
^

baixo da JFiegra das De/ Virliules da mestna Gloriosissiiria Mãy de Deos,

x;m siífragio das almas do Purgatório, que e.xpÓBiii á luz do publico...

Presbytero do habito de S. Pedro .. e natural de Villa-Ytrde, Conselho

de Unhaõ no Arcebispado de Br.iga. Composta conforme o que na lingua

Latina escreve do mesmo Servo do Senhor o grande servo de Peos o M.

R. P. M. Fr. Casimiro-Vvyszynshi Polaco. . Lisboa, Na Officina de Ali-

(/nel liorlrignes . . . M. J)CC. LVII. Com todas as licenças neiessarins.

Tn-4.0 de XXIV pags. (préls.) inums. e 230 nums. E.

As XXIV pags. prels. contéem: frontispício; .DEDICATÓRIA
||
A ![ MAKIA SANTISSI-

AIA.... (subscrita pelo autor); .SUBDEDICATORIA
|i
AO... SENHOR ||

D. P.
i;

ALEIXO
II
DE MIRANDA

II
Governador do Arcebispado Primaz de Braga, ||

Eleito

Bispo de Miranda.» (subscrita no fim : O P. Joaõ Teixeira Coelho <ie S. Paio)

;

«PROLOGO.> ; e «LICENÇAS., permitindo a impressão da obra.

Autor não registado por Inocêncio no Dlccionario bibliográphico.

Teixeira de Magalhães {António).— Veja-se : VirgiUas Hilaro (Piiblius).—

Nova Iraducçfio das Kclogas...'

Teixeira Feio (Bento).—]!ela<;ão do Navfraglo que fizeram as nãos Sacra-

mento it no.ssa Seidiora da Alalaya. . .— Veja-se : Gomes de Britu.

Teixeira Lobo [Br. /.xis).- (HIATIO IlAniTA. . —Vejase: Teixeira {Ih:

7.Í1Í3).— f*? OBHA (^...

Teixeira Pinto (benio).— Naufrágio tjue passou Jorge de Alluiquenjiie

Coelho vindo do Brazil ... .—Veja-se; Gomes de Brito (Berndfdo).

^
33;{7—Telles (P. /yci/í/ia.-n»-).—CHHONICA

||
PA

||
COMPANHIA

||
Ld-; lESV,

|| NA

O ^ PP.OVINCIA 11 DE POHTVGAI-; i|Ê DO QVE FlZEfí.\M, NAS CUNQVIS-

(1) A respeito da obra do português Pedro Teixeira e das respectivas versões,

veja-se o artigo que, sob a rubrica de «Publicações sobre o Extremo-Oriente» e subs-

crito por M. P. (Marques Pereira), vem inserto a pags. 571 e 572 do volume I d«

Interessante publicação periódica orientalista -TA-SSI-YANQ- KUO.
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TAS\\à'ffte fíeyito, os J?e/iy»o/os, que va tiefmii Protincia etílràraifi,
\\
nus

annos em que riveo. 11 S. IGNACIO DE LOYOl.A, ||
nollo Fundiidor,

1|
TELO

P. ^f. BALTHAZAR TELLEZ
||
da niefma Conipiínhia. natural da cidade de

LisBoa, I1& nella Lente de Prima de 1 heologin.
|| 1| PRIMLIRA

PAHTR, ||NA QVAL SE CONTEM OS
||
princípios d'efta Província.

|i
Xo

tempo, em^ve afunâov, & governou
\\ O V. M. SIMAM ROPRlGVES,

||
Com fua

lancta vida, & niorle. |1
—

||
EM LISBOA. Com Iodas as liecnços neceffn-

ria».
II
Por Paulo Craesbeeclc, Anno do Senhor M I C.XXXXV.— In-foL de

portada alegórica e XXIV pags. iprels;. inunis. e 7C9 nums., afora unaeni

branco, final.

As XXIV pags. prels. compreendem o seguinte: frontispicio; cujos dizeres acima repro-

duzidos são impressos, alternadamente, a preto e vermelho; a pag. II em hranco

;

de pag. 111 a Via a Dedicatória «Ali MAOESTADE II
DO MVITO ALTO

II
PODE-

ROSO, E INVICTO
II REY DE PORT VOAL 1|

DOM lOAM O IV. li NOSSO SE-

NHOR.. (Começa pela formula: <SENHOR.'-e fecha: 'De Vofja Mageftade,,

humilde fervo, Baltkazar Tel/ez.) ; de pag. IX a Xll, as Aprovações e Licenças

permitindo a impressão ; e de pag. XUI a XXIV, ora com caracteres itálicos ora

com redondos, o -PROLOGO, j; E ADVERTÊNCIAS
|l
NECESSÁRIAS AO LEITOR.»

Nas 709 pags. nunis. decorre: de pag. I a 021, a duas cols , o texto propriamente dito

da obra, que se divide em seis Livros, fechandu com os dizeres: ^FINIS LAVS DEO,

I

Virgirtique Mairi, ac pareiíti fanctifsimo Ignatio.^ : de pag. 625 a 634, em cara-

cteres itálicos e a duas cols., a cTABOADA
;
DOS CAPITVLOS i, DESTA CHRO-

NICA..; de pag. 635 a 653, a duas cols., o «ÍNDICE l!
DE ALQVMAS jl AVTORI-

DADES DA
II
Efcriptura, de que fe

;
faz mençam nefta ||

Chronica.» ; de pag. 654 a

708, também a duas cols., o UNDICE||DAS COVSAS MAIS II
NOTÁVEIS DESTA

ij

CHRONICA», que fecha com o clássico- «LAVS DEO.., a que se segue ainda um
tlorão de remate representando nm vaso com Hores (gravura em madeira) ; e final-

mente na ti. 709 <Algu/is erros da ImpreSsatn mais notáveis.'^

SEGVNDA PARTE, |1 NA QVAL SE CONTEM AS VIDAS 1|
de aigús

líelfgiofos inais aílir a!a ios, quê na irielma
|(
Província entiàram, nos annos

cm que viveo
|| S. IGNACIO DE LOYOLA, || NOSSO FVNDADOR, jl

COM O

SVUMA RIO iiAS VIDAS DOS
\\
Serenifiimos Reys Dom loám Terceijro. &

Dom Henrique, H
Fundadores, & tufignes iemfcytores defta Provineii' . \\ Com-

pofta
II
PELO P. M. BALTIJEZAR TELLES, |1

da niefma Companhia, natural

lia
II
Cidade de Lisboa. ||

—
|1 EM LISBOA. ||

Com todas as licen(as ne-

reffarias. \\
Por Padlo Craesbebck. Anno M. DC. XLVII —In- foi. de por-

tada alegórica e XYI pags. (prels.) inums. e 'Mi imins— .ás Duas Partes

eiii igual numero de vohimis. E.

Na primeira das XVI pães. prels. o frontispicio, cujos dizeres, acima transcritos, são

impressos, em linhas ou palavras alternadiís, a preto e a vermelho ; a pag. II em
branco; de pag. III a VII a Dedicatória .A :;

SERENÍSSIMA
||
RAINHA DE 11 POR-

TVOAL,
!|
DONA LVIZA, NOSSA SENHORA, &-c .. (subscrita no final : 'De VofJa

Mageftade li
fiumi/de fervo, \\ Balthezar Telies.t) ; de H. VIII (a VII em branco) a

XI, em caracteres itálicos, o . PROLOGO, ||E ADVERTÊNCIAS
,
AO LEVTOR.. ; e

de pag. XII a XVI as Aprovações e Licenças permitindo a impressão da obra.

As 904 pags. nums. inserem : de pag. 1 a 787, a duas cols., o texto da Segunda Parte

propriamente dito, que, como a Parte Primeira, se divide em Três LiVros l« LIVRO
QVARTO> a «LIVRO SEXTO--), fechando com os seguintes textuais dizeres: «F/M
DA SEGVSDA PARTE.

\

Laus Dco., Virginique Matri : ac Parenti Sanctlfsinto

Ignaíio.*, a que se segue ainda um tlorão de remate (gravura em madeira); de

pag. 789 (a 788 em branco) a 802, a duas cols., a .TABOADA
,
DOS CAPITVLOS

||

DESTA CHRONICA..; de pag. 803 a 815, também a duas cols., a ..TABOADA!
DOS LVOARES DA 1| SAGRADA ESCRITVKA

|1 defta Chronica.-; de pag. 817 ia 816
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em branco) a 870, ainda a duas cols., a -TABOADA í| DAS COVSAS H MAIS NOTÁ-
VEIS

i;
defta Chronica.» ; de pag. 881 (a 880 em branco) a 903, em pcqs. caracteres

redondos e em composição tipográfica a uma s6 medida: «l^ARTE DAS BVI.LAS
APOSTÓLICAS,

II
DE QVE SE FAZ MENC.AM NESTAS || duas partes da Ciironicí

d« Companhia de || lESVS.» ; e finalmente na pag. 904 as «ElU^ATAS DA PRIMEIKA
(e SEOVNDA) PARTE.., a que põe fecho o usual -^LAVS DEO..

~ As Bulas insertas de pag. 881 a 903 são as seguintes

:

• VNIAM DE CARQVERE AO COLLEGIO
\\ de Coimbra ; i. de Abril de i5t>i.>

,VNIAM DO MOSTEIRO DE SAMF/NS
\\ ao Collegio de lefiis de Coimbra; i/. de

\\ lunho de 15 |S.,

"VNIAM DE SANCTO ANTAM AO Collegio de Coimbra: i .. de Dezembro de

1550.

í

-VNIAM DO MOSTEIRO DE S. IOAM\\de Logouares no ColUgio de Coimbra:
i:. de \\ Outubro de i5íi.>

• VNIAM DO MOSTEIRO DE S PEDRO \\dt Pedrofo ao Collegio de Coimbra iii

perpetíium.*

'VNIAM IN PERPETVVM DO CONVENTO \\ do mofleyro de Noffa Senhora de

Carquere, feyta ao \\ Collegio de lESV de Coimbra.*

•BVLLA DA INCORPORAC.AM DO
i

Collegio da Purijicacam (y fuás rendas, &
liofpitai, £, j

rendas ao Collegio da Companhia.»

'BVLLA PAVLI QVARTI DE FVNDAT10NE\\ Vniuerfitatis Eborenjis. 1550.

'BVLLA DE ERECCAM DA \\ Viiiuerfidade. Anno 1558-

'BVLLA DE PIO QVARTO DAS ;; indulgências da Igreja do Collegio do Splrlto

Sancto da Vniuerfidade de Euora. Anno 1562..

Na composição tipográfica, bastante esmerada e em que sobresaem numerojai letras ini-

ciais de desenho de fantasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais

(gravura em madeira), aplicatam-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos,

sendo os de corpo menor nas inúmeras notas e citações marginais que acompanham
o texto.

Todas as paginas, incluindo os frontispícios, são guarnecidas com dois filetes paralela-

mente dispostos, vindo entre os das margens lateraes as notas e citações acima men-
cionadas.

Das lindas portadas alegóricas que euibelezam os dois volumes damos, em folha 3ep«-

rada, reproduções foto-zincográficas bastante reduzidas.

Crónica interessantíssima, e tão importante, que é considerada como uma das obrai

mais notáveis no seu género. Insere numerosas Cartas de várias personalidades,

tanto seculares como eclesiásticas, que muito se evidenciaram no século XVI e parte

do XVII, e entre os quais avultam : D. João III, Luis XI de França, Cardeal Infante

D. Henrique, Infante 1). Luís, Santo Inácio de Loiola e São Francisco de Borja. O
autor, pela pureza e propriedade de linguagem que empregou nas suas obras, t

considerado como um dos nossos melhores clássicos seiscentistas. Era natural de Lis-

boa, onde nasceu em 1595, e onde faleceu a 20 de Abril de 1645. -Edição primitiva,

e a única que a obra conta; impressão nílida súbre magnifico papel de linho.

MUITO RARA. Belo exemplar, tendo o volume U um caderno suplementar de duat

ff., rubricado V. 2| e numerado nas mesmas ff. 232 1, (que não é mencionado pe-

• los bibliógrafos e que em pouquíssimos exemplares aparece) que insere um segundo

Capitulo LI. Encadernação da época (inteira de carneira), bem conservada.

S;«8 HISTORIA II GERAL || DE ETHIOPIA
i|
A

li
ALTA,

||
OV |1 PRESTK

lOAM,
II
E DO QVE NELLA OBRARAM

||
OS || PADRES DA COMPANHIA

||

DE
II
lESVS:

II
COMPOSTA NA MESMA

||
ETHIOPIA,

|| PELO PADRE MA-
NUEL DALMEYDA, NATVRAI, DE VIZEV,

|| Proviciai . e Visitador,
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QVE roT NA iNDiA.
II \^

ABfíEVlADA COil XOVA líELEYC,AM, E
METllOUO,

II
rELO PADRE BALTHEZaR TELLEZ, NATVliAL DE LIS-

BOA,
II
PliOVIXCIÂL DA PROVIXCIA LVSlTANA:

||
AMROSDA MESMA

COMPANHIA,
11 II

EM COIMBKA. ||
Com Iodas ns licenças necefsarias.

\\

Na Officina de MANOEL DIAS Imiirt-líor da Vniveiiidade : Annodo Senhor

de
II

iiiil & fti>fL-eiiloH & fellenla.— Iii-fol. de elegante purtada alegórica,

XL pags. (prels.) iniims. e 736 nunis., além de mais duas iniiins., finais E.

As XL pags. prels. compreendem o seguinte: titulo do ante-rosto («HISTORIA || GERAL
de; ETHIOPIAll A|| ALTA..) (pag. I ; a II em branco); titulo do rosto, acima

reproduzido (pag. III; a IV em branco); .APROVAC.AM, E LICENC,AS ji PÊRA
SE ESTAMPAR ESTE LIVRO., (a prin.eira consta do .PARECER DO REVEREN-
DÍSSIMO P. lEROm^MO LOBOfcUi Compartfiia c/e /ESVS, Ptoniídai que joy da

Prouincia de Goa, (^ 1]
que efteve muytos annos nefta Ethiopin, a o qual foy come-

tido o
li
exame d'este livro, pelo Padre Doutor Miguel Ti- \\ noco, Provincial da Com-

panhia], de /fSl^S.»- datado e subscrito no tim : «... Lisboa, nefta cafa de Sam

Roque, lo. de laneyro de icíí. ;Jeronymo Lobo.-] (pags. V a VIU); 'ADVERTÊN-
CIAS SOBRE ESTE MAPPA."-isio é, um Mapa de grandes dimensões que o vo-

lume contém (pag. IX; a X em branco); Carta ou Relação da Obra -A NOSSO
MVVTO REVERENDO EM CHRISTO PADRE, 11 O PADRE OOSVVINO NIKEL,

II
PREPOSITO GERAL DA COMPANHIA

:

i.k Ik^ví, &c. Ro.m.*.. (datada e subscrita

no fim: •.,, Coimbra
|
lo. de Dezembro' de i<j^<í.

\\ Servo humilde, ^^ obfequentij-

simo de Vofsa Paternidade. 11 Balt/tezar Tel/cz.') (pajjs. XI e XII) ; em caracteres

iu^licos, a «DEDICATÓRIA 1: AO GLORIOSÍSSIMO PADRE, O PADRE JIS. FRAN-
CISCO -XAVIEK

:i
APOSTOLO DO ORIENTE,

;
FRIMEVRO PROVINCIAL DA

COMPANHIA DE lESVS,
|i
em toda a índia, 1| NVNCIO APOSTÓLICO NAM SO

DA MESMA INDlA,
|| mas também do Prefte loam, por Breve particular |] do Papa

Paulo III.» (datada no final: «Obrigadiffímo, mas indigniirimo Servo
it Balthezar

Tellez.») (pags. XIII e XIV); .PROLOGO AO LEITOR., (pags. XV a XVU e parle

superior da .WTII) ; em caracteres itálicos, 'Primeyra proteftaçam do AutUor> e um
florão de remate ornamental (parte inferior da mesma pag. XVllI): PREFAC,AM
DO AVTHOR A ESTA CARTA QVE\\.\QVl SE SEGVE do Senhor Dom Fran-

cifco Manoel de Mello. ^ (datada e subscrita: «.., Coimbra S. de Dezembro de

ib^g.W Balthezar Telíez.') ipags. XIX e XX), ..ANTIDORON,
j
OV

||
REMVNERA-

C,,\M \\ OFFERECIDA AO LEYTOR D'ESTA' HISTORIA, \\ PELO AFFECTO,
PELO RECONHECIMENTO \\ da benignidade, da doutrina, que a o muyto R. Pa-

dre Meítrc
li
Baltliezar Tellez da Companhia de lESVS, ^j- 1| Prouiucial da Provinda

Lufitana, 1, Deve fea mayor Amigo, <^ feu menor Difcipulo |
DOM FR.^NCISCO

MANVEL.- (subscrita no Onal : -Dom Prancifco Manoel.-) (p.ags. XXI a XXVll; a

XXVIII em branco) ; em caracteres itálicos, uma poesia em latim, antecedida da

epigrafe: .CLARÍSSIMO .ETHIOPl.E SCRIPTORI i; REVERENDO PATRI, P. M.
BALTHAZAR TELLEZ,...

li
Qui Hjftoriauí /Elhiopia: a Reverendo P. Emmanuel

d'Almeyda couipuntam, cullu recenti, politique relectione concinne formavit. !l P. AN-
DRE.iS CARDOSVS SOCIETATIS lESV THEOLOOVS. H. O. E... (pag. XXIX ; a

XXX em branco); e: -CARTA 1! DO ||
ILLVSTRISSIMO, E KEVERE.NDISSIMO

||

SENHOR Jl D. AFFONSO MENDES
;
PATRIARCA DE ETHIOPIA,

|| PÊRA O
PADRE BALTHEZAR TELLES UA COMPANHIA DE || lESVS, SOBRE ESTA
HISTORIA DE ETHIOPIA.

\
AO REVERENDO PADRE BALTHEZAR TELLESW

da Companhia de lESVS em Samjins. \, DO PATRIARCA DE ETHIOPIA.. (datada

e subscrita no final: €.., Deos guarde a voffa Paternidade, Goa vinte & nove lide

Setembro de mil & feyfcentos & fincoenta & finco annos.
|| Alphonjus Patriarcha

^t/íiopia.,) (pags. XXXI a XL).

As 736 paginas numeradas inserem : de pag. 1 a 708, ora em caracteres redondos, ora

em itálicos e a duas colunas, o texto propriamente dito da obra, que fecha com os

dizeres: .FINIS, LAVS DEO, VIRGINIQVE MATRI.. ; de pag 709 a 718, em cara-

cteres itálicos, e também a duas cols , a «TABOADA
;
DOS CAPITVLOS D'ESTA

HISTORIA.», e de pag. 719 a 73S, igualmente em caracteres itálicos e a duas cols.,
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o «INDEX [i
DAS li

COVSAS MAY5 NOTAVEVS i| D'ESTA HISTORIA.-; seguindo

depois outro registo tipográfico, que damos em reprodução foto-zincográfica bastante

reduzida (o original uiede 135nim da largo)

:

EM COIMBRA
fJa ofl&cioa de Manoel Das ImprcQot da VnivcrCdadc: Anno do Sc-

" " uhoide M.DC.LX.

a que r"<; remate um llorão ornamental (gravura em madeira). Na primeira das duas

paginas inumeradas finais, em caracteres itálicos, vem a tVLTlMA I^ROTESTAC.AIVI

DO AVTHOR.. rematada por uma vinheta ornamental representando um vaso com

uma planta tiorida (gravura em madeira); e na segunda pagina a «ERRATA OMNIO
PRIVS SIC CORRIGE..

Na composição tipográfica, muito esmerada e em que sobresaem letras iniciais de dese-

nho de fantasia, cabeções decorativos e llorões de remate ornamentais (gravura em
madeira), aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de vários cirpos, sendo os

itálicos, de corpo menor, nas numerosas notas e citações marginais que acompanham

, o texto.

O volume é constiluido por sessenta e cinco cadernos de impressão: o primeiro, de seis

ff., está rubricado, no pé da frente da terceira e quarta ff., respectivamente : § 3,

§ 4; o segundo, de oito ff., rubricado, no pé da frente das cinco primeiras, respecti-

vamente: §§, §§ 2, §§ 3, §§ 4, §§ 5; o terceiro, de seis ff. (estes três primeiros ca-

dernos são constituídos pelas vinte ff. prels.>, rubricado, no pé da frente das três

primeiras, respectivamente: §§§, §§§ 2, §§§ 3; os vinte e três cadernos imediatos

(4.0 a 2I5.01, de seis íf. cada um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras

íf. de cada um deles, respectivamente : A, A 2, A 3, A 4, a Z, Z 2, Z 3, Z 4 j os

vinte e três imediatos (27.o a 49."), também de seis ff. cada um, rubricados, no pé

da frente das quatro primeiras ff. de cada um dêles, respectivauienie : Aa, Aa 2,

Aa 3, Aa 4 a Zz, Zz 2, Zz 3, Zz 4 ; os quinze cadernos imediatos (50.o a ôl.o),

igualmente de seis ff. cada nm : Aaa, Aaa 2, Aaa 3, Aaa 1 a Ppp, Ppp 2, Ppp 3,

Ppp 4; e o imediato e ultimo (ó5.o), de três ff. apenas, no pé da frente das duas

primeiras, respectivamente: Qqq, Qqq 2.

O texto da obra propriamente dito é dividido em seis Livros e dois Apêndices:

.LIVRO PRIMEYRO.., com XXXIX Capítulos (.CAPITVLO l.\\DA OCCASIAM
QVE OVVE PÊRA ESCREVERWetta hlftoría de Ethiopla a Alta. (^ do nome de

Preste loam,
||
que vulgarmente fe dá a este Império.^ a «C^PITVLO XXXIX.

|i
Uo

modo de Clérigos que ha cm E- \\ íkiopia, ^ das veftUneittas, ^ |1
ceremonias de

fuasl] Mif/ns.') (pags. 1 a 98);

«LIVRO SEaVNDO.^, com XXXXI Capítulos (<CAPITVLO l.\< DOS MEVOS QVE
DEOS TOMOV PÊRA 0\\ defcubrimerito, coitverjam d'ejta Etliiopia, i^ dos def-

;
cubridorcs, que lá mandou ElRey \\ Dom loam fegundo.» a «CAPITVLO XXXXI.

\\

Daffe mays algua noticia do Padre Francifco Lopez vitimo com-
\\
paiikeyro do

Patri-
[
arc/ta.t) (pags. 99 a 20S;

;

= L1VR0 TERCEYRO.-, com XXXVII Capítulos («CAPITVLO l.\\DE COMO EM
aoA SE TRATOV DE NOVO : provimento, peta a mifsám de Ethiopla, com os

Padres Auto- iiio de Moncerratc, ^ Pêro Pays.-. a «CAPITVLO XXXVll, ||
Vayo

Padre Pêro Pays de Tigre a
;
Oojam, pede, ^ alcança perdam d<f\] Emperador

pêra alguns, que fe-íguiram o AUvaittada, ^ pêra outros») (pags. 209 a 304);

«LIVRO QVARTO.., com XXXIX Capítulos («CAPITVLO 1. 110-4 CONVERSAM
A FÉ CATHOLICA DO MVY infigne cavalleyro de C/irifto Rãs Cellá Cliristós,

irniám do Em- pcrador, ^ de outras rcducções.» a CAPITVLO XXXlX.
[;
Como a

Patriarca continuou feu ca- minho ate Fremoná, ^ como na Corte do Empera-
' dor Jo-\\ram feftejadas ef- ias «oras.-) (pags. 305 a 410);

-LIVRO QVINIO.., com XXXX Capítulos (.CAPITVLO 1. 1
COMO O PATRIARCA

SAHIO DE FREMONA PÊRA ' Dambeá, ^ da entrada, ^ rtceàimento que teve
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na Corte do Emperador.t a «CAPITVLO XXXX.
i

Apontam fe mays outras coii-

fas, II que tomaram os Abexins pe-\\ ra deyxarem a Fé Caíltollca.') (pags. 411 a 510);

• LIVRO 5FXTO., cuiii \XXXI Cipitulos (.CAPITULO \.\\DA5 PERSEQVI-
C.UENS, QVE COMECOV A

\l
padecer peta Fé o excelleittifsimo Cathotico ,Riíz

Cet,t C/iriftàs.> ;i ..CAPITVLO VITIMO. (XXXXl)ll No qual Je põem Ima carta do

invi-
II
ctifsimo confefsor de Cltrijto Ruz Cela || Càriftàs, ^ fe dá noticia do fcu

de-\\ sterro, ^ de fua muyto glorio-'] fa morte, pela Fe \\
Catliolica.') <|xigs. 511

a U6S);

• APPhNDIX PRIMEYROIIA HSTA ||
HISTORIA ||

DE ||
ETHIOPIA 1|

NO QVAL SE

DA ALQVA BREVE NOTÍCIA DE ||
alguns Padres, que inoiíérain depoys de fahireni

deflerrados
II
de Elliiopia, es quays, "dia fizeiam gian- lides fLiviços a Ocos.», com

XIII §§ (.§ I. DO PADRE MANOEL D'ALMEYDA, INSIGNE, Mlfsioaario de

Ethiopla.t a § XIII.
II
Dai mays virtudes do Patriarca, ^ || de fua fanta morte.')

(pags. 6W a 702) ;

.APPENDIX SEOVNDO.
!
KALENDARIODE ALGVNS, QVE MORRERAM PELA

II Fé em Ethiopia, iia perfeguiçam do Emperador Faciladás, no qual tam-
\

bem fe

conta a morte gtoriofifsinta do Invictifsimo Prlncepe Rãs Cela \\
Chrlstós ; fegundo

as informações que iirou ultimamente, com toda a exac-
|i
çam o P. Bernardo No-

gueyra, Governador d'aquella Igrcyja de Ethiopia, || por mandado do Reverendifsinio

Patriarca Dom Ajjonfo Mendes, depoys das quays tiradas, elie bemdiio, Padre

Bernardo Nogueyra também
li
morreo pela Fè Catltolica. O quat Kalendario mandou

o ntefmo Re\/e-\, rendifsimo Senhor Patriarca a o Padre Balthezar Telles, no anno

de .
mil ^7* jeyfcentos ^^ fincoenta ^7' quatro.'-, com dois § §, o sej^imdo dos

quais i .iniccedido desta lubrica: KALEND.iRlO DE OVTROS Manyres, que

morreram em tem-
\\
po do Emperador Seltàm Segucd,

1|
por mãos de alguns hereges

par-\: ticuiares.'

Alctu do que menciouanios, o volume conléui dois cuiio?os mapas (gravura a buiil em

chapa de cobre): o primeiro, de maiores dimensões e colocado entre a ultima folha

piei. e a primeira do texto da obra propriameníe dito, repioduz a «Taboa da.s tehkas

E Rein.is do Império Abexim, ov arábia.»
; e o segundo, entre as pags. 1-1 c 15, a

«riQVRA de como o Nilo nafce, & Taye de Ethiopia.»

O g. IX. du *Appeiidix Primeyio» é precedido desta siib-epigrafe

:

POR VLTIMO REMATE DE TODA ESTA HISTORIA DE ETHIOPIA. nos

falta efcrever brevemente o glorlofo fim do nofso prczadijsimo Patriarca l de

Ethiopia Dom AMbnfo Mendes, que tanta matéria fios \\ deu de louvores em toda

efta obra.»

Esta Historia geral da Ethiopia do Padre Baltasar Teles é considerada pelos bibliógiafos

nacionais e estrangeiros como uma obra de altíssimo valor tanto para o estudo do go-

verno, policia, caracteres; usos e costumes dos etiopes como para a antiga geografia da

Etiopfa, e pailicularmente para a históiia das Missões Jesuíticas que propagaiani a

Religi.ão Crislã nesse pais durante a primeira metade do século XVII. O nome do autor

fiyura na lista dos esciitores cl.ássicos, o que iinpiime mais valor á obra de que se

trata. A edição (a iinica vinda a lume) é realmente bela ; nítida impressão sobre óptimo
papel de linho. Os exemplares são actualmente MUITO RAROS, sobretudo quando
completos e acompanhados da elegante portada alegórica (cuja reprodução foto-zinco-

gráfica, bastante leduzída, damos em folha ápaite) e dos dois mapas acima menciona-

dos. -Díz-se que uma das principais causas tia raridade da obra é devida a muitos dos

seus exemplares teiem sido destruídos pelo célebre viageiro escocês Janics Bruce, que

pielcndia atribuir a si a primazia das descobertas que circunstanciadameute o P. Bal-

tasar Teles relata na obra em questão.

Segundo testcmimho de Barbosa Machado, a Historia da Ethiopia foi traduzida em francês

por Melchisedech Thevenot, sendo essa versão dada á estampa em Paris, por André
Cramoisy, 1674. Além desta versão (completa?) ha ainda uma outia resumida, que
Ternaux-Compans regista, sob o u.o 2190, na sua Biblioilièque Asiatique et Africaine:

«Exfrait de 1'hisloire d'Éthiopie, écrite en porlugais, jiar Balthazar Tellez, de la com'
pagnie de Jísus. Rouen, J. Lucas, 1671.> In-12.o
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Relativamente ás duas obras ile Baltasar Teles acima descritas, veja-se : Baibnsa Ma-

cliado, Bibl. Lusit,, tomo I, pags. 458-459 ; — Nicolau António, Bibl. hlsp. nova, tomo

I, pag. 186 ;-Figanièrc, Bibi. hist. port., n.os 997 e 1235; -Inocêncio, Dic. bibl.

tomo 1, pags. 328-329 c tomo 111, pag. 360; -Pinto de Matos, Man. bibl. port, liag.

540;-Brnnet, Man. (tu libr., tomo V, cols. 692-693 e Supptemení lomo II, col. 735;

-Teinaiix-Conipans, Bibl. Asiatlque et Ajricalne, n.os IS85 e I897;-Salvã, n.o 3411 ;

-Cai los Rodrignes, BibUotheca BrasiUense, n.o 2343 ; -Catálogo Palha, n.o» 2516

e 4224.

Teilez [Fr. Gníiríeí).—Vejasc : Molinu (TiV.s-o de).

3339-T6lles da Silva {Manml).—VK HlíHlJS GESTIS
||
JOANNIS 11.

||
LUSITA-

NOlílJM liKtilS, llOijUiiii Principis niincupati || AD |1
AVGVSTIS^IMUM

liECEM
II
PETRUM II.

H
AVCTORK \\ KM.MANUKLE TELLESIO 1| SYL\ IO,

||

p MAIíCIlIONlC ALECRETENSl, ||
llei)i à SnncHoribu.'; Con/iliis. é Frimnriif

\\

(P Cubtctdario, Trivmiro fifei muderatore, ^c.
\\

(vinheta (irnanienlal ;
gr;i-

viira cii) marlcira)!! Ul.YSSiroNK.
1|
Excudebat MICH,\EL MANESCAL,

||

,. Sancti OHicii 'J'yiicgra|)hlis. |1

—
||
M. HG. LXXXIX. ||

Cvtn factdtute .Sii-

/ periorum. In-4.° peq. de Eli pags. direis.) inuiiis. o 4:^8 niiins., aWia duas

era branco, finais. E.

As CIl pags. prels. compreendem o seguinte: frontispicio (pag. 1 ; a II em branco); em

caracteres itálicos, a Dedicatória: «AUOUSTISSIMO PRINCIPI
!
PETRU II. 1|LU.

SlTANORUM REGI.. (Começa pela formula: ^ DOMINO SVO.t-, e termina:

«... DabantLtr Ulyffippone piidie Kal. Mart. \\ Anuo Domini M. DC. I.XXXVIII. li

Marchio Alcgretcnlis.. (pags. III e IV); Prologo ao -LECTORI.. (pags. V e VI);

-EPISTOLA E\CELl.ENTlS-\\ Jimi Domi:u Caroli Jofeplú de Ligue \\ Prindpis S.

R. J. Marchioiíis de Ar (, ronclies ad Auctorem> (Principia pela formula: 'Excelteii-

ti/Jime Domiiie', e fecha: 1 Carolas Jojephus de Llgiie Princeps\\S. R. J. Marchio

de Arroitclies.W Datam quinto decimo Kalendas\\Novembris.' (pags. Vil a XU)

;

• EPISTOLA EXCELLENTIS- flmi Domini Ferdlnandi Menefii Co-l\mitis Erice-

rienjis, Regi á Conjillis Sta-.tíis ad /lucíoram. || E.\cellentirrimo Domino Emma-

iiueli [1 Tellio Sylva Marcliioni Alcgreti.
li
Ferdlnandus Manefias Comes Ericeriêfls.

||

S. D. (pags. XIH aXXll); .EJUSUEM IN LAUDEM || Operis... i;
Co/n//is /vjrí/i-

nandi Menejis. i|
EPIORAMMA.. (pag. XXIII); ^-EPISTOLA LUDOVICI DO \ Cauto

Eelix ad Auctorcm^ (pags. XXIV a XXXVI); em caracteres itálicos: -D. BENEDICTI

DA FON-llfeca inter Decc viros, ijui in !| Suprema Cúria Ulyfríponèfis jns dicnnt,

c.\imii Senatoris.
II
ELOGIUM.» (pags. XXXVIl a XU ; .PERDINANDUS TELLE-

SlUSIiSilvius Comes Villarmaiorins
i

EMMANUELI TELLESIO
i

Silvio... Parenti

fuo Maximè colerido, £. cariffimo\\S. P. D., (pags. XLI a LV) ;
.EPISTOLA P.

D. EMMA-||nueIÍ3 Caietani Soura;, Cleri-iici Regularis Sac. Theol. Icct.
||

.4rf /lu-

ctorem.>, datada e subscrita no Um: «... E Mufso noftro pridie Kalend. Gelo-
1|
bris

anno Chrifti M.DC.LXXXVIU.
íi
Serms tibi addictiffimus, g. obfeqncntifflmus. Ij

EMMANUEL CAIETANUS SOUSA\\ Clericus Regularis.' (pags. LVl a LXXXIll);

• IN LAUDEM MARCHIO-
II
nis Alegretensis. .. ii

ff/GÍÍ.4.1//l.>, subscrito: .Auto-

nius Tcllefius Silvius.. (pag. LXXXIV) ; .EMMANUELIS DE
ii
Pin.i Coutinho, Regia:

Do-
II
mus Mediei, & quondam |1

Regis Alfonfi VI. • (dois versos em latim; pag.

LXXXV); <,['. D. RAPHAELIS BLU- ii
teau... |Uld Famum Scriptoris laudes ora-

torum poetaram- que ore cetebrantem. \\ UEX\snCO>i PAR.ENEncUM.. (pag.

l.XX.XVl); .APPR0BAT10NES.> de Sebastião de Magalhães ipags. LXXXVII a

LXXXIX), iKincisco Pinheiro (pags. XC a XCVl) c Miguel da Silva Pereira (pags.

XCVIl e XCVllI), e .'LICENÇAS., permitindo a impressão (pags XCIX e C ; as Cl

c CU em branco).

Das 438 pags. imediatas, as 420 primeiras inserem o texto propriamente dito da obra

;

c K 421 a 438, cm caracteres itálicos, o «INDEX |!
INSIGNIUM RERUM, ;i

qux hoc

libro contineutnr.>

Na composição tipográfica, muito perfeita e esmaltada de cabeções decorativos (de com-

posição tipográfica com peqs. vinhetas de ornamento), empregaram-se belos caracle-
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rei redondos e itálicos de vários corpos, sendo os de corpo menor nas notas e cita-

ções que uiarginam o texto.

Crónica secular muito valiosa para o estudo e conhecimento do reinado de D. João II c

da figura destacante deste monarca. Primeira edição, uiui bela, de impressão nilidis-

slma Sobre uiagnllico papel de linlio. Bastante rara. Óptimo e.xemplar.

Decorridos viiitu c Ires anos, em 1712, era dada a lume, na Holanda, uma reimpressão

da obra

:

•De rebus gesli Joaunis II. Lusitanorum Regis, Optimi Principis nuucupati; Ad au-

ausfisíimus Regem l'etruui II. Auctore... Juxt.i Editionem Ulyssiponem. (Vinheta

leproduzindo um monograma). tíagw-Cornitumt Apud Adtiaitiiiti Atoctjens. Aí. DCC.

Mi. In-4.'J de X.X1I-279-XI pags.

Esta reimpressão, de primoroso lavor tipográfico, tem a adorna-la lindas letras

iniciais de desenho de fantasia e quatro cabeções decorativos (gravura a buril cm

chapa de metal), rc;irodusindo o primeiro, ao centro, o escudo das armas reais por-

tuguesas, o segundo o brazão d'aruias dos Teles da Silva, e o terceiío uma curioa*

vista panorâmica qu;.- abrange a Kibeira das N.ms, o Palácio régio e um outro edi-

fício da antiga Lisboa.

Telles do Menezos (^l/rf4).-l>l)ias,, .—Voja-sc: COSTA rKUE^THKÍ^hO.

3340 -Tenrreiro (A-í/o/ííoí.-J'! KNtliAlUU || HE ||
ANTÓNIO TKNrxllEYBO

1|

CAVALEMiO DA OiiUEM iW. ClllilSTO, || EM QUE SK CONTEM
i|
COMO

DA ÍNDIA VEO POU 'lEniiA
;i
A ESTES REYNOS DE POniUGAL.

||
NOVA

EDIÇAÒ CONFOIiME A PHIMEllíA |1
di! 15G0.

||

—~<=>cs^-
\\
LISBOA,

||

NA 1 YPOUH.APHIA ROLLANHIAXA.
||

1821). 1|
—-^

i] Com Lketifa da Meza

do lieiemhorgo do Paço. In-S." pe<j. de 155 pags., alem de uina em branco,

(ii!;il. E.

,\ primeira pag. represeula o rosto do livro; a pag 2 cm branco; nas pags. 3 e 4, cm
caracteres Itálicos, o «PROLOGO. ||

AO MUYTO ALTO E PODEROSO REY|| Dom
Sebastião ho primeyro deste nome nosso |; senhor Rey de Portugal tt dos Algarves,

f»'c.
il
Por António Tcirrcyro.t ; de pag. 5 a 137 o texto propriamente dito da obia,

que se divide em LXIX Capítulos, fechando com o usual -.flNlS.-, a que se se-

gue ainda a âub.scrição tipográfica da edição primitiva: .Poy impressa a presente

obra em a muy no- !| bre cidade de Coimbra, cm casa de António de
1|
Marli, aos

vinte dias do mes de Abril de 1500.
'] Com licença dos senhores Inquisidores, e ;, Or-

dinário > ; de pag. 139 a 143 (a 144 cm branco), em caracteres itálicos, a «TAVOADA
DOS CAPÍTULOS!! DO PRESENTE LIVRO..; c de pigs. 145 a 155 (ultima) : 0/7-

ferenças que ha cnttc as duas priweiras Edlçòe'! ccn fcínçâo ás /'afinas da pre-

\\ sente Edição, feita peta primeira de IShO.

'

Livrinho clássico e muitíssimo estimado. Edição Rolandiaua já mui pouco vulgar no

mercado. Bom exemplar.

Das duas primitivas edições, raríssimas, a primeira foi impressa, com caracteres góticos,

óToimlua, nu tnsn ^^; ^ittoiíio íic pnris, lõfiO, constituindo um volume,
4.0 peq., de 62 tí. e uma estampa no hm ; e a segunda foi também dada á estampa

em Coimbra, por João de líarrcira. 1^65 (a subscrição fina! diz assim : t^oy impressa

a presente obra em Coimbra. Por Jonm de Barreira. Acaboií-se aos .rx dias do mes
de Setembro m. d. l\v ..}, formando mu volume, 8, o peq., de 1Q2 íf. nums. na frente

e duas inums., finais, de Taboada.

Relativameutc a nutras reimpressões qne a obra conta, vcja-se, no presente Catálogo, o
n.'r2073.

334I-T6rentius Afer {Pnblius).~l\H. ||TEHENT11
||
COWOÍDI-E

\\
.SEX :

i|
Ex

||

DAN: HEINSII
||
lecensione. || lEbteru arniilar)

|1 Amslerodatni.
||
Apvd

(Iviljelmií lilaair.
|| A° cia loc xnx.— 1(1-24" ile aiG-Vll píigs. K. {Penj.).

Bonita edição, eui formato bijon (de algibeira). Lindo frontispício alegórico, figurando

iim alçado com colunatas, c lendo a meio da parte superior, dentro de um peq. mc-
dalh.ío, o busto de Tcrentius. RARA. tíom exemplar.

VOL. 11 ji

^/^^ O

3/^-à
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3342- As primeiras ([ualio comedias de Puhlio Terêncio Apliiic;uio, tra-

duzidas do Laliin em verso solto portugiiez, por Leonel d:i Costíi, ii;ilnr;d

da Villa do Sanlnrem. Dadas á luz com o texto latino em frente, por Jorge

lierlrand... l.isho'U Nn Ofíte. de Simão Thaddeo Ferreira. Armo M. DCC.

LXXXVIJl-DCC.I.XXXIX. Cntn Limiça da fícnl Me:n dn Cnmmissi'iu tíernl

so- 11
hre o Exame, e C.iwnm dns I.ivr: x. In-S.", 2 vols. de LlIM-557 e ilO

pags. E.

Tradução muito apreciada. Já pouco vulgar no mercado. Boui exemplar.

33,53. Ordem, ou constrnii;ão literal palavra por palavra das primeiras

quatro comedias de Pnblio Terêncio Aphricano, por Leonel da Costa...

Lishoi: Na OIftciyia de Sinwn Thaddeo Ferreira. Ann^ M. BCC. XC. Com Li-

cença... In-8.° peq., 2 vols. de lV-582 e 11-258 pags. F.

Traduçio portuguesa apreciada. Edição nitidamente impressa. Bnm exemplar.

33.44—Terosa do Jesus (>S>)i/n).—LAS (IBISAS LE LA MADliE TERESA HE

lESVS FVNDADORA DE LA HEPORMACION de las Descalças, y Descalços

de N. Senòra dei Cármen. PRIMKIÍA, II. Y IIT. PAliTE. SV VIDA. Camino

^ ^ de Perfeccion y Moradas, Fiindacioncs, Cõceptos y todas sus obvas. EN

LISBOA. Cõ \im\d'). Por Anl. Ais. Tmp. dei fíeij X. S. 1654. In-i.", 2 tomos

de XXXVI pags. (prels.) innms., 642 nuins. e mais XXXVJII inums. de

Tahla, O tomo 1."; e Ylll prgs. fprols.) inmns., 308 nutns. e mais X\
inums. de Tahla, finais, o 2.°, cm um vol. E.

A primeira e a terceira Parte têeui frontispício alegórico (gravura em macieira), vendo-se

no alto Santa Teresa em acção de escrevpr. Obras muito estimadas. Ediç.ío apre-

ciada e já bastante RARA. Bom exemplar; apenas falto do frontispício do tomo

primeiro.

'3o4^
õ

334f> TRATADO
|1
OVE ESCKEVIO... Euora... 1583.

(7)0 froiilispicio damcif, em folha úparle, a exacta reprodvrão folo-^íncoiiráfirii).

ln-8." peq. de XII IT. íprels.) inums. e 143 nums. na frente, ali^nr de uma

em branco, final.

As XII If. prels. conteem : na fiente da fl. I o frontispício (acima reproduzido), c 110 verso

as Licenças permitindo a impressão, uma datada de «Lí.sboa a sete de Ou- || tubio

de M.D.LXXX.», e a outra de «Lixboa a oyto de Fuereiro de 15S.V». ambas subscritas

por «Paulo .Afoiífo» e «António de Mendoça.» ; de fl. II a V c frenlc da VI o Prologo

ou saudação do Arcebispo de Evoía D. Theoloino de Bragança, o qual começa pela

respectiva epigrafe: « ^%^ THEOTONIO DE BAR f.^ !l
gança indigno Arçobifpo

de Euora en||Poilugal alas muy lelijioras y de- H notas madres delos nionefle-
|i
rios

dela primera regl.i
|| de nneftra fenora ilel '[ Cármen, falud cn || Jefu Chriflo |! nro fenor.-,

e fecha : Theotonlo Arcebispo de Euora ; do verso da fl. VI ao verso da fl. X os

• fl^ AVISOS DELA MADRE ^%^ ' Terefa de lefus.» ; na frente da^l. XI a Pro-

testação da autora em que declara sugeitar a obra ás correcções da Santa Madre Igreja,

ctc, antecedida pela rubrica: < ÍE Comirnfft ti tmllítlO llnilllt- \\ do camino de

pcrfcction.» ; e no verso da fl. XI e fl. XII o «íJrillcgil..-*

De folha 1 a 143 (ultini.i) decorre o texto propriamente dito da obra, o qual se divide em

rrrEj Capitiilns (« CE «fnpitiilo primeiro xin rniifn || que me mouio a hazer

con tanta eflrc-
[
chuta efte monafterio.. a « CL OTnplt. rrrrj. ©11 ((«e tmtn lllf-

II tas poftreras palabras fed liberanos a |1 maio. Amen.» Por icmale, e após o usual

«DEO ORACIAS.», vé-se uma vinheta composta de crnzinli:is dispostas de maneira a

formar por sua vez duas cruzes ntaiores.



TRJTJD
QVE ESCRIVIO LA MADRE

Jerefa de 1 ES V S, Alas V>ermanas
H^eTígiofasdelaordcn denueftra

Sefiora dei Cármen de! Monc»
ftcríodel^cnôríânA

loíêpf.D» Auíla,

de donde a!«

fazon era

Priorayfundadoft,

(88)

cnia n7uynob!e y fiempre leal ciudut

()« Euora, encafa dela Víuda Mtt«

ger quefurdeAndresdeBur^

gos>quc fanfta gloria aya«

1583.

Rosto do livro des-^rito no Catálogo sob o n. 3345. < Fac-simile»

de tamaoho igaaJ 210 do original.

(Pag. 638)
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O volume é constituído poi vinte c.-ideruos de impressão: o inimciro, de oito ff., cslá

rubricado, no pc da frente da segunda, teiceira, quarta e quinta, respectivamente:

^B Ij, hí* iiji í* iiij, í* V ; o segundo, de quatro ff. .ipenas (estes dois prinieiíos ca-

dernos são conslituidos pelas XII ff. pieis.), rubricado, no pé da frente das três pri-

meiras, respectivamente: &, & ij, & iij ; c os dezoito imediatos, de oito ff. cada um,

nibricados, no pé da frente das cinco prinreiías ff. de cada dèlcs, respectivamente :
A,

A Ij, A iij, A ilij, A V a S, S ij, S iiij, S iiij, S v.

Em seguida ã obra de Santa Teresa acima descrita, vem outra, de autor anónimo e sem

indicação de logar nem data de impressão, mas parecendo ter sido esta também

efectuada em Évora pelo mesmo impressor Andié de Bingos, provavelmente em 15S2:

LA VIDA Y
II gtlilnaros 6í ri i}Un\«fo vnírf i|

fnit Hlbcrtí. .

.

(Do frontispicio damos a íeguinte exacta reprodução foto-sincográlica]

.

miía^ro^ t>c d glojíofo padre
fai)fò\lbcrtOjt>els3 facjrada

TÍoíat>clíàrment

(•••O

VâcAa obradirigíáa aía muy rclígíofa fç-

nora y madre nueftraTcrefa de lcrus:fun'

dadora delas dcfcalfasCarmelitas:

AcuyaínftanciafeercnbciyG:

noncmuchascofasfuc

ra dela hiíloria

pamasglo
ríadecf-

te glo

riofo

Ano de.i^Si.

(«/Vr-òi»>iíe» de (ainaiilio igual oo du oiiginal)

In-S." pjq. de fi {sic) fí, nums. na frenlo.

—

As duas obras em um volume E-



640 catXlogo da livraria

/i/

Na fieiíti; (verso em branco) d.i ])rinieira folha o losto do livro (acima reproduzido em
foto-ziíicograviira) ; de íl. 2 a parte do verso da 4 o «Prologo» ou Dedicatória «^ 111

limij lítliíliofn feíioin 1|
> mieftra madre Terefa de lefus.» ; da parte inferior do

verso da mesma fl. 4 á frente da 43 o texto propriamente dito da obra, que se divide

em Seis Capítulos (« CE (ffUptt. j- Síl lincltltltlltO,
|| y coftCibres de fan Alberto,

antesllque tomaffe el habito de nucrira
|1
feíiora dei Cai mcn.» a « CL ©«PÍt. UJ.

©It íí f£ (llCIttnU
II
algunos milagres delos nuichos ||"i cl fcnor hizo defpucs dela

uiucr-
II

(e de S, Alberto»); e do verso da mesma fl. 4J a o vciso da 44 (ultima) uma

espécie de epilogo, aiitecedido da epigrafe : « §1 llVfl PnSrt SíVífn òt gí-
||

fus : y las hermanas.», e fechando com os dizeres invocativos: «lESVS MARIA.»

O volume conta seis cadernos de impiessão: o primeiro, de oito ff., lubricado, no ]k da

frente da segunda, teiceiía, quarta e quinta ff., respectivamente: a ij, A iij, a iiij, A
V ; os quatro imediatos, também de oito ff. cada mu, rubricados, no pé da frente da'!

cinco primeiras ff. de cada um deles, respectivamente : b, b ij, b iij, b iiij, b v a e,

e ij, e iij, e iiij, e v ; e o sexto, de quatro ff. apenas, rubricado, no pé da frente das

,
duas primeií.is: f, f ij.

Na composição tipográfica áaa duas obras, uiuifo semelhante entre si, empregarain-sc

caracteres redondos, góticos e itálicos, além de letras iniciais de desenho de fanta-

sia (gravura eut madeira) ; os góticos veem-se eut parte dos dizeres dos frontispícios

c nas primeiras linhas das epigrafes dos capítulos das duas obras; e os itálicos, de

corpo menor, exclusivanieute nas citações que marginam o texto da Vida de Santo

Alberto.

Estas obras, no seu género, são realmente interessantes, e muito estimadas. Boas edi-

ções primitivas, que Nicolau António e Salva não conheceram, chegando mesmo este

ultima bibliúgralo, ao reteiir-se ao Tratado de Santa Teresa, a emitir a opinião de

que é a primeira a edição estampada Eri Salamanca, Eu casa de Ouillermo Foquei,

.ião M.D.LXX.XV, in-S.o. Os exemplares são E.XTREMAMENTI! KAROb ; só ha

noticia da existência de mais dois ou três. O nosso exemplar encontra-se belamente

conservado; não possuindo porém o tratado de Santa Teresa a tt. 54.

Kelativamente ao mesmo Tratado de Santa Teresa e sua primitiva impressão é interes-

sante o leguintc trecho da Relaçam svmntaria ria vida do... Senhor D. Theotonio

rte Bragãçu do 1^. Nicolau Agostinho (veja-se, na primeira parte rio presente Cata-

logo, o n.u 41), que Sousa Viterbo transcreve a pag. 40fi do sen valioso estudo, pu-

blicado póstumo:-/! Litteratara liespanhola cm Portugal:

• Não teuc amisade com nenhua Freira em particular: assi súbdita, couio qualquer

outra : Só estando em Salmanca, comunicou, & tratou com muita fauiiliaridade a

Madre Sancta Tereza de lesvs, fundadora dos Carmelitas descalços, pellas grande»

partes que nesta Sancta Madre conhecco : assi de Santidade, como de prudência, que

cila linha: Elle fúy o primeiro, que lhe mandou impimiir o seu Liiiro, que ella

compôs, chamado caminho de períeção. (I'olio 45).

-

;{34ti—Tertullianus & Augustinus {JJ. Scjilmua) - , D. Aimlius}. — Teitullien ul

Sitint Aiigti.sUn. (Ltivres otioisie.s, yvcc la tiaducUoii cti fruntais, pulilióet.

^ O sons la (lirecUoii de M. Nisard... Pmi*: Chcz^Firmin DiJol Fréres, Fils ti

C. fe, Libraires... M DCCC LVlli (Na vefso do ante-iosto: Purts.~T>jp.

de Hriiãa Didol Frcnti, FiU. et (;.'«.,.) ln-8.o gi-. do Vl-Slti p^g?. a duaò

cdln.';. E. y
Tradução e edição estimadas. Óptimo exemplar.

3y47-TESTAMENTVM (VETVS
|| ) ||

SEt.,YNU\M l„\\ || LATINE .HlibDil VM
II
ET EX AVCTOHITATE

|1 SlXTl V. PUNT. MAX. EDITVM |1 ADDITVS
líSl' h\DEX UlLTlOJs^VM II & luquntionnm hebrcricarnin, (irurarum, lati)iit-

rum, ijuarnm
||
nb/eruntio rifa e/t non inuttlis futura. || (Marca ou embl<^iiia

do iiiiiJicssof, du giaiido.s diuiensões
;
gravura cm madeira)

||
KOMJ'.

II II
IN .KDlliVS roi'VLl ROMANI M.D.LXXXVIII. (1588). ||

APVl)

:rc
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(.1 OI.GIVM FB;nriAI!lVM. In-fol. do XII pngs- (pvels.) iminis,, 14H nunis.,

n(ii;i em liror.(;o e mais XVII inums. e urr.a tni branco, finais. E.

As Xtl pags. prels. compreendem: frontispício (impresso a preto e a veruiellio) ; «Ordo

libroriim veteris Teftamenli in hac editione.> ; Dedicatória: «SIXTO QVlNrOj!
1'0MT. MAX. i:{Peq. vinheta oruamental)

||
.\NTONIVS CARAPA CAUDINAl.iS,

SANCT.T: SEDIS APOSTOLIC^E || lílBLlOTHECARlVS . : .PRAFATIO
li
AD LE.

CTOREM.» ; Eula de -SIXTVS I'APA V> {datada e subscrita no fim: «Datuui

Romae apud Sanctum Peirum Tub annulo Piscatoris. || Die ix, Maij. M. D. LXX.XVII.

II
Poniificatus Noftri Anno Tertio.

|I
Tlio. Thom. Oualterulius.- ; e «SIXTVS PAPA

V. ||AD l'ERPETVAM REI || MEMOIvMAM.. (datada e subscrita no (inal : «Dat. Ro.

iiix apud Sanctnm Marcum fub annulo Pifcaloris, die xxvj. Fe- bruarij, Pontilicatus

jNoftri Anno Tertio.
il
Tho. Thom. Qualterutius.t).

Has XVII pags. inums. finais, as XVI primeiras inserem, a Ires cols., o tlNDEX Dl.

CTIONVIVI
II
ET LOQVVTIONVIVI

|
HEBRAICARVM, ORAECARVM, LATINARVM

II
Quarum obfervatio viTa eft non inutilis futura. • ; e a pag. XVII e ultima: o REJ

UISTRVM dos cadernos que o volume contém, a marca tipográfica que vem uo

frontispicio e a subscrição final: «ROMA, Ia Aedibus Populi S,om7ití\,lApttil Peor-

gium Ferraríum. M. D. LXXXVIII.»
Esplêndida edição da Biblia Latina, de impressão nitidissima sobre óptimo papel de

linho. Não a conheceram Brunet e os seus continuadores- P. Deschamps. e (i.

Brunei. MUITO RARA. Belo exemplar, ostentando uma magnifica encadernação

(inteira) de carneira fina do século XVIU (a lombada um pouco estalada e outros

ligeiros defeitos), tendo as pastas, a meio da face exterior, o ex tibris brasonado dos

Marqueses de Arronches e Condes de Miranda. (Veja se a reprodução foto-zincográ-

fica que do mesmo ex-libris damos a pag. 25 da presente Segunda Parte do Catálogo).

.TJ-iS—Texier & le Senne (E. — C.).— Les mémoires de Cendrillon; pai,..

Detixièn.e édilion. Paris: Calniun Lénj, Edilevr... Jã/í». (No pé do verso

(la II. do ante-ioslo: Iniprimerie Centralc des Chemins de Fer.—A. Cltaix et

C.ie). In-S.» de IV-3iO pags. E.

Thaulero (Fr. Jvan)—Veja-se : Taidero.

.S.14Í)—Thayer (Joúo^.—Relação da conversão do R. Senhor Joaõ Thayer pouco

ha Ministro Protestante em Boston na America do Norte : Escrita por elle

íiiesmo. A que vaõ annexos vários Extractos de liuma Carta escripta a seu

Irmão e outra de huma Senliora de poucos annos, que elle admitio á

Igreja. Lithoa: Na Ofpc. Pulr. de Francisco Lviz Ameno. M. DCC. LXXXIll.

Com Licença.. , In-8.° peq. de 155 pags. E.

Compreende te.vtos em inglês e português.

Theatro Brasileiro—Veja-se : Teatro Bratiteiro ..

.

Teatro moral de la vida humana...—Veja-se: Vento (Otto).

Theairum
||
Crudelitatum Hiereticoruin. ..—Veja-se : Versthegan.

a.S.50—Théry (4. F.).— Gonseils aux jeunes persones sur les moyens de com-

pléter leur éducation, par. . . Deuxième edition. Paris: Haehelte el C ''... /^ d^ O
I8õ3. (No pé do verso da 11. do anle-rosto : Paris.— Tijpographie Panrkovke). /
Jn-S." gr. de XII-449-I pags., a duas cols. E.

As XII pags. prels. compreendem: titulo do ante-rosto; titulo do rosto; «PRÉFACE
||

DE LA PREMIÈRE ÉDITION.- ; .SOMMAIRES DES CONSEILS. . ; e .AVERTIS-

SEMENTIIDE LA NOUVELLE ÉDlTlON..

//j-2)

3^6A <^.

3SM—Thesauro (il/fl>a(.r.—FILOSOFIA
||
MORAL

1|
DERIVADA DE LA ALTA

F VENTE
il
DEL 1|

ORANDE ARISTÓTELES 1| STAGIR]TA, 1|
ESCRlBlOL.A

EX TOSCANO EL CONDE CAVALLERO GRAN CRV/.
\\
DON MANLEL

9c^^ ^
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THESAVfíO PATIilCIO Tl IIINENSE. \\
TraduceUi en i;f|wfiol

|1
DÓN UO-

MEZ DE LA ROCHA, Y FIGUKliOA,
|!
DEDICAI, A. 1|

AL EXGLLENTLSSIMO
SENOR

II
D. IVAN LVIS DE ORLKANS

i|
CONDE DE CHAKNI, \\ GEN-

TILHOMRRE DR LA CAMARÁ DE SU MAGESTAD
; ||

Cnpilan Genernl fle

1.1 Cfivíilleria de Eflrenuidura. || ||
LISBOA. Cuti los Licencias ne-

ceffarias. \\
Kn la Iniprenla do António Cracsbeeck de Mello Iniprellur de

la
II
Cafa Real. Ano de 1682.—In-V." do X\ pags. (prnls.) inurns. o 4S0

nunis., a duas nois. E.

As XX. pags. prels. contíem o seguinte: fronlispicio (pag. I; a 11 em brancoj ; Dedica-

tória: .AL:: excelentíssimo senorudon juan luís de orleans,
CONDE DE CHARNI.... (subscrita no fim: «Excelentiffiuio Seuor. || B. L. M. ile

Viiertra Excelência fu mas rendido rervidor||Do« Oomez de lu Rocha y Flgueron.»

(pags. ill e IV) j .PROLOGO., (pags. V a iX e parte da X); Poesias em homena-

aem da obra e do autor, de: D. Uomez de la Rocha e I igueroa, D. Juan de Sal-

cedo Ponce de Leou (um «Kouiance hendecasyllabo») (da parte inferior da mesma

pag. X a pag. Xlll); .AL LECTOR EL INTERPRETE. (Erratas e emendas) (pag.

Xllll; .LICENC.AS.. permitindo a impressão (pag. XIV); CENSOR/iS Dt ESTli

LIBRO £N CAST1U.A.-, 'LICENCIA DEL ORDINÁRIO., e .SUMA DEL PRI-

VILEQIO.' (pag. XV); e, a duas co'3 , o .ÍNDICE: De los Libres, y de los Capi"

tulos.' (pags. XVI a XX).

Livro curioso e muito apreciada. Edição nitidamente impressa; MUITO RARA. Helo

exemplar.

3352

—

Thiébault (Bimdonné).—Erédéric-Le-Grand, sa famille, sa cour, son

íiouvernement, son acadéniie, ses écoles, et ses amis, généraux, philoso-

phes et littcrateurs, ou mes souvenirs de vingl ans de séjour a Rerlin

;

)f, ^ ^ ^ par... Qualiième édition, Orne dii porlrait de Frédéric II et de celui de

Eauteur, revue avec le pUis giand soin, et piibliée par son fils le Baron

Thiébault... Paris, Adolphe Uoíxancje, Libraire... J826. (A meio do verso

da 11. do biileroslo: De VImprime rie de Lachevardiere Fth...] In-8.0, 4

voL de IV-liij-317-I, IV-S67-I, lV-370-1 e IV-342-1 pags. E.

As liij pags. prels. do tomo I inserem o seguinte: -AVERTISSEMENT :i
DE L'ÈDI.

TEUR.. (pags. j a xvj) ; Dedicatória do autor : «A MA FILLE,
|| ET || A MON I"ILS.>

(pag. xvij a xín) ; e .PRÈFACE.» (pags. xxj a liij).

Obra interessante e muito estimada. Boa edição, nitidamente impressa. Belo exemplar.

3353

—

Thierry (.iMt/twíin).— Dix ans d'études hisloriques, par. . . Cinquiòme

^ M h O' Édition. Poíjs, Jvst Tessier, Lihroire.. . M DCCC XXXVI. (No pé do verso

^ da 11. do ante-iosto; Iniprwurie de II. Fonrnier). In-8.° gr. de IV-X.\VII1-

365 pags. K.

As XXVm pags. preliminares inserem o .PRÉFACE.. («HISTOIRE DE MES IDÈES
ET DE MES TRAVAUX HISTORIQUES..'.

33.54'

—

Histoire de la conquéte de TAngleterre par les noririands, de ses

^ ^ causes et de ses sniles jusqu'a nos jouis, en Angleterre, eiT^Écosse, eu

Irlande tt siir le conlinenl; Par... Hulliòrne édition, enlièrenient revue,

oorrigée et augineiitte. Tome premier. (Vinheta alegórica). Bruxelles et

Ltéije. Riga, hni,rmem--Lihra\re. . . 18H9. lti-8.*, 3 vols. de 404, 403 e 371

pags. E.

Obra estimada. Edição enriquecida de qnatro Cartas geográticas. impressas aparte (ff.

desdobráveis). Belo exemplar.

33;)o- Lettres snr rHistoite do hriincc, pdur ^ervii' iTlntroduotion ú

TElude de eetie Histoire, Dix ans iTéliides historiqnes, I';ir... Huitirnie

^/í

i-A'^'
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,

Em Caza de Ioam Mevrsio ImpreíTor

Anno de .1635.

Cem itJju áí licnifái ntcrJfniM.

Frontispício da obra descrita no Catálogo sob o n." 3359.

O original mede 184XI24i»m.

(Pag. 643)
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//^ ^^

i^Mlilidii, eiiliri-einenl reviie, (•oriigóo cl, aii!íii]t;nlét\ Urtnelles, Milinc, Cuiin

li Ccnipaonie.. . 7òV?.',' (A meio do verso da II. do ante- rosto : /yíiíjfi. — Tíiju,

Itniirimeiír-Ubraire). Jn-8.° de õ88 pags. K.

.'iJ'iCi—Thiers (M. A.). -Do la proprictó, pnr... Paris : Pavlin, TÀntrevx ei CM,
jiditeun... JSiS (A meio do verso da fl. do aiite-rosto : Poris. — Imprimi:

pnr Plon Frrres). In-S." de IV-4:!9 pags. R. « y^ yf^/O
A obra abre por um c.WANT-PROPOS.», datado no fim : «Paris, septiembre 1843.» (pag.

'^
1 a 6). Edição original, já pouco comum. Belo exemplar. -Vicairc, Aía«ue/rfe /'Jm.i-

tear de Livres dii XIX siècle (IS0I-1S03), tomo VII, pag. 828.

;13.57—Thiars (Aitolphe).— Histoiíe de la liévolution française, par M. A.

Thiers... (Vinheta com"o monograma do impressor). Bruxclles. J. P. Me- ^^
Une, Tjihrttve-Éditew. .. 1834. (No p6 do verso da 11. do ante-rosto: Impii- ^^2^ ò)^ ^ ^^

merie d'Ad. \Va}ile7i...). [ri-8.°, (i vols. de iV-II-52.5; IV-508; IV-502 ; lV-504
;

lV-'i61. eIV-47ápags. E.

o tomo I é adornado codi o retrato de Thiers (gravura em madeira, impressa .aparte);

e o tomo II, com uma -Carte du tliéâtre de la guerre en le Mincio et l'Adige, pour

servir a 1'intcllegence de la Campagne de 1796.» (J. D. BlasseauJ. B. Bleíaerds. F.tK

impressa em separado, em íl. de grande formato (desdobrável).

33S8—Thomas (.luj.).— (Euvres dlverses de M. Thomas. Toine premier. (Vi-

nheta ornamental
;
gravura em madeira). A Lxjov, Chez le$ Freres Perisne.

1771. In-12.°, 2 tomos de VllI-251-160-224, e IV-147-n-92l04-IV-208 pags. E.

As 104 pags. constantes do penúltimo grupo de numeração do tomo II, com frontispicio

próprio, inserem: PO£S/£S L DIVERSES || D£|| M. THOMAS.... ; e as IV-208 que

constituem o ultimo grupo de numeração: «ESSAI || St//? ||
LE CARACTERE, LCS

MCEURS||£7" L'ESPRIT\\Dí.i FEMMES || D^WS LES DIFFERENTS SIECLES.-

Obras muito apreciadas. Magnifica edição, nitidamente impressa. RARA. Belo exemplar;

encadernação da época.

33F)9-Thomas (.l/n»HpO.— INRVl.ANA |1
DE.. . EM AMBERES... Anno de

i<535---

il)o (ronlisptoiu ihwios, em fulha aparte, « exacta reprodução foto-'incográfien).

ln-4.° de XX pags. (prels.) iiiuiiis. e 493 imiiis.. além lie uma inum.,

final. E.

Na primeira (a segunda em br.inco) das XX pags. pieis, o frontispicio do livro (acima

reproduzido eui foto-zincogravura) : nas pags. III e IV, em caracteres itálicos, a Dedi-

catória : «A lOAM GONÇALVES DA CAMA- :: ra do Conselho del Rkv nosso

IlSeiibor Conde de Villa Noua da Calheta, Capitão !| Oeral da gente de guerra da

lllia da Madeira...» (datada e subscrita iio fim: «... Funchal j^. de a Abril 1034. ||

MANOEL THOMAS.') ; nas pags. V e VI : nCenfura OrdiuariJ.' (datada e sub-

scrita ; .... Acrum Antuerpis 2. || Augufli ró;,.,.
|1 G-4SP4R fATWA- Pi£fl/lA/KS, J

Llbrorum Ceiífor), ^Sumario del Priulleglo.t (datado e subscrito : «... Dado en fu
||

Confejo de Brufelas .i los 11. de Agorio del Aiino de \õ^^.\\ Firmado, STEENHVY-
SEN.>), e CENSVRA DO LICENCIADO BERTHOLAMEV\\do Valle Cabreira,

Prothonotarlo da Saneia Se'e Apoftolica, Coitcgo prebendado na Maglftrat de Tlieo.

logla da S. Sée, da Cidade do Funchal, da Ilha da Madeira,
\\
Sobre a Infulana

do Author.^ (datada e subscrita no final : ... que a Infulana do Author inoffenfo

decurat pe- de. 12. de Março 1631. Annos. O L. Bertholomea do Valle Cabreira.')
;

u.i parte superior da pag. Vil : 'Manoel Thomas ao que Ler.' (Peq. preambulo) ; na

parle central da nresma pag. VII uma poesia latina, de «SHBASTIANVS A PONTE
||

iu l.wdeiu .Authoris.»; na parte inferior da referida pag. VII e na parte superior da

VIII outra poesia latina, de .PATER STEPHANVS T)V. QOVVEA,
||
Societalis lefu

ó'/A^^ ^'
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Piimaiiiis Kheloiicx 1'jníeffor. 11 Acl Aiitlioicm liifiilan.x.» ; na pailc iiift-iior da mcsnu

pag. VIU outia poesia laliiia: .EIVSDEM PATRIS AD || Infiilanam.» ; na parte superior

da pag. IX mitra porsia latina, de .ANTONIVS MENDES DORNELI.AS H in laudeni

Auclorií." ; na parte iijcrior ria mcíuia paK- ^^ e parte superior da X uma poesia em

írances «DE RAIMOND BIARD CONSVL 1| da Nai;aõ fiancez^i na Ilha da Madeiu,

ao Antlior.. ; na parte inferior da mesma pag. X ; <DO MESMO CONSVL
||

.ao Autlioi.

]\ SONETO.» (em fraucêz) ; na pag. X! uma outra poesia em latim, do <D0CTOK
l^AVI.VS DE l.ENA H Miinirvs Rotiiomaoiínsií, oi.im \i in Coninibriceufi Academia

Apollinere
|i
Facullalis rrofeffor iu laudeni 1|

huius Operis.. ; na pag. XII e parte supe-

rior da XIII ; «DO R. PADRE PÊRO DA SILVA U em lonuor da Infulana.
||
Decimas."

(timo) (com excepção do Soneto de Rainiond Biard, Iodas as poesi.-js mencionadas s-io

em composição tipogiáfica com caracteres ilálicos); da parte inferior da referida pag.

XIII a o final da XVI o ^PROLOGO AO LEITOR.' ; na png. XVII uma .ADVER-

TÊNCIA., e uma poesia e dois versos em latim; e de |ia.o. XVIII a XX: .AROV-

MENTOS. IM INSULANA DE MANOEL Thomas, iitclue em fy dez liuios, (^
nelles o Jegninte.'

As 493 pags. numeradas insercur o Poema propriamenle dito ; e a pagina inumerada li-

nal uma poesia em latim, subscrita pelo autor- /M.4A/Ott THOMAS.-'
Na composição tipográficaf ciubelezaita de letras iniciais de desenho de fantasia, cahâ-

ções decorativos e llorões de rcuiate omaruenlais, aplicarani-se caracteres redondos e

itálicos de vários corpos, sendo os de corpo menor nas notas e citações marginai;:

que acompanham o Poema.

O volume é constituído por trinta e dois cadernos de impressão: o primeiro, de dez if.

(as XX pags. prels.), rubricado, no p£ da frente da segunda, terceira e quinta, res-

pectivamente : ã ij, ã iij, ã v; e os trinta e um imediatos, de oito (f. cada uui, ru-

bricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectiva-

mente : A, A ij, A iij, A iiij a Z, Z ij, Z iij, 7. iiij e A a, A a ij, A a iij, A a iiij a

H h, H h ij, H h iij, fi h Iiij. Na rubrica dos cadernos não aparecem as leiras

J. e U.
Este poema heróico de Manuel Tomás, que consta de dez Livros ou Cantu:i em oitava

rima, tem por assunto o descobrimento da Ilha da Madeira. Edição única, MINUTO
RARA. Bom exemplar, apenas o frontispício reforçado. - Catálogo Palha, n." 840.

:<:itíO -O PH^ENIS
II
D.V I.VSITANA IIOVII ACLAMACAM DO SERENÍS-

SIMO
|i
HEY DE PURTVGALII Dom lOAM IV. do Nome.

|| /'0/?Jl/^ lli:-

C liOlCÚ i, Por MANOEL TUIIMAS, Nulmnl da viUa |j de Guymaraens & mora-

tl„r m Ilha da Madeira. \\ A (JASPAK DE EARlA SEVERIM,
]] do Conselho

UE Sua Magestadh,
II
leu Seci-elario de Effado Vltramaiino & das Meroes

II
E.xpedienlt! & E.xeciiloi' Mòr deftes Heynos

||
(Vinheta ornanienlal

;
gra-

vura em madeira)
||
Impre.sso em HVAM por LovBENro Mavrrv.

|| ||

Aíino de M. DC. XEI.X.
||
CO.V TODAS AS LICENSAS NECESSAIiJAU.

li)-4.o do XXYlIIpags. (prels.) imims.. ;8I niim.s. e mais uma iniimer.ida,

final. E.

As XXVni pags. prels. compreendem o segninle : ante-rosto alegórico (que reproduzimos
foto-zincográficamente em fl. apartei (pag. 1

; a 11 em branco); rosto cam os dizeres

acima transcritos (pag. Ill); um pequeno trecho de Propertius (pag. iV) : «Epistola

Dedicatória-
: 'A GASPAR DE F.MilA SEVERIM DO CONSELHO DEL REV

NOSSO SENHOR Seu Secretario de Fjtado Vltraniarino.. .r. (datada e subscrita

no fim: .... Funchal da ||
Ilha da Madeira a s de Marco de ioim. Annos. |! MANOEL

THOMAS..) (pags. V a XIII); -CENSVRA DO DOCTISSIMO PADRE Loiireii(,>

Rebetlo Injigne Tltcologo da /agrada
\\ Comimnliia de lESV. Ao PImnix da lufl-

tanui.t (pags. XIV e XV); <Pater louancs Morato Tlieologus Societatis lESV,\\ln
laudem Autkoris.

i,
EPIGRAMA., e «Miraculo,! um Lii/ltani PltcfiUcl opus laudat,

iy pane cum totó Orbe (tapet Fruiicifcus Cteíar de Miranda. EPIGRAMA.,
(pag. XVI)

; .Mtratur libri titulam, expllcatque in Operls, fi. Opijlcis laudem \, R. P.
Bonauentara Uiiot Thcologus Minorita.

\\ EPIGRAMA. > e -Michaelis Blondelij Roílio
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magenjis hl laudeiii reiía.fceutís PliiEiiicis. |] EPIGRAMA.» (pag. XVU) : -Antonii:'!

Garcia Socletatis JF.SV, Piimarius Rliectorícce Projei íor, m Inudem Authoris.'

(uma poesia em latim; pag. XVIII); 'Amhiis P/iirnlci per Onllias volanti occiíriit.i

í> iii amoris pignns luvcobtiiUt.» (parte superior da pag. XIX); em caracteres itáli-

cos ; <Do mefmo Amigo \\ A Oafpar de Faria Seiíerim.
ji
SONETO.» (parte inferior da

mesma pag. XIX e parle superior da X.X); também em caracteres itálicos; «De .\.

H. O. ão Author, &• .1 feu Poema li Heróico do Phu-nix da Lufitania.
|1
CANC.AM.-

(da parte inferior da referida pag. XX a pag. XXII) ; também em caracteres itálicos :

«Do Mefmo. A. II. O. a Ciarpar de Faria Seuerim. :; SONETO., e íDo R. P. Fr.

Manoel da Purificação da Seraphica Ordem de S. Francifco.
;
DECIMAS.- (duas;

pag. XXIII); ainda em caracteres itálicos: «Do R. Padre Fr. Valentim de Moura,

Theologo na
;
Sagrada Religião de S. Francifco 1|

SONETO » e Do mermo. Dn 1-

5i*s.. (duas; pag, XXIV); Prologo, epigrafado : ^MANOfL TffOMA^.W iws que

hám de Ler.- (pags. XXV e X.XVI) ; e retrato de Manuel Tomás gravura a buril

em chapa de metal (Matheiís )ecit) ; pag. XXVIII; a XXVIl em branco).

De pag. 1 a 331, em caracteres itálicos, decorre o Poema propriamente dito, que leclia

com o usual-FIN, a que se segue ainda um pequeno florão de remate (gravura em
madeira); e na pag. inumerada final: a declaração latina: <',>uis fuit, aut quis erit,

venerabilis ille Pocla.ll Cujus non rodat c.irmina liuor edax ?> ; uma vinheta orna-

mental (gravura em madeira) ; e as Erratas gráficas, precedidas da epigrafe : tAS
ERRATAS DESTE LIVRO EMEN- áaraõ pelo Jabio Lector jacilmente que ,lô

ejtas fe puderam " noíar.

.

. >

Na composição tipográfica, esmaltada de letras iniciais de desenho de fantasia, cabeções

decorativos e Horões de remate ornamentais (gravura em madeira), aplicaram-se

caracteres redondos e itálicos de \ário3 corpos, sendo os de corpo menor nas notas e

citações que acompanham o texto da Epislola-Dedicatoria A Gaspar de Faria Severim.

O volume conlém vinte e seis cadernos de impressão : o primeiro, de oito ff., está rubri-

cado, no pé da frente da terceira e quarta ff., respectivamente: ã iij, ã iiijr o
segundo {estes dois primeiros cadernos são constituídos pelas pags. prels.), de seis

ff., rubricado, no pé da frente da primeira, segunda e quinta ff., respectivamente:

C, ê ij, 6 v; os vinte e três imediatos, de oito ff. cada um, rubricados, no pé d.í

frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente : A, A ii, A iij,

A iiij a Z, Z iJ, Z iij, Z iiij; e o ultimo, também de oito If. ; .1 a, A a ij, A n iij,

A a iiij. Na rubricação dos cadernos não aparecem, como é usual, as letras ] e U.
Poema em oitava rima, dividido em X Livros ou Cantos. Cl.issico e muito estimado.

Unka edição vinda a lume até hoje; impressão nítida sobre bom papel de linho.

Os exemplares são actualmente MUITO RAROS, e ainda mais quando acompanha-
dos do ante-rosto alegórico e do retrato do autor, os quais faltam quasi sempre. O
nosso exemplar, que possui os mencionados ante-rosto e retrato, encontra-se bela-

mente conservado, não entrando em linha de conta um pequeno deleito na margem
do frontispício e uma leve mancha Jagua na parte superior das folhas.

3361—Thucydides.- [Titulo cm grego] || THVCYDIDES CVM SCHOLllS ET
||

ANTIQVIS ET VTII IBYSSINE QVI-
||
bus autor inteleelti mullum eft || difli-

.-ilis.
II
ACCESSIT l'f!AETRREA DlLlGENTIA lOA- || chimi Camerdk, in

(p / /V
oalligando tnm texlu, tuin com-

|| nientaiijs una cum .innotationi- 1|
bus

/} /W O O)
fius, 11 STFPUANYS SCllIliOTIVS PAN.NO- || nius Lèctori.

|1 , . . 1|
HASl- C ' '

LEAE
II
EX OKFICIJSA KERVAGIANA

||
ANNO M. D. XL. (15i()). In-fol. il«

XXIV pags. (pieis.) iniims. e mais IV inums., finais.

A primeira das IV pags. inums. finais insere o registro dos c.idernos de impressão que
formam o volume e a subscrição tipogr.ífica final: «BASILEA IN OFFICINA KERVA-
GIANA

|1 ANNO M D XL.» ; as duas pags. imediatas em branco, e na pag. IV (ultima)

vem apenas, a meio, 'a marca ou insígnia do impressor : sobre uni pedestal meio cnrpn
de homem com três cabeças (gravura em madeira).

Boa ediç,io, RARA, da História da guerra entre os Péloponésienses e Athéuienses por Thu-
cydides. Desconhecida de Brunet e dos seus continuadores.

luntamenle, na mesma encaderuaç,ão, ha dois exemplares das traduções latina e francesa da
obra de Thucydidcs, as quais descrevemos a seguir:
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5V TIIVCIDIDIS (^ II
ATUKNIKNSIS mSTOIlIOGUA |l PHl PK

lilCLLO PEl.OPONNEN-ll SlVM ATHKNJliNSIVMq
||
LIBIU OC'J'0.

||
Lameií-

lio ViUIa interprete: |;
El ii.nnc à Conrmío llerfshachio aã fír(fcnm c.iemphir

diiitinitifsimr j-ccoi/mi/í.
||
(Curiosa in;irr,.i do impressor; gr.iviira fni iiim-

ilcira) II
Eucharins ("eniioornys Agrippinns oxciii1eh.it || irro & iiupenru

M. Godofridi Ilittorpij || Ciuis (lolonienlis. || ||
Armo M. f). XT.IIJ.

Iii-fol. de Xll pags. (prels.) iniiiiis. e 227 nums., excluindo uma em hranno,

firi:d.

A piiiiieiía d.is XII p.igs. \ne\-. forma o fionlispicio, cujos (iizeies são textiialiiiciitc tnii5-

critos iiciíiia; a pag. 11 cm branco; e de pag. III a XII decorre o «INDEX.», a tiès

cols., rematado por o «siial-«FINIS.«

A^ 227 pags. numeradas compicendem : nas pags. 1 c 2 (inums. ; a numeração s6 apaiece

da pag. 3 em diante), em caracteres itálicos, a Vida de Tliucydides por Marcellino

(ira-co, previamente lubricada : .^-^ EX MARCELLINO ORAECO^%-§
||
THVCY-

DIDIS. ATHENIENSIS HISTORICI [j CLARISSIMI VITA ||
Bailliolomx Parthenio

Henaceiífi interpreto, e terminando : «TliVCYDIDIS VIT.E FINIS.. ; e de pag. 3 a

227 (ultima) o texto piopriamente dili da obia, ao qual põe fectio estes textuais dizeics:

• BELLI PELOPONNESIACI QVOD CONSCRIPSIT
ii
THVCIDIDIS LIBKI VIII.

||^ VUiml Jiiils.', que tcem poi remate a mesma marca do impressor que se vê no

írontispicio.

Esta tradução latina, devida a Laurentio Valia, í muito apreciada. Edição MUITO RARA;
e, da mesma forma que a edição do original grego acima descrita, desconhecida de

BvnncI c dos seus continuadores.

CESIlUfloívr bí
II
®l)ucgíii&í... (Vnitó, srm iiib. br ímtn — 1;V.J.. .),

(Do frcnlispicio damos, em folha aparte, a exacta reprodvrão foto-zincográfica).

In-fol. de X ÍT. (prels.) inums. e Qt.íti. nums. na fiente (^-iicilkt. i a

,£ufÍUet. (iT.vri.).—^s Irês edições em um vuh K.

Na frente da primeira das X ff. prels. o fronlisjjicio ou portada acima reproduzida em foto-

ziucografia; no verso da mesma primeira fl. uma Decima, sob a rubrica; ÍT (iflf.

ntíllt JAlniHt niir krtíUW. ; de fl. II á parte superior da frente da fl. VI f£ gí
JUrOlíJllI., que compreende como que uma Dedicatória e nnia Sub-Dedicatorla : a

priuieiía, que vai da fiente da fl. II á jiaítc sujierior da frente da fl. III, subordinada

á rubrica

:

CE^ In trcfilluftrc ít trí)"l)niiltt mellciur prtnces || ri, n In trffijciii-
1|

iiarrct mngniftirmr ^cs fíifliiíiirs ít luUilrs írniiçois/ ginflitís to-
II
Hii

iiiôifliir fínflniií orôiiinivr 6« icij iioftrc Hre fl bc fa íljnmlirt
|| Hrf-

llíiblc frtliit lUici: niiflmftntion Muiiicnr íii fílirite prrpftucUr.

e a segunda, que vem da parle lestanle da fiente da II. Ill e termina no alto (cinco

linhas) da frente da fl. VI, sob a rubrica :

CE Seiífitijt Ic proliifliie trn Itroffiiií bc mtCfirc (í Iniibf 6e Sfíffcl fur I-

li
iiiii; 6t Prtifíillf fii In trniiflntiuu it llnjftoirí Sí ffluifij&iftf ^tljr-

II

iiifii &c In flitn-rt íits ?ltljcniíiis tt ^okHuraíitfifiis || nírrffj nu trrfrljri-

II ftieii rnij íit finiui fnij0 ímujiffme it et mm.
da parte restante da frente da fl. VI a um pouco mais de metade do verso da fl. IX :

.gn tnMt ÍC6 ©iMHlitrCS dos oito Livros da obra, que fecha com a indicação: -

(Ep'11 fiiif In tnble òcí rljn^iitrcs bís Ijiiijt Uiirís òc «Tljucibibc bt In

il
fllIÍVie ÍHtVÍ líS Ilílí^iniIífiíllSi rt gltIjíUitUS. ; e da restante parte do verso

da íl. IX at6 quasi ao fim do verso da X um outro Prologo, que tem por «pigrafe:
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(Eêriifmit If pioUiiiiir ou Van-fiiir 6r Jniirriit ynllr imiirinlnii- írf-

íiitj
li

liiujl Uiivrs if Irtiunu' uirniiiu- ni Uiiuíuí Í ntiiiv iibii'líiinl « \-c.\'t

II
llirolc v," it cr iicmi.

f lech.iiiíio depois, no vctso dn mcsma-fl. X (ultima d:i? picls.), com a indicação:

(Eí'í"íiiiJt 1« Iniflntiuii 6r mrrfirc (íllniiJ)» ií §rijfffl í>r tliiinjíiír
||

til Iniuuir friiiifíiijflc.

He f liriUct. i i fientc da f llCtllrt. CíCi. decorre o texto proprianienle dito da

IJySjoitC Sc CIUICIJÍIÍIC; e no verso da í«rÍHfl. *S . t(Í. (ultima do volume)

vetn a subsciição final e a marca do Livreiro-editor ou impressor da obra, a qual da-

mm em leprodução foto-ziucográfica bastante reduzida (o original mede 111X161 umi)

:

£ Cç firitfí fBçfiotK tk Cflntf8i8í íítl^Ut) tx h giit tti- i]tií ^ut

cntcefee pffoponrfltn» (i SfOmlftie/piittct b<e ^íflotlínsíjiii ont

<fí tipt <t} lanaae ©itciint:í»< faqiitfft ci fiatf fut laSse ttáffntí «n
lariri pat Ifliicíuf i)aííc:e(ô<pa!6iiii6 (t) taitguf ;^tãco(|fc ;! pwi

ftiittaiitof bt^rsnttlopeboHjítfttitfttcíttot^/pat ffanuffiif

iTfanSt ftf í"fç|7tfpitmitrfm Jt ígutfijtic &( £Qatfi:ilTf/(t Sfpíiiri

fitc6tutfqaf bf 'Ciiti'): tt fitíaífemcní a e({f pnêfít ti itiiB cí) fii

mlftífotl>côniariSfmfrífbuft<fc8!ff?iei)!Roj;fftattcogepitm!ft

. bf et ttonjtau pjaaffiC tf t6ifftc«tioi) bt ta no6ff fff (i fuBitc!; Dt for)

IRoçaolbK.fit nouuefrtmtnt tttiftime a patie.

Na composição tipogiáíica, lunitú esmerada e em que sobressaem lindas letras iniciais de

desenho de fantasia (gravura cm madeira), empregaram-se caracteres GÓTICOS de ilois

ou três corpos.

Esta versão fiancesa da Hystoire de Tlmcydlde, feita sobre a versão latina de Laurentio

Valia (acima descrita) pelo bispo de Marselha Claurie de Seyssel, é considerada pelos

homens doutos franceses como de muito merecimento, e por isso uniitissimo estimada.

Segunda cdiçio, de primorosa execução tipográfica, com óptimo papel de linho. Os
exemplares são actualmente MUITO RAROS. O nosso, aparte lun pequeno pico de

traça na margem superior das í"JlíÍUft luiit. a Ifffiti. e leve mancha dagna nas
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O

qu-TÍio tiltiiiias, eiicoiiti.i-so nmilo bein conservado, c islo não seiá cTccoitn títiatiho á

duplicação (lo scii apreço c valor. -Bi niiel, Man. tlu llbr., tomo V, col. 84S, c Su/iptc-

nietit, tomo II; col: 766.

3: !',«- Tillemont (í.ennhi).—MciiiOirfs poiír servir a rilisloiro ecclesiiistiqiie

iJos six preiíiicrs sieclos juslificy. jiar Us cilatioris ilcs auleurs originaux.

c^ 7vfi; mie clironologie, oii Ton f.iit iin nlirogó rle IHisloire EC(;lesiasli<|in)

.'i. pvotune ; ^i iles Notes poiír (''claircir les ilifficiiltra des fails tt iIõ la

(;iironoln(jtie, . . Par le Sieiír Lenain de Tillcniont. (Vinheta alegórica
;
gra-

vura em cobre). A Bruxelles, Ches E^iucne Ilerini Frkx, Inipyimeur <le

yta MafjesU... M.DCC.XXXII. Avec Appvohatinn et Privikge <lu Uni).

Iii-fol. i>ei]., 10 lomos em 5 vols. li.

Obra iiiipoitante e inuilo estiiii.ida. Pdição esnier.idanieiitc txeciil.ida, adornada de dez cabe-

ções (uravura a bniil, .assinada; Knrrevyn fecit.) leferenies a outias lantas jiassa^ens do

tc.\lo. RARA. Bom exemplar.

ano;^—Timon.—Elude sui les oratcurs pailamcidaircs, Par Timtn. Briixelles.

^ Jl^âP ^ Société BeJge de Lilii-aiies, ele., Huiimaii et ('ump.« /wóW (No jx- do verso

^^1^ da 11. do anle-roslo: hnp. de Hauman et ('..' — Deltotnbc, (iérant). Iii 8."

poq. de lV-276 pags. E.

3364 —liivre des oraleurs, par Timon. Douzicme Kdition, ornée Ue sei/e

portraits gravós. Bruxelles: Rica, Jmprimeur-I.ihraire..

.

— .4. .Teimar et

Ch. Hen..
.

, 1813. In-8.» gr. de .^42-1 pags. K.

Livro estim.ido. Boa edição. -Os dwasscis rcirs., impressos áparle, são das seguintes per-

sonalidades; Cormenin {.David tPAngers íleL), Miial3eaii, Danton, Napoléon Bonapaite

{Peiíit par Oros, an V de la Republique), Benjamin-Constant {Liíli. des Frères Halm
11 Verviets), Royer-Collard (Oavarni pinx. — l.lth. Fríres Hahii à Vcrviers), Casiniir

Pfrier, Lafa>ettc (Ary Scheffer Plnx), Maugnin, Odilon-Barrot (Ary Schefler píiix),

]'itt\>\nnm(- (Marclit dtt.), Benyer (MarM piíix), Lamailine, Oiiizot, Thicis e Paniel

OConcll (C/l. Allen Duval pinx).~Rom exemplar.

/ ' 3:i(i5 Livre des orateurs, par... Seizième édition, revi^ie et aiigmenir^e.

BriixelUx... . Ches tovs les Libraires. i84S. In-B." peq., 2 tomos de 3tiO e
"^ '

.S78 pags., em um vol. E.

Timoneda iJiian c1e).—'A.l\nU 5r ffiniiiiimittrs, e IVlímíriíi gisvnufn.—Ve-

ja-se : Gama (Joana da).

y^ ^ .^3fi(^—Tlnelll [L. W.).~A arte de cultivar a seda, por.... Porto: Typ. Com-

J jll
O ^ mercial Portuense... 184!1. ln-8.° de 88 pags. e tjma estampa. Des.

;i;í(;7-Tlnoco de Magalhães (.liimoeZ).-RKLAÇAÕ
il
DOS

||
LITIGIOSOS DEBA-

TES,
II
E NOTICIA DO SEU PROGRESSO,

||
Que as Reverendas Madres Re-

/,9^ S^'^ liííioAus ,1o Molteyro \\ DE KOSSA
|1
SENHORA DOS REMEDOIS, [sic]

||
PIK-

/ DADE, E MADRE DE DEOS II Da Terceira Ordem do Scrrafiço Padre S.

/•VM.VCrSCO,
II
Tiveraõ com o ReverendiíTmo Cabbido Srdé Vacanie,

1|

(jue le íeguio por falecimento
1| Do IHvflriffimo, e liererendiffimo Sen)wr

I!
D. RODHItíO DE MOURA TELLES |1

ARCEBISPO PRIMA/., li
Sendo

Abbadtí.;a a Reverenda Madre || D. JERONYMA DE BEXEM, ||
NATiRAL

l).\ MESMA CIDADE :\\ Dedicada à mefnía Reverencia Madre Abbndeça

II
POR MANOEL TINOCO

||
DE .\l AGALHAENS, ||

Natural da inefma Cidade,

e Advogado nella.
||
(Peq. vinlieta representando um serafitn).

||
LISBOA

OCCIDENTAL: Na nova Ullicina de || MAUIilClO VICENTE DE ALMEIDA,



Portada qne enfrenta a obra descrita no Catálogo sob o n.o 3443.

O original mede 262X170iui.

(Pag. 649)
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II morador nos Sole Cotovelos junto a S. Mamede. || ||
M. DCC.

XXXIII.
II
Com todas as hceiíço* wceffarias. ln-4.o de XIV pags. (pieis.)

iimins. e 48 niims. B.

As XIV p.nas. prcls. compieendcm: tiiulo do aiile-iosto (.RELAÇÃO || DOS 1|
LITIGIOSOS

DEB.\TES, ![ E II
NOTICIA DO SEU PROGRESSO.»); titulo do rosto j cm c.iracteies

itcilicus, a Dedicatori.i a D. Jcroniir..i de Belém idat.ida e subscrita no fiui : Braga -3.

ite Septembre do 1-51.
1| DE VOSSA SENHORIA |1

iii,iis affectuofo, e reverente

Criado.
II
AMAfO£Z. TINOCO DE MAQALHAENS.y) ; e «LICENÇAS.» (Do Santo

Oíficio.-Uo Ordinaiio. -Do Paço.) perniilindo a impressão.

Opúsculo curioso, não mencionado por Inocêncio. MUITO RARO, Bom exemplar.

33(13 -Tissot L4í»tdcf).—L AGONIE
||
DE

j]
LUIZ DE CAMOENS

||
PAR

1|
AMÉDÉK :^J/) /^

IISSOT.
II

—=«»<=—; PAH IS
11
DENTU, ÉDITEUR ||

LIBHAIRE DELA ({JJ^^^
SOCIÉIK DES GENS DE I.ETTRES H FALAIS HUYAL, 17 ET 19, GALKRIE

1ii>UL1';ANS|| 1867 (A meio do verso da IL do ante-rosto : LISIEUX.—

TVPOGRAPHIE LAJOYETiSSOT.). In-S." de Vl-XVIII 144-IV pags. E.

As primeiras VI pags. prels. compreendem: titulo do ante-rosto (€L'.'\OONIE ||
DE 1|

LUIZ DE CAMOENS»); titulo do rosto; e um peq. trecho de Chatcaubriand e uma

poesia de Béianger. As XVIII pags. prels. imediatas o «PROLOGUE.»; e duas das

IV pags. ínnms. finais a «TABLE.»

Obra estimada. Ediç.ão original, pouco vrdgar. Bom exemplar.

3'f(i',»—Tissof (Jy»-.).—Aviso ao povo sobre a sua saúde, por,.. Tradn/.ido do

fiancez sobre a ultima edi(;ão de Paris, revista, e emendada pelo mesmo /m (^ Õ
.\uthor, OITerecido no... Bispo de Beja... Segunda impressão. Lisboa: '

A'a Uetjia ('//ícíim Tiijioijrofka. Anuo Mdcclxxvji. Com Liceura da fíeal Mrzu

Censória. . In-8.'' pei] , 2 vols. de \XXIV-315 e 355 pags. E.

.^s XXXIV p.tgs. prels. do tom. I compreendem o seguinte : fionlispicio ;
Dedicatória ao

Bispo de Beja (subscrita no final; Paulo Martin, e Companhia); «PREFAÇÃO.»; e

PROLOGO DO TRADUCrOR.'

3370 -Tolentino da Almeida (A'!^otótí)--OBRAS POETIGAS
||
DE |i

MGOL.H) -

TOLENTINO
í!

Di: ALMEIDA.
|| ||

TOM. 1.
|1 |1 LISBOA, [l NA ^ BTt' O O

REGIA OEKiClNA TYPOGRAEICA.
||
ANNO M.DCCCI. ||

Cout \kenca da

Meza do Defatbirgo do /'ajo. In-S." peq., 2 vols. du 231-1 <; 222-1 pags. E.

Estimadas. Edição primitiva, R.ARA. Beio exentplar ; cnc.-rdernação da cpoca.

3i7l Obras poéticas... Nfiva edií^ão... Liiboa, ]S2S. \\ Na Typiiijrupluo.

nvllaiidinuu. Com hicnini. In-jti.", 3 tmjios de 201, 223 e L"j(.' pag.-., uuj

uni vol. E.

O tomo 3.0 lem o titulo: .OBRAS; POSTHUMAS
[
DE :; NICOLAo TOLRNriNO||DE

AL.MEIDA.
II -ci3Jc- ;| LISBOA, 1823. NA TVPOORAPHIA ROLLANDIANA.

!;

Ii<7<i/í; íicejica da Mcza do Desembargo \\ do Pa(o.'

jnnlamente, na 'mesma encadernação e seguidamente ao referido tomo terceiro, cncon-

tram-se :

«POESIAS
II
DE [1 NICOLAU TOLENTINO DE ALMEIDA || OBRAS POSTHUMAS

:;E!:ATÈ HOJE INÉDITAS,
il
(Peq. vinheta ornamental) || COIMBRA || IMPRENSA

DA UNIVERSIDADE
II
1833. In-lOo de III-120 pags. (As 111 pags. prels. inserem

uma .PREFACÇÃO.»).

Aí mais iciuipressões de que temos' conheci meu tu i.ão : Lisboa. Na Typ, Rollandiaiia,

IS2S-3Õ, in-I6.o, 3 tomos (o S.o de 1836):-e «Ob:as completas... com alguns inéditos

e unr ensaio biographico-critico por José Torres. lUustradas por Nogueira da Silva.

Lisboa. Castro Irmão (C C.",'ÍS6I, in-S.» gr. de 3S8-I-Ln.\xvi-i.\ pags. Esta é a melhor

e a mais completa cdiç.io das obras poéticas de Tolentiuo de Almeida.

Ú^^/^õ
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3372-Torniellus (/l»!;«.iít)ii(i.).—ANNALES
||
SACHl IJ AB OliUIÍ COMUTO || AD

ICSVM CHMISTI PASSIONIÍ
li
HEPAKATUM || GVM PR.KGlfViS ETIINICO-

/CJi Í-' " I!VM TEMPOIUBVS 1|
APTK ORDINATliQVK DISPOSITI H AVCTOHK ||

AVGVSTINO TOnNlELO ||NOVAniííNSI||C0NGPvEGATI0NlS S. PAV1,I||

CLÉRIGO UEGVLAIU ij (Vinheta ornnmenhíl) y Tornus I.

Estes dizcreò vôeui-se no cejitro de elegante al;ado alegórico ornado de figuras bíblicas

(tudo aberto a buril em chapa de cobre). Por baixo do alçado, c igualmente aberto

a bíiril na uiesuia chapa, o registo tipográfico:

MEDIOLANl
II
Kx Typcgraphia Uer. Paaifici Fontij et Io. IJopla \\ Picalin

3Í.J5C A'.— In-fol., '2 tomos: de portada e lV-708-in pags. o primeiro; o

lioitada e IV-78.">-III paj^s. o segundo. E.

Obra, no seu| género, muito interessante e apreciável. Esplendida edição; de inipressãu

nitidissima subre óptimo papel de linho muito alvo. O te.xio é adornado de vinhetas

lâravura cm madeira e em cobre) e acompanhado de várias estampas de página

simples e dupla, impressas em separado (iíravura a buril em chapa de metal). Des-

conhecida a Brunet, que menciona somente nma outra obra do autor. MUITO RARA.

Bom exemplar.

n37a—Torro (C<ir7o).-I NViMI
ji
GVERHIEI11

1
Potiiui

||
HEHUlCOMlCO ||

\)c\

Sigiior
II
CAHLO 'l'l)IUiE.

||
Vou Licfiiza de' Svjieriím

||
(Míircit do impressor;

^' ^ O "^ gravura cm madeira) |1 IN VENETIA, M. DC. XI,. || II
COS fRlVl-

LEGIO. IivS.o peq. de VIII pags. (prels.) intims. e 270 nums., afora unia

iiiiim. e uma em liraiico, finais. E.

Na primeira (a segunda em branco) das Vlll pags. prels o rosto do volume; de pag.

Ill a V, em caracteres itálicos, a Dedicatória «Airillustriss. Sig.e 010. BATISTA
II

BALBI.>; e nas pags. VI e VII (a VIII eui branco) o Prologo -AL Leltore.>

De pag. I a 270, em caracteres it.ílicos (ã excepç.lo dos Argumentos, qúe siio em caracte-

res redondos), o poema propriamente dito; c na pig. inuni. final o iREOISTRO.»

dos cadernos, uma corúa ducal (gravura em madeira) e o registo tipográfico final

:

• IN VENETIA, M. DC. XL. ;: :; APPRESSO I aiVNTL'
Poema em oitava rima, divido em doze cantos; não citado por Brunei. Estimado. Edi-

ção primitiva, nitidamente impressa. MUITO RARA. Belo exemplar.

:f:474-Torro (D. FnmcúfO de lu).— ?Á. PEHEGIUNO ATLANTE
||
S. l''|!AN'ClS(;<i

XAVIER
II
APOSTOL DEL ORIENTE. |;

EPITOME HISTÓRICO, || V PANK-

GYRIGO,
II
PE 8V VlD>i, Y PRODÍGIOS |1 ESGRIVELO ||

DON FRANGISO >

C^í I U. 0^ PE LA TORRE, IICAVALERO liEL HARiroDEGALSTRAVA, II DEDIGALO

/ l
1^

II
A LA EXCELSA PP.OTECCION

i|
DEL ILVSTlilPSLMO SENOll

j]
D. LVJS

ALFONSO DE LOS CAMEROS,
|i
A«Z0B1SP0 DE VALÊNCIA,

li i|

CON LICENCIA :
II Eri Valência, por tíeronimo Viila^rcila, Impreffor

1|
de

la Ciudadc. y do la Santa Inquiíioion, junto ol
||
Molino de Rovella, afio

tfiyo. In-1." de XL pagt^. (prels.) inums. e 3Í16 nuins. E.

Na primeira das XL pags. prels. o frontispicio ou dizeres acima transcri^ textualmente,

que se encontram emmoldurados por tarja formada com peqs. vinhetas ornamentais

simetricamente dispostas; a pag. II em branco; da pa^j. III a XXIV a Dedicatória;

'ALilLLVSTRlSSlMO SENOR DON\\Lii!s Alfoiífo de los Cameros . . .' (datada

e subscrita no fim: «... Valência, y Março ^i. lo/o.
I|
1L.^'° S."

jl
B. I. m. de V.S.

Uuf.
II
Su mas humilde criado

II Dou fraitcifío de lu Torre) ; de pags. XXV a XXX,

em caracteres itálicos, a ^CENUVRA DEL DOTOR IVAN Bautifta BaUefíer,

Arcediano de Murvie\\dro,.,' (datada de: «... Valência, y Março a ?. de
\

/-,<..;

de pag. XXXI a XXXVII, também cm caracteres itálicos, o Prologo AL LEFOR.»;
na pag. XXXVIII: «/IZ. AVTOR DEL LIBRO S,0^ílO.\\ UE DON BALTASAR
SAPENA, Y\\Zareuela, Peres, Arnal, Se-\\nor de Pamls.> ; na pag. XXXIX: -EL

Ifloc
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ATLANTE SAN TRANCISCO XAVIER O RETRATO DE CRISTO, Un ai vivo, que

habla, y a fu imitacion dize :...>; e na pag. XL as «ERRATAS.»
As 3J'j pags, nunis. inserem : de pag. 1 a 321 o texto propriamente dito da obra, que

íeclia com o usual-FIN; nas pags. 322 e 323, em caracteres itálicos: -AWTIVOS
DE LA NOVENA, VWDeseria de San Francifco Xavier.» ; na pag. 324: .£iV LA
OCASION DE HALLARSE '„ Francifco ardieicdo tãto eii la aburtdaiuia de interio-

res glorias, que prorumpiò Ju coraçoit e/t aquellas
\\
palabras cie Domine 'i fat eft.

SO.NETO.. ; e nas pags. 325 e 326, a duas cols. : 'CONSEiO DE LOS PEZES
EN EL HALLAZaO DE la Imasent de Ckrijto, fegttit el fuceffo que fe rejiere,

foi. II
13!J. Deiinias (Quinze) en efíilo ferio jocofo.'

A composição tipográfica, embelezada com duas letras iniciais de desenho de fantasia,

um cabeção decorativo e ílorões de remate ornamentais (gravura tosca em madeira),

foi efectuada com caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Livro interessante e muito valioso não sò pelo que diz particularmente respeito ao

grande apostolo das índias S. Francisco Xavier, como pela narração histórica que

contém referente ãs missões que propagaram a Fé cristã na índia, na China e no

Japão durante o segundo e parte do terceiro quartel do século XVI, e ainda a mui-

tos e importantes sucessos das armas portuguesits ocorridos naqueles paizes durante

o referido espaço de tempo. Ediç.ão bastante cuidada e MUITO RARA. Belo exem-

plar. Ha a notar que na ultima pag., depois das Dezinias acima mencionadas, se

vc ainda a chamada -«NO-» de qualquer texto que devia seguir-se, mas que não

aparece. Quer-nos parecer que esse texto uão chegou a imprimir- se, e portanto o

volnme deve estar completo. E fundamentamos a nossa opinião no facto de em dois

outros exemplares, que já tivemos, da mesma obra e edição terminarem talqualmente

como o que descrevemos e expomos agora á venda. -Salva não possuía esta obra e

isto prova bem a sua muita raridade. - Sousa Viterbo, A Litteratura Itespaniiola em
Portugal, pag. 411.

Torres {Dr. Bultlimar (íe).—Stírinon pi-edicaJo a la [jvUicaoion dei Ecticlo

(Ic niiestra S;incta Fe... de Vbrda . . 161'2.— Veja-se : AtUos da Fé (Ser-

iiiOes ác).

Torres {Fr. ClirU'oralde). — Sjnnon... en fl .Vuto de Fé... doTolt-do...

1624.— Vtja-Si; : Autos da Fe {Serviõcs ilg).

Torrea (l'. Diego dii). — Relatione Ineve dei. . . —Vejase : Ldhrc unma
dfWíndia...

:'H7.5—Torres (fíomimios J/d.rimo — .Ufeno Cynthio). —-Versos do BadiaiBl. .

.

' // ,.

Denominado Alterio Cynlino. Lisboa: Sa Tijiiognifia yuní;si(tmi. Auiio /j^ C' C^
M.UCCXl. Com Lieeuçtí da lícid Mkzíi da Comniissão fírivi/ subre u f.vninc.

e Cfnsma doi Liarvs. Iii-8.° ptq. de .KVI-cKJ^ pags. E.

As XVI pags. prels. compreendem : frontispício ; uma transcrição dum peq. trecho de

Cícero; Dedicatória a U. Catarina Mícaela de Sousa César e Lencastre; «PRO-
LOGO» ; Taxa do preço de cada exemplar ('em papel a trezentos e sessenta reis»)

;

•índice
II
DOS VERSOS QUE SE CONTE'M NESTE LIVRO..; e .-ERRATAS., è

•E.MENDAS.. ,

Torre* {Fr. Francisco de).— Sermão do Acto publico da Fee... do Cuini-

I ra. , . 1720.—Veja se : Autos da Fé {Sermões de).

;-376—Torres (P. Jaun d^-).—imUE^\ PARTE DE LA
1!
PHILOSOPHI.A |!

MO- __ ^
lUF. DE PRÍNCIPES,

|| PAUA SV BVENA C1U.-\NC,A
i| y liouieiíio: y pura ^ (5^^ -í^

persoiias de
|| lodos eílados. [\ COMPVhJSTA POR KL PADlíE\\Iiian de -"^ ^

Torres, dtla Campanici de IFSVS. 1| DIRiGlDA A DON UOMEZ DAVILA,
MAR-

II
quês de Velada, dtl Coníejo do eílado ; Ayo y niayordonio

j| mayur
dei Principe imeflro Spfjor. |1 Trattmfe en ella varias matérias mvy viile/'

fará Predicadores,
\\
(Vinheta de elegante desenho lendo no centro, por
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ll*

sóliro iirir resijleiídor, as iniciais simbólicas da Coniij" de Jesus: I H S;

{iravura em madeira) || Con licencia de la Santa Inquificio» y Ordiuario.
\\

11
EN LISBOA.

!l
Impreílo por Pedro Crasbeecli : |1

Anno M. DCII. (1602).—

lii-fol. de XXXII |i;igs. (prels.) inums., 786 niims. e mais LXXYl iniims.

finais. E.

As XXXU pags. prcIs. conipreciidcm o seguinte : frontispicio (iuipresso a preto c ver-

melho; pag. 1 ; a II em branco); Licenças permitindo a impressão (pags. lII e IV):

em caracteres itálicos, a Dedicatória .A DON OOMEZ DAVI-
1| LA, MARQVES UE

VELADA, DELIIConfejo de Eftado.... (paga. V e VI); cm caracleres itálicos:

-BREVE DISCVRSO DE
|| LO QVE SE CONTIENE EN

|1
ESTA OBRA., (pags. XIV

a XVI); e, a duas colunas: .TABLA DE LOS LIBROSUV CAPITVLOS QVE AV
EN TODA!;erta obra, com Io que fe tral.i en ca-||da \no dcllos.- (p.ig3. XVII a

XXXI; a XXXtl em branco).

De pag. 1 a 7S6 decorre o texto propriamente dito da obra, que é dividido em vinte

c cinco Livros e remata com o usual- -LAVS DEO» ; e nas LXXVl pags. inums.

finais: de pag I a XI, a duas colns. : (^ TABLA DE ALOVNAS ^^ |1
AVTO-

KIDADES, V PASSOS DELA
|| Sagrada Elcriptura, que fe declaran, o morali- ij zan

cn toda la obra.» ; e de pag. XII em diante, lambL-m a duas colns.: «TABLA DP.

L.\S COSAS PORIlbVS VERBOS, QVE AV EN TODA LA OBRA»
Na composição tipográãca, em que sobresaem lindas letras iniciais de desenho de fan-

tasia, dois cabeções decorativos e um florão e uma vinheta de remate ornamentais,

aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos, sendo os de corpo

menor nas abundantes notas ou citações marginais que acompanham o texto.

Obra, no seu gáncro, curiosa e muito estimada. IJnica edição publicada em Portugal ?

MUITO RARA. Bom exemplar, porém falto das ultimas catorze tf. finais (índice),-

Sousa Viterbo, A Litteratiira llespanhota em Portugal, pa;. 412.

í7-Torres de Uma (Lim íi?; —CO.MPENLilO ,! DAS MAIS NUIAYLIS CO\'>-

?AS, ijorii NO REYNOII ])lil|POHTl-UALl| ACONTliCEHAM IlDESDE A

t'EIU)A DEL-UEYJlD. SE'iASTlAM H .4tó' O JA'.VO DE iú27. COM 01-

TfíÂS COUSAS \\lccantes no bom goverm, c âifevfidudc de. Eftudos. \\ Com-

rosTO
ii
POR HIS DE TORRES i|

DE I.IM.\. |1
•mmr-

\\
LlSBUA ()Ct.:lDEN^

TAL.
II
Na Ofliciíia de PASCOAL U\ SILVA,

||
Impreílor de Sua Mag*(-

l:>de.
li II M. DCCXXIl.

II
Cum as hcenros nefeffarifs, r. {'liHlcjio Real.

II A' cufta do Miguel liodrig.nes Mercador de ||
livros as portas do Santa

tlathavinn.— 111-8.0 peíj. de XXIV pags. (prels.) inums. e 432 nums. E.

As XXIV pags, prels. compreendem o seguinte: titulo do aute-rosío (-AVISOS || DO
CEO,

li
SUCCESSOS

II
DE PORTUOAI...) (pag. 1 ; a II cm branco): titulo do rosto,

impresso, em linhas alternadas, a preto e a vermelho (pag. Ill ; a IV em branco);

em caracteres itálicos: «PROLOUO |1 DEDICATÓRIA i| ao Reyno, e Nobreza delia,

(pags. V e VI); <LICENÇAS.. (do Santo Oihcio -Do Ordinário. -Do Paço.— etc.

;

todas d.ntadas de 1722) permitindo a reimpressão da obra (pag. VII a XII); e, em

caracteres itálicos, o 'INDEXljDOS CAPÍTULOS.-, (pags. XIII a XXII; as XXill

e XXIV em branco}.

De pagina I a 432 decorre o lexlo propriamente dito da obr.i, que é diyWido em clii-

coenta Capítulos e fecha com o usual -LAVS DEO.

Dos cincoenla Capítulos que a obra encerra, cujas epigiafcs são sínteses do respectivo

texto, damos aqui a transcrição de cinco dessas epigrafes: «Cap. XXXVII. Da vinda

de D António cum o exercito Ingres junto aos muros de Lisboa.' -«Capitulo

XXXVIII. Da jornada de Inglaterra, & perdição daquella poderofa Armada no Rio

de Cales. - -Cap. XXXIX. Do naufrágio das duas nãos que vlnhaõ da índia o anuo

de 6W). que fe perderão junto a Fortaleza de S. Qiaõ.>-€Cap. XXXX. Do incêndio

do Horpital de todos os Santos da Cidade de Lisboa.» -»Da jornada da Bahia (Bra-

sil), do fnccefso que tineraõ as duas Armadas de Portugal, íSi Cartella..-íCap.

XXXXV. Da vinda do Príncipe de Oales de Inglaterra à Corte de Madrid...»



AKTE, Y VOCABULA-
MO DE LA LENGUA QUICHUA GE*
neral de los Índios de cl Peru,

Que Computo cl l''adre

DIEGO DE TOARES RULilO DE lX""

Compania de J E S V S,

y AííADlO EL P. JUAN DE FIGUEREDO
de Ia tnifma Compania»

^nofd nuetismente Cerrej^ulo
, J Aumentaio en

pttchai yocablos, y yuriís ad-verteacías, Not<t$,

ji Ofijcrvactooes
, far.i li míjor wielkenclí dei

Tdiom4,y perfeâa inflruâo» áí los Ptrochoi^

y CáthequijlAs de índios. Por vnKclií^íoj»

de It miírns fow^jrjiá,

DEDICADO
AL DOCT. D. BERNARDO DE zURÍETA t
Ro>rJs, Cu a, V Vicaiio, que fuc de las Doflàfiaí de
Piíivílcj, y Chivjuian, y Cuaa ReQo de eíli IglcíT*

Metropolitana, .Comillaiio de la Santa Cruzada cn I&

Provinclí de'-Cajc»t.ibo, Cathedratico de Lengja en la

Real Univeffldád de San IViífcos, Examinador Sy»
noiâl de erte Arzibifpado de Lina, y Prebea»

dado en Ta Santa Iglefia Metropolitin».

Cor» l»'icencia ne los Superjere».

Rcitnprefio en Lima, enls Impreua delaPlazuela

de ian Chiift.evil- Ano d« 175^,

Kosto do livio descrito no Catálogo sob o n.o 3379. O original mede 129Xfemni.

(Pag. 653)
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Obra iuteressantjssima a vários respeitos, e muito valiosa para a história dos sucessos

políticos e militares ocorridos em Portugal e em algumas das suas possessões ultra-

marinas durante o período que vai desde a morte de D. Sebastião (157?) até parte

do reinado de Felipe III (1627). Clássica; muito estimada. Edição nitidamente im-

pressa. RARA. Bom e.Kemplarj o texto porém das pags. 339 a 404, inclusive, em
copia manascríta (boa e legível caligrafia).

3378 AVISOS
|| DO CEO, || SUCCESSOS DE PUliTCGAL, 1| Com as luais

notáveis coiifas que acontecerão defde a perda íi"EI-Rey D. Sehafliaô ate

o aiino de /6-'7.
II Com outras cotiías tocantes ao bom gover-

||
no, e di-

j ^ J
verlidade de Eflados. í,"/ento || Por LUÍS DE TORRES DE LIMA, H £: //y^ô ú
Oijura novamente correctos, e eiiónen-

1| dados, e offerecidos \\ AO ILLIJSTRIS- /'

.SIMO. K EXCELLENTISSIMO SENHOR
ii
D. NUNO CAETANO

||
ALVARES

DE MEI;LO,
jj
Dignifsimo Duque do Cadaval, Marquez de Ferreira, Gon-

1|

de de Tentúgal, &c.
|1
POR

||
MANOEL ANTÓNIO MONTEIRO

|t
DE C\M-

1'0S.
II
TOMO PRIMEIEO.

\\ ANNO M.DCC.LXI. ||^= 1|
Na Offic. de

Manoel António Monteiro. || Com todas us liccnç.as necefforits. In-S." peq.,

-l vols. de XIV pags. (prels.) inunis. e 280 nunis. o l.°; e XYl paj^s. (prels.)

inuinii. e :J64 nunis. o 'i.° E.

As XVI pags. prels. rio tomo primeiro compreendeui : titulo do ante-rosto ; titulo do

rosto; Dedicatória .10 Duque do Cadaval ; «INDEX 1|
DOS CAPÍTULOS DESTE ;;

primeiro Tomo. ; e Licenças permitiudo a reimpressão do livro. E as XVI pags.

prels. do tomo II: tilulo do ante-rosto; titulo do rosto; .INDEXADOS CAPÍTU-
LOS QUE CONTE'M|lerte fegunto Tomo.; e Licenças.

O Tomo II consta da Segunda parle da obra, a qual contém LXV Capítulos, além do

CAPITULO ULTIMO..
Edição apreciada e, actualmente, ')Á diâcíl de aparecer no mercado.

A edií^ão primitiva, raríssima, c compreendendo somente a primeira parte, veio á luz

em Lisboa, em liOO. Consta de um S.o peq. de XII fí. (prels) inuuis. e 240 nums.

na frente. Os dizeres do respectivo frontispício rezam textualmente:

-COMPENDIO ;; DAS MAIS ,; NOTÁVEIS H COVSAS QVE NO REVNO DE PORTV-
gal acontecerão defde a perda deiElRey D. Sebariiaõ ati: o anno dei lõ;;. com

outras coufas tocan- 1| tes ao bom governo, & n diuerfidade de || Eftados. Ií COMPOSTO
POR LVlSWdc Torres de Lyma. EIA LISBOA.', Com todas as llctitças neceffa-
rias. \\Po! Pedro Crasbeedí. Anno r 3o.>

A primeira reimpressão, nmito rara e compreendendo lambem apenas a primeira Parte

da obra, siiu com titulo idenlico ao da edição primitiva, e foi impressa : EM
COIMBRA !|C0OT todas as licenças ncceffarias]] tia. Ollicina de Manoel Dias, Im-
preffor da

jj
Vniuerfídade : Anno nji.-Constílue um 8.0 peq de XII ff. (prels.)

iniims. e 436 pags. nums.

3379—Torres Rubio lúgode).— >^\\kK\\í., Y VOCARULA- !! RIO DELA
LENGIiA QUICÍIUA... Lima... Ano de 1754.

[1)0 (rontúj.ido damos, cm folha aparte, a cjcacta raiirodiição foto-^hicvqviti-o).

InS." peq. de VI IT. (prels.) iniiins. e 2õ4 nums. na frcnie, ak-in de niíds

duas inums, finais. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VI ff. prels. o rosto do livro (acima repro-

duzido em foto-zincografia) ; na H. II: «LO QUE SE HA AnADlDOlJà los Artes

antiguos en cfta Imprefsion.i ; e de ti. 111 a VI a DEDK:AT0R1A,
|| .4/. DOCT.

D. BERNARDO DE ZUBIE- \\ ta y Roxas, Cara. y Vicário, que fuc de tas Doctri-

nas de Pativitca, y Chic/atan, y Cura Rector de ejta íglcfia Metropolitana, Comif-

VOL. II
4,

o%<^^
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II fario de la Santa Cruzada cii la Proaiiicia de j: Caxatambo, Caílicdratiío de Ltn-

gua eu ta Real'] Univerfldad de San Marcos, Examinador'} Synodai de ejte Arzo-

bispado de Lima, '•:• y Prebendado e.n fii Santa '•'. Iglejla Metropolitana.'

De folha 1 á frente da 254 (iillima das ff. nuuis.) decorre o texto da obra propriamente

dito, que fecha por o usual -I.AUS DIíO , a que se segue ainda um florão de remate

ornamental (gravura em madeira) : e do verso da mesma ti. 234 a o verso da se-

gunda das duas ff. inums. finais o IMDICF.
||
De todo efte Arte de la Quichuajl.re

contiene."

A obra em si compreende : .ADVERTÊNCIAS
;|
I^REVIAS, PAI?A LA ORTHO

||
grafia, y

pronunciacion de||erta lengua.» (de fl. 1 á frente da 4) ;-tARTE DE LENGUA
||

QUICHUA.> (do verso da mesma H. 4 a o verso da 51);-.LA DOCTRINA|| CHRI-
TIANA ORACIONES, liy Calhelifmo

!

QUE AiiADIO EL PADRE ;| luan de Figue-

redo.> (de Foi. 52 á frente da 72) ;-.VOCABULÁRIO. 1| PRIMERO DEL INDI-llco

ai Caftelhano.. (do verso da referida Foi. 72 a o verso da 107);-«VOCABULARIO
segundo: dei Coftellano (s/c) ai Indico., (de Foi. 108 a 147) ;-€ADDICION AL
PRI

II
mer Vocabulário dei Indico

i|
ai Caftellano.. (de Foi. 148 a 172) ;-.ADDIClON

AL SEGUN-||do Vocabulário dei Caftella- 1: no ai Indico., (de Foi. 173 a 212) j—
.VOCABULÁRIO

i:
DE LA LENGUA CHINCHAI- 1 fuyo, y algunos modos mas

vfa-lldos de ella.
||
QUE COMPUSO, Y AfiADIOIIal Antiguo el Padre Juan de Fi-

Ijgueredo.. (de Foi. 213 á frente da 224) ;--VOCABULARIO SE-Ufegnndo (sic) de

la Lengua Chin-I! chayfuyo, dei Caftellano
||
ai Indico., (do verso da mesma Foi. 224

á frente da 231) ;-.C0NFESS0NARIO BREVE EN
||
Quicliua.» (do verso da mesma

Foi. 231 a o verso da 244) ;—ORDEN Dii CELE- 1| brar el Matrimonio,
|| y Velacio-

nes.» (de Foi. 245 a parte do verso da 246);-. PARA ADMINISTRAR ||el Viatico..

(da restante parte do verso da referida Foi. 24õ a o verso da 248) ;- -PRIVILÉ-
GIOS, V DIS-

II
penfaciones, que liencii los In- 1| dios a cerca de los Sacramentos,

|| y
Preceptos ue Ia Iglefia.- (de Foi. 24<l a purte da 250); LETANIA DE NRA. SEiiO-

RA
il
en la lengua Quichua.' (da parte interior do verso da mesma Foi. 250 a o fi-

nal do verso da 251);-p, Unalmentc : «IIYMNO, Y ORACION DE- 1| vota facada

de la Sagradii Efcriptu- 1; ra, que cantan, fn varias Iglefias
li
de e/ta Dlocefsi, todos

los dlas.tt (oe Foi. 252 á frente da 254 e ultima).

Na composição tipográfica, embelezada de U trás iniciais de desenho de fantasia, cabe-

ções decorativos e Horões de remate ornamentais (gravura tosca em madeira), empre-
garam-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Livro interessante e muito estimado; considerado um dos mais notáveis tratados da fi-

lologia americaii», e constituindo sobretudo uma fonte segura para o conhecimento
e estuda do idiomi falado pelos indios dos .irredores de Lima, capital do Perii. Edi-

ção preferível a todas as outras, por ser a mais completa da obra do P. Torres Ru-
blo. MUITO RARA. Óptimo e.templar; apenas o frontispício reforçado. -Brimet,
Man. du libr., tomo V, col. 890 ; - Leclerc, Blbl. Americana, n.° 2409.

As edições primitivas registadas pelos mencionados bibliógrafos são: Roma, 1603, in-

S." ; SeviUa, 1003,' íd-S.o;- En Lima, por Francisco Lasso, ano de 1619, in-8.o de
IV tf. prels. inuuis., 44 nums, e mais 55 inums., finais ;-e /*/., por Joseph Canlre-

ras 1,1700), in-S.o peq de XIM15 ff.

3380—Torrubia [Vr. .1u»eih).—-t^ Centinela C(iuli'a fraiics-iiiabsoiies. Liisr.urho

,-^ (J sobre su origen, iii.>iiitulo, Secrelo, y Jiuariieiito. Uescubreij^ la Cifra i;oii

í^ íii J (jue se escribeii, y las acciones, sefiales, y palabiiis con que se conocuri.

^ I' Impugfianse con la Pastoral dei lllnstrisimo Sefíor r>oii Pedro Maria Jiis-

liniani, Obispo de Vintiniilla. Tralvcida dcl Italiano ai Espafiol Por Fray
.losoph Torrubia. . . Con Licencia. Eii Madrid: En la Tmpreitla de Don Ajuti-

lin de Gordejuela ?/ Sierra... Ano de 170'i. In-S." peq. de XG-109 juigs. K.

Livrinho, no seu género, bastante curioso. Illustradu com duas gravuras a buril, a pri'

meira das quais i de assunto alegórico. Pouco vulgar.
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3b.SI—Tosoano (hr. Seteíião).—MYSTICA (| tlioologia. . .— Lishuu. 15tts

(Do fronlifiÁcio damos u seijuiníe t-vaela reprodiirCto fol:-sin-úij'iiíku).
O O

''-!Tic atoJoí oí efta

dosdavida Jimnana

^ cõpoitapor o psdrc

^, IWI^k 1 M.F.ScbâlháoToJ'

'O nrtqznnj mi-.ir 1 :.'>:f;í

In-S." peq. ílc III ir.

inum., final. F.

151 nuins. 7)a frente e mnis iinia

*<"a frente da primeira das lU fi. prels. o rosto do livro (acima reproduzido) ; no verso

da mesma primeira tL : Heec eft via : ambulate inea Efai. \a. n Hlcre f:
; declara-

ção de Visto de Fr. Inácio de S. Domingos, e os «Podefe imprimiri de Biillião e F.

Francisco Foreyro; e nas ff. II e III, em caracteres itálicos e encimada pelo escudo

das armas reais portuguesas (gravura em madeira), a Cakia ou Dedicatória <AO
MVITO .\LTO, E

I

muito podcrojo dõ Sebaftião, Rcy dc\\ Portugal, iwJSo Senhor:
Frey SebaJUã \ Tojcano eterna Jaudc defeja em Deos.' (datada e subscrita no fim :

•
. . . De/ta Sua cafa, e de itoffa |l Senhora da Graça de Lixboa, a noue H de Abril

de. M.D.LXVIll. D. V. A. , Sento jiel. || F. S. T.,).

As 151 folhas numeradas inserem o texto da obra propriamente dito, que se divide em
Seis Livros (.LIVRO l'RIíMElRO.» a ^LIVRO SFISTO), fechando com esies tex-
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tuais. dizeres: «ESTE HE O CAMI-IINHO ANDAI POR
il
ELLE.

||
Efai. í'^.

|| Hlé-

rem. d.»

A folha inumerada final contém sóniente, 'um pouco acima do meio da face, o regislo ti-

pográfico final, que damos em reprodução foto-zincográfica de tamanho igual ao do

original

:

C A glo ia c louuor dc Dcos , c

tia Virgem nofía «Senhora aca-

boufc o prcfcnic liuronclla mui

nobre c fcmpre leal cidade de

Lixboa c caía de Francifco

Corrca imprcíFor^aos

xxvj.diasdomcs

Dabril,dc

1568,

Na composição tipográfica, em que se salientam várias letras iniciais de desenlo de lan-

tasia (algumas ornadas de figurinhas bíblicas ou históricas; gravura em madeira),

aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos, sendo os Itálicos de

corpo menor nas citações marginais que acompanham o texto.

O volume é constituído por vinte cadernos de impressão : o primeiro, de três ff. (as

prels.), sem rubrica alguma; e os segundo a vigessiuio, de oito ff. cada um, ruhri-

cados, no pé da frente das cinco primeiras ff. de cada um deles, respectivamente

:

a, a 2, a 3, a 4, a 5 a t, t 2, t 3, t 4, t 5. Não ha caderno com a rubrica ).

Obrinha, no seu género, algo interessante e tmito estimada. Edição primitiva, e também

a única vinda a lume até hoje. Os exemplares são MUITO RAROS. O nosso, bela-

mente conservado, não possue todavia as quatro If. de Índice que outros apresentam

no fim.-Barbosa Machado, Bibí. Liislt., tomo 111, pags. 702-703; -Inocêncio, D/c.

bibl,, tomo VII, pag. 22i ;—Pinto de Matos, Man. bibl. port., pag. 549.

A Mystlca Theologia foi vertida em castelhano por Oonçalo de Illescas, vindo á luz, ao

que parece, em 1573, e constituindo uni volume de formato a que geralmente se

chama in-S."

y382—Tournefort ihtlio de). — O Antichristo, por... Vertido do franco/, por

Q V. C. rle Mendoça e Mello. Lisboa. Ttjvojraphia de Lucas Evangvlinla, .,

1S40 In-S.", 2 tomos de 282-1 e '2'20-l pags.; em uin vol. K.

As pags. 5 e 5 do tomo I inserem uma Dedicatória «AO ILL.mo S.rjJOSE MARIA
DIAS DA COSTA.» (datada e subscrita no fim: «Coimbra 5 de No- 11 vembro de

1818.
II
De V. S..1

II
A mo e Obg.mo Cr.o

|| F. C. de Mmdoça e Melto.^).

'ò'."á'.i~Trahalkiis de Clara Lopef, exemplar de Vrijtohiras, e hoco mvlhodo\\dc

deitnr (i;i(rf«,'í peln ciilica moderna: uhra pofthmíhx du l'o.v l'o-\\imíi, e de

/^ U "<"o addidonada pnr Manoel de Poffos homem preto, na-
||
titral de hinna das

O íefras que jicaõ dclmixo da Zona Tórrida. Coti
||
licencia en Suvilla, eii la

Euiprenta dei Correo Viujo. Amo 17-1.— In-á-.o de 10 pags., ou spja uni

caderno do impressão do oito IT., rubricado, no pé da frouto das sot,'niida,

terceira e quarta, respectivamente: a 2, 6, b 2. B.
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Os dizerea aciuia transcritos acham-se por baixo de uuia grande estampa (gravura tosca

em madeira) reproduzindo o retr. de Clara Lopes.

Opúsculo de feição jocosa, escrito cm prosa e verso. Curioso e RAl^O. Bom exemplar.

33Hi-Traducion!; DE UNA
||
MEMORIA

|t
REP.^RTIOA EN OLANDA

|| A prin-

cipio dei Ano píilíado de 1706.
||
por iin Confidente de In Fran- || cia, y de In /'

í^J -Jí O Õ
Relpuefla.

||
(Viniieta reproduzindo um jarro com uma planla l!ori(ia

;
gra-

vura ein madeira)
||
Imprelío em Valenina, y aora en Li.sfioa.

1|
(Linha de .

pequenas vinhetas de ornamento simétricainent-! dispostas)
||
En la Im-

prenta de António Pedrozo Galraõ.
||
Con las licenças ncceffarias, y Piivi-

Ir-gio fí,-(d.
II
Ano 1707.— ln--l." de 56 pags. B.

Na primeira pag. o frontispício; a pag. 2 em branco; nas pags. 3 e 4, em caracteres

itilicos, o «PROLOOO DEL TRADUCTOR.» ; e de pag. 5 (primeira em que apa-

rece a numeração) a 56 o texto da Memoria propriauiente dita e respectiva cReP-

puefta.''

Alemoria interessante, a propósito das questões politicas entre a França e a Hespanha
em princípios do século XVIII. IViUITO RARA. Bom exemplar; apenas levemente

manchado pela agua.

^ ^'
3385—Transfiguração {Fr. Jusepk Pedro de).— Dissertação ou Breve Iractodo

sobre algumas regras mais necessárias da Hermaneutica, e da Diploiu.i-

tica... Ordenada por... Franciscano dos Observantes da Província de

Portugal. . . Porto, Na Of. de Anlonio Alvarez Ribeiro Antio de M.DCC.XCIl.
Com licença... In-S.» peq. de 11-100 Pags. E.

Apreciada e pouco vulgar. Belo exemplar.

3380—Transfiguração (P. <1/.).— Obras posthumas do R.""... Franciscano

Observante... Tom. I (único publicado). Que contém os seus pensamen- .

tos, Rellexoens, e Máximas, Hado A luz. . . por José Pedro da Cunha Cou- /y^ ^ ^
tiniio . . Porlo : I\'a Typ. de Anlonio Alvares Ribeiro. Anno de M.DCCC. Vil. /
Com licença da Mesa tio Desembargo cio Paço. ln-8.° de XXXII-3Õ2 pags. E.

As XXXII pag. prels. contéem : fiontispicío ; Dedicatória a António d'Araújo de Azevedo

(datada e subscrita : Mi Congregação de Oliveira do || Douro em 23 de Março de

1306.
II O mais obrigado Servo de V. Ex.'\\]o%h Pedro da Cunha Coutinho..); ..PRE-

iAÇAÔ[|DO EDITOR..; Prologo .DO AUTHOR H A QUEM LER..; .JUSTIFI-
CAÇÃO DO AUTHOR II A PROPÓSITO..; e .TABOA

||
DOS

[; TÍTULOS, QUE
SE CONTÉM

II
NESTE LIVRO..

Livro curioso e pouco vulgar. Belo exemplar.

a3«7~TRACTADO
!l
LLAMADO EL

||
DE6SE0.S0 Y POR

||
otro nombre, Efpejo

de
II
Roligioíos.

[| ^yoíYi de nv.eno corregido. y níiadida la\\rexta parte, que

ha/ta agora no ha
{\ fido /r«;j}'<>//a.

||
(Vinheta representando o Calvário; j^ /y —

,

gravura em madeira)
|| EN LISBOA. ||

Iinprelfo con licencia de la Sancta ^ u"^ ^
y Gene- 1| raí Inquificion, y Ordinário; Por ] António Ahiarez.

|1 1588.—In-

8.° peq. de VIII pags. (prels.) inums. e 268 nums. na fronte, alóm de mais
IV innms., finais. E.

Na frente da primeira das VIU ff. prels. o frontispício com os dizeres acima transcritos;

no verso da mesma primeira fl., por baixo de uma vinheta representando o «Salva,

dor coroado e com o symbolo do império da mão-, os dizeres : f^\ A COSTA
1|

DE
II
FLORES LIBREIRO.» ; na frente da fl. II a informação de frey Bertholameu

Ferreira e mais licenças permitindo a impress.io do livro : no verso da mesma fl. II

e na fl. Ill: «OVIA PARA || EL LECTOR..; nas ff. iV e V o «PROLOGO- ou

Dedicatória, precedido da epigrafe : «AL MVY REVEREN- 1| DO PADRE FREY
RODRIQO

jl
de çafra, y general de Ia orden dei glorio- ;: fo Doctor nueftro padr«
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j/lí

S. Hicro-llnymo. liftc menor de fusHhiios, deffea faludUen el Se-||"or,» ; iia

Itenie da II.. VI (rês eslampinhas de assunto sacro (gravura em madeira) ; do verso

lia uiesma fl. VI .i frente da VII o .PROLOGO Ij DFL AVTOR DE
|1
LA PRE-

SKNTR
íl
Obra.», que reuiata com duas outras estampinhas (a piimeira reproduzindo

o Sanio Sudário, e a segunda a imagem de uma Santa) ; e no retro da mesma il.

VIU uma lamina mostrando a aparição de Cristo aos seus Discípulos (gravura eui

madeira).

As 268 ff. nums. inserem: de IL 1 a 4 a «INTRODV-li Cr/OAT £)£ O H PRESI^NIL ||

Obra.» ; e de fl. 5 á frente da 'IbS o texto da obr?. propriamente dito, que feclia com

o clás3ico-*LAVS Dí:0.> ; seguidamente uma linha de vinhetas de ornamento, e

depois a «TABLA DE LOS
||
capítulos en eftc libro con-|| tenidos. •, a qual decorre

até quasi linal do verso da ultima das quatro ff. inums. finais, fechando com os

dizeres :-:< FIN DE LA !<
|| -i. Tabla.i-:<.

Na composição tipográfica, perfeita e embelezada de letras iniciais de desenho de tau-

lasia, cabeções decorativos e vinhetas ornamentais (gravura em madeira), emprega-

ram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Esta apreciada obra está dividida em seis Partes. Edição mui cuidada, BASTANIE
RARA. Belo exemplar. - Sousa Viterbo, Fr. Baríholomeu Ferreira, o primeiro censor

dos Lusiaílas, pags. 154-155; e ,4 Litteratura Hespanhola em Portugal, pags.

259-260.

A primeira edição portuguesa, raríssima, foi também impressa em Lisboa, em 1541, com

belos caracteres góticos. Consta de um volume in-4 o peq. de 80 IS. inums. Os dize-

res do respectivo frontispício rezam assim :-ffil ftclfrofíl.
|i
(Estampa reproduzindo

n Calvário, euimoldurada por quatro vinhetas ornamentais e tendo cm torno os di-

zeres : ycuitt ais iiic oimirí niii Inliorntia i't oiicnUi i-flin et rgo ie)irii>m

nos.)
II
C[ffrntni)o llniiinío cl frlTco- 1| fo/ij \^ox otto iiombrí crirpíjo

6e rrlifliífoí./n.mnn br imiciio uirt« II n «•aiiiinnao, ij nmiiiiíio In iiunítti

ri tiiitiitti ()iu!r iiuc linftn nl)o || rn no Ijn fi6(i imttrtffn.— no fim da obra;

CEè^ gloria tj lioiirn Sc gcfii || rlirifta micflro folicrniio rcôciiiptor ryx

fii gloriofn iiin
|l

iirc iiiicílin rcfiont. ^tiui fc ornlm cl libro llniiia&o
||

Pcfrcofo. . coiiipiicftii x^ox uii ftcitoln rili-
1|
giofo ídn oricii \>t rciíor

ínnt gicriiiiiiiio || imciiniiifiilc triiôiijiíio Sc Iciigiin rntnla
||

iin cii imcrtro

milflor rnflcllniio. . fiir iiiiprcrfo cii In «uiij iioblr
ll /l; leni fiiiíini) !S

Jiflion
II

cit tnfn « giiif. Iloírigiicj
jl

lilircro &íl |{£U nro ft- 1| iiov. §ltn-

bofí n .iiij.
II
iiins íniiofto. ?lr

||
IH.il.Jíl.j.

Relativamente a esta edição veja-se o .Primeiro escrínio bibliográfico da importante e

valiosa Livraria que foi do... Dr. Rodrigo Veloso», n.o 1634, pags. 126-127, onde

se encontram reproduzidos foto.zincográíicamente o frontispício e a subscrição final.

El Desseoso loí traduzido eui português por Fr. João de S. Pedro, e a versão saiu coui

o titulo ; "O Desejoso, ou espelho de monges, e pessoas religiosas. Obra espiritual,

que ordenou o padre Fr. Miguel da Comelhada. Traduzida da lingua castelhana em
a portugucza, por Damião de Froes Perim (pseudónimo)... Lisboa, Na Regia Olfi-

clna Sylvlana, e da Academia Real. 174S. In-S o de XXXVlII-487 pags.

^rnttnlio llnmnao
|| cspcjo 6c llcligiosoíí...— Veja-se : rspcjo St Jlfligio-

sos...
''

.«>i8-rRACTADO|| MVY PROVECHOSO (,SiGVi-SE 1|
VN) jj

liamailo M:x-

L/ II uai lie las colas eílunlialus
i|
a que fon obligados los frayks ma- |l

nores

|ior 111 reyla. Copilado de
|| las decretales y dichos de los

||
Doctores

||
dela

regia de niieflro
||
P. fant Franciíco

||
Compuelto por vii doolo padro dela

Miblma
II
orden dela proiiinlia dela

|| Conceplion. ||
(Vinheta represenl.-uidu

S. Francisco a recetier as cinco chagas de Cristo: ladeando a vinheta

VrtMii estes dizeres: Vror, & in/uperum lotns
\\
Iramfiiio amnntem :-~Pectin'e
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quis najtro taliofe- ||
cilf Amor. ; gravura em madeira)

||
Con licentia Impreí-

fo, en Coimbra
II
Por Ivan de Barrera Impreffor delRey. 1571-—In-S." peq.

de XXIV pags. (prels.) inums., 595 nums. e mais XNXIll innms., finais. E.

Na írente da primeira das XXIV pags. prels. o rosto do livro, cujos dizeres acima traos-

irevenios ; na pag. II uma quadra em latim encimada por uma vinheta inostrando

um cruzeiro levantado á entrada duma povoação (gravura em madeira); na pag. Ill

o <Podel"e Imprimir- de Jrey Miguei do Rosayro (datado de «Lisboa ij. de Nouem-

l)ro 1517.»); na pag. IV, em caracteres itálicos, a «Licença> de Fr. Cristovam de

Abrantes permitindo a impressão da obra e passada a Fr. Maseu, guardião de Santo

António de Coimbra (datada e subscrita : <Dada en efte nojso conuento de
|l
Jam

Francijco de Lisboa aos 12, dias da mes '{de Dezembro de 1507. || Fr. Chriftophorns

de Abrantes. || Cõmifs. gener.»); de pag. V a XI (a XII em branco) o «Prologo.»

;

de pag. XIII a XXIli a iREGLAUde los frayles menores.», que se divide em XII

Capítulos, fechando com o usual- LAVS DEO.- ; e na pag. XXIV uma gravnra,

aberta em madeira, reproduzindo a scena do Pentecostes.

As 593 pags. nums. inserem : de pag. 1 a parte da 469 o •Tractado» sobre a Regia dos

frades menores propriamente dito, que se divide em XXX Capítulos e uma «Conclu-

fion dela prefente obra.» ; da parte inferior da mesma pag. 469 a 474 «SIOVESE
VNA EPISTOLA Ide S. Bernardino, fiendo vicário general

!t
delos frayles menores,

embiada a n ellos fobre ciertas dubdas de ||
nueftro eftado e regla.> ; na pag. 475

'•^^-^ COMIENCANSE í-^^ II
ciertas decifiones con fus probatio-|| nes, acerca dei

rtado y manera de bi- 1| uir de los frayles menores cõpuef || tas por Ttilo de conclu-

riones,
II
Por el reuerendo, virluoCo,

!| y muy docto P. fray Bernar- 1| dino de Areualo

de !! la mirma orden dela H prouincia dela|| Conception.>, que decorrem até pag. 581,

rematando com a indicação- «Fin delas quertiones.» ; de pag. 583 a 593: «Exame,

reception, y profersion H de los nouitios.- ; e nas pags. 594 e 595: cFonna para inf-

tituirjiel Sindico.' -Das XXXIIl pags. inums. finais a primeira contém os «Yerros

mas notables dela
1
ImpreTsion.» ; e as restantes a <Tabla muy copiora de todo Io

con-
II
lenido en eTte libro por el || alphabeto.»

Na composição tipográfica, perfeita e embelezada de letras iniciais de desenha de fanta-

sia, empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos, sendo os de

corpo menor nas numerosas citações marginais que acompanham o texto.

Livro, no seu género, bastante curioso e apreciável. MUITO RARO. Bom exemplar.

Tratado sobre a demarcação dos limites na America Meridional.—Veja-se

:

CoHecçãa de noticiai

.

.

.

3389—TREGOAS
||
ENTBE U U PRVDENTISSIMU || HKY DOiM lOAM IV. DE

11
Portugal, & os Poderofos Eflados

1|
das Prouincias Vnidas.

||
(Escudo das

armas reais portuguesas; gravura em madeira)
||
Impreílas em Lisboa,

por mandado de
1|
Sua Mageltade, Por .\nlonio Aluarez

||
leu Impreffor.

Anno de 1642.
i|
Vmdefe em cafn do Livreiro de Sua Mm/eftnde. In-4.° de

17 li. inums., ou sejam, além da ti. do frontispício, quatro cadernos de

impressão, rubricados: os três primeiros, 110 jié da fronte das quatro li.

de cada um -deles, respeclivaiuenle: A, A 2, A 3, A 4; B, B 2, 13 3, B 4;

C, C 2, C 3, C 4 ; e o ultimo, no pé da frente dns Ires primeiras ff. ; res-

pectivamente : D, D 2, D 3. Des.

Na frente (verso em branco) da primeira H. o froutispicio, ornado de tarja formada com

pequenas vinhetas de ornamento tipográfico ; da frente da II. 2 i parte superior da

17 o texto do Tratado de tregoas propriamente dito : seguidamente a Carta ou Al-

vará régio mandando imprimir o Tratado

:

MAnda el Rey nosso Senlior, que Agoftln/io || de Faria feu liurelro faça imprimir

efta \\ copia das tregoas celebradas pelo Embaixador
\
de Sua Magestade, com os Al-

tos, fi. Podero- fos Eftados Oéraes das Prouincias Unidas dos\\ Paizes baixos, (y

i/ue nenhum outro Impref- \\ for, ou liareiro as poffa imprimir, nem vender ,. fem

Ó^^o s>
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1^'

licen(a fua Job penna de duzentos cruza- \\ dos applicados a catiuas, fi. accafador.

Em Lisboa a ?«. de Dezembro de loií. ||
Francifco de Lucena.»

e depois, por remate, a subscrição tipográfica

:

Iniprorras em Lisboa, por mandado de S. MageDade

Por António Aluarez Teu Imprefror.

Anno de 1642.

Edição primitiva das «Tregoas>, MUITO RARA. Exemplar um pouco manchado pela

agua.

U'estas <Tregoas» de dez anos, concluídas entre Portugal e a Holanda, e respeitantes

is nossas possessões brasílicas, menciona Leclerc (Blbllotheca Americana) uma ver-

são latina, uma versão portuguesa íeit^ súbre esta, e mais uma versão holandesa.

As duas primeiras dá-as o ilustrado bibliúgrafo como impressas em /.a flaye, em

1642.~Ci. Trnnel, n.os 188, 189 e 100.

3390—Trelles Villademoros [D. Joseph Mamid).—VnSlORW CHRONOLOGICA,

II
Y GENEALÓGICA

II
DEL PRIMITIVO OIUGEN

j]
DE LA NOBLEZ^ DE

^ ESPANA,
II
SU ANTIGUEDAD, CLASES, V DIFERENCIAS, ||

(.;0N SUCES-

„ -^-
^

SIONES CONTINUADAS H DE LAS PPINCIPALES FAMÍLIAS DEL HEVNO,

'^l O ^ '

II
V EON LA ILIJSTRACION || DEL PRINCIPADO DE ASTÚRIAS, ||

DIVI-^ DIDA EN QUATRO TOMOS, QUE COMPONEN OCHO VOLUMENES.
||
,SU

AUTOR
II
/JOA' JOSEPH MANUEL TRELLES VILLADEMOROS, QUIEN

LA DEDICA
II
AL SERENÍSSIMO SENOR EL SENOR

||
DON CARLOS AN-

TÓNIO DE BORBON, O Príncipe de Altiirias, iiueílro Sefior.
1|
TOMO PRI-

MERO.
II CON LICENCIA. H i|

En MADRID : En la Oficina de Domingo

Kernande/. de Arrojo, |1
calle dei Cármen. Afio de 1760.— 111-4.°, 8 vols. do

VIII-602, IV-391, IV-4U, IV-344, I\ -483. lV-429, IV-427 e IV-400 pags. E.

iperg.).

As VIII pags. prels. (inums.) do vulume primeiro compreendem: frontispício; Dedicató-

ria -AL sereníssimo SENOR ;: el Sefior Don Carlos António de Borbon,
ll
Prín-

cipe de Aflurias, nuellro Sefior.» (datada e subscrita no fim: «Madrid, y Jnlio -*. de

1700.
II
SENOR

II
A los pies de V. A. R. |llu mas humilde rendido Vaffalo

|| D. ^ii-

feph Manuel Trelles Villademoros.-); Licenças permitindo a impressão da obra

;

<FEE DE ERRATAS DEL TOMO PR/MERO.' ; -TASSA.» ; t «PHOLOaOH KL
LECTOR..

Do volume segundo em diante o titulo inserto nos frontispícios começa da seguinte

forma : «ASTÚRIAS || ILUSTRADA. || PRIMITIVO ORIGEM |1 DE LA NOBLEZA DE
ESPANA...»

Todos os frontispícios são embelezados de cercadura formada de pequenas vinhetas de

ornamento tipográfico simetricamente dispostas.

Obra importante e muito apreciada. Magnifica edição, de impressão nítida sobre óptimo

papel de linho. RARA. Belo exemplar ; ostentando uma boa encadernação de perga-

minho.-Salvá, n.o 3201.

3301—Trenchard & Gardon (,/.—, Í7i.)—L'Eíípril du Clergé ou lo Cliristianisine

primilif vengó de.=; enti-eprises & des exciís de nos Prílre.s moderne.s.
' Tiaduit de l'Anglois (par le Baron d'Holbacli.) « Londres: MDCCLXVll.

In-lS.", 2 tomos de VlH-240 e 11-240 pags. ein vol. E.

As VIII pags. prels. do tniiio I compreendem: frontispício; «AVERTISSEMENT.», e

•TABLE..

^, .'laiia-TRESLADO DA
|| CAUTA ORIGINAL, QVE SVA MA-

Ij
geltade elRey

t,'
•'L>Mi ltK\M IV. N. S. efcreueo a elRey || Cliriflianiílimo LYIS XIIL de



Frontispício do livro descrito no Catálogo sot) o n.o 3393. O original mede 165xl22ir

(Pag. 66})
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l'ranca, qtie lho eiiniou
||
pelos ETiihaxailores Francifno ilc Mello, & ||

Aiiln-

nicí C.uellio de Carualho.

Estes dizeres, constituindo o titulo, veeni no alto da primeira i)agina a preceder o texto da

Carta. No pé do verso da primeira folha o registo tipográfico :

Com licença. Em Lisboa. Por António Aliiarez, || Impreílor dei Roy N. S.

Anno 1641.—In-4."' de 4 folhas inumeradas, ou seja um caderno do im-

pressão, rubricado, no pé da frente da primeira e segunda fl'., respccli-

vaniente : A, A 2. B.

Na primeira fl., em caracteres itálicos, vcni o texln da carta a que se refere o titulo acima

transcrito (datada e subscrita no fim: .... E/criía em Lisboa a vinte dous de lanelro

deWmil e Seifcentos e quarenta e Imm annoí. 'j REV'.») ; na fl. 2, etn caracteres

itálicos :

«TRESLADO DA CARTA || original, que clRey D. lOAM IV. || de Poitug.il noffo

Senhor efcreueo
||
a fua Eminécia o Cardeal Rochelicu,

|1
pelos feus Embaixadores

Francifco
II
de Mello, & António Coelho de || Carualho.-

(datada e subscrita no fim: «... Efcrí-\\ia em Usboa em vinte ^T* hum de laneiro

de mil ^ Seiscentos,
|| ^ quarenta ^ hum anos.

|| REY.») ; na fl. 3, também em
caracteres itálicos :

.COPIA DA CARTA DEL
|| Rey Chrirtianifsimo de França, pa || ra Sua iVlageftade el

Rey nofro Se-
||
nhor Dom lOAM o IV. legitimo

jj Rey de Portugal.»

(datada e subscrita: «... EScrlpla em Abba vltla, 14. de lanha de 1641. IjVorro Irmão
P.' Primo

II
LVIS.>), fechando com a indicação: «O fobre cfcrito da Carta diz afsim :

II Ao Altíssimo, 2r ExcellentiSsimo,
\\ (^ PoderoSiSsimo Príncipe iioSSo II

CharlSsl-

mo, ^ Amantíssimo bom
\\
Irmão, ^ Primo Rey de Portu-

\
gal.> ; na frente da

fl. 4, ainda em caracteres itálicos :

«COPIA DA CARTA DE SVA EMINÊNCIA
|| o Cirdcal Rochelieu. a elRey Dom

loâo o IV.
II
noffo Senhor.

(datada e subscrita: «... Dabba villa,\\i-,. de lanho de 1641. |1 Harmon Rochilieu..)

;

e no verso da mesma fl. 4 duas vinhetas ornamentais («r.ivura em madeira): a piimeira
mostra uma esfeia arniilar montada na sua competente pianha ; e a segimda consta da
parle superior de um alçado usado por vezes como ornato de frontispício de algumas
publicações vindas a lume durante o século XVI.

O texto de cada uma das quatro missivas que o folheto encerra é iniciado por uma letra
de desenho de fantasia (gravura em madeira).

O|iúsculo inteiessante e, pelas peças que insere, muito apreciável. RARÍSSIMO.

:i:i;i:t-Trlgautius {P. Mcotai). - DE
|1 Cristiana Expeuitio

n nk Apud Sinas
SvsuEPTA AB

II
Socjetate Jesv . . . Augvstw Vind . . . M DC XV.

[Do Irontúptcw damos, em folha aparte, a exacta.reprodução foto-2Íncográfi,n).

In.4.» de, Jlém da folha do fronlispicio, XII pags. (prels.) inums
, tí4ti f r^J ^

nums. e mais X inums., finais. E.
'

/C-- ^ 0]§ ÕC)
As XII pags. prels. compreendem o seguinte: Dedicatória, sob a epigrafe -.SANCTIS-

SIMO,||BEATISSl.MOQVE PATRl, AC, DOMINO NOSTRO
[i PAVLO QVINTO

||PONTIFICI MÁXIMO
\. Nicolaus Trigautius Societatis lESV.. e fechando : . Ro-

ma:
1| 14. Kalendas Februarias, Anno Salutis ifis." (pag. I a IV) ; o Prologo (em ca-

racteres itálicos), precedido da epigrafe: «Lectori Salutem,. e datado esubsciiiono
final: .... Vale Romce decimo quarto Kalendas Fe-\\bruarlas Salutis /mmana-
< 1 1

1

K XV.
;| Nicolaus Trig.iulius.» (pags. V a VIII) ; Licença de .FFIÍDINANDVS \LBr

I! RVS, SOCIETATIS lESV VICARIVS
|| OENERAUS.., datada e subscrita : «

'

Ro-
ma- jo. Mai),llAnno 7^n. W Ferdínandus Alber., (pag. IX) ; e o WDfA-H OMNIVM
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(JAHITVM», lendo por reiíiale in» liiulo floião ornainerilal (giiivuia em madeira)

(pags. X a XII).

As 646 pags. miins. inserem o texto propriamente dito tia obra, que é dividido em Cinco

Livros; c as X pags. iniinis. finais: de pag. I a VIU o INDEX MiERVM iMEMO-
KABiLIVM, QV.-T: H in hoc opeie continentur.» (em caracteres itálicos e a duas cols.),

fechando com o clássico-f/MS ; na pag. IX a .ERRATA SIC CORRIQENTVR..
;

e na pag. X, a meio, o registo tipográfico final : «AVOVST.Tí VINDRLICORVM, 11

apud Chriftopliorum Maugium. || || Af. DC. XV'.>

Na composição tipográfica, em que se salientam letras iniciais de desenlio de fanl.asia, um
cabeção decorativo, peqs. vinhetas c florões de remate (gravura em madeira), emprega-

ram-se caracteres redondos e itálicos de vaiios corpos, sendo os de corpo (redondo)

menor nas numerosíssimas notas ou citações que marginam o texto; a impressão, inuíto

nítida, foi feita sobre magnifico papel de linho, bastante espelhado.

(!)s Cinco Livros em que se divide a obra são :

tLiber prlmus.*, com Onze Capítulos («Scriptionis huius caufe & niodus.» ||
Catti

Primv.m.» a 'De Saracenas ludais ac fldel demum Chrlftia-"na! apud Sinas vefti-

g<(j. II
Caimit V.vnEciMv.M..) (pags. 1 a 126);

-Líber Seaindus.>, com Catorze Capítulos i<B. Fraiiáfcus Xavertus C/iriftianam

upuJ Sinas || expedltionem aggredltar, fed non tngtedltur. \] Capvt Primvm.> a 'Ex-

tremas Sclanchlna Sedis labor & So-i clorum expulfio. |i C*p\t Decimvm (nvARrvji.i)

(pags. 127 a 236)

;

«Líber Tertius.», com Catorze Capítulos ('Sinenfis expedltio Chriftiana inftauratur

&
II
Xaucei noua fedes orlgitm: || Caput Peimvm.» a «Xaucel P. Lazaras Cataneus

ingenti labore fa- II tlgaiur, Et alij dita Soclj euocaniur. ||
Capvt Dbclmvm qvartvm.»)

(pags. 237 a 31S)

;

«Liber Quartus.', com Vinte Capítulos (tP. Machacas fecundo Naachinum redit.W

Capvt Prlmv.m.. a 'P. Emaauel Diaz Amacaenfl Rectore in Si- \\ nenfem expedl-

tionem miUltur.
II
Capvt Vigesi.mnii.») (pags. 310 a -180)

;

Libei Quiiilus.», com Vinie e um Capítulos («£ laponia reucrfus Amacaunt Vifita-

tor hulusW Expedltionis res componlt. ||
Cap\t Primvm » a «P. Matt/iiro Rlclo ab

Rege fepulturn, Nofirls || ades facra profana defignatar. ||
Capvi Vhírsi.mvm

PR..MVH..).

Livro muito interessante e de valioso subsídio para a históiia das Missões católicas na

China (até parle do primeiro quartel do século XVII), e também para o conhecimento

mais exacto dos usos, leis e costumes que imperavam então nesse grande país. f^díção

primitiva, MUITO RARA. Belo exemplar.

Da obra de Trigautius (de cujo original latino se fez unia reimpressão em Lagduni, 1616,

in-4.0) existem versões cm castelhano, francês e italiano. A versão castelhana, devida ao

Lie. Duarte, veio a lume sob o titulo

:

•ISTORIAjIDE LA CHINA 1|I CHRISTIANA EMPRESA
i

/í£C/y/l EN ELLA:\\

POR LA COMPANIAIIDE lESVS.
|i
QKC, DE LOS ESCRITOS DEL PADRE

Mateo Richo, compufo cl Padre Nicoi-as Triga\lt
1|
Flameaco, ambos de la mlfma

Coín/;anía.
II
DONDE SE DESCRIVEN LAS COSTVMBRES: las Leis, i los Ertatu-

los de aquel Reino, i los díficultorífsimosll Princípios de fu nueva Iglefía. || TRA-
DVZIDA DE LENOVA LATINA POR \\

cl Licenciado Duarte, Abogado de las Rea-

les Audiências de \\ la Ciudad de Seuilla, i Lima. \\
Afio. (Vinheta que /em ao centro

as conhecidas letras simbólicas da C»mpa de Jefus : I H S ; gravura em madeira)

1621.
!! g^ COM PRIVILEOIO REAL. 1| En Sevílla, Por GABRIEL RA-

MOS VElARANO..-ln-4.o de XXXII ff. (prels.) inums. (a ultima em branco) e 321

nums. na frente. («Arquivo Bíblíográficoí da Livraria Lusitana, n.o 1131).

A versão francesa, de Riquebourg Trigaut

:

. «Mistoire de l'exptdítion chrétíene au royaume de la Chine, entreprise par les pcres

de la compagnie de ).; traduít du latin de Nic. Trigaut, par Riqucbourg-Trigaul.

L^on, 1616», in-S.o;_e reimpressa: Lille, P. de Radie, 1617. ln-4.o;-e Paris, Plerre

U Mur, I6IS. In-8.0 (Ternaux-Compans, obra citada, nos 1170, 1186 e 2984).
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K a ver$.io italiana

:

• Rntrada nella China iXe' I'adri delia Compagnia dei Uesv... Doue si coulengono i

costumi, la Icggi, JV ordini di quel Regno, ei principii diliicilisaiuie delia nascente

Chiesa... Napoli. per Lazzaro Scorigeio.« (1622). In 4.° de XVI-SM pae. (P. Vindel,

Biblioteca Oriental, n.o 217'J).

Trigaut (P. NícúIó). — Hve leltero aiinvc delia Cine. . . — Veja-se: Leileie

«hiiiHi (leiriiidia. . .

33!)4—Trigoso de Aragão Morato {Fraticisco jV«)i?eeí).—Catalogo lias obras

impressas e manuscritas de António Pereira de Figueiredo.. . — Veja-se

:

l'aiva {Manoel Joné rfe).—Antídoto gramatical. .

339.=)—Trilerus {Dan. V?77ie?rni(s).—Oliservatlonvm oriticarvm ín vai-los gr:e-

cos et latinos avclores, Libri qvaluor. (Vinlieta alegórica; fioissinia gra-

vura em chapa de metal). Francofvrti acl Moenvm, Apnd Francisc.i^m

Verrentrapp. MDCCXLII. In-8.° de XLYIII-519-Lm pags. E.

Livro, no sen género, curioso e estimado. Boa edição. RARA. Óptimo exemplar.

3396—Trincado {D. jl/a»wte/).—Compendio liistorico, geográfico, y genealógico

de los soberanos de la Europa; Descripcion de sus cortes, Religion, y

Fuerzas, con la série de sus Prir.cipes, liasta el ano de 176(1. Tercera im-

pression, en que se corrige la antecedente, y se anade la Descripcion de ^ /3 €> r)
la Itália, y sus republicas : Los Soberanos de Alemania, y Príncipes dei '^

Império ; La Grandeza de Espanha : Ordenes i\Iilitares de toda la Europa,

y el Estado Eclesiástico de todos los Pieynos, con Tabia de los Obispa-

dos, su ereccion, e rentas, ÍStc. Por D. . Presbytero de la Villa de Cintrue-

nigo, en el Keyno de Navarra. (Vinheta ornamental; gravura em madei-

ra}. Madrid. Por Joachin Ibarra. Aíw IKJL A costa de la Compaíiia de.

Impressores, y Mercaderes de Libres dei fíeyno. In-h." de VIII pags.

(prels.) inums. e 479 nums. E.

As VIII pags. prels. compreendem: ante-rosto; rcslo; «PROLOGO, Y RAZOi\||de este

compendio.. ; e .INTRODUCCION A LA OBRA.-
Livro curioso. Edição pouco comum. Bom exemplar.

:!.«»7~ TRIVNFO
II
COM (JVE O GOL-

||
LliUlO DE S. ANTAM DA COM-

1|
panltia

lie lESY da Cidade de lisboa, celebrou
ij
a Beatlticação do Santo Padre

Krancifco Xauíer
||
da melma Companhia. Celebrouíe efle

||
Triunfo Sexta

Feira 4. do Mez de De-
; zembro de 1620. .Annos.

O opúsculo não tem frontispicio propriamente dito Os dizeres acima transcritos acham-ae
no alto da írcnte da primeira H. a encimar o texto da relação. No fim do mesmo
texto o registo tipográfico:

Com todas ús licenças ueceffarias. ||
Em Lisboa, Por João Rodriguez a

S. Antão. {Sem ind- de data—1020?). In-4." de 6 folhas, ou seja um ca-

derno de impressão, rubricado, no pé da frente da primeira, terceira,

quarta e sexta ff., respectivamente: A, .A 3, A 4, A 2 {sic\. B.

Opúsculo interessante e muito apreciável. RARÍSSIMO ; nem nos consta que algum ou-
tro exemplar tenha aparecido no mercado desde ha muitos anos a esta parte.

Trombeta Lusitana {Al— Veja-se: Gaseta Universal.

;i3y8—Tronsarolli (Oííauío).—Poesie postvme dei 8ignor Oltavio Ticiiisaieili.

(íju ul.une Prose, Líisciate frà moltissinie perdule, dnlia conipassione

(:.'M o

/A
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ili-irMccIíelala Kortunfi, ai tíodiíiiunlo de' Posltiri. Coii rEsse(|vii; cclebinte

\n loiit! deirAutore dairAecadetnia de' Signore Sterili. (Vinheta ornanien-

lal figurando um serafim
;
gravura em madeira) J« fíoina, Per il Mas-

carai, MvcxLVJ- Con licenza de' Superiore. In-8.° peq. lie. 2.37 iia«s. V,.

{perg.).

Autor e obra não mencionados por Brunet. Edição rara.

3399—TROVADOR (O |1 ) ||
COLLECÇÃO UE POESIAS C()NTE.\JPORANEAS,

||

^P REDIGIDA
II
POH IIMA SdCIEDADE DACADEMICOS.

||
(Vinheta ornamen-

^
l.d)

II
COIMBRA :

II
Na Imprença de K. Trovaõ. ||

—
||
1848. — In-S." de

VIII pags. (pi-els.) iiiums. e 4()() nunis. E.

Publicatão, no sen gínero, muito interessante e estimada. Insere poesias de vários poe-

tas contempor.ineos, dos quais mencionaremos: Gonçalves Dias, A. de Serpa, T. l^a-

Iha, Costa Cascaes, Freire de Serpa, João de Lemos, Palmeirim e Pereira da Cunha.

— RARA. Belo exemplar.

3400-TROVAS II DA MENINA FERMOSA
||
(Logar de três vinhetas: duas (as

laterais) reproduzem as figuras de nm homem e de uma mulher, e uma,

a central, a marca do impressor quinhentista Manuel de Lira; gravura

^ em madeira)
||
Trovas feytas à cantiga da menina fermola, a maneyra de

II
Dialogo, & no cabo outra cantiga que diz, ||

Na fonte eftíi Lianor, &, ou-

tra que diz
||
Ifahel, & mais Franciíoa

||
(Linha de pequeninas vinhetas de

ornamento simetricamente dispostas)
||
EM LISBOA,

||
Com todas as licen-

ças necefjarias, \\
Na OEBcina de Domingos (Jarneyro. Anno 1656.— ln-4.°

de 8 pags., ou seja um caderno de quatro ti., rubricado, no pé da frente

da segunda: A. Des.

O texto, disposto a duas colunas por pagina, começa no alto da pag. 2 (verso da ti. do

rosto) e termina quasi no Unal do verso da pag. 8, fechando pelo clássico- LAUS
DEO.

Colecção de poesias interessantes e muito apreciadas ; e que se supõe escritas por fins

dú século XVL Não mencionadas por Barbosa Machado, nem por Inocêncio. Edição

RARÍSSIMA. Bom exemplar. - Catálogo Palha, n.o 1092.

Salva descreve um exemplar (n.o 144 do respectivo Catálogo) da edição de Lisboa, Por

Anoiíio (sic) Aíuarez, 1640, in-4.o de 4 ff. inums., ou seja um caderno de impressão,

com a rubrica A.

3401-TROVAS
II
NOVAMENTE FEITAS || DO MOLEIRO |1

PC R
||
TRÊS AU-

TliORES MUITO GRAVES || em que fe conlaõ canfeiras, e trabalhos, quo

paílou
II
com íeu querido Pelote. (Vêem se depois três figurinhas: um to-

(íador de gaita de foles, um pagem e uma mulher com um pequeno cabaz

num dos braços (gravura em madeira); e era seguida as trovas, que de-

^> curiom até final do opúsculo). Sem ind. de logar, nein data da impressão
^ —Século XVII. ln-4.'' de .'t ti. inums., ou seja um caderno de impressão,

rubricado, no pé da frente das duas pi-imeiras IT. : A, A 2. B.
''

O texto destas interessantes Trovas, disposto a duas colunas por pagina, começa na

parte inferior da frente da primeira fi., logo em seguida ao titulo que acima trans-

crevemos, e termina na frente (verso em branco) da quarta It., tendo por remate os

dizeres :-FIM DO MOLEIRO. Até parle da segunda coluna da frente da H. 2 de-

correm varias trovas sem nome de autor ; depois seguem Outras por António Ley-

taõ ; a meio da segunda coluna da frente da ti. 3: Outro (sic) por Luiz Bruchado

;

e um pouco além do meio da segunda coluna do verso da referida II. 3: Outra por

Joaõ de Couto,

Opiisculo curioso, estimado e MUITO RARO. Bom exemplar.
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Salva, que não conhecia a edição que aqui expomos, possuía um exemplar (n.o 145 do

respectivo Catálogo) da edição de Lisboa, Por António Alvares, 1632, in-4.'' de 4 fl.

inums.j com a rubrica de caderno A. Em nota com que acompanha o respectivo re-

gisto, o ilustrado bibliõgrafo dá estes pormenores elucidativos:

«Por los epigrafes de Ias Trovas se ve que los autores graves son António Lei-

tão, Luís Brochado y loaõ do Couto.

«Barbosa Machado no menciona á António Leitaõ ni á Joad do Couto y atribuye

estas trovas esclusivameute á Brochado, autor que Horeció á los mediados dei si-

gio XVI. La edicion de ellas de 1632 le fue desconocida ; pêro cita una de Lisboa,
^

1602.. ^;/^ Ô
aU).;—Tschoudi {Thcodore-líeuri rfe).—L'KT01LI':

||
FL.AMBOYAJÍTE,

||
OU LA

StlClKTÉII DESII FHANCS-MAÇONS,
|i
ConsUUrée sons tous les aspects.

II II
TOME PREMIER.

i| || A L'ORIE!ST,
||
CHEZ LE SILENCE.

In-i2.o, 2 tomos de 16511 e 163-11 pags. E.

Livrinho, relativamente ao assunto que versa, bastante curioso. Muito estimado, como o

demonstra as numerosas edições que conta. Raro.

:iiii:i-Turpin.—CHRONKIUE H DE || TURPIN. II
(Vinheta alegórica, com as ru-

liricas dos artistas que a executaram : C. .Marville.— 1'uriet.)
\\ A iVWilS,

II
CHEZ SILVESTRE, LIBRAIliE,

1|
RUIÍ DKS BONS-ENFANTS, N.» ;-'0.

|| Jf^O^P <^ ^
1835. (No pé do verso da fl. do aute-rosio : P.á/f/S'. TERZUELO, succcs-

seur designe de—PLASSAN, LMPBIMEUR,
|| RUE DE VAUGIHARD, N.o

11). ln-4.° de IV ff. inums., xxx nums. na fn nle, e mais uma inum. e

uma em branco, finais. E.

Na frente da primeira das IV íf. prels. o titulo do ante-roslo (CHRONIQUE |i DE TUR-
PIN).» ; no verso da mesma primeira II.: na parte superior a indicação: «Cette édi-

tion a etí lirée a cent-vingt e.\'emplaircs numérotés, dont deux sur ||
vixix, et dix-

huií sur papier de Hollande.»-e na paite inferior o numero do exemplar- M" 100.,

c depois o registo tipográfico acima reproduzido; na frente (verso em branco) da 11.

11 os dizeres do frontispício, acima transcritos (impressos a preto e vermelho) ; na

I!. 111 o «AVERTISSEMENFlDU LIBRAIRE.. Silvestre; e na frente (verso eui

branco) da fl. IV, a preto e vermelho (as duas primeiras linhas), os dizeres do fron-

tispício da edição primitiva da Chronique, (Paris, par Pierre Vidouc, 1527.>, in-4. o)

;

"'CL Croitiiiití/í, hijstcitrf
II fnittí rt rouipuri-i'

||
pnr iriicrriiS prrc tit ^tcu

clurpin nriiíeucf- 1| íiiit; bc |Uims luiifl 6rs niiirs íu; frnit-
||
rr/ (!loiiii'-

iimit C!i pniucrfrs n fntctj
||
6nniu'5 nHiiruu? tu \m triiips ry

\\
íiu tns -

miigiiniiiiitt Jíoij ||
Cljnrlra li; gnit/ niilit- 1! iiu-nt bit ffiljnrkimú- 1: gnc

:

&c fnii \\t\\- ij ucu lUoulflS II Jtíriíiidlrs
||

il rrXi=
||
ijrn

||
fomme rõpiln-

tíur bitSit ntuiire.»

D.( frente da primeira á frente da ultima das xxx ff. numeradas decorre, cm caracteres gó-

ticos e a duas cols. por pagina, o texto propriamente dito Aí Chronique, que fecha,

quasi ns final da segunda coluna da frente da referida fl. xxx, com os seguintes textuais

Sizeres:

"CE 3>'iJ trt la fi!i iic Uiiftffirr 6ii iioblc (riim- || Icmnifliic voij bc

fviJiire rt cmpírniv ôrs Ãl- ||
Iniinigiirs/ii rõiiurfta In; ('•Ipngnts/ 1

mrf-
II
mcmriit Ic paijâ Sr flalirc mi rcpofc Ic lurpc

ii
íiii licimift fntitti

§atriiicâ Icpnaftrr.í

No verso da mesma fl. xxx e na freiílc d;i fl. iinnnciaila final, tambcin a duas cols. vem a

table, antecedida da epigrafe ;

gEnfiiijl In Inlilc íir ic prrlriit liiur.

e fechando com a usual indicação— íin 6c 111 IfllUc.
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Crónica interessante e niuito estimada, Ediçiío muito perfeita, sendo a impressão, nitidís-

sima, sobre papel de óptima qualidade. Tiragem apenas de 120 exemplares, motivo

porque só mui raramente aparecem no mercado. O nosso exemplai, que está belamente

conscivado. ostenta uma boa encadernação (1/2 francesa ; lombada e cantos de marro-

quim vermelho) da época. -Brunet, Man. da libr., tomo V, colns. 9SS-9S').

.i't(4-Tursellinus Romanus (//oraíws). —I)K VITA
||
[-'UANClSCl XAVlilIU...

[tOME .. 1596.

[bo fionliuptcki dnmox a exaci.ti rcjirodiição loto-zmminipcn 'iiu- sei/i/c) :

HORATIÍ TVRSELLíNI
E SOCIETATE lESV

D E V I T A

FRANCISCI XAVERir
Qui primuscSocic;a(c lESVin Indiam & laponiatn

Euangelium inuexit.

L l B R 1 S E X.

Dcniio ab ipfo Auihorc rrcogniti , & plunbus locis

vchccncmer auíii

.

s,

^iLujaccejftrumfiufdim XAyERll EpifloUrum

LlBKl MJ^ATVOR.

ROM£. ExTypogTaphiaAloyfijZ.inneiii- ijpf-

Sitperiorurn Pcrmijjit ,

ÍO orvjinal mede Ut^xllò"""

)

Iivi." iltí Xll (lygs. (piols,) iimifis., 318 iiiirtit; o mais II iimiii.s., finats. K.

Na primeira das XII pags. prels. o frontispício do livro (acima reproduzido); na pag. 11

em caracteres itálicos, o Proemio, epigrafado; lAVTHOR LECTORt,»; nas pags. IH



TWi^»«y y«2^v yAA4'-

Retrato de S. Francisco Xavier, que vem na obra descrita no Catálogo sob o n.o 3404.

O original mede 168xl07i>ii".

(Pag. 067)
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e IV a Dcilicaioria a -S. D. N. l). |; CLtiMENTl VIII. || PONT. OPT. MAX., (sub-

scrita no fim; . Sanctitatis Tua; |1
Huinilliimis Seiuus |1

Horatius TuiCsellinus..)
;

de

pag. V a .\, em caracteres itálicos, o «INDEX ||
CAPITVM OPERIS,., que feclia com

a indicação -//f&cfc Finls.* ; a pag. XI em branco ; e na pag. XII uma bela giavuia

cm chapa de metal reproduzindo o retrato de S. Francisco Xavier (veja-se a reproduçiiu

foto-zincográfica que desta gravura damos em follia ápaite).

As 31S pags. numeradas inserem : de pag. 1 a 310 o testo propriamente dito dí obra, o

qual é dividido em VI Livros e fecha com o clássico- «FINIS.», a que se segue ainda

um florão de remate (gravura em madeira); e de pag. 311 a 318, em caracteres itálicoi

e a duas colunas, o «INDEX || RERVM ;

MEMORABILIVM.., que fecha com o usual

• FINIS.», seguindo-se depois um pequeno florão ornamental (gravura em madeira).

Na piimeira das duas pags. inums. vem a Errata sic corrige ; e na segunda pagina o

«REGESTVM.= dos cardemos que o volume contém, um florão de remate, e, depoií,

o colofõn tipográfico final, que damos em reprodução foto-zincográfica um pouco

leduzida (o original mede lOSmm de largo):

R O M AE,
ExTypogrjphu AloyCij Zjnncm. i)ji6. v"

Supenorurn VcrmiÚi» ,

Na composição lipográfics, muito pei feita e em qnc sobrejaeiu letra? iniciais de desenho

de fantasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais, emptegaram-se ca-

racteres redondos e itálicos de vários corpos, sendo os de corpo itálico menor nas

notas c citações marginais que acompanham o texin. A impressão, nitidíssima, foi

efectuada sõbie magnifico papel de linho, uniiio alva.

O volume é formado por quarenta e um cadernos de impressão; o primeiro, de seis ft.

(as prels.), está rubricado, no pé da frente da segunda e (crceira ft., respectiva-

mente: «2, » 3; os vinte e três imediatos (2. o a 24. o), rie quatro ff. cada um, ru-

bricados, no pé da frente das duas primeiras ft. de cada um deles, respectivamente

:

A, A 2 a Z, Z 2; e os 17 restantes (25. o a H.»), também de quatro ff. cada um : Aa,

AA 2, a Rr, Rr 2. Note-se que nas rubricas não aparecem, como é usnal, as letras

J e U.

Os seis Livris em que a obra é dividida são: I.m!iRPRIMVS.,<iovCíMm «PR/EFATIO..

c XVI Capítulos (•FRANCISCI XAVERtl\\ getms, Índoles, educath. Cap. /.. a

•ÍMeindte (sic) ^ in Sacotora injula Jine imolarum fnt- \\ ctu, paulifper moratus

Cl ludiam pcrueiUt \\ Cap. XVl.») (pags. 1 a 52) ; |1 LIBER SECVNDVS.'. com XVlll

('apitulos {*Qao in Jíatn Ilidiam ojjenderit, Cap. /.> a */« Amboiíio muita edit Va-

licinatloitls et carita- tis indicia. Cap. XVIII.- (pags. 53 a W2);- LIBER TER-
TIVS., com XIV Capítulos (>/« Moluco lapjos incolarum mores reftitait. \\Cap. /.

•

A 'Piratico vccttis tembo tendem Nanarcho, ^y Dc€moni-\ bus inuitis in laponiam

appellit.y Cap. XtX') (pags. 103 a Ub);- LÍBER QVARTVS., com XVI Capítulos

('laponum mores retigioiíefque cognofelt. Caput. I.» a •Amangucij, Bungique re-

ges eonciliat nomini". C/ui/tiano. Cap. XVI.>) (pags. 147 a 190): -LIBER QVIN-
TVS.'', com XVI Capítulos (-Sinas aditaras Indiam repetere statult. Cap. /. a -Ad

elas corpos vifendum maximi concurfus funt\\Cap. XVI.') (pags. 191 a 236);-

LIBER SEXTVS., com XVIII Capítulos ('Francijci facta ac miracula Lufitani Rc-

gis Império
\\ perfcribuntur. Caput. /.» a ^ Cultores animorum quales optarei. Cap.

XVlll.-) (pags. 237 a 310).

Livro interessante e muito valioso para a biograãa do famoso Apostolo das índias S.

Francisco Xavier, e também para o estudo e história das missões jesuíticas nas ín-

dias e no Japão durante os auos de 1541 a 1552. Única edição até hoje vinda a lume

do original latino ; bela execução tipográfica, e impressão nitidfssima sobre magni-

fico e alvo papel de linho. MUITO RARA. Belissimo exemplar. -Ternaux-Compaiis,

Bibtiothequc Asiatiquc et Africaine, n.o VIS (Este bibliógrafo atribue erradamente au

livro o formato de 8.", quando, como acima dissemos, é o de 4.»).
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A obra de Turselinus foi traduzida em francês por Mlchel Coissard, publicanda-sc essa

versão sob o tilnlo :

«La vie du bieiíheureux François Xavier, mise eii français sur le latin d'Horacc

Tursellinc. Lyon, PiUehotte, 1612. ln-8 o

Bibliógrafo e obra acima citados, n.o I0S5.

3105- HISTORIARUM,
|1
ah origine niundi, usqiic ad annum, || á Cliiiflo

nato, Mdxcviii.
||
KPITOMjÍÍ

||
Libiu Decem.

||
Cum brevibm Nntis, thiphri

item Acceffione. ||
tisque ad annum Mdcxi.ii.

||
Ac rtiiplici Índice. ||

Editio

Q ultima a quampliirimis mendis, nunc
||
denuiin pursíata.

1|
(Marca du iuj-

pressor; gravura em madeira)
||
Ultraiecti

||
Apiid GULIELMUM vande

WATER, IIMDCCXVIII. (1718).— In-8.» peq. de XIV pogs. (prels.) inmns. e

566 nums., além de mais LXXIV inums. finais. E. [perg.).

As XIV pags. prels. contéem : frontispicio (impresso, eiii linlias alternadas, a jjreto e verme-

lho) ; Dedicatória, encimada pela rubrica : t/EQUO ET HISTORIARUM STU-
1|
DIOSO

LRCTORIIIS. P. D.
II
BIBLIOPOLA . ; .BRKVIARIUM

|i
HUJUS ||

CHRONICi || in

Liljros X. divifi.. ; .HORATII |! TURSEl.LINl C OPERA. > (Lista das obras do autor);

.HORATII|iTURSELLINl|l/rt Juam Epitonien\\ HISTORIARUM ;! PR.íh^ATlO
||

AD 1] LCCTOREM.» ; e uma declararão de Gasparus Scioppius Comes n Claremltc.

De pagina 1 a 566 decorre o texto da obra propriíinienle dito; e nas LXXIV pags.

iuunis. finais: de pag. I a LIX, a duas cols. : .INDEX ||
RERUM MEMORABILIUM

II
LOCUPLETISSIMUS,

II
IN QUO |1 E ternis nnmeris prinnis librnni notat ; fe- |1 cun-

dus caput libri; terlius ver- 1! ficulum tapitis.. ; e de piíg. LX a LXXIV : .INDEX
|1

CONTINUATIONIS
II
EPITOMES HISTORIA |1 Hor. Turfellini...»

Obra interessante e apreciável, que Biunet não menciona. Bela edição, nitidamente inipiessa.

Os exemplares são RAROS, mormente tjnando completos e tão perfeitos como se cncon-

tia o nosso.

3'i(i(i-TYPVS
II
MVNDI

il
in quo eiiis U CAI.AMITATES n cl

||
PEIUt^VLA

||
noc

non
II

Diiiini, Immaniqtie
||
AMOHIS

||
ANTIPATJIIA, Emhlematice propo-

mintiir
||
o

||
HK. C. S. 1. A.

||
Editio altera.

||
ANTVEKPl.lC

||
Apml Ivan.

CnobhaeH.
\\

1IS.W.
\\
Com gratia et priuikgio fíegiu CathoUci. In-T^." pci].

de 140 pags., além de 111 iniims. e uma em hranco, finais. E.

Na pagina 1 o frontispicio (de curioso desenho e todo aberto a buril cm chapa do me-

tal) ; na pag. 2 uma gravura com o retrato de Santo Inácio de l.oiola (alegoria á

fundação da Companhia de Jesus); de pag. 3 a 8 a Dedicatória a -S. P. i:
lONATlO

II
LOVOLA !|

SOCIETATIS ||
lESV ,1 F VNDATORI ;

S.
||
Quam fordet mihi terra, dum

çalum arpicio!» (subscrita no fim: 'RR. C. S. I. /!.•;,• na pag. O um peq. preambulo

Al) LttToHEM.» ; na pag. X um outro preambulo .AV LECTEUR.>; na pag. 11;

•VOORREDEN DES || DRVCKERS i|
TOT DEN LESER.- (subscrito no fim : ..V. L.

dicnri\TÍIIighen|| lAN CNOBBAERT.. ; e de pag. 12 (primeira em que aparece a nii-

meraçâo) em diante a obra propriamente dita.

Na primeira das três pags. inums. finais a «SVMMA PRIVILEOIL- ; na segunda pag. a

.APPROBATIO..; e na terceira pag. a subscrição final : «ANTVEgpi/E. ||
APVD

il

lOANNEM CNOBBARVMIIM.DC.XXX.-
A composição tipográfica foi electuada com caracteres redondos, itálicos e góticos.

Livrinho, no seu género, de bastante curiosidade e apreço, sobretudo pelas 38 lindas

gravurinhas (emblemas) de que está adornada, as quais são primorosamente abertas

a buril em chapa de cobre (P/ils. cU Mallezy Jecit. I. Cnobbacrt cxc. cum Priullc-

!;io). Edição primitiva ? desconhecida a Brunet, que menciona somente a de ,\iituer-

piír, Vidua Cnobbacrt, 1652, in-12.o peq. (Vcja-sc Mau. líii iibr., tomo V, col. 093).

Multo rara. Bom exemplar.

D
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•DIRÍOIDA A L %EVBRE.NT>lSSl,\ÍO ^ÍAESTUO
élT.F.Luyi T/líOíé,qiiÕdim l^tcãriogmeraldt tãfigriã»

OrdtndtTniiciioTti ,y ai í*re/iiitt,Mjeitrodel

Paíício Satro Apofialuo,

i>OR EL PRESEi^TADO FP'. IV^S
de Vrreta^hijo dei Conuenco de Predicadorcí

de Valência.

CON PRIVILEGIO,
Imprclíaen Valencia,en cafa de \mc\ Cliryfoáonio Garrjt,

lunco ai mohno de RcucIlJ. Ano^i^

Frontispício da obra descrita no Catálogo sob o n.o 3409. O original mede 166X1021

(Pag. 669)
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u
3407— Ujlalvy [Ch.-Euij. de).— Élóiuenls do gi-aniniiiire niagyare, par... Pa-

ris: Maisoiineuve et O" ... 1876 (No verso du 11. do ante-roslo: Paris.— //U
Imp. .Jnles U Clerc et C). In 8.» di- IV-125-II p;igs. K. /r ^

Estimada e pouco frequente. -Juntamente, na mesuia encadernação, est.! esfuutra obra:

«Qramuiaire, dialogues et vocabulaire de la langue dcs Bohémlena ou cigains, par

].-.\. Valllaul. Paris: Malsonneuve et C"... 1S6S. (No verso do ante-rosto : Paris

-Imp. Victor Ooiipy). lu-S.o de VI-I52-V pags.

Ulloa {Alloiiso rfe).— Veja-se: Jovio (Pa«?o).— Dialogo de las eiupresas. ,

.

Ulperni [Siro),—Yeja-se: Siro lljicrrii.—O Forasteiro Admirado...

3408—UNIVERSO PITTORESCO,
Ij
Jornal de Inslruucào o Recreio.

||
(Vi- /^y^/

nheta ornamental)
[|

1 ISBO,\
||
N.\ IMPRENSA NACION.AL. ||

1839-44. In- y^á /^^ <5>

4." gr., 3 volumes de 1V-384-X pags. o 1.» ; frontispício alegórico (litogra-

fado) e 384-11 pags. o 2.°; e fronlispicio alegórico (litografado) e ?Si-II

pags. o 3." li.

I'ublicaç30 mensal muito interessante e valiosa, e que foi sem duvida uma das mais

prestáveis que vieram a lume entre nós no século passado, sendo ainda hoje muitís-

simo apreciada. Tem a colaboração, eui prosa e verso, das mais consagradas penas

conleniporaueas, e t enriquecida com centenas de magnificas litografias reprodu-

zindo os retratos de personalidades mundiais, monunieutos, edifícios antigos e mo-

dernos, vistas panorâmicas das principais praças c cidades de todos os paizes, parti-

cularmente de Portugal, etc. De lavnr tipográfico muito esmerado, sendo a impres-

são, a duas colunas por pagina, muito nítida. -Colecção completa, muitíssimo esti-

mada. RARA. Belo exemplar.

3409— Urreta (Fr. L%úz de). — HISTOHU
i|
DE LA SAGUADA OliDEN ||

DE Q jO &^0
rREDlCADOHES, || En los remotos Reynos de la Etiópia. . . Ano i6ii.

-^^

(/>o frc7iiispicio damos, em folha aparte, a exacta reprodução joto<mcográ(iia).

Ill i.o de XVI pags. (prels.) inunis., 41ij niims. e mais VI imiins., finais. E.

Na primeira das XVI pags. prels. o rosto do livro (acima reproduzido foto-zincográfica-

mente) ; a pag. II cm branco; na pag. Ill, em catalão, o Piivilégio légio, antecedido

da epigrafe : -LO REY. E per fa Mageftat.» e datado e subscrito no fim : «... Dat.
|1

en lo Keal Palácio de Valência, a 13. de Maig, dei any iOii.l|El Marques de Cai.v

zena. || V. Real Regens. V. Gil Fifc. Aduoc.
II
f rancifcus Paulus Alreus. || In diveiforum

xxxviij. Foi. v.» : na p.ng. IV a Licença de D. Baltliasar de Borja, dat.ida e subsciita no

fim; «... Dado en Valência a xiiii. |1 di.TS dcl mes de Mayo, dei Afio M.Dc.xi.
I|
Don

Ballhafar de Boi ja. || jMi»ue/ laan Yuorra Not. pro Secret.*; na pag. V, em caracteres

ifálicos, a declaração de Visto e Apiov.-íção do Rector da Igreja de S. Martin Juan

Pasqnal, datada e subscrita: •... En fe de lo qual dl laWprcfente cédula de examl-

nacion, y aprobacion, y la flriné de '{. mi nombre, yo que cotamos quinze riras dei

mes dí Deziembrc dei Ano 1010.
[| luaii Piífqual Rector de S. Martin. > ; na pag. VI a

Licença de fr. R.iphael Riphoz, datada e subsciita no fim; «... Dada en nucftro
|1

Conuento de fanta Catalina Maityr de Barcelona, a 17.
I|
de Agoffo. Ano 1610.

|1 fr.

Rapliael Riphoz Prior
\\
Prouittcial.t ; nas p.igs. Vil e VUI, em car<actcies itálicos, a

declaração de cx.Tiiie do livro, que começa: ^í OR mandado de nueftro muy Rcuc-

reiído padre Mac/íro fray Rapltael Riplioz.,.: yo el Maeftro frny Lupercio de

Hacíe, lie ley \. do con muy grande atencion, y con diligente cuydado lie examinado
||

efte libro, intitulado :...—e fecha: «... Y afsl lo firmo de mi mano en el Con-

uento de Predicadores de \\ Valência, oy a diez de Eitero. 1611. ;; Fr. Lupercio de

Huetell Maeftro.» ; na pag. IX outia declaração de Visto e exame do livro, datada e

subscrita; «... Dado en el Pauto Conuento de Pre- 1| dicadores de la ciudad de Va-

TOL. U 43

J^'
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Icncia, a 14, dcl mescle Mayo 1
dei Afio 1611. |l/>. Qeronymo Mos]\ Maeftro.' \ nas

pags. X e XI, em caucteres ilálicos, a Dedicatória «AL REVERENDÍSSIMO H 1'. M.

EL PADRE FR. LVIS YSTELLA HIJO ||
dei Conuento de Predicadores de Valên-

cia, quoiidam Vicário |1 Oeiíeral de Ioda la Ordcn, y ai iJrefente Maeftro
|| dei Palá-

cio Sacro eii Roma.>, subscrita 110 fim : -Mijo de V, H. Reuerendifsima || Fr. Luys

Vricla.. ; e de pag. XII a XVI o Prologo, precedido da iiihrica: «AL CHRISTIANO
II
LECTOR.

II
El Prefcntado F, Liiys de Vrrefa.»

De pagina 1 a 416 decorre o texto propriamente dito da obra, que se divide cm XX Capí-

tulos («Capitulo priniero. Como' los
1]
Religiofos de la fagrada Ordê de los Predica-

II

dores, fiierô a predicar a los Reynos dela Etio
||
pia, Monarchia dei Emperador Uamado

Pref-
II

le luan delas índias., a Cap, XX «De la Cofadria dei Tanto Ro- 1| fario de la

racratiTsima Virgen Maria, y de fu
||
fundacion en los Reynos de Ia Etiópia.») e é ante-

cedido do seguinte sub-litulo

:

• HISTORIA
II DE LOS PRODIGIOSOS ;;

SANTOS, QVE LA SAGRADA || RLLIUION
DE LOS PREDICADORES

II
tiene cu los grandes y remotos Reynos || de la Etiópia.»

e a rematar uma vinheta reproduzindo uma Cruz alçada, e segnindo-se ainda uns versos

latinos, cm caracteres itálicos.

Das VI pags. innms. finais, as IV primeiras inserem a «TABLA DE TODOS || LOS CA-
PITVLOS.», que fecha com os seguintes dizeres: — «Laus Deo, & beata?,

|i
vtriufq. feruo

B. Doniinico.», rematados por uma vinheta ornamenlal (giavura em madeira); na pag.

V as «ERRATAS.» e o cotofón tipográfico final, que damos em rcproducção foto-zín-

cográfica um pouco reduzida (o original mede OSmni de largo)

:

ImpreíTaen Valência,encafa
de luan GhryíoftomoGarrit, junco almoli-

nodc Roi"-I!;.ft;"!o líi r.

c na pag. VI, dentro de larga cercadura constituida por pequenos enfeites tipográ-

ficos simetricamente dispostos, unia vinheta-emblèina (da Ordem de S. Domingos ?)

bastante semelhante á que se mostra no frontispício (cujo fac-simile damos acima),

e que tem também ao centro, encimadas por uma pequenina cruz, as conhecidas

iniciais da Companhia de Jesus : I H S. Acompanham a vinhetaemblcma (a começar

em cima e a terminar cm baixo) os dizeres: «DEFENSIO-FIDEI.»

Na composição tipográfica, em que sobresaem lindas letras iniciais de desenho de lan-

tasia e vinhetas tipográficas de ornamento (gravura era madeira), aplicaram-se cara-

cteres redondos e itálicos de vários corpos.

O volume conta vinte e sete cadernos de impressão, de oito ff. cada um : o primeiro (as

pags. prels.) está rubricado, no pé da frente da segunda, terceira, quarta e quinta

ff., respectivamente : "1 2, *] 3, ^| 4, fl 5; os vinte e três imediatos (2.o a 24.oj ru-

bricados, no pé da trente das cinco primeiras fí. de cada um deles, respectivamente

:

A, A 2, A 3, A 4, A 5, a Z, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5 ; e os Ires imediatos (25.o a 27 .0

:

últimos) rubricados, no pé da frente das cinco primeiras ff. de cada um dêles, res-

pectivamente : Aa, Aa 2, Aa 3, Aa 4, Aa 5 a Ce, Ce 2, Ce 3, Ce 4, Ce 5. Na rubrica

dos cadernos não aparecem as letras J e U.

O Capitulo decimo nono tem a epigrafe :

«Carta que la Emperatriz Ele- 1| na embiò defde Ia Etiópia ai Rey de fortugal
I
dou

Manuel, efcrita en el aiio mil
|(
quinientos, y nueue. ||Cap. XIX. •

Esta Historia de ta sagrada Orden de Predicadores eri tos remotos Reynos ife la Etiópia

de Fr. Luis de Urreta, multo interessante e de subido valor para o estudo e historia

das missões católicas naquele paiz até fins do século XVI, é como que um Fios

saniorum ou Martyrologium dominicano nas terras do Preste João. Edição primitiva,

. de esmerada e.tecução tipográfica, a única vinda a lume até hoje. Os exemplares são

EXTREMAMENTE RAROS. O nosso exemplar (com o frontispício reforçado) en-

contra-se optimamente conservado, o que lhe dá ainda maior valor e o turna mais

apreciável. -Salva, Catálogo, n.o 3417 j- Catálogo Palha, n.o 2466.
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A obra de Fr. Luís de Urreta (desconhecida a Nicolau António, que nem o nome do

autor regista, e a Brunei) foi vivamente refutada pelos jesuítas num livro iutitulado

:

• Ue Abassinorum rebus Déque .ílhiopia; Patriarcliis loanne Nónio Barreto, & An-

rtrea Oviedo...», escrito pelo P. Nicolau Godinho e publicado em Lvgiivni, Suptlbas

Horatij Cardou, 1615. (Veja-se, no presente Catálogo, o n.o 1395).

3iUl~Urtassum (P. Juan ^íe).— ^ liiteressus ile Inglaterra mal entendidos eii

la Riieria pieseiile con la t^spana. Tradiicidos de un Libro Inglês, en

Leiígiia Castfliana, por cl Padre. . . Professo de la Compania de Jesus, y
Calificaiior dei Santo Tiiliunal dp la Inqnisicion. Con lirencia' Eu Sevilla,

cn Ia Jmprenta Real (h clon Diego Lopez de Haro, en Calle de Geiiova.

lii-S." ppq. de XVIíiOl pags. E.

Exemplar manchado e um tanto traçada.

3411— Userius (Jrtfo6j(s\—ANNALKS ||
VETERIS ET NOVI

||
TESTAMENTl,

|i

A PRIMA MLNPI ORIGINE DEDVCTI.
||
VNA CUM \\ líERU.M ASIATl- . ^

GARUM ET .EGYPTICARUM |1 CHRONlf.O.
!!

A TEMPOHIS IIISTORIC.! /d^TV O £;>

PRIN'CIPIO
!1
USQUE Al) EXTREMUM TEMPLI ET REI PUBLIC.E .lUDAI-

C.íí EXCÍDIUM
II
PRODICTO. lACORO USERIO...

Ij
Marca do Impressor;

gravura em madeira)
i|
GENEV.K, || Apud Gabrielem Dt; Tournbs et Ft-

Lios
1! II

M. DCC. XXII.- In-fol. gr. de XVI pags. (prels.) inums.,

652 nunis., mais cem inums. u 1'24-1'J nuiíis., além de unia inum., fi-

nal. E. (perg.).

As XVI pags. prels. compreendem : titulo do ante-rosto ; titulo do rosto (impresso a

preto e a vermelho); Dedicatória: .ILLUSTRISSIMO ET REVERENDÍSSIMO
||

PR.íSULI :; GULIELMO, |1 DIVINA PROVIDENTIA, || ARCHIEPISCOPO CAN-
TURIENSI... (datada e subscrita no lim: tDabamus Genevw, die 2i[\JanuarU

M. DCC. XXII.
II
Oapkielís Di: Tolr.nbs

II
& FiLioKCNu.) ; .JOANNES CLERICUS

||

LF.CTORI
II
HISTORIARUM STUDIOSO ;S. P D..; Prologo ao «LECTORI.» ; c:

.DE 11 PHILIPPO PRÍNCIPE PALATINO AD RHENUM, :| PHILIPPI MELAN-
CHTONIS

II
iVa/ra/w, Annalium usum declarans."

Obra estimada. Magnifica edição, nitidamente impressa. Ornada com um belo retrato de

Jacobus Userius (primorosa gravura a buril em chapa de cobre, assinada: J. O.

SeiUer Scu/ps.). RARA. Óptimo exemplar, ostentando uma esplêndida e fortíssima

capa de pergaminho (da época), tendo as pastas ornadas a frio.-Brunet, Man. du
iiàr., tomo V, col- 1020.

3412-Vacalerio [Giunesio (rafnnío).—I/AKCADIA || IN |l BRENTA ||
OVERO

|!

LA MELANXONIA
||
SBANDITA

li
Dl GINNESIO

||
GAVARPO || VACALERIO. ç/ .^—^j

II
Airillustriss. .'j.!!/. e Patroii Vullenáiss. \\ il Sig. Coute. || GESARE í?<_'^ '-

BIANGHETW ||
GAMBALVNGA.

||
(Pequeninas viniietas ornamentais)

|| IN

BOLOGNA M. DC. LXXIII.
||

|| Per Gio : Recaldini. Con Licenza de

Super.—In-1'2.° de XV pags. (prels.) inums. e 414 nums. E. (perg.).

As XV pags. prels. inserem o seguinte; titulo do ante-rosto; titulo do rosto; Dedicató-

ria a Cesare Biauchetti Oambalunga (datada e subscrita no fim ; <Di V. Signoria II-

lustrissima ||
Bologna li 18 Settembre 1673.

i'
... H Olo: Battista Vaglierino.y) ; em ca-

racteres itálicos, o Prologo cA' LETTORI.> ; e as Licenças permitindo a impressão.

Livro curioso e apreciável, e que Brunet indica como obra popular. Edição RARA, des-

conhecida ao mesmo ilustre bibliõgrafu. Bom exemplar. -Os nomes do autor, sob os

quais a obra veio a lume, são ainda, segundo o mesmo Brunet, o anagrama de Olo-

vannl Segredo cavalicro.
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Vaez [F. Fkdicc^co).—Lcllera annv^ DelTJslle l''ilipijiiie. .
.— Voja-so : Lel-

Irra unnvn delV índia. .

.

3lia Vahia {Fr. Jowííwo).—GANC.AO HEHOICA || A MAGESTADli SERENÍS-
SIMA

II
úe noflo Invicto Monnicha

||
P. AKFONSO VI. || A SINGULAU VI-

CTORIA. QTE 1|
fiias ícmpru juftas, & agora Iriunfantes |1 Armas alcanrá-

^ raO,
II
NA MEMORÁVEL BATALHA DO

||
CANAL \\ OFFEHECEA \\ FR. lE-

^ ROINYMU VAHIA
||
Mongt; lic S. BbdIo.

||
|| LISBOA. || Com todas as

licenças iicccffarias. ||
Na Oflicina de Henriqiio Valente de Oliveira Im-

pieffor
II
delRey N. S. Anno 1663.— In-í." do 11 pags. innms,, 13 mims. , e

mais uma iiiiim., final. E.

Na primeira das duas pags. prels. inuuis. o rosto do opúsculo, cujos dizeres acima

transcrevemos; e na pag. II as «Í/CÍWC,/1S.> permitindo a impressão.

As 13 pags. nuuis. e a pag. inuoi. final inserem o texto da Cançam propriamente dito, a

que se segue ainda, por remate, um llorão ornamental (gravura em madeira) repre-

sentando um vaso com uma planta florida.

Opúsculo estimado e IVIUITO RARO. Exemplar levemente manchado pela .igua.

3414 DECIMAS
i|
AO SERENÍSSIMO HEY

||
D. AKFONSO VI.

|i QUANDO
MANDOU ALISTAR FOR SOLDAUO

||
AO GLORIOSO

|1 S."> ANTÓNIO ll
DE

C LISBOA
II
FEITAS POR || JERONYMO VAHIA.

\\
DADAS A' LUZ

|| l'or THO-
MAZ DE VILLANOVA TAVAHKS.

i|
(Florão ornamenlal

;
gravura em

madeira)
||
LISBOA :

||
Na OITicina de MANOEL ANTÓNIO MONTEIRO

II II
M. DCC. LVIII.

II
Com todas as licenças ncceffarias. In-l." do

G pags. inums. B.

Na primeira pag. o frontispicio do opúsculo com os dizeres acima transcritos ; a pag. 2

em branco; de pag. 3 á parte superior da 5 seis Decimas; e na parte inferior da

mesma pag. 5 e na pag. 6; «MOTE [j A |I
S.ro ANTÓNIO», ou seja uma quadra e

respectiva «GLOSA» (quatro Decimas).

Opúsculo muito apreciado. Edição RARA.

Vaillant (J. >!.}.— Gramniaire, dialogues et vocabulaire do la langiio des

liohémiens. . .— Veja-se : UJFALVY.

3415—Valdez (António).—Annuario portuguez histórico, biograpliico e diiilo-

iiialico, seguido de uma Synopse de Tratados e Conveni;ões celebrados en-

tre Portugal e outras potencias ou em que este reino foi comprehendido

desde Wò.i ate 18.54. Por... Lisboa: Ttjpogruphiu da Revista Vniver-

sal. . . 18õ5. In-8.° de VI-2(j5-l pags. E.

3516 -Valdivielso (P. Jnseph). -VIDA, |;
EXCELÊNCIAS, Y

|] MVERTE DEL GLO-

RKJSISSIMO
II
Patriarcha, y Eípofo de nueítra

||
Sefiora San loleph.

||
Por

cl Maestro lofeph de Valdiíiielfo, Capellan dei || Illustriffiino Cardenal

/n ^ de Toledo dnn Bervnnio
\\ de Sandoiial, 1/ Rojas: y Muzarabe e>i\\fv S.

íglefia de Toledo. || Anno (Vinheta em que se vê Nos.sa Senliora com o

Menino Jesus ao colo e ao lado S. José; gravura em madeira) 1654. || Cojii

todas as licenças neceffarias. \\
Em Lisboa. Por .António Aluarez Impr.

||

DelRey N. Senhor.— ln-8° peq. de X IT. (prels.) inums. e 354 nums. na

frente. E. {perfj ).

Na frente (verso em branco) da primeira das X ff. prels. o frontispicio; na fl. II as

<LICENC,AS.n permitindo a impressão da obra; nas ff. Ill e IV e frente da V o

«PROLOOO AL LECTOR.» ; no verso da mesma II. V e na fl. VI uma poesia de

«LOPE DE VEGA [, CARPIO. || Al Maeftro lofepli de Valdiulelfo.» ; na parte su-
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perior da frente da il. Vil : <Del Doctor Chririoual Perez de Herrera, me-||dico dei

Rey nueflro fenor. || SONETO.» ; na parte interior da frente da mesma ti. Vil : .De

dona Clara de Varrio nueuo, y Carrion. i; SONfrO.» ; no verso da mesma H. Vil:

«De don luan Qaylan de Meneffes. || SO/VETO.» e «De doiia Ifabel de Ribadeneira.

í SONETO.-; na frente da ti. Vlll, em caracteres itálicos: «ALPHONSI |! de Caf-

telion. II EPIORAMMA.. ; no verso da mesma II. VIU, também em caracteres Itáli-

cos : -Ad D. lofeph, & Magiftrum Valdi || uielfo Authorem huius operis. || L. loanitis

Antoiíij de Herrera Temino. IV. profefsoris.
|i
EPIORAMMA.. ; na ti. IX o Prólogo

•DEL DOCTO, Y || PIO MAESTRO. !| Alonfo de Villegas, diligente defcubri- ;: dor

de las flores, y frutos ;, de los Santos.
|| Al Chrijíiano Lector.» (datado e subscrito

no fim : «. . . En Toledo onze de Nouiembre || de 1602.
|i
EL maestro Alonfo \\ de Vil-

legas.^ ; e na fl. X : «EL DOCTOR |1 FRANCISCO DE PISA DEAN ;; de la facultad

de Theologia... y doctor en derechos en la vni || uerfidad de Toledo. || /!/ deuoto y
airiojo Lecíor.- (datado e subscrito no 6nal : «...En Toledo ai primero || de Octu-

bre de mil y reyfcientos y dos '; afios. El Doctor Fraiiclfco de Pl.fa.'

De fl. 1 a parte da frente da 334 (ultima das ff. numeradas) decorre o Poema propria-

mente dito, o qual fecha com o usual -«LAVS DEO.» ; na parte inferior da frente

da mesma fl. 354 : 'DE CYNTHIA TIRSEA. II
SONETO.' ; e no verso da mesma H.

:

€De don Pedro Vaca de Herrara, Regidor j; de Toledo,
i;
SONETO.» e .Del Doctor

Oregorio de Angulo, Regedor || de Toledo. || SONETO.»
Poema em oitava rima, dividido em vinte e quatro Cautos. Estimado. Edição lisbonense

MUITO RARA. Belo exemplar. -Sousa Viterbo, A Lltteratura hespanhota em Por-

tugal, pags. 415-417.

Valência (Hieronimo de).—Arte dei Computo. . .—Veja-se : Ximenes Árias

{Fr. Diego de).

3417—Valerian (/eaíi-Píer.).—HIEHOGLYPHICA ||
SEV

1] DE 8ACRIS .EGIPTIO-

RVM
II
ALIARVMQVE GENTIVM LITEniS

||
COMMENTARII :

i|
Summa cum <? ^ /J/O

indulliia, & in libres qiiinquaginta octo redacti: quibus eliam |1 duo alij ''^ "v" ^ '^
.ib eruditifíimo viro funt annexi.

||
...

||
Accefsêre prlmúni perutlles ad

marginem Annotationes nunqiiam hactenus, vnà cun Declamaliuncula
|]

pro Barbis, ac eiuldeni Poematibus: caqiie omnia à mendis quae irrepíe-

ranl, vindicala.
|| CVM. ÍNDICE GEMINO.

\\
(Marca do impressor

;
gravura

em madeira)
|| LVGDYNl, \\

Sumptibus Pauli Frelon, || || M. DCII.

(1602).
II
CVM PRIVILEGIO.— In-fol. de XVI pags. fprels.) inums.. 644

nums. e mais XLII inums. de índices, a Ires colns ; e depois mais 47

nums. e duas inums. E.

Na ultima das XVI pags. prels. vem uma estampa (gravura em madeira) reproduzindo o

retrato, em meio corpo, de Joannes Perius Valerianus.

As primeiras das 47 pags. nums. finais constilue novo frontispício, com os seguintes dizeres :

«PRO
:i
SACERDOTVM

: BARBIS,
||
(Peq. vinheta)

|i
AD CLARISSIMVM CARDINA-

LEM
II
HYPPOLITVM MEDICEM, |: Declamatio. || Auttiore Io/nxe Pierio Valbriano

Bellvxbnsi
II
priús Roniae cum Clementis VII. Pontif. Max.

|i Privilegio emiffa.
[| Nuiic

vero ex editione PariflantU iss.}. euulgata. \\ fMesma marca do impressor que vem no
frontispício geral) ;; tl^C/DKM, |1 APVD PAVLVM FRELON. |1 ||Af. DC//.»

Na frente da fl. final, a meio, a subscrição tipográfica:

«iVODl^Aff,
II
Ex Typographia Claudij Morillon, || ano Domini 1602. H menre Atartij.»

Obra, no seu género, muito interessante. Bela edição, enriquecida de numerosissimas e

curiosas vinhetas (gravura em madeira), intercaladas no texto. MUITO RARA. Óptimo
exemplar. -Brunet, Man. du libr,, tomo V, cols. 1041 e 1042.

Valério de Cifuentes (Fr. Francisco).— Veja-se: MoraUs [Ambrósio de]

.

—Opúsculos castellanos. .

.
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/£/ o

Valente (i. M ;.—Vojn-se : Lcmhert (,/osé).--Rreves p familiarts inslru-

cções . .

.

3418-Valignano (P. .l/rx(»i(ÍA)).- (il-OíilOSA ltOl)Vl,I'HI || AQVAE\'IVAE, ET

II
rocionim mors, pio religio-

||
no Clniíli in Salltta-

||
nis Infulis obita.

||

(Peq vinheta ornamental) H Ex litteris P. Alexanilii Valignani || Prouincia-

lis, &. alioriim.» (S. ind. de ío;;., jiewi de daíit — AT Julij Amw MDXCIII?).

In-8.° |je(|. lie IG p.iK^., oii seja uni eadernci ile inipressno, rubricado, no

pé da frente das quatro prinjeiras IV., respectivamente: A, A 2, A 3.

A 4 V.-

O opúsculo iião tem fiotitispicio propriaiiienie dito. Os dizeres acima transcritos veeni, 110

alto da piimeira pag., a preceder o texto da carta. Na composição tipográfica, embe-

lezada com uma letra inicial Qàe desenho de fantasia (gravnra em madeira), aplicaram-

se caracteres icdondos (na epigrafe) e itálicos (na missiva).

Epistola interessantíssima |)ata a história das missões citólicas que propagaram a Keligião

Cristã na índia durante parte do terceiro ou quarto quartel do século XVI.

3419 RELATIONB || DELEA FEEICE MORTE
1|
Dl

||
ClSgVE liELIGlOSI

II
DEELA COMPAGNIA |1

DE (IIESV, || Et di Álcmi Allri fecoluri anmazzuti

_^ . ., y-; da'Oentili\\per la fide neWlndia Ocieníti/e ||
/'an?io 1583. ||

Cauata da vna dei

) O r ^- Aleílandro Valignano
||
Prouineiale delfliidia per il P. Cene-

||
rale delia

^^ Conipagnia di Gieíu ||
data in (ioa alli 28. di Di- 1| cemln-e deiriíteflo

||
anno.

O opúsculo não apresenta frontispício próprio. Os dizeres acima transcritos veeui no

alto da frente da segunda ti. (a primeira em branco), seguindo logo o texto da

Relação, que fecha com o usual--//. FINE.', e tem ainda por remate uma vinheta

ornamental. Por ultimo o registo tipográfico

:

IN ROM.íV,
II Apfreffo Frnwefco Zonclli.

\\
MDLXXXllII.

li
{VM). In-8.° peq.

de 8 ff. inunis., ou seja um caderno de impressão, rubricado, no pé da

frente da segunda, terceira e quarta fl'., resppctivaniente: j1 2, /l 3, A 4. 1!.

Na composição tipográfica da Relatione empregaram-se caracteres itálicos ou curslTOS.

Relação interessantíssima das Missões religiosas efectuadas na índia Oriental em 1583.

Edição em italiano, desconhecida dos bioliôgrafos. RARÍSSIMA. Exemplar levemente

manchado pela agua.

TernauxCompans regista, sob o d.o 540, na sua Dibliotlteque Aslatique et AJrtcalne, a

edição do texto da Relatione em versão francesa :

.Advis da Ia bienheureuse mort de cinq religieux de Ia compagnie de Jesus, qui

ont ité tuez por Ia foy aux Indes orientales, Tan 1583. Parh, Brumen, 1584.» ln-8.0

Veja-so : Leítere annva deWIndii, .

.

Valia (La?(renÍJo)— Veja-se : Tlniajdidef.

3420-Valle (P. Francitco doJ.-ESTADO || DOS BEM- 1| AVENTVRADOS |i NO
CEO.

II
DOS MENims NO \\ LIMBO. \\

DOS CONDENADOS
1|
no interno-,

& de todo efte
||
Vniuerlo depois da relurrei-

||
çâo, & juizo^vnineiíal.

||

r.ompoflo em Cnftelliano pelo P. ||
Mnrlim de. Koa da Compa-

\\
nliia de IJÍSVS.

6^ '-

II
Tmdvsido em Porltujues, pelo

||
Padre Francifco do Viille.

\\
DEDICADO AO

11 Escellentiíllmo Princepe |l D. loam Duque de
||
Barcelos, &c. ||

||

EM LISBOA.
II
Por António Aliiarez. 1628. Iii-12.° de VI ti. (prels.) iniims.

e 228 nums. na frente, n.ão incluindo mais IV inuins., finais. E.

Na frente da primeira das VI ff. prels. o frontispício, cujos dizeres acima reproduzimos ;

no verso da mesma primeira ti. e na frente da II as «LICENC,AS.> permitindo a

impressão da obra (a primeira, que é a uiais estensa, vem datada e subscrita no

^5 j



HIS TORIA

DELFORTISSI
t.lO, Y PR VDEN TISSIMO CAPJTAN
Don Hcrnando de Aualos Marques tile Pefcj-

ia, con loshecbos memorables de ocros fieteexcclen-

tiísimoj Capitanes dei Emperador Don OilosV*
i!.íy de Efpana, que fuíi on en Cu ticmpo, es afaber,eí

Profpero Colunarei Duque de Boibon,Don Car-
Jos Lanoy,Don Hugo de Moncada,PhiIiber-

to Príncipe de Orange,AntoniodeLey-
ua,y el Marques dei Guafto,Re-

copilada por el Maellio '

Valles.

EKANVER»,
En cafade luan Steelíio.

M. D. LVIII.

Con Graciay Priuilcgio.

Ro»to do livro descrito no Catálogo »ob o n.o 3422. íFac-siBlIe»

de tamanho igual ao do original.

(Pae. 075)
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fim : •... Lisboa iielta cafa de S.
|

Koque da Companhia de lefu
ji u. de Nouembro

de oij.W Doc/or lorge Cobrai'.); no verso da niesuia H. II, a ireio, o escudo das

armas reais portuguesas enciuiado por viseira e cabeça de dragão alado (gravura eui

madeira); de II. Ill a V a «DEDICATÓRIA ;; AO EXCE-
|I
LENTÍSSIMO |1 Príncipe

DoDi loam II
Duque de liar- , celos, &c> (subscrita no fim: «De V. CxccMencia.

||

Humilde Capelão. I: I rancifco do Valle..) ; e na H. VI o «PROLOGO AO |1
LECTOU »

As 228 folhas numeradas inserem : de II. 1 a 224 o texto propriamente dito da obra de

Martim de Roa; na frente da h. 225: 'ADVERTÊNCIA para alcançar o fruito de

tudo o que fua dito.'; no verso da mesma II. 225 e na ti. 226: 'ACTO DE CON-
TRlÇAM.t ; e da frente da 11. 227 á frente da 228 três Orações, precedidas da epi-

grafe: •ORAÇOENS, QVE a Virgem SmiHJfima enfinou a Santa Matilde, para

que com eltas a invoca fie para a ora da morte: como ella mefma o dei- xou

efcrito no liuro primeiro 1' da graça efpiritual, cap. 55.* E do verso da referida

ti. 22S (ultima das ft. numeradas) a parte do verso da ultima das IV ff. inums

finais, em caracteres itálicos, o «INDEX |1 DOS CAPITVLOSll DESTE LIVRO., que

fecha com o clássico-» LAVS DEC», depois, por remate, o registo tipográfico final:

EM LISBOA
Por António Aluaiez.

Anuo 1628.

.\'a composição tipográfica, cm que apenas sobresai uma letra inicial (A) de desenho de

íaiiLísia (gravura em madeira), empregaram-se caracteies redondos e itálicos de vários

corpos.

O volume conta vinte e um caderno de impressão: o piimeiro de seis ff. (as prels.), está

rubricado, no pé da fiente da terceira e quarta ff., respectivamente: 1 3, fl 4 ; os

dezanove imediatos (2, o e 20. o), de doze ff. cada uni, rubricados, no pé da frente das

seis primeira?; ff. de cada um deles, respectivamente : A, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6 a T,

T 2, T 3, T 4, T 5, T 6; e o imediato e ultimo (21,o) de seis ff , rubricado, no pé da

frente das quatro primeiras, respectivamente: V; V 2,. V 3, V 4. Na rubricação não

aparece a letra J.

Tradução incluída na lista dos livros portugueses considerados clássicos, e por isso muito

estimada. Única edição dada á estampa até hoje, MUITO RARA. Belo exemplar.

Intxêncio, referindo-se a este livrinho a pag. 75 do tomo III do Dic. bibl., expriuie-se por

esta forma : - Inutilmente tenho até agora procurado mais noticias acerca d'este livro,

de que ainda não consegui vêr algum exemplar. Só sim existe o original castelhano

na Bibl. Nacional...»

3t21

—

Valle (/. 1.).—Arle poética novamente ordenada para conhecimento

dos Principios Elementares da Versificngão e Poesia porlugueza, dividida /^ ^ ^
ein duas partes, que tractão, a 1." das Regras Métricas e Dramáticas, a

2.* dos Exemplos Poéticos .. Por... Porto-. í8J2. Typogi-aphia Commerciol

Portuense. In-S." peq. de 246 pags. E.

3422—Valles (Pedro).- HISTORIA ||
DEL FOBTISSI

|| MO. . . EN ANVERS....

M. D. LVIII.

(Do fronliipicio damos, cm folhti aparte, a exacta reprodução foio-zincográfica).

In-S." peq. de VIII ff. (prels.) inums. e 357 (aliás 354) nums. na frente. E.

Na frente (verso em branco) da priíueiía das VIII ff. prels. o rosto do livro (acima repro-

duzido); na frente e parte superior do verso de fl. II uma espécie de Preambulo de

«EL AVTOR AL PIO 1! LECTOR.=, que fecha: «Vale, & amantem te redania.»
;
na

parte inferior do verso d:i mesma fl II uma Advertência «AL LECTOR.» ; na fl. III e

frente da IV o «PROLOGO DIRIGIDO 1| ai llluririrsímo Seíior Don luan Ximenes de

Vr|l rea, Conde de Ai anda, Vizcoiide de Viota, &c.>, que remata: Muy Illuftie Sefioi.
||

Befa las manos de V. S. || Miguel de çapilla.> ; do verso da mesma fl. IV á frente

da VIII a «Tabla», antecedida da epigrafe : «COMIENC.A LA TA-|lbla dei libro

^./.
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'A'

Primero.» ; e no verso da mesma fl. VIU e uUima das prels. «LOS SONETOS DEL

II
maeftro Diego Ramirez de Murcia Poeta [| Laureado por la Vniuerfidad de

||
Alcala

011 recomendacion
li
defta Hiftoria.»

De folha 1 a 357 (aliás, como já se disse acima, 354) decorre o texio da obra (Historia

de Don Hernando Daualos Marques de Pescara») propriamente dito, o qual se divide

em onze Livros, vendose no fim o usual -Dío gratta.

Na composição tipográfica, esmaltada de letras iniciais de desenho de fantasia (gravura

em madeira), empregaram-se caracteres redondos e itálicos de dois ou três corpos.

Livro de bastante merecimento e muito estimado. Edição esmerada. MUITO RARA
Não a conheceram Nicolau António, Latassa e Qallardo. Bom exemplar; apenas com

um pequeno corte de traça na parle superior da margem de fora das folhas 287 a

325.-SaIvá, Catálogo, n.o 3524 ;-Brunet, Man. du Libr., tomo V, cols. 1061-1062

3423—Vallemont (Ahhade r/ej.-EI.KMENTOS
||
DA HISTORIA,

|1
ou o que lic

neceflario faberfe
|| Da Chronologiay âa fíeoyrafia, do Brazaú, da Hiftoria

^^ ímiverfal, da
\\
Igreja do Ti-flameulo velho, das Monarquias antigas, da

||

Igreja do Testamenlo novo, e dm Monarquias novas, \\
ANTES DE LER A HIS-

TORIA PARTICULAR.
|| TOMO L

||
Quarta impreílaõ accrelcentada com

huma lerie de medalhas 1| Imperiar.s defde Júlio César até Heraclio.
||

Por M. O ABBADE DE VALLEMONT,
||
Traduzida da língua Franceza na

Portvgveza, e accrefcenlada
||
com algumas noticias de Portugal até o anuo de

1734. II
POR PEURO DE SOUSA DE CASTELLOBRANCO, 1|

Senhor do Con-

celho do Guardaõ. . . e Coronel
||
do Reghnenlo da Armada Real.

||
(Vinheta

ornamental; gravura em madeira)
1| LISBOA OCCIDENTAL, |1

Na OEDcina

de MIGUEL RODRIGUES,
||
Impreflor do Senhor Patriarca. || ||

M. DCC. XXXIV-DCC. H. I|
Com tcdas as licee7)^:as neceffnrias. Iná.», 5

vols. de XLVlI-54-2, XXVl-409, Vll-389, XIV-398-I e VIII 409 pags. E.

As XLVII pags. prels. (inums.) do volume I compreendem : frontispício (cujos dizeres

acima reproduzimos), impresso a preto e a vermelho (pag. I ; a II em branco); De.

dicatoria «A' MOCIDADE
;i
PORTUOUEZA.» (em caracteres itálicos; pags. III e

IV); Prologo «A QUEM LER. ipags. V e VI) ; «PREFACIO || DE MONSIEUR
DE VALLEMONT.. (pags. VIII a XVI); .LICENÇAS.. (Do Santo Onicio.-Do Or-

dinario.-Do Paço.) permitindo a impressão (pags. XVII a XXXVI); e .INDICEJI

DAS MATÉRIAS., (em caracteres it.ilicos
;
pags. XXXVII a XLVI).-A3 XXVI pags.

prels. do volume II : Advertência relativa ao primeiro tomo (pag. II
; a I em bran-

co) ; frontispício, impresso a preto e a vermelho (pag. III; a IV em branco); «LI-

CENÇAS., permitindo a impressão (pags. V a XII); 'CARTA, QUE ESCREVEO O
ILLUSTRlSSIMO,\\e Excellentiffinio Senhor Conde de S. Miguel Tlwmás Bo-\\ te-

lho de Távora ao Autor da Tradução dando-lhe o primeiro tomo desta obra.», da-

tada e subscrita no fim : .... Quinta do Valle ;o.de
||
Agofto de 17JI II

Muito obediente,

e obrigado cativo i\e\iV. ExctWencin.W Pedro de Soufa Caftellobranco.' (pags. Xlll

a XXII); e «ÍNDICE
|I
DAS MATÉRIAS.» (pags. XXIII a XXVI). -As VII pags. prels.

do volume III; fiontíspicio, impresso a preto e avermelho (p.ig. I ; a II em branco);

«LICENÇAS., (pags. Ill e IV) ; e «ÍNDICE
1|
DAS MATÉRIAS., (pags. V a VII).-

As XIV pags. prels. do volume IV : frontispício, impresso a preto e a vermelho (pag.

I ; a II em branco) ; «LICENÇAS., pags. III a Vlll)
; e «ÍNDICE ||

DAS MATÉRIAS.,
(pags. IX a XIV).- E as VIII pags. prels. do volume V: frontispício, impresso a preto

e avermelho (pag, I ; a II enilbranco) ; «LICENÇAS,» (pags. III e I\0 ; e «ÍNDICE
||

DAS MATÉRIAS.» (pags, V a VIII).

Entie as Licenças permitindo a inijiressão da obra, insertas no volume I, vem uma de D.
António Caetano de Sousa (do Santo Officio) e outra de D. José Barboza (do Ordinário),

ç : CENSURA A TRADVC.AM DO LIVRO dos Elementos Hiftorlcos de Monfleur
de Vallemont feyta ||

por Pedro de Sou/a Caftellobranco. • (datada c subscrita no fim :

«... Lisboa Occidental 10, de Mayo de 1732.
II
O Conde de Ericeira.*; pags. XXXI a

XXXVI).
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Na composição tipográfica, muito perfeita e embelezada de letras iniciais de desenho de

fantasia, cabeções decorativos e florões de lemate ornamentais, empregaram-se caracteres

redondos e itálicos de vários corpos.

O volume segiuido é enriquecido com dezassete belas estampas de pagina (gravuias a buril,

assinadas : C. tíe Roc/ieforí filias F. (Feclf) i/S^) reproduzindo nObrazões pertencentes

:i nobreza lusitana: e o volume terceiro com sete estampas, também de pagina, contendo

numerosíssimas medalhas com as efígies d'.OS mPlLRADORT.S,\\ /A:P£RATRICl:S,

CEZARESWos Tiranos e Suas
i[
mulhei es 1| G/'ar'adas por Carlos de Rochtfort jilho

'! '733-'

Obra curiosa e muito estimada. Bela edição, a melhor que se fez da versão portuguesa.

R.\RA. Óptimo exemplar.

Valloriola (í^rawcisco).—COMMENTARII
||
IN SEX GALENl LIBROS

||
DE

MOREIS, £r|| SYMPTOMATIS:... Veja-se : Gahmís (Clandius).

3424-Vanales (Fr. António rfe).—DLSCVRSOS |1 PlíEDICABLES. . . En Medina

dei Campo . . 1604.

{Du fvonlispcio damos a exacta reprodtirão foto-zincográfica que segue) :

DISCVRSOS
PREDl C A BL ES
DELADIGNIDAD SACERDO-
«l,ySacraiTicr.tos(5cl.ilg!efi.i: donde íctratidc

JassrandczaidclSactrdocio.delosTcmplosyco /

Íj,cedicadii;lf"l'oDiiiino,)dcljt'ne- .,
'

jfi^^ue le !<i dcie. '
—-.

rOt Fr ^VT0V7O DE j/jl\/.4L£S . r K B.

iiui<lt it U O",» -t' S' 1 Frtmifc.r, U ProutWé it S'!" /

I íltll».C',tt<rrst,lljimj,yti>f>ltjtl[*- .{

ADONPEDRO DECASTUO.OBISPQJ>J|
Sfí»,],.,dtlConIíjodi-fejMagtn«J.

^ /^<^gr

An o de

QvfVVQ
l^OV

CONPRIVILECIO

(O original mede llSx.ílSmm)

In-4.° de XXI ff. (prels.) iniimeradas e 276 numeradas na frente. E.
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S

As XXI ff. prels. inserem o seguinte: frontispício (acima reproduzido) (frente da ft. 1);

•fíRRATAS.» e, em caracteres itálicos, u Visto de D. Alonso Vaca de Sanctiaijo

(verso da uiesma II. I); «r/lòò/l.u (datada e subscrita: >. .. En la ciudad de Vali

lladolid a veynte y cinco dias dei mes de Septiembre
ll
de mil y rcytcientos y quatro

unos. i Alou J'o de Viillejo.-) (frente da íl. II); «Licencia dei Superior.- (verso da

uiesma II. II) ; •Approbacioii licl rioctlfslmo M Fr. Fiancifco de Herrera...n (frente

da fl. Ill); «Approuacion dei Padre Lnys || de la Cerda, dei Colégio de S. Ambrofio

de Ia Conipafiia de lefus de II Valladolid.» (verso da uiesma fl. Ill); Privilegio ou Al-

vará de «fiL Rf:V» (... Fecha en Valladolid a veynte y oclio dias dei mes de Abril

de mil y feyfcientos y quatro afios.
|]
Y O EL REY.- (íl. IV); Dedicatória <A D. Pe-

dro de Caftro Obif||po de Segouia dei Ccnfejo de fu Mage- j! ftad, tu fieruo y

capellan, fray
:
António Vanales.» (datada e subscrita no íim : «... De San António

de Monforte de || Lemos, y lulio a ;,o. de 1C04 \Fr. AntoidoWVauales.') (fl. V e

frente da VI) ; Prologo «Al Ecclefiartico Lector.» (verso da mesma fl. VI e fl. Vil)

:

em caracteres itálicos: -SVMMARIO DE || LOS CAPITVLOS QVE SE
1|
contienem

en eflos Difcurfos predicables ||de la dignidad Sacerdotal, y Sacra- '| mentos de la

Iglefia.. (II. VIU); <TABLA DE LOS SERMO-\\nes ç ay en estos difcurfos pre-

dicables, dentas
\\ de los particulares capítulos que en [j ellos fc contienen-. (H. IX) ; a

(luas cols. por pagina: <TABLA DE LOS LVGARES de la fagrada efcripta ra,

que eti estos Difcurfos
|i
o en poças o en muclias palavras van declarados : ... «(ff.X

a XV e frente da XVI) ; tauibem a duas cols. por pagina : 'TABLA DE LAS CO-

SAS \\incmorables y mas dignas de conflderaclon, que\' en eftos Difcurfos Predi-

cables lie la diginidad Sacerdotal fe\\contienen.- ; fecha com a indicação: Fin de

las tablas., a que se segue ainda, por remate, o colofón: EN MADINA|ldel Campo,

por luan Cu-||dinez de Millis. ||Ano de M.DC.II1I.> (frente da referida fl. XVI,

fL XVII a XX e frente (verso cm branco) da XXI).

De fl. 1 a 270 decorre o texto piopriamenle dito da obra, a que põe remate os conhe-

cidos dizeres : Laus Deo £> Virgini Marim atque
||
Beato Francifco.

Na composição tipográfica, perfeita e embelezada de varias letras iniciais de desenho de

fantasia (gravura em madeira), empregaramse caracteres redondos e itálicos de vá-

rios corpos, sendo destes ultimas os de corpo menor nas notas e citações margi-

nais que acompanham o te.sto.

Obra, no seu género, bast:inte apreciável. Edição primitiva, e parece que a única até

hoje vinda a lume. RARÍSSIMA; Salva não a possuía. Belo exemplar.

34ârj— Van Halen (T>. Juaíi).—Mêmoires de U. Juan Van Halen, chef d'Étal-

.Major cl'une des divisiuns de l'aimée de Mina, tm 1822 et 1823. Pi-eniièro

Paitie, conlenant le récit de sa captivité dans les cachots de rinqiiisilion

^ il'Espagne en 1817 et 1818; de son évasion, etc. Accompagnée de pièces

(P ^ jiistiílcalives, et oriíée du portralt do Tauteur, des fac-sitniles des signa-

Uires des inquisiteurs, etc. Paris, Jules Ilenourã, Libraire. . . M.DCCC.

XXVI, (A meio do verso da fl. do ante-rosto: «Imprime chez Paul Re-

nouart...»). In-S." de lV-vij-335-I pags.

SECOND PaRTIE, conlenant le récit de sa campagne au Caucase,

sous Yermolow, en 1810 et 1820, et de son retoiír en Espagne, en 1821,

etc. Accompagnée de pièces jiistificatives, et ornóe dn porlrait d'Yernjo-

low, de divers fac-siniiles, el dune carte de la Géorgie. Ibi., ibC, M. DC.CC.

XXVI. ln-8.° de IV-396 pags.

—

As duas Partes em igual numero >le

vols. E.

A carta geográfica da Geórgia e os fac-similes das assignaturas de varias personalida-

des que os dois volumes conteem são impressos em folhas de formato superior ao

dos mesmos volumes, sendo por isso desdobráveis.

O retr. de Van Halen apresenta, na parte inferior, a rubrica do artista que o executou :

Dessiné d'apris Maurin, Paris IS27 ; e o de Yermolow, Paris, IS27.

Livro interessante e apreciado. Edição primitiva, nitidamente impressa. Pouco vulgar.

Belo exemplar.
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34ítj--Vanguerve Cabral (António).—VV.M]GA \\
JUDiflAL,

||
MUMO TJTIL, E

NK.CF.SSAIilA
II
Para os que principiaõ os oflicios ile julgar, e advogar, e

fiara loiios os que lolicitíiõ caídas nos Auditórios ile hum,
||
e outro foro.

II
TlHADA DE VÁRIOS AUTHUHES 1 HATICOS, || e dos i stylos n,ais pra-

ticados nos Auditórios.
II

.4i(/oí-|! ANTUNIO VANGrEUVK CABHAL |1
Ju-

ris-Conlullo lllisbonenle.
||
COM A NOVA IIEFURMAC.AM DA JUSTIC.A jl

E NESTA VETIMA IMPRESSaM CORKECTA, EMENDADA, E ACCRESCEN-

II
lada com todas as lete partes hum noviflimo Index geral alphatetico

de toda a ohra. ||(Vinhela-emblêma da Compunhia de Jesus, lendo ao cen-

tro as conhecidas iniciais simbólicas: 1 II S
;
por baixo destas a divisa :

»ERl'CTOS DLLCIS GUTTURl MEO CANT. 2 » ; etc; gravura em madeira)

II
ClUMBRA :

II II
Na Officina de FRANCISCO DE OLlYtYRA. H Im-

preflur da Uiiiíerfidade, e do S. Oficio Anuo de MDCCLVll.
||
Com todcs

as Licenças neceffarias. || A cufta de António Ferreira Mercador de Li-

vros. -In-fol. de XXII pags. (prels.) ini.ms. e 410-65-122-48-105 pags. E.

As XVI pags. prels. compreendem : frontispício, cujos dizeres (acima textualmente repro-

duzidos) são impressos, cm lintias alternadas, a prelo e a vermelho (pag. I; a II eiu

branco); Dedicatória «AO MELHOR LEGISLADOR,
I|
JUIZ DE VIVOS E iUOR-

TOS,
II JESU CHRISTO ||

CRUCIFICADO., (em caracteres itálicos), subscrita no fim :

.Voffo efcravo o mais indigno || ANTÓNIO FERREIRA, (pags. Ill e IV); .PRO-

LOGO ' AO LEITOR., (pag. V) ; «LICfiNÇAS.. (Do Santo Oilicio.- Do Ordinário.

— Do Paço.) permitindo a impressão (pag. VI); -INDEX || Dos Capítulos, que ft

contém nefie livro., (pag. Vil a XVI e parte superior da XVII) ; e -INDEX <; DAS
PETIC.OENS QUE SE ACHAÔ NAS SEIS J partes defta Pratica Judicial, seguindo

a fua dirpoliçaõ a ordem ai- |t phabetica das palavras da matéria, que fe refpeitaõ.»

(da parte inferior da mesma pag. XVII a pag. XXII).

As ultimas 105 pags. do volume inserem, a duas colunas: «NOVO INDEX 1| ALPHABE-
TICOIJ DAS COUSAS MAIS NOTÁVEIS,

||
Que fe co/ttJm ne/te Uvrv Pratica Judi-

cial, e Reformação da Jiiftlça.'

No frontispicio são impressas a vermelho as Unhas: 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 17.

Obra clássica e estimada. Primeira edição conjuncta das sete Partes que a compõem

;

muito cuidada. RARA. Belo e.\eDiplar.

As cinco primeiras partes saíram primitivamente em Lisboa, 1712, in-fol. : e segunda

vez: Ibid., 1727, em igual formato. E as Partes VI e VII : Lisboa: Na OJiciíca Fer-

relrlana, 1737 e 7750, in-fol. As sete Partes em conjuncto reimprimiram-se : Lisboa,

1842, in-fol.

3427— VaninI (J. C.).— Qíevres philosophiques de Vanini, traduites pourlapre-

mière fois par M. X. Rousselot. (Vinheta com as iniciais do editor). Pa-

ris. Librairie de Charles GosseUn, , , 18^2. (No pé do verso dafl.doantè-

rosto : Imprimerie de !'« Dondey-Diipré). In-S." de XVI-321 pags. E.

As pags. pieis. V a XVI inserem : «Notice sur la vie et ouvrages de J. C. Vanini.»

34ã8— Vapereau ((?.).— Diclionnaire universel des contemporains, contenant

toutes des' personnes notables de la France ( t des pays étrangers, avec

leurs nonas, prénoms, surnoms et pseudonymes, le lieu et la date de

leur naissance, leur famille, leurs débuls, leur profession, leurs fonctions

successives, leurs grades et titres, lenrs actes publics, leurs (jr-uvres,

leurs écrits et les indications bibliographiques qui s'y rapportent, les

trails caracteristiques de leur lalent, etc. Ouvrage rédigé et tenu a jour

avec le concours d'eorivains et de savauts de tons les priys Par.. . Deu-

xiènie õdition revue ei considérablement augmentée. Paris: Huchette et

C« . . . ISGl. (A meio do verso da 11. do ante-rosto : Paris —Imprimerie

^ô
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3IÕ
io ^'

de Ch. Lahwe eí O). In-S.» gr., 2 vols. de IV7XJ-OI2 e de 913 e 1832

pngs. ; :ilém do SUPPLEMEJNT, com 8-181-1 pngs. a duas cols. E.

As xj pags. pieis, do tomo 1 inserem um .PRÉFACE.» (datado e subscrito no fim : «Paris,

le 15 oclubre 1858 HO. V.>) ; e as IV pags. prels. du Siipplcment oiúxo .PRÉhACE.»,

datado e subscrito: «Paris, le 15 octubre 1872. |!
Líon Oakmkk.»

3429—Vargas Machuca (D. Bernardo de). -LIBRO DE |1 EXEíiGIGIOS ||
DE L\

GINETA... EN MADHID... Afio MDG. (1600).

(fU) irontUpiao damos a setjtiinte exacta reprodurão foto-z\)icogi'áfica)

:

LIBRO DE

exercícios
DELAGINETÁ,
Compuçfto por el Capitan D.Bernardo

de Vargas Machuca,Indiano, natural

de Siraancas en Câftilla

laVicja.

Dirigidoai Conde ^llerto FucdY.

E N MADRID,
Por Pedro Madrigal,

^Ano MDC. '

(F(ic-sí»,i7i; de tamanho igual ao do ori(iinal)

In-S." \)0A\. de XVI IT. (prels.) inumeradas e 120 numeradas na frente. E.
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Na frente (verso cm branco) da primeira cias XVI ff. prcls. o rosto do livro (acima repro-

duzido; na frente da fl. II, em caracteres itálicos, a «TASSA.» (datada e subscrita:

«... cn Madrid a ires dias dei
\\ mes de Março de mil y jeyfcientos aTwsWluan

Uallo dt \\ Andrada.') ; no veiso da mesma fl. II as «Erratas., (subscritas por luan

Vazquci dct\\Marmoi): de fl. III a V o Privilegio de «EL REY,. (dal.ido e subscrito

no final : «M.idiid a fiele dias dei mes de || Hebrero de mil y feifcieutos ||
anos

|| YO
EL REY.

II
Por m.indado dei Ucy n^o Uhox.\\Don Luys de Salazar.); áe t\. Vi a

VIII, em caracteres it.ilicos, a Dedicatória «AL CONDE
|i
Alberto Fucar.» ; de fl. IX a

XII o .Piologo.. ; na frente da fl. XIII: «DEL CAPITAN |! ALONSO DE || Caranajal,

natural de la ciudad de || Tunja, en el nneuo Reyno de Ora- 1| nada de las índias, ai

Capitan don Bernardo de Vargas
[|
Machuca. || SONETO.» ; no verso da mesma fl. XIII,

também em caiacteres itálicos, outro Soneto, antecedido da epigrafe; «DON ALONSO
II
DE BVSTOS, AL 1| Capitan don Bernardo |1 de Vargas.» ; nas ff. XIV e XV a

«TABLA
II
por partes y ca-

1|
pilulos » ; a fiente da fl. XVI em branco ; e no verso uma

estampa (gravura em madeira) reproduzindo inu brasão d'arnias encimado por vizeira

e ladeado por folhagem ornamental (primeira nietada da estampa), e um cavaleiro,

montado no seu ginete e de escudo e lança em riste (segunda metade da estampa)
;
na

base da gravura a divisa : - PRIMOR CON FVERÇA.»

As 120 folhas nimieradas inserem o texto ptoptiamente dito da obia, tpie se divide em

quatro Partes :

«PRIMEIRA
II
PARTE DE || EXERCÍCIOS || de la gineta, en q-fe petficio ||

na y pratica

el buen
||
vfo delia.» (folhas 1 a 28)

;

«SEQVNDA 11 PARTE DE || EXERCÍCIOS ;! de la gineta, en que fe con
|1
tiene catrera

con capa y || efpada : carrcra con lança
|| y adarga, efcaramuça, yHhalalla entre dos ca-

II
ualleros.» (folh.is 29 a 59) ;

•TERCERAjj PARTE DE || EXERCÍCIOS |1 de la gineta, en que__fe trata co ||
mo ha de

torear vn Cinallero || cõ rejon, y de las pofturas y leRglas q ha de guardar en las

fuer
II
tes que acometiere, y como || ha de efperar para dar lan-

1|
cada ai toro.» (folhas

60 a 81);

«QVARTA
II
PARTE DE

|| EXERCÍCIOS ||
de la gineta, en que fe con || tiene entradas,

y juego de |; cafias (con nueuo modo)
|| y vna efcararauça

||
partida.» (folhas 82 a 120).

Esta ultima parle remata com o clássico «FIN.»

Na composição tipográfica, esmerada e em que se salient:un letras iniciais de desenho de

fantasia, enipregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

O volume è constituído por dezassete cadernos de impressão de oito ff. cada um : os dois

primeiros estão rubricados, no pé da frente das cinco primeiras ff. de cada um deles,

respectiv.imente : | 2 (a primeira fl. deste primeiro caderno não apresenta a competente

rubrica «1), «1 3, «1 4, 1 5 c «1 «1, 1 •] 2, ^ H 3, 1 ^ 4, «H 5 ; e os quinze restan-

tes, lambem de oito ff. cada nm, rubricados, no pé da frente das cinco primciías ff. de

cada um dèlcs, lespeclivamcnte : A, A 2, A 3, A 4, A 5, a P, P 2, P 3, P 4, P 5.

Livro, no seu género, interessante e muito estimado. Edição primitiva, RARÍSSIMA. Belo

e.xemplar.

No .Calálago ilustrado de Ia Libiería de P. VlndeU (Tomo tercero, Madrid, 1903) vem
anunciado e descrito, sob o n.o 2313, nm exemplar do -Libro de exercícios de Ia

Qineta» de Vargas Machuca, pelo qual se pede 1500 pts. -Salvá, n." 2674.

34:J0~Varnhagom {Francisco Adolfo Úe).— \)K Littbhatura
||
DOS LIVROS

l>h' GAYALLAHIAS
|| ESTUDO BREVE E CONSCIENCIOSO: |1 Com olgmnas yy- a j>

tioviíladis áceica dos originat-s porlti-
1|
guezos ta de vária.s questões cu- /^ iX^^ ^ O

rel.ilivas, taiilo
||
bibliogropliictis o lingiiislicas como his-

|1
loricíis o bio-

grapliicns, c um || fac-simile. jl || VIENX.V. ||
Na Imprens.i do Filho

de Carlos Gerold.
|l 1872. -Iii-8.« de VIII-250 pngs. E.
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Na primeira das VIU pags. prels., que representa o ante-rosto, os dizeres: «Ha Lnip-

EAiuKA
II
DOS

!i
LIVROS DE CAVALLaRIAS.., vendose também na mesma pagina

unia vinheta representando nm cavaleiro armado; na pag. 11 uma «AD\'ERTEN-
C1A.> ; a pag. III era branco; na pag. IV, a preto e vermelho, o '(Fac-siuiile do

Códice 591 da Blbl. Imp. de Vicnna, descripto de pag. lo a =;.)•; na pag. V o

roslo do livro (cujos dizeres, impressos a preto e a vermelho, transcrevemos fipl-

uienlc acima) ; na pag. VI, em baixo, a indicaçiio : 'Edição por conta do autor.> ; c

nas pags. Vil c VIII a Dedicatória ou Preambulo, subscrita e datada no fim ; <F. .1.

de V. II
Viii.NNA, 2 de Janeiro de iSvi.-

As 250 pags. imediatas inserem: de pag. 1 a 195 o tcxlo propriamente dito da obra, que

se divide em doze parágrafos (§. I. a §. XII.); de pag. 197 (a pag. 196 em branco) a

215 as «NOTAS.», que, em numero de vinte e duas, fecham com o usual — "PIM.-

;

na pag. 245 a «ERRATA.» ; e de pag. 217 a 250 o .ÍNDICE., (dos Paragr.ifos e da»

Noias).

A .ADVERTÊNCIA.» que vem na segunda das VIII pags. prels. diz ti.xti'almenle ; -Ibi-

primem-se deste livrinho cem exemplares emijvelino que cerão iiuuterados antes de

poslos em venda. || Outros exemplares se tiram em papel de menos corpo,
||

p.ira se-

rem enviados pelo correio a alguns juizes com- 1| petentes »

I ivrinho interessantíssimo e muito estimado. Edição de esmerada execuçíio tipogiáfica,

impressão mui nítida. Exemplar (n." 31) da tiragem dos cem teita em maíjiiifico pa-

pel velino ; com óptima encadernação e perfeitamente conservado. MLMTO RARO.

rSiai REFLEXÕES ClilTlCAS
II
SOBKE O ISi.KlITO bO SKL-ll.n .MV

IMPRESSO COM II O TITULO DE
i|
NOTICIA lU) (iH.\S!I,

i|
No kuno !!." da

Collecção do i\'oí. VUr.
||
A^-omipmúiaãi^ s <le interensantes noficias hihlio-

fjra-
i
ficas e importantes investit/açõrs hhtoricas

\\
I'(;r, |] KKAN' ISCO

ADOLFO DE VAUNHAGIÍN ||
SOi;iO ( OliliESl OMiICNTE DA ACADI .MIA.

||

(Emblema da inesuiu Academia ; tifav(ii-;i e'ii ii;,i'li-imi
!| I iSBOA.

|t
.NA TV-

fOGUAFIA DA MKSMA .ADADKM !A.
1|

- - P:i'.t, Id-I." de IV-I'2U

pags. E.

Escrito interessante e muito apreciado. RARO. Exempl.lr levemente m:inchai'o peU
agua.-Dr. José Carlos Rodrigues, Bibiioiheca lírasiãcitíc, n " 2J1-I.- Relaliv.Dienle

A mesma obra, vcja-se, ni Primeira l'arte ao ("alÃlog", o ailigo : CoUccção de noti-

cias... (n o SOO).

35':!2 iHEoniiU)
II
BiUGA " E OS ANTKiOS |! imM.ANt.ElIU-S OK THoVA-

DORES:
II
Pkovabàs

;| I'aH V SE JINTAUEM AO ITiOCESW.

Não tem frontispício próprio, vindo os dizeres, acima transcritos, no alio da primeira

pagina, e seguindo logo o texto, que no fim é datado e subscrito; «Vienna, 2 de

Fevereiro de 1872. |] V. (isto i-Varnlmge;i), e por ultimo o registo tipográfico e a

declaração :

i\a iniprensa dn Filho di) Carlo.s (jorold.
||
Eilirrui por cunia do a\iti'r. —Iii-

8." de -24 paps. B.

Opiisculo interessante e muito estimado. RARO. Bom exemplar.

• Vej.>->:i! o aiti}ío: Roteiro da viagem qiK" ciii dnsi-oliriíatiilo da Ín-

dia...

Varon.— Do la laiij^iio l.diíic.—Veja se: Macrobc.

Varren (/>. BasHio'}.- Veja-sc, no Supplt-inento final: Beiítivollo {Guido}.
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3'i;53-Varthema (LHrfouíc").— CE ^'"""'"^ii-' í"'l "Ciicmlile riuon... ScnUln.

[Iki froiiltspieio damos « exacta rciirodunw fulo-:>iicogrãlifíi ifve fCijiie) ^^^V
' /p'^ '-^

e:3&ncrmot>c\ vencrablcvaron
micer :iLmõ patridoromanotcnel
qm\ aiêía mucba parte £>cía cíbío

pia iBgipío: t cntrábae Slrabíae:
Sina tia 3ndia. iôuclio &c larm

et) romance po: iCbííftoual De ar^

C09 clcrigo. TRunca baila aqui im«'

p^cífo enletigaacafteUana.

(O original niefJe 223x10!')'"'")

ín-fiil. (ie lu. ir. nuiuei-adas na frente o uma inumeradn, rin:il. K.

A Í.ICC (verso em branco) da primeira das Iv. ff. nums. constilue o froutispicio do li-

vro (acima reproduzido em foto-ziíicogravura) ; na frente e parte superior du vctso
da fí. ii. o texto do Vvi.lUiflO, que segue apôs a epigrafe descritiva:

CE Jtiiifrniic 5il itciirrnliU' unrò mirrv Çuiâ va ||
tricia líúiiinno : ri

ilitnl niciiln imicljn nnvte òcUx cUjtiniia ©flipto : ij ritUnmtins axa || bins
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|iirin ij In JiiSin. gurlln bc Inlim rn rmiiniur pm Plliririminl òt anos
ílrriflo

II
ij ^iri3i6^l ni mui rniariiío ij imiij noblc fcfmr : ri ffíior iioit

gicgo lopc) i\e nnlriin-
1|

iin nirríiinii» ij (Cniiaiiiflo icln fniuin ijiílcfin

ít 5tiiilln.
li
ynilorirT.

n.T parte restante do verso da mesma fo. ij. o

CE ^niiimnito ^cln ulirn.

;

na frente da ÍH. tij. (pela respectiva rubrica ou epigrafe) e na disposição que
mostra o seguinte vtac-simile. íoto-zlncográfico, bastante reduzido (o original mede
2-10x1 54nini)

:

C^tincrario tnrla cíbtopta áSgípto cntrambae
,

aralíaíi jjyrfu Sina itow la Jnoia.Sacaoo ocla icnçualaiina 01 nudiro vulgar

£4llelLjno;mtci-p;a( í^lpilttOujrwarcoocUngo, •

«:Capitulo pmcro t)e
ta cuioao oc SUc^nona.

algunoç
ponienojracfpant

jtancoff Ddii caufa

XX aqucfta mi par*

'noa:quiricff JJbcr
;lara3onomtttoce

!mi p>opofito:ocuf

í ftn wi5»-f3bcrno
aiicrmc otraaifa nwmoo fino jqlu que
flotri>8nwctwitãbi«nmooio;to9 quaUa
buueron gran OcfTco j^cnarpcaoa cobPií

Ga DcverU rcoonoe^ oct cníuolb.i&npo

rlóxitoqutmuctxíBpartcBCdt» rcgio

nespo! 303 l?an ficio nuit trcqucnracaa z
crammac>aflpojotro6;po;auamaflcDn>

nnuo pafTagc para cUasrDítmnine 01 mi
poifanuoito;folamãc aqucDae partes o
luçarcBp a xxrrquímoios ouicflin fiDo

viliasDdos nucltro8.£ po; tanto pamc>
to 01 bucna tx);a ot©maia : quiero ocí

Jirbcdja p;imeroo;aaon a oiogi inuoca

OOliinõbíctenotmosnucfh-a8vda9:T:n3

negânDo po;d mar llíçamos a aicran<
ona cuioao occgipto.lc cooiaofofl oc ver

nueuascofaKcomoloaquí muj ffOiãoa

agua frcfca Dcfrcan:pamrníxinofl ocdla

como Ocpartrt^a poi otros bic vifta: ^ cn«

iraoos po; et ÍRilo renimos cn Babilóia:

ala qual cn niiwncpoa Uaman d JCapo.

CCapitu!o.i).t)e JÔabí
Icmaoubao Dd TRilo.

Si como cerca ocla ouDaO De
Babilónia llcgamos: cn tanta

mancra me efpantc que a penas

iJquafi lo (.KiDiia cotar, ignípcro

ocfpuoí q algo mafi noo acerca mexi a cila

tpooimos vala ix Dên o:parcQOmc Qcr;

to algomas mcjiojqth: po: aca DtjcpojíJ

nocs tanto granixquátò po7 aca ia rama
C8;ni tan poço esma^o} en draiico que ta

auoao bc |Koma:ax>nq C8mu^masUcna
o t7abitaDa:f^cfto po:g ticncmucfxieinas

mo.'atX);e8 : empo lo q a mucíjos engano
fiicfôlaecafcrtaet arrabalcalosquate
cflan wmoiDOB cn mfinitoe bamoecomo
alooidasrf pojcílopcnfaron muctxwio
PO aqucllo fcr parte Dda Wcba cujoao : lo

qualainíngiiamantra esani:po:quc(0
poeaqlloebamoBo arrabaleseftá apar
tdooooda auoao poj ooe o três míllaaE
cn lu pardccrmasron aloeas^oira cofa.

lEnlo oc mas no mepancfe agcna t)9)cr

muc(>o ai cafo gaitar tpo cn cóiar lanane
raoe fu líf? coiílúbjcs.pucB^efta í^ da*
ro a tooos toca aqucUa parte leró mo«»
;: toniaDt3oe : oelos qUb es ferio:d folCfl:

fli qual firué L.iflto;naDi50S^aUa Wji ma
maluccwt aloé tomapi308 losmoíos.

CCapitulo.íij.&ela cíu
oaooc Bôintot Z^npot/EOda duoao
«iComagena.toda Siiia/t vna áu
oaDDdlaaíaqualoijcn Zncp:jnorofro»

llamamos Slntíoc^ia.

£íO me qnaTi afabienoas oecô
tarlael?a5fcDa8:riâ5a8/frerciw

ra le granócía oc Babilonia;j
t»3crmenaó Óloe mamalucco

o cauallcroti to?naoi5os : po? fcr íoTao yn
quafi íabioaa J^eraoaMes a Bablló<
maaubao como diííod THilo:nauegáoo

po: la comete ól Dicíx) ndo Di la budta 1^
31a 2llcran0!ia. y entranço pó} miefbx)

marmc-oacrraneoíllcguc a titnnto cmt*ao
cela plTouaa fpiopinqua ala firia : aoon
OiclluucalguncBbias.ilaql oucaocsoc
mo306:jc9 baftefaoaoc rocwplaacolas:

paíTalcdmnralccrTCOO! ciioomuroP:!;

BotKDímas muro finopc; oonwd raar

11 11)

principia o texto do 3tÍlH'nu-Í» propriamente dito, que é dividido em sele LiBros,
t vai terminar quasi no final da primeira coluna do verso da f 0. lu. ullinia das
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folhas numeradas; segnindo-se depois (restante parte do verso da referida fc. lu.)

uma

C (L-il|inliu'iou írl iii- 1| tnpvflr no írrínr.

que fecha pelo clássico

CEiíío grntins.

Na foUia inunieiada final vcni apenas, a meio da frente, o coiojóii tipográfico, de que

apresentamos a reprodução foto-zincojráfica (o original mede 37 X lOOmm)

;

Cá^ucíitimclTala ptcfenteobza
enlamu^noble^ leal cíucao dc Scuillapoi

^accbo cróberger alcmaii. £nel ano
ocla cncamacion ocl fdíoz oc

fl&Ul 1 qumicntoe

E reçnte.

*
Na composição tipográfica, a duas colimas por pagina, bastante esmerada e esmaltada de

numerosas letras iniciais de váiios tamanhos, representando algumas lindos desenhos

decorativos (gravura em madeira), empregaram-se formosos caracteres GÓTICOS de

dois corpos, os maiores dos dizeres do frontispício e na primeira linha das epigrafes

dos sete Libros e dos Capítulos ctu qne estes são divididos, c também na piimeira do

colojõit tipográfico final.

O volume conta sete cadernos de impressão de oito folhas cada um, lubricados, no pé da

frente das cinco primeira? ff. de cada um deles, respectivamente: íl \\ (a primeira

folha deste primeiro caderno, por constituir o rosto do livro, não apresenta, como é

usual, a competente rubrica ít j), rt iij, ft ÍÍ!J, fl U, a S j, fl U, 3 itj, íití,
fl U.

Na numeração das folhas nota-se somente uma errata : a íí. fl'}. está rubricada

éo. ru.

Os sete £Íl'VOS que formam a obra são :

CEíHivo primtro, sem timio, coui xxi capítulos (dWiipilul"- {'IIU'1'Í ÍT

II
In íiii&n& Sc aicnuiaiin., a CE (íin'itii. rrj. vuriv-ií cl 1| imn- luTiiirjo

lio ticiic vmcrtos : ui ft vufôc iimtrflar íir miclir.i

;

CEíiluc fcfluyío íit
!|
íXrabin la íclif., com xvi capítulos (C <'iiH'it"liJ-

j. íc In riu-
il
ônS ír (llirjn ij bc |"ii nliuiiSniutn., a CE<Cnpituln. ruj. X

unn
II

tjfln riiln rtliiopin llnmníifi línvbnrn : ij Sc n los mmníiorcs

bílln.)

;

CCíilivo U-iTírti .s Ins
II

ia|'rts íifht itcrlin., com vi capítulos (Cffinpi-
tiiUi. j. ir nlgunns riu

!i
anítcs ij (.mrrlns 6rUn., a C^ipiliil'. ui-

iiclrt liuiiníi
II

lIrtllIn^rt r"'!'^' lniiguntr : ij 6r riMiin ti tnn
|| flrnn^c rouio

In riuônD Sc linlúlnuin : ij ôíl
||

icij .sUn; prrfns lU iiunl llniimu ôo-

CCçitu-í primcio ^c
||
Ins rnrns Scln 3iibin., com mi Capituios (C ("""P.

j. íic unn riuíin&
|1 m In rniSin In iiunl H aijt Cnmlinin : ij rs 11 nliuii-

aniitr ru toSns Ins rnrns., a CECiui. rij. írla riituô || ír FnHmtnit:
Ins iil rs rnln ijit&in : -t Sc nl

\\ ginios htgnrís otros cnln bicljn iju-

bin.)

;

VOl. II í .
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Cíibifl l'clllm^o nill oiif U l>ntn ^ílns rofns ^rln Jiiiiin., com xxiv

Capítulos (CE crnpitiila. j. Ma iiimi |1
crcflflt ij fnmo)n riuín» iic ffinli-

nit., a CE('''U'i- »'t''"J- íT roíiict
II
miiclm ttipin íc flítr iiiciir nlli nln

nu6iui
II
if rnliiiit yn\ iiniinr uim ficvtn iiiíiulgcrin.)

;

CLÇibro. iii. Sflna ro-
1|
fns í\ut nij mi In 3iii)in., com xli Capítulos

(C (ínpitiilí pviíitni)., a Coín- *'li. >< "im ImliUln Ti
miicvô los por-

lufliirfís fdluí' pniiniúos.);

CEíilT» í"'" ttijiopin., com IV Capítulos (C ^f «Pi- Í- P"rilllC Crtllfn
II

|c

l]tji> a<\\a mcnrfon íc rlln., a CEffnpi. iiij. írl mlui íí luivmi rfiic-

initrn.)-

A C-Vluirtnrimi ftCl illlcr^jrftC nl Jctíor t deveras interessante e, pelos valiosos

(lados que oferece, de muito merecimento para a liistória e bibliografia da obra,

pelo que a transcreveremos aqui :

1(0 qiiirc òtun òc \mm níiiii nl II mim ftcfln nlnn pru&cutr le-

itor il
rumo rftr »irl|o iiiurr Juiâ íc

||
tuuilicmn 6t|>)iirs S

^~ IniíUo n f" 11
'ifri'" fffi''"'" loí"" '" n-lncioit ^clo lí nuin

||

m uifto /-c-
^cr^ulMrrto rn Iciiflun ©ofrnmi. ffi 11 nffi crrritn In

írSiro o mnSniiin nflnrflnin II
ron&ílTn íf »Urn. $n qiinl Kirlm rrlnriõ

||

acrpucs uu cloiiiirntr unroii nnmn6o ^r-
II

rljniiflclo tnrnunlriifc bolmo

fii Intiu : ij In 11
r\úi\\o nl rcucrriiíiiffimo fcnor íon tírr- U iinr&iiio mnin-

jnl: tnrSriinl 6c fniuln tni;. II 1) rftn nur tii Intin fc l)i)o oiic m:^U\

liol-
II

lii cn miíftrn Irinnm rnrtrllnim: v"-' '""í'" '' i*" S'' muij ríum6o

frilor íPit pirflo In- 1! m »<" nutcgniin arrríiiniio ij rmioniao « íifln fniUn

ilillcfin íií Sruilln : |o tmjo nm
||
poro i| fnucr In off publirnr. fô liicii

fc ijo
II
niic nlgiiiios ffníviílofos linllnrnu ponit ii

tiirn nlgo qiir moríicr

CHclln: o cu fu inttr- IHJvrtncioií. (Çnuifro ftclo primcro no fHro:|l

Viirs n mi im fc Impiiin tiiir cl ncicrtf riilo
|1
iiuf iiijc :

o no. m i\m m
Ic rrcijcrr untjn i) || urnlu : o mnSc lo mríiir: romo íiiro ri otvo:

11 u

íirfcnrnrn. O-ulo ímò« Im ff fnUrr ti q I nltio riiitirrf i\ In trnrincioii

btflr Itluo furlimutj 6if)inilt(i|"n : nfli pni iio ít pii6o mtcr
||
In òt

toffmici : fomo por írr ri hilin nlflo rr- II
?io i) Íirn"nliri6n. Mgo rrjio

\!oi(\ romo fnr |l
tiittrprrlr ri q lo tompufo j &rmo|"lrníi|) nlp ||

nnô uc-

!cs rlo(|iuiuin r rfrõKio tonto lo n &í-
II
Jin í "'"^ V^' f"'"'* " tõjfttn-

rne fc nnin íic H fnrnr : ({ no porli Ins pnhunns Mtiilio lo 6r
|1
moftrnl

rcn. ij rn mudins rofns uf» « "lun
jl
bloslproprior. :

no l|nllnSo pro-

pios iJn ac-
II
nioflror fu intenriõ : ij nffi fiic por furrçn o

|i
ntrrlnr nm

fu propoftto : o rrrnr juntnmrn ;! Ir ronrl. ÍJrro roiuliii)ríio rurgo nlci'

utr-11 tuoloú Icctorrs iinc cnlo giir nrrrtc rcribn '! iirt írobnio pncs f"'-

lionrfto I) por Iro frr- 1| nir npnrnnao Irs iinnins iiminurto ar iVu-
1|

toí..

c cnlo iinr no birn birr o crrr : rontrm- [|
plcn mi uoinntna une fiit ntcr-

inr : ij no nl
ll
arfiinrio 6c mi mnno : qur l)i|0 lo ii mi po- II

brc initrmo

Ic mniiao. $0 nunl fi fintirrc||íi nífi ]t imjr oforr «brir In piirrtn n

otrns
II
ronúns iiur lirdins tciiflo : Iní- ilimlci rou illcmor rrconaiíns

clpcrn» Ins niictins nnc li
írncrn r|"tn iiiir Srlnnlc Imn rnbiniio. !l CLS"'

iU"ntin;i.
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Obra assáã importante e interessantissinia a muitos respeitos. O autor percorreu durante

algum tempo os locais que descreve e foi testemunha presencial dos factos e suces.

SOS que magistralmente relata. É por isso a sua obra um trabalho de allissimo me-

recimento e valor para o estudo e conhecimento exacto da respectiva história, e das

condições terrestres e maritimas em que estavam os antigos paizes da Etiópia^

Egipto, Arábias, IVrsia, e sobretudo da índia, por (ins do século XV e principies do

XVI. Tem Capítulos realmente notáveis acerca dos descobrimentos, administração e

feitos militares dos Portugueses ua Índia e era outras partes do Oriente; dá noticias

curiosissimas e mui circunstanciadas sobre o governo, policia, usos, crenças e cos-

tumes dcs vários povos dos referidos paizes; fornece ainda preciosos dados para um
estudo especial das cousas, comercio e especiarias não só das regiões citadas mas de

muitas outras povoações ultramarinas.

Do grande conceito e apreço que esta excelente obra de Varthema tem disfrutado desde

o seu aparecimento no mundo das letras até nossos dias, dão testemunho eloquente

as várias edições que tem tido, tiinto no original italiano como nas versões em idio-

mas latino, castelhano, trances e alemão.

frimeira edição, esmeradissiui.i, da mui correcta versão castelhana feita por Cristoval de

Arcos. Os seus exemplares são EXTREMA.\ir;\'TE RAROS, e por isso de excepcio-

nal valor real e estimativo, mórmentp quando completos e tão perfeitos como o que

aparece agora, que bem pode dizer-se, sobre o seu estado de conservação, verdadei-

ramente impecável.

Relativamente a Ludovico Varthema, seu ||tÍUCVnrÍ£i, versões e edições, veja-se, entre

outros autores: Brunet, Manuel da líbraire, tomo V, cols. 1093-1095; e Suppkmeaí,

tomo II, cols. 844-S45;-Leclerc, Bibliotlieca Americana (1), n.os 355, 411, 412 e 413;

- Ternaux-Compaus, Bibliotliéque asiatiquc e africaine, n.os 90, 92, 112, 113, 118,

121, ni, 135, 140, 141, 159, 207, etc.

:!'i34—Vasconcelos (Aifoslinho Manuel <ip;.— SvcessíON
1|
DEL SESoP, IíEY

||

DON FILIPE SEGVNUO
||
en la Corona de H PORTVGAL |1

AL EXCELEK-
TíSSIMOWfeuor Conde Duque, &.

|| DON AGVSTIN MA- 1|
nuel y Vaícoii-

celos, Cnuallero de || Ia Oraen de Clirifto.
||
(Grupo de peqs. vinhetas

ornameiítuis)
||
CON PRIVILEGIO.

1|
EN MADRID, Por Pedro Tazo

11
^11 Auo M.DC.XX.MX.-lii-S." \wa\. do IV fí. (prcLs.) iiiums. e 108

nuras. na frente. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o fromispicio com os dizeres

acima transcritos ; nas ff. II e III, em car.ncleres itálicos, a DEDICATÓRIA.» ao

Conde Duque, d,itada e subscrita no fim: •... Madrid y Deziembre i. de\j6jS.\l

Don Aguftiii Manuel
II y Vafconcelos.» ; ua freme da fl. IV as Aprouacianes por el

Ordinário.* c \<Por eí Conjejo, e a; 'ERRATAS.* ; e no verso da mesma fl. IV

a 'Suma dei priaitegio.* c a «Suma de la TafLi.»

De folha 1 á frente da 108 (ultima) decorre o texto da obra propriamente dito, rematado

pelo usual «FIN.* ; e vindo, no verso da mesma fl. 108, a meio, o colofón final:

E N M A D li I D .

For la viuda de Alonfo Martin,

^àOy^'

Ano M. DC. XXXIIII.

(1) .-BIBLIOTHECA 1 AMERICANA \\
HISTOIRE, QÉOQR.XPHiE, \\ VOVAQES,

ARCHÉOLOaiE ET LINGUISTIQUE DES f DEUX AMÉR1QUE8 : ET DES ILES

PHILIPPINES
II
RÉDlGÉE||PíK Cii. LECLERC

1

(Marca dos editores?) |! PARIS ||

MAISONNEUVE ei C.'S, LIBRAIRES-EDITEURS H iS, ocai vor.TAiKE, 25.
|!
-

|1

IS73 8l-87:> (N'o fim do volume: «ACHEVÉ D'1MPR1MER || te premier juin mil huit

cent soixant-dixhuitll par Esperance Cagniard de Rouen
;;
pour Monsieur Charles

Leclercjjaux frais de la librairie || Maisonneuve et C'^ ||de Paris.»; no fim do I.o

Supplement : .DIEPPE|| IMPRIMERIE PAUL LEPRÈTRE & C'«> ; e no fim do 2.o

Supplement: .I.mi-rimekie Paii, LtpKÍ rKE.-RouKN, 75, kle m. i.a Vicomtí..). In-8.o

gr., um vol. e dois suplementos de IV-XX-737-II!, I1-102-1V e 127-1 pags.
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I^IP'

i'^

Na composição tipográfica, bastante esmerada e em que se destacam duas leiras iniciais

de desenho de fantasia ( gravura em madeira) e imi cabeção decorativo de pequenas

vinhetas dispostas simetricamente, aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de vários

corpos.

O volume confim quinze cadernos de impressão : o primeiro, de quatro ff. está rubricado,

no pé da frente da seginida e terceira ff., respectivamente : § 2, § 3 ; os treze imedia-

tos, de oito ff. cada nm, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada

um deles, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4 a N, I^ 2, N 3, N 4 ; e o imediato e

ultimo, de quatro ff. apenas, rcs]iectivamente : O, O 2, O 3. Na rubiica dos cadernos

não se empregou a letra J.

Livrinho, relativamente ao assimto que versa, muito interessante e apreciável ; estimado.

Edição mui c\iidada, nitidamente impressa. Os exemplares são actualmente MUITO
RAROS ; Inocêncio diz que não viu mais que dois ou três. O nosso exemplar encon-

tra-se belamente conservado, e isto decerto o torna mais valioso. —Azevedo Soares,

Bibl Nobil. Port, p.ags. 18-19 ;- Garcia Peres, Cat. raz., biogr. y bibl., pag. 550.

;1435- VIDA
II
DK H DON DVAIITE

||
DE MENESES,

||
TERCERO CONDE

||

DE VI.\NA.
II
Y SVCKSSOS NOTA-

||
bles de Portugal en fu liempo.

\\
POR

DON AVGVSTIN MA- 11 nuel, i Valconcelos.
||
A DON DVAUTE LVlíi DE

ME\\ne/eii, Conde de Tarouca, dei Confcjo^defu Magefltid, Comendador
\\

de Athufeirn. || ||
Gon licécia de la Inquificiõ, Ordinário i delRoy

II
EN LISBOA.

II
Por Pedro Craeabeeck Inifreffor delíleij. Ano 1627. ln-4.'

II IT. (prels ) innms. e 167 nuins. na frente, afora mai.s iiinainum., fin; £.

Na frente {verso em branco) da jirinieira das duas ff. prcls. o frontispício, cujos dizeres

.icima reproduzimos ; na frente da fl. II, cm pequenos caracteres itálicos, as «LICEN-

C,AS.- permitindo a impressão do livro; e no verso da mesma fl. II, em caracteres

itálicos, e Dedicatória «A DON DVARTE í|
LVIS DE MENESES

|1
CONDE DE TA-

ROVCA,
II
dei Confejo de fu Mageftad, || Comend.'.dor de Al- |l bufcira.» (datada e

subscrita no fim: .... Guarde DiosWa V. Senorla muchos anos como dejseo: de ml

eftu- ,1 íUo, a 20. de Maio de 627. |[ Don Auguttin Manuel,
||

i Vafconcelos.»

De folha 1 a 107 decorre o te-xto propriamente dito da obra, que se divide em cinco Livros,

cada ura dos quais precedido de um Argumento. A folha inumerada final insere apenas,

na frente (verso em branco), .is «ERRATAS.

>

Na composição tipográfica, muito csmeiada c em que se salientam letras iniciais de desenho

de fantasia e florões de remate ornamentais (gravura em madeira), aplicarara-se caracte-

res redondos e itálicos de vários corpos; e a impressão, .bast.inte nítida, feita sobre

magnifico papel de linho, uuiito espelhado.

O voltnue conta vijite c dois cadernos de impressão: o primeiro, de duas ff. apenas (as

l-uels.), sem qualquer rubrica ; e os vinte e um imediatos, de oito ff. cada um, rubri-

cados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada uni deles, respectivamente

;

A, A 2, A 3, A 4, a X, X 2, X 3, X 4. Nas lúbricas não aparece, como é usual, as

leiras J e U.

Livro muito iutercssautc e de muito valor para história de Portugal em geral, e especial-

mente para o conhecimento e estudo das nossas empresas militares cm Africa (Ceuta,

Tanger, Fez, etc.) durante o período de 1414 a 1450, isto é, durante parte do reinado

de D. João I, todo o reinado de D. Duarte c parte do reinado de D. Afonso V. f:dição

primitiva, e a.iiuica até agora vinda a lume. MUITO RARA. Belo exemplar. -Garcia

Peres, obra e local citados. <'

34:!i) VIDA.
li
Y

II
ACCIONES

||
DEL BEY DON IVAN ||

el Segundo, Deci-

inoiercio
II
de Portugal.

|| AL ||
Serenifsinio Príncipe de Ias Efpanas, yjj

Niiciio-Muiido D. Baltylar
||
Carlos.

||
POR ||

Don Agvftin Manuel y Vafcon-

celos, Ccmdlero
\\ de la Orden de C?i«/ío.l| CON PRIVILEGIO, ||

En Madrid.

En In Imprenla de Mriria
|| de Qiiifwnesi || ||

Ai"io M.DC.XXXIX. 111-4."

de XVI p;igs. (prels.) inuiiis. o 348 (aliás 350) nums. E.

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte: dizeres do írontispicio, acima transcritos

(pag. I ; a U em branco); Dedicatória a D. Baltasar Carlos (começa pela formula:



Lr - -

Ante rosto alegórico do livro descrito no Catálogo sob o n.o 3437.

O original mede 206XH2bidi.

(Pag. 689)
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• sereníssimo
II
SENOR.', e fecha pela rubrica do autor: Don Aguftiit Manuel

[]

y Vasconcelos.) (pags. III e IV); «APROVACIONES. || Por el Ordinário. ||
EL DO-

CTOK AGVSTIN H Barbofa Trotonotario, y luez ji Aportolico en efla II Corte ,!
Por el

Confejo. II EL MAESTRO GIL
II
Oonçalez de Ávila...» (pag. V); -Suma dei Priuile

gio.> e -Suma de la Taffa.' (pag. VI); ..Erratas.> (pag. VII); «Fee dei Corrector

general.» (£/ Licenciado Mareia') de la Liana.) (pag. VIII); e . o Prologo ao Leitor,

antecedido da epigrafe: «HERNANDO DE SORIA |I
Oa'luarro, Chantre de Ia Santa

II

Iglefia de Cordoua, y Capellan |' de Honor de fu Mageftad.
i

AL LECTOR.. (pags.

IX a XIV; as pags. XV e XVI em branco).

Na composição tipográfica, esmaltada de varias letras iniciais e de florões de remate

ornamentais (gravura em madeira), empregaram-se caracteres redondos e itálicos de

v.írios corpos, sendo os de menor corpo nas notas marginais que acompanham o

texto.

Obra interessante e valiosa para o bom conhecimento do reinado desse grande monarca

que a Historia cognominou o Príncipe Perfeito. É dividida em seis Libros, tendo

cada um o respectivo Argumento. Muito estimado. Primeira edição, que Inocêncio,

erradamente, diz de 1629. BASTANTE RARA. Belo exemplar. No verso da guarda

da frente tem a seguinte nota do Conde de Azevedo acerca do facto do exemplar

apresentar em duplicado as pags. 139 e lõO:

«Tem este livro a talvez singularidade de que as paginas 159 e 160 se acharem repe-

tidas, sendo todavia um pouco variantes os seus conteúdos; é de notar que a folha

repetida faz sentido com a pagina 161, que se lhe segue, em quanto que a primeira

de igual numeração não faz.— K. Azevedo.>

A obra de D. Agostinho Manuel de Vasconcelos, traduzida para francês por De VV.,

publicou-se então sob o titulo

«HISTOIREIIDE LA VIE ET DES ACTIONS
jl
DE

II
D. lEAN II. || TREIZIESME

ROV
I!
DE PORTVOAL,

i|
DICT1|LES PLVS GRANO ROY, FILS||í/« meiUeur

homme. Traduit de VEjpagnol de D. A\c.vstin
||
Em.4nvel et Vasconcelos

I|
Gentil

home Portugais, ^ Clw-': ualier de 1'Ordre de C/;/-///.
1|
(Pequena vinheta tipográ-

fica ornamental) ' A PARIS, :, Chez Lcws Venuosme Libraire, demeurant |! rue de Ia

Pelleterie à 1'Image S. Nicolas, vis |: à vis de S. Denys de la Chartre. i

II

M. DC. XLI. ;, Aaec Priuilege áu Roy. In-S.o de IV ff. (prels.) inums., 447 pags-

nums. e mais uma inum., final.

As IV fi. prels. compreendem: frontispício; Dedicatória -A MONSIEVR, |! MON-
SIEVR

II
ACERE, " CONSEILLER ||

ET SECRETAIRE ||
DV ROY ET DE || fes Finan-

ces.» (subscrita: «MONSIEVR, || voftre três hunible, & tres-affectionné fcruiteur,
II

DE VV.»-A pagina inumerada final insere apenas o «Extract du Priuilege du Roy.»

(subscrito : «Par le Roy en fou Confeil, H CONRART.>), e, seguidamente, a declara-

ção: «Acheué dlmprimer ce lo.
||
Aouft 1041.1 -Garcia Peres, idem, idem.

3437—Vasconcellos (P. António de).-ANACEPHALJ':C)SES
||
id elt, SVMA

CAPITA
II
ACTORVM REGVM ||

LVSITANI.E.
||
Auctore P. António Vas-

coNCELLio Societatis
||
Iesv Sacerdote, Theologo Olyíipponenli. || Acceffe-

runt Epigrammala in fingidos Reges ah infigni |1
Poeta Emmanviíle Pimenta

11 eivfdem Societatis.
||
Et illoruni efíigies ad viuuni exprellae, cura, &, Iiini-

ptibus
Ij
Enimanuelis Sueyro Regiae Catholicae Maieítatis Aulici

|| Familia-

ris, Equitis militiae Saluatoíis noftri Jesv || Christi ; & Doniini de Voorde. H

(Pequena vinheta ornamental)
||
ANTVEPPI.E

1|
Apnd Petrum & loannem

Bellcros.
|1
Anno M. DC. XXÍ. H li

Ciim Gratia & PrivilegÍQ. ln-L°

gr. de XVI pags. (prels.) inums. e 597 nums., além de uma em branco,

XXIII inums. e outra em branco, finais. E.

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte : ante-rosto alegórico (cuia reprodução fo-

to-zincográfica bastante reduzida, damos em ti. aparte) (pag. I; a II em branco);

c^o
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Irontispicio (que contém os dizeres acima textualmente transcritas) ; cm ciiacleres

itálicos, a Dedicatória a PUI LlPPIt IV. |1 HISPANIARVM ];
ETI' INDIARVM

1
REGI.,

(datada c subscrita uo fim : ^Antuérpia: Kalendis Sei>tembiis. M. DC. XXI |! Emanuel

Sueyro.») (pags. V e VI) ; Censuras e Licenças permitindo a impressão da olira (uma

está epigratada : *<Ccfifura Etngrnmmatnm Infigfíi^í poeíce Patris Emauuelis Pimenta,

liçua! hoc ipfo livro contiiteiitur.r-e datada e subscrita» 'Vlirripone. .. Pridie Ca-

lendas Augufti... iõi8.
II
Peinit de Saneio lounne Docior T/ieologus.,.') pags. Vil e

VlUj ; Prologo do «Autor ad Lectorem.. (pags. IX a XI) ; figura da LVSITANIA
(pag. XII) ; em caracteres itálicos, uma poesia cm latim «AD LVSITANIAM.» (pag.

XUI : t.imbém em caracteres itálicos, duas outras poesias latinas <AD CANDEM.»
(pags. XIV e XV); e o retr. do Conde D. Henrique (pag. XVI).

As 597 pags. numeradas inserem : de pag. 1 a 381 as biografias de todos os monarcas

portugueses até Felipe IV, e a /Ipigrammata de Maquel Sueiro; de pag. 383 a 5()2:

.DESCRIPTI01|R£0M I.VSITANI, CVM
.
compendio rerum illuftríum quiv in co

v/y u/J-
II
tur, tàm ad liumanum cuttum fpectantium, II quain ad dlvlnum. A eodem

António Va-\, fconcelUo Societatis lESV Theologo.^

de pagina 563 a 588:

.PHILIPPI II. LVSITANICA
II
EXPEDITIO..

e de pagina 589 a 597

:

«ORATIO
II
HABITA PHILIPPO III.

||
HISPANIARVM REGI ; || LVSnANl.^E 11. IN

ACADEMIA ItEBORENSl. II /l Doctore P. Alplwnfo Mendez, Societatis lefu, facru-

rum \\ liicrarum Interprete.-

(fecha com os dizeres : Viue, Tuos nofíris annis Deus augeat annos.).

As XXIII pags. inumeradas finais contém, disposto a duas colunas, o «INDEX RERVM
IIMEMORABILIVM.IIQV/T; IN HIS REGVM [| LVSITANIA ANACE- 1| PHAL.€0-
SIBVS, ET REQNl LV- 1| SITANICl DESCRII^TIONE

||
CONTINENTVR.., a que

põe remate um lloráo ornamental (gravura em madeira).

Na composição tipográfica, cm que sobresaem letras iniciais de desenho de fantasia e

florões de remate ornamentais igravura em madeira), empregaram-se caracteres re-

dondos e itálicos de vários corpos.

Livro muito curioso e muito estimado. Além dos já mencionados ante-rosto alegórico e

da Figura da Lusitânia, é também enriquecido com 24 retratos dos primeiros mo-
narcas portugueses, incluindo o do Conde D. Henrique, o de Felipe IV, e ainda o

o a lainha Santa Isabel (de que damos, em folha aparte, a reprodução íoto-zincográ-

fica), o do príncipe D. Fernando, filho de D. João I, e o da princesa D. Joana, to-

dos primorosamente gravados a buril em chapa de metal, assim como as duas pri-

meiras gravuras. Única edição que a obra conta até hoje. MUITO RARA. Belo

exemplar; apenas ligeiramente picado por pequenos cortes de traça na margem de

algumas folhas. Encadernação antiga (inteira de carneira), bem conservada.

3438 TRATADO
II
DO ANIO || DA GVARDA,

||
COMPOSTO POLO PA-

-) /)BJE
II
ANTÓNIO DE \nsC0iiCELl.0S,

\\
THEOLOOO DA COMPANHIA

r "iri^ il
DE lESV: NATVRAL DE LISBOA.

|]
(Gnipo de quatro peqs. asteristi-

ÍO
^ ' cos)

II
PlilMElRA PARTE

|1
DA NATVBEZA, ORDEM, E OC- 1| CVPAC.OENS

DOS ANIOS.
II EM ÉVORA \\ C<-m todas as licenças nece/-fatia!^.\\ A

cufta iJe Francilco Sin.õeK Enipreflor da
||
Yniuerlidade de Euora. Anno

1621.
II
Ellá taxado eíle litiio cada folha a reis — ln-4." de lY ÍT. (prels.)

iniims. e 891-60 iiimis. na fieiíle, alem de mais XXXII iniims., finais.

N.i frente (veiso em bianco) da iJiimciía das IV ff. prels. o frontispício com os dizeres

aciíii.i tiaiiscrilos ; na fieiite c na parte superior do verso da fl. II as «LICENC,AS.»
• permitindo a impressão da obia ; na parle inferior do verso da mesma fl. II a «SVMMA
DO PRIVILEGIO REAL

|| comunicado ao imprerfor Francifco Si- |1
uiôes, cõ todas

fuás forças, & pello || raefmo tempo que .los p.idres
|1 da Companhia de IESVS||he con-



Pac-simile de um dos 24 retratos que enriquecem a obra descrita no Catalogo soo o n.o 3437.

. O original mede 185X1 28niB.

(Pag. 690)
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1

cedido.» (termina: «... Ioigc||da Cofta fez em Lifboa a 25. de Agofto. Aiino
||
do

Senhor 15,2. li REV..) ; na fl. 111, em caracteres itálicos, a «DEDICATÓRIA |1
AO

ANIO DE MINHA GVARDA.. (snbscrita no fim: .Voffo alumo, & ferno :; Ant." de

Vasconcetlos.-esln assinatura é em reprodução fac-simile ; gravura em madeira); e na

fl. IV o Prologo 'AO LEITOR.-

De fl. 1 a S91 (esta ultima num. erradamente IPI) decorre o leNto propriamente dito da

obra ; e nas 60 ff. imediatas :

«TRÊS SOLILOQVI- ;| OS DE HVA ALMA COM ||
Deos. E huã inftrucção pêra a

Con-
II
fiffam geral.

>

E nas XXXll ff. inums. finais: de fl.M á frente da XIV: .ÍNDICE DOS LV-
1 OA-

QARE3 DA ESCRITVRA,
||
que fe alegam nefte tomo.» ; cio verso da mesma fl. XIV á

freuie da XXIV, a duas cols. por pagina : «ÍNDICE AlVl COPIOSO DAS || coufas

princip.ies do primeiro tomo.> ; no verso da referida fl. XXIV as «ERRATAS» e da

fl. XXV a XXXII o «ÍNDICE DOS CAPITVLOS, E
||
diuifam defte livro.., que fecha

com o usual — «FINIS.», a que se segue ainda, por remate, uma vinheta ornamental

(gravura em madeira).

OBRA
II
DO ANIO || DA GVARDA. II

SEGVNDA PARTE. || COMPOSTA
PELO PADRE ANTO||nio de Vafconcellos Theologo da Companhia de

||

lefu, natural de Lisboa.» ||
ILLVSTfíADA COM MVITOS, E GRA-\\ ues

difcurfos, pertencentes às viiindes, gj- myfterios principaes
||
de nofsa fanela

Fé, ^ autlwrieada com muitos lugarts
\\
da Sagrada Efciitwa, ^ fanelos

Padres: nm;/ pro-
||
ncichofa, efpecialvievte aos Pregadores.

];
(Vinheta repre-

sentando o Calvário: gravura em madeira)
|| Em Lisboa, com todas licen-

ças neceflnrias: por 1! Pedro Crasheeck Impieflordel Rey. 1622.—ln-4.' de

VIII pags. (prels.) iaums., 1048 nums. e mais LXXXVIII inums., finais.

—

-li di/a-s Parles em deis voh. E.

As Vlll pags. prels. compieendem o seguinte: frontispicjo, embelezado por uma tarja for-

mada de peqs. vinhetas de ornamento tipográfico (pag. ! ; a II em braucoí ; «LICEN-

C,AS.> permitindo a impressão e a Summa do Privilegio Real que vem na Primeira

Parte (pags. Ill a VI) ; Prologo 'Ao Pio Leitor.» (pag. Vil) ; e uma vinheta com as

iniciais simbólicas da Compa de Jesus : I H S (gravura em madeira ; pag VIII).

De pag. 1 a 1543 decorre o texto propriamente dito da obra ; e de pag. 1044 a 104S em

caracteres itálicos, vem uma .ECCLOOA. Ij ANIMA SVB PHILEREMI NOMINE
||

Chrirtum Te aniiffum lameutalur : Eum fruftra inter II res creatas quserens, ab eodem...»

a <yie põe termo o clássico— «LAVS DEO.>—As LXX.WUl pags. inums. finais inse-

rem: de pag. 1 a XXXIV, em caracteres itálicos, o «INDEX DOS LVGARES DA ||

Efcritura que fe alegaõ nefte tomo ; de pag. XXXV a LXXIII, a duas colunas, o

• INDEX
II
COPIOSO DASICOVSAS MAIS NOTÁVEIS

|i
que nefte fegundo tomo fe

contem. > ; e de pag. LXXIV a LXXXVIII (ultima), em caracteres itálicos e a duas

colunas, o «INDEX |1
DOS CAPITV-

[j
LOS, E DIVISAM DESTE

|1 fegundo tomo..

A rematar os seguintes tCNtuais dizeres; -«Laus, & honor, cum gloria Deo, & |1 Dei-

perae Virgini Marix.»

Na composiçãa tipográfica, perfeita e em que sobresaem letras iniciais de desenho de

fantasia e algumas vinhetas ornamentais (gravura em madeira), aplicaram-se caracteres

redondos e itálicos de vários corpos, sendo os de corpo menor nas numerosíssimas

notas e citações marginais que acompanham o texto.

A Primeira Parte divide-se em três Livros ; e a Segunda Parle, em Seis Livros.

Obra cLãssica e muito estimada. Única edição até hoje' vinda a lume. MUITO RARA
Bom exemplar ; mas não possuindo o ante-rosto alegórico (gravura a buril em chapa

de metal) que alguns exemplares apresentam.

343'J-Vasconcellos (P. ^oiio de).—RESTAVRAÇÃO || UE PORTVGAL.
||
OFFE-

HECIDA .10 sereníssimo, E\\ Fdicifsmo Rey Dom Ioam IV. do nome -^x^^
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entre os \\ Reys de Portvgal.
||
PELO D. GliEGOIMO DE ALMEIDA Yl.YSSI-

PONENSE. II
Armo (Grande escudo cam as armas reais portuguesas o

diversos adornos alegóricos, de que fazem parle duas figurinhas aladas

segurando estandartes da Urdem de Cristo; gravura em madeira) 1643. H

Com todas as liccv^os iieceffarios. || Em Lisboa, por António Alnarez Im-

preílor Delííey N. S.— In^.", duas Partes em um volume de XVI pags.

(prels.) inums. e 39í) nums., além de mais Ires inums., de «INDEX DOS

CAPITV-
II
los dcíla Primeira parle., (e «SEGV.NDA PAUTE.»).

As XVI pags. prcIs. compreendem o seguinte : frontíspicio, cujos dizeres acima reprodu-

zimos (pag- I; a 11 em branco): ^LICENÇAS.' permitindo a impressão da obra

(pags. III e IVl; em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. João IV (começa pela

formula: .SERENÍSSIMO || SENHOR.>.-e ftcha pela rubrica do autor : .D. Gregó-

rio de Almeida..) (pag. V); •PROLOGO
I|
AO LEITOR., (pags. VI a X) ; ^EPI-

ÚRAMMA fA/ HVNC LIBRVM.y (pag. XI) ; e, em caracteres itálicos, o -PROE-
MIO.. antecedido da seguinte epigrafe : • RESTAVRAÇAIW |1 DE PORTVGAL |1 PRO-
DIGIOSA. |

PRIMEIRA PARTE, t R££./ir/J.MS£ PROPHECIAS, VA-\\ticinios, 1^
prodígios, que precederão, ^j' facederão na

[1
gloriofa refíauração de Portugal pela

acclamação, Çt* |! reftituição dos feus Rcynos ao muito Alto, ^ || multo Poderofo

Rey Dom lOAM nofso Sen/wr.' (pags. XII a XVI).

As 399 pags. nums. inserem : de pag. 1 a 244 (esta numerada erradamente 144) o texto

da Primeira Parte, que se divide em XX.XXV Capítulos e que fecha com a indica-

ção : «Eim da primeira parle >
; e de pag. 245 a 309 o texto da Segunda P.irte, que

é precedido da respectiva epigrafe: -SEOVNDA PARTE || DA RESTAVRAÇAM DE
II
PORTVGAL PRODIGIOSA .

(1 Re/crêfe as maraullhas, ~q fuccederaõ na acclama-

(aõ. ^Wreftltulçaõ do muito Augujto, ^ ditofo Rey
ti
D. IOAM quarto do nome

dos feuslReynos de Portugal.- Compreende um -Pl-ÍOEMIO.» e XXV Capitules;

fechando com o usual-. LAVS DEO.> Depois do .INDEX DOS CAPITV-||los delta

Primeira Parle.» (e »SEGVNDA PARTE.»), que alinha a duas colunas por pagina,

por remate, esfoutro registo tipográfico:

Com todas as licenças neceffarias

Em Lisboa por Ant. Aluarez Impr. DelRey N. S. 6.13.

TEIiCEIP.A PAUTE DA || líESTAUIUÇÃO |1 DE PORTVGAL
||
PRO-

DIGIOSA.
II
OFFERECIDÂ AO SEHENISSLMO

|i
Príncipe de Portugal Dom

THEODOSIO.
II
PELO D. GREGÓRIO DE ALMEIDA VLYSSIPONENSE.

i[

Anno (O inesnio escudo d'arni:is que se vè no frontíspicio próprio das

duas Parles precedentes) 1644. ||
Cow iodas as licenças neceffarias. ||

Em
Lisboa, Por António Aluarez Impreílor DelRey N. S.— In-4.'> de IV pags.

(prels.) inunis. e 96 nums.

—

Ás tra- Partes em um vohnne. E.

Na primeira das IV pags. prels o frontispício da Terceira Parte, cujos dizeres acima

transcrevemos; na pag. II as >LICENC,AS.' permitindo a impressão; na pag. III a

Dedicatória ao Príncipe D. Teodósio (começa pela formula : .SERENÍSSIMO
||
SE-

NHOR..-e fecha pela subacrição do autor; D. Gregório de Almeida.); e na pag. IV,

em caracteres itálicos, duas poesias latinas : a primeira epigrafada : «IN HANC
TERTIAM LIBRI

II partem ad Authorem.» ; e a segunda: «CVR J« SECVNDA
EDITIONE

II
tertia Libro pars accreucrit?»

De pag. 1 á parte superior (duas linhas) da 90 e ullima decorre o texto propriamente

dito da Terceira Parte, que coiitéui um «PROEMIO.» e XXI Capítulos, fechando

com os clássicos dizeres- -EINIS, LAVS DEO.» Seguidamente, disposto a duas colu-

nas, o 'INDEX DOS CAPITVLOS DA TERCEIRA PARTE.^; e depois, por re-

mate, o registo tipográfico final

:

Com todas as licenças neceffarias. Em Lisboa, por Antó-

nio Aluares Imprefror DelRey N. S. An. 1614.
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Na composição iipográ&ca, em que se salientam numerosas letras iniciais de desenho de

fantasia e um tlorão de remate (gravura em madeira), aplicaram- se caracteres redon-

dos e itálicos de vários corpos, sendo os itálicos de menor corpo nas notas ou cita-

ções marginais que acompanham o texto das três Partes da obra.

Entre as pags. prels. 11 e III do primeiro volume ha uma folha com uma bela gravura

reproduzindo o retrato, a meio corpo, de D João IV, dentro de oval ; e a circundar

êsle a legenda: «DOM lOAÕ IIU REY DE PORTVGAL.>-A gravura (aberta a

buril em chapa de cobre) está assinada : Por loaõ Bautista Lusitano Fecit.'

Clássico. Obra muito importante para a história da Restauração de Portugal em 1640, e

oferecendo também muito interesse sob qualquer outro aspecto. Primeira edição, a

mais estimada. E.\emplar perfeito, e precioso, por conter o retrato de D. João IV,

que não é citado pelos bibliógraíos, nem tem aparecido nos pouquíssimos exempla-

res que teem vindo ao mercado. Nestas e>;ccpcionais condições, muito raro.

.^ obra do P. João de Vasconcelos é também de particular interesse e apreço para a Bi-

blioteca Brasiliense, como se presume das epigrafes de dois Capítulos da Primeira

Parte, as quais em seguida reproduzimos:

'CAP. XXXXÍ. Dos vaticínios do BrafU, de como Portugal teria cedo Rey Por-

tuguez.'

<CAP. XXXXII. Profcguemfe mais outros admi- \\ raaeis cafos do BrafU, 27* de

hum prodígio de
\\ húa criança de Angola na Cidade de '\ Loanda.^

A segunda edição foi também estampada Em Lisboa : Na Officina de Manoel Soares

Vivas, 1753, e consta de um volume in-4.o de XVIII-174-I20-58 pags. No frontispício

traz a indicação :
— «Agora novamente correta e aumentada.>

3440-Vasconcellos {JoaQxtim de).—EURICO
|1 ||

.4A'-áLYSí; || DE 1|
Joa- ,//j^^"O

i]vm de Vasconcellos
\\

...
\\ || POHTO ||

.IMPRENSA PORTUGUEZA
1|

iMDCGLXXIV.—ln-8." de 47 pags., ofóra uma em branco, final. Des.

Opúsculo de crítica apreciado e já pouco vulgar no mercado.

3441 A
II
REFORMA I)R BELLAS-ARTES l|

||
(ANALYSE DO RE-

LATÓRIO E PROJECTOS DA COMMISSÀO OFFIGIAL || NOMEADA EM
iO DE NOYEMBRO DE 1875.) ||

POR
|i
JOAQUI.M DE VASCONCELLOS

II II
-^-í-i^-

II PORTO II
IMPRENSA LITTERARIO-COMMERCIAL

|1
489—

HuA DO BOMJARDIM—493
]|
—

|| 1877— ln-8.° de VII-71 pags., uma fl. des-

dobrável e um peq. Apenso de ERRATAS ESSENCIAES. Des.

As pags. prels. V a Vil inserem uma espécie de Introducção.

3442 A Reforma do ensino de Bellas-Artes. III—Reforma do ensino de
desenho, seguida de um plano geral de organisação das escolas e collo-

Cões do ensino artislico com os respectivos orçamentos, por... Porto:
Imprensa Internacional... iS7S. In-S." de XXVII-219-III pags. e três fT.

inunis. (duas desdobráveis).

Na primeira das XXVII pags. prels. os dizeres do frontispício; a pag. II em branco;
na pag. III a Dedicatória : -A

||
JoÃo de Dels.> ; na pag. IV uuia declaração do au-

tor relativa á Dedicatória; de pag. V a XXII um Preambulo .<AO LEITOR.» ; e de
pag. XXIII a XXVII : <OBRAS CONSULTADAS E ESTUDADAS PARA ESTE
TRABALHO..

//^à

//oà
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3U3—Vasconcollos (P. Sinmo r/c).—CHUONIGA
||
DA || COMPANHIA || DK jl

^) O JESV
li
DO

II
ESTADO 00 BRASIL... LISBOA... ANNO M.DC l.XIII.

(Uo frontiKpicio damos a exacta reprodução fotn-ztncográpca que fegve):

CHRONICA
COMPANHIA

j e"s V
ESTADO DO BRASIL

E

DO QVE OBRARÃO SEVS FILHOS

TOMO PRIMEIRO
COMPANHIA DE JESV

^'âs rA^tEs DO eaAS)<i;,

€
DOS FVNDAMENTOS QVE KELLAS
tftr{4ría^ It toncinuarioGrufBrlipolõsCTT) qointo alli irabalhou o PaJa Mln»íl

A Nobrcgi faiida<bT , & prmKiro Frovirnciil drib Piouincn,

coa fuar vkUjiSc rDorrc drgru de mcmonj;

E

ALCP-AS NOTICIAS ANTECEDENTES
curwfns.ií ofccffarus das coufuídtiquelU Ljiadu,

PtLLO PADRE

SIMÃO DE VASCONCELLOS
DA MESMA COMPANHIA

LISBOA
N. Offidnj de Henrique Valente de OliurirsImpfeflbldelRey N, S.

._-/.'.-,V0 UUDC.LXIII-

fj

{O oriçiínal mede 292X207""»)
''

Iii-fd.^ de XIV pags. (pieis), inums., 188 (alms I82;-52S luims. e w\:\\^ XII

innms., finais. E.

Na primeira das XII pags. prels. uma elegante e aparatosa portada alegórica (de que

damos, em folha aparte, uma reprodução foto-zincográfica bastante reduzida); a pag.

II em branco; na pag. III o frontispicio (acima reproduzido em foto-zincogravura)

;

a pag. IV em branco ; de pag. V a VIII, em salientes caracteres itálicos, a Dedica-
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toria .A MAGESTADE
II
DO MVITO ALTO, E PODEROSO REV DE PORTVQAL

11 D. AEFONSO VJ. NOSSO SENHOR», subscrita no tira: •Humilde Vajsallo, f.

íenio" de V. Mageflade. 1| Simão de VarcoEcellos.. ; na pag. IX e parte superior da

X as •APROVAC,OENS DA RELIGIÃO.- quatro: a primeira datada e subscrita:

• ,..No Collegio da
'i
Bahia is. de Mayo de ooi.

|| ^nfo«io de Sa.» ; a segunda:

.... Bahia -o. de Mayo de n .i.; Jacinto de Caruatliaes.> ; a terceira; «..<Bahia >;.

de Abril
||
de looi.

j] Joaô Pereira.' ; e a quarta, em latim : • . ..Roma i. lulij kcí.

Joan. Panlns Oliua..) ; na parte inferior da pag. X e pag. XI as <UCENC,AS DO
.s. OFFlCIO.y (três: a primeira datada e subscrita: ••... Lisboa em o Conuento de

11 N. Senhora de lefus em 15. de laneiro de co:.
|| />. Duarte da Conceição, \i

Leitor

jubilado, gi Padre da Proiiiricia.y : a segunda: «... Em N. Senhora do Defterro 1;.

de Outubro de loua. r O Doutor Fr. Francifco Brandão.^ ; e a terceira: <... Li»boa

17. de Ou-||fubro de iod2.|| Pof/icco. Soufa. Fr. Pedro de Magal/iacis. Rocha, Al-

uara Soares de Castro. Manoel de Maga- '\ Ihaens de Mer.efes.>) ; e na parte supe-

rior da pag. XII o «POdefe imprimir. Lisboa, trinta de Outubro de 1602.
|| F. Bijpo

de Targa.t, e as LICENC,AS DO PAC.O (duas: a primeira datada e subscrita:

"... Em Noffa Senhora do Defterro 3. de Outubro de 1002.
||
O Doutor Fr. Fraii-

cljco Brandão Chronifta mór.» ; e a segunda : Lisboa 7. de ||
Nouembro de 002.

Moura P. Soufa. Velho. Gama. Sylua.'}; na pag. XIU um EPIGRAMMA e um
ELOGIVM, em latim, em homenagem de Simão de Vasconcelos; e na parte superior

(o resto em branco) da pag. XIV (ultima das prels.), em caracteres itálicos, o «PRO-

TESTO DO AVTOR.-, datado e subscrito no fim: •... Lisboa 7. de Setembro de

nij_'. Simão da Vafconcellos.

»

As 188 (aliás, como já se disse acima, 1S2) primeiras pags. nums. inserem : de pag. 1 a

95 (a 96 em branco) o

• LIVRO PRIMEIRO, DAS N'0T1CIAS ANTECEDENTES, CVRIOSAS, E NECES-

SÁRIAS, || DAS COVSAS DO BRASIL..

precedido de uma lNTRODUC,CÃO.' (pag. I e parte da pag. 2); e de pag. 97 a

178 o

«LIVRO SEOVNDO, [, DAS NOTICI.^S 1|
CVRIOSAS, ANTECEDENTES, DAS COV-

SAS DO BRASIL..

e de pag. 1S5 (179) a ISS (182), em caracteres itálicos e a duas colns., o .ÍNDICE
||

DOS DOVS LIVROS ANTECEDENTES.»

As 523 pags. nunis. imediatas compreendem : de pag. 1 a 479 o texto propriamente dito

da Clironica da Companltia de Jesv do Estado do Brasil (que se divide em três Li-

vros) fechando com os dizeres :-tFINlS LAVS DEO j,
Virginiquc Matri.^, seguidos

de um elegante florão de remate (gravura em madeira) com três 6gurinhas aladas

e tendo ao centro, dentro de um pequeno oval, as letras simbólicas da Comp." de

Jesus: 1 H S; de pags. 431 (a 4S0 em branco) a 52S, em caracteres itálicos: Versos

do Padre loseph de Ancliieta Em louuor da Virgem, sob a seguinte rubrica

:

•OS VERSOS QVE SE SEOVEM SAÕ OS QVE prometi no Liuro j. foi. uc defta

Obra, por não interromper
'^, a leitura: Q> faõ os que o Venerauel Padre lofeph

de An- " chieta compôs, quando efteue em reféns entre os índios bar-
.
baros, com

ajuda da Virgem, efcreuendoos na praia em íugar\\de papel, que alli não tiníia,

nem tinta.
[; JESVS MARIA. [: DE BE.'VTA VIRGINE DEI \\ MATRE MARIA.»

A fechar o nsual-.LAVS DEO.., que tem por remate um florão ornamental com
duas figurinhas de anjos e ao centro as letras já citadas acima : I H S.

Nas XII pags. innms. finais decorre o .ÍNDICE
:
AMPLISSI.MO :i DAS COVSAS MAIS

NOTÁVEIS
II
DESTA CHRONICA..., que fecha com o clássico-..FIM».

Na composição tipográfica, de trabalhosa e habil execução, empregaram-se belos cara-

cteres romanos e itálicos de vários corpos, sendo os de corpo menor nas abundantes

notas e citações que marginam o texto e nos Versos latinos insertos de pags. 481 a

528. Como elementos decorativos, destacam-se na mesma composição : bem desenha-

das letras iniciais, lindos florões de remate (ífravura em madeira) e vários cabeções

formados de pequenas vinhetas de enfeite simetricamente dispostas.

O volume é constituído por 95 cadernos de impressão : o primeiro, de duas ff. (portada

e frontispício), sem qualquer rubrica ; o segundo, de três S., rubricado, no pé da
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frente das duas primeiras, respectivamente: il<, lí 2; o terceiro, de duas ff., rubri-

cado, no pé da frente das mesmas, respectivamente: ib>^, >íf*b 2 (êsle^ três primei-

ros cadernos são formados pelas XIV pags. prels.) ; os vinte e três cadernos imedia-

tos (4.o a 26.0), de quatro ff. cada um, rubricados, no pi da fiente das três primeiras

ff. de cada um deles, respectivamente : A, A 2, A 3, a Z, Z 2, /. 3 ; o caderno ime-

diato (27.0), de duas ff. apenas, no pé da frente das mesmas: a, a 2 ; os vinte e

três cadernos imediatos (28.o a 50.o), de quatro ff. cada um, rubricados, no pé da

frente das três primeiras If. de cada um deles, respectivamente: A, A 2, A 3 a Z,

Z 2, Z 3; os vinte e três cadernos imediatos (51. o a 73. o), também de quatro ff. cada

um ; Aa, Aa 2, Ai 3 a Zz, Zz 2, Zz 3 ; os vinte e três cadernos imediatos (7í.o a

93. o), igualmente de quatro fi. cada um: Aaa, Aaa 2, Aaa 3 a Vuu, Vuu 2, Vuu 3;

o caderno imediata (94.o), igualmente de quatro ff., rubricado, no pé da frente das

três primeiras: a, a 2, a 3 ; e o imediato e ultimo (95. o), de duas ff. somente, rubri-

cado, no pé da frente da primeira : b.

Todas as pags. são guarnecidas por filetes em disposição idêntica á que apresentam os

que circundam o frontispício, e que se pode vêr no «fac-simile> que do mesmo fron-

tispício damos acima.

A portada alegórica que enfrenta o volume, aberta a buril em chapa de cobre, apre-

senta, no lado direito da base, a seguinte rubrica do respectivo artista : A Clouwet

fculp.

Para se fazer uma simples ideia do interessante conteúdo da obra, vamos transcrever os

Sumários dos dois Livros ^Das Noticias antecedentes, cvriosas, e necessárias, das

covsas do Brasil» e dos três Livros da «Cbronica da Companliia de Jesus do Estado

do Brasil»

:

«LIVRO PRIMEIRO, DAS NOTICIAS.... -SVMA. || COntêm ejte liuro o defcobrl-

mento admiraucl do Nouo
|| mundo : a/si por parte da Noua Efpanha, como por

parte
||
do Brajil. O modo com que fe repartia entre os dous Reys de || Portugal, fi.

Castella. A dejcrlpçaõ, £• demarcação geogra-
\\
phica de fuás terras, cofias, rios,

portos, cabos, enfeudas, (y f^''' II
ranias fronteiras ao mar. E a refoiuçaõ de al-

gãas duuidas cu~ \\ riofaSf a faber : Quem foraõ os progenitores dos In- \\ dios ? Em
que tempo enírdraõ iiefíe Novo míido? De que parte]] vieraõ? De que naçaõ erão?

Por onde, £ de que maneira en-\\tràraõ? Como naõ confervaraõ fuás cores, lia-

goa, £. coftumes,\ feus dcfcendentes?'

«LIVRO SEGVNDO,
[! DAS NOTICIAS. ..»-.SVJWMA.

:; Contém outra parte da re-

foiuçaõ das perguntas cu-]]riofas das coufas dos índios. Sc chegou a degenerar',

algua de fuás nações, de maneira que perdefse o fer ||
de humana y Que religião fe-

gueni ? Se he certo que \\ veio a eftas partes S. Thomi, ou outro Apostolo de Chrif-

to? \ Se estando na ignorância de fua gentilidade, podiaõ faluarfe ,
alguns delles?

Trata da bondade da terra do Brafil? Defen- j! de cfta das Calumnias, que os An-
tiguos lhe impunluiõ de Zo-\\na tórrida, (y inhabitauel : {y por Jim mostra a bon-

dade do !, clima, £. duuida, fe nelte plantou Deos o Paraizo Terreal?^

«LIVRO PRIMEIRO |1 DA CHRONICA |1
DA COMPANHIA

||
DE JESV...>-

«SVMMA.
II
Çontém a eleição, principio de vida, viagê, & che-

1|
gada ao Brafil, do

Padre Manoel da Nóbrega : os
]\
fundamentos da converfaõ das almas, que nelle

lait-
II çou por fi, £. por feus companheiros, defde o anno de 1549. atê o de 1555.

Esta Chronica da Companliia de fesus no Estado do Brasil é sem duvida um livro in-

teressantíssimo sob vários aspectos, e por isso muito enaltecido por escritores na-

cionais e estrangeiros. Fonte perene de noticias e subsídios para a h^tória do Bra-

sil e das Missões religiosas que, durante os anos 1549 a 1570, pregaram e difundi-

ram a fé cristã entre os indígenas dessa vastíssima região americana; importante

sobretudo para o estudo e conhecimento exacto das cousas do Brasil primitivo : cos-

tumes, ritos, trajos e usos dos seus habitantes, e bem assim das suas produções,

flora e zoologia terrestre e marítima, etc, etc. Ha ainda a considerar que o autor

da obra tão curiosa e instrutiva é um dos bons clássicos portugueses.
A edição, PRIMEIRA, é de esmeradíssimo lavõr tipográfico, e tanto que os bibliOgrafos

a classificam como uma das mais belas produções dos prelos portugueses durante o
século XVn. Os exemplares são hoje RARÍSSIMOS. O nosso, aparte o ter as mar-
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gens exteriores das primeiras folhas acrescentadas, apresenta-se magnificameiítc con-

servado, e isto aumenta-lhe, e muito, o seu já de si grande ipreço e valor.

A C/iroitica foi reimpressa cm 1864, no Rio de Janeiro, com a indicação de: "... se-

gunda edição accrescentada com uma introducção e notas históricas e geogràphicas

pelo cónego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro. Rio de Janeiro, typ. de João

Ignacio da Silva, 1S64. In-íol. de VIIt-115-Vl-300-XI pags. ;-e novamente, em Lis-

boa, no ano imediato e com a mesma indicação (!i de: >... Seaunda edição correcta

e augmentada. Lisboa. Editor A. J. Fernandes Lopes. (Typographia do Panorama).

AI. DCCCLXV. In-S.o gr., 2 vols. de CLVI.200 e 339-IV pags.

Pa edição brasileira, feita a expensas do bibliotecário da Biblioteca Fluminense António

Martins, fez-se uma tiragem especial de doze exemplares em papel de Holanda e de

maior formato que o da tiragem comum.

As Noticias cvriosas e necessárias das covsas do Brasil, que acompanham a Clironlca, ti-

veram uma edição separada, dada á estampa em Lisboa, por João da Costa, em 1668,

constituindo um 4.° de IV ff. (prels.) inums., 291 nums. na frente e mais VI inums.,

finais, de Índice. Os dizeres do respectivo frontispício, emoldurado por um simples

filete, rezam textualmente assim

:

..NOTICIAS
II
CVRIOSAS, ||

E NECESSÁRIAS
|| DAS |1

COVSAS DO
ii
BRASIL. || Pello

P. SIMAM DE VASCONCELLOS
I!
da Companhia de Us\í,\\ Natural da Cidade do

Porto,
I;
Lente que foi da Sagrada Theologia,

,i (^ Prouincial naqaetle F.Jtado.
1]

(Lindo tiorão ornamental; gravura em madeira) || EM LISBOA. || Na Oflicina de

lOAM DA COSTA. Anno i6ès,
]]
(Linha formada de pequenas vinhetas de enfeite si-

metricamente dispostas)
II
COAf AS LICENÇAS NECESSARIÁS.^-Os exemplares

são actualmente muitíssimo raros.

:í'i4i SERMÃO,
II
QVE || PBEGOV NA BAHIA

||
EM O PlilMElHO DE JA-

NKIHO DE 1659.
II
NA FESTA DO NOME DE

||
JESV,

||
O FADRE

||
SIMÃO /^ n )^

DE VASCONCELLOS
||
PROVINCIAL DA COMPANHIA DE

jl
JESV 1| ho £/- /U L /ò C? c)

íado do Brafil. || ||
LISBOA.

||
Cow todas iis licevi-cis nrceffuriax. jj

Na

Officina de Henrique Valente (3e Oliueira Im-
1|
preílor delRoy N. S. Anno

de 1663.-111-4.° de 20 pags. inums. B.

Na pr inieira pagina o fiontispicio, cujos dizeres acima rcpioduzinios ; a ]).ig. 2 em branco
;

e de pag. 3 a 20 o texto propriamente dito do Sermão, que fecha com o o clássico —

.LAVS DEC
A composição tipográfica, esmaltada com unia letra D de desenho de fantasia (gravura em

madeira), foi efectuada com caracteres redondos e itálicos de váiios corpos, sendo com
os itálicos de corpo menor as notas ou citações marginais que acompanham o texto do

Sermão.

O opúsculo conta três cadernos de impressão : o primeiro, .de quatro ff., rubricado, no pé
da frente da segunda : A 2 ; o segundo, também de quatro ff., rubricado, no pé da

frente da primeira : C.

Prédica clássica e muito estim.ada. Extremamente rara ; o Sr. Dr. José Carlos Rodrigues

não a possuia na sua opulenta Brasiliense. *

'àUb VIDA
11 DO P. JOA.MJI 11'ALMKinA. . . E.M LISROA... Anuo 1656.

{Do fiontispicio damos, em folha ájiarte, ci exacta n-frodução foío-:incográfica).

In-ti)L (ie XXVIII pags. (pieis.) inums., 406 nunis. e mais VIII inums., fi-

nais. E.

Na primeira das XXVIII pags. prels. o fronlispicio (acima reproduzido) ; a pag. II enr

branco ; de pag. Hl a VI, em caracteres itálicos, o <lJROLOOO POR ADVERTÊNCIA
11
ao Leitor..; de pag. VII a X: «BREVE CATALOGO DOS VARGENS

|i
Infignes da

Companhia de JiiSv que floreceram '' cm Virtude na Piouincia do [[ Brazil.» ; de pag. XI

a XV (a XVI em branco) as <L1CENC,AS.» peimitindo a impressão (<-.OOSWlNUS
NICKEL SOCIETATIS Jbíív |1

Pra;poritus Generalis.», datíida e subscrita Roma:

^^^y<^à
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í8. Januarij. 1657.II Oofwinuí Nickel Locus-sigilli.. ; -«APROVAC.OENS.., datadas

e subscritas: «... 17. de Noiíerabio 1655. Ji SaW/nza/- rfe S(faí>i/-a.> j-«Cl:NSURA
AO LIVRO DA VIDA DO

||
P. Joam D'Aj.MKinA.., datada c subscrita no fim: «... Col-

Itgio da Bahi.i i«. dc|| Noucinbro de 1055, ||
/Vlano/;/ ria Co/Za. !;- Declaração df

Visto, datada e subscrita no fim: «... Nefte Collcgio da Bahia aos is.
|| de || Nouembro

de i'>!,n.\\Sebasiiam Kaz.»; -«LICENÇA DA MEZA (JERAL DO S. OFFICIO.*
datada de «... Lislioa

||
20. d'Aliril ÍU57. ;--.LICENC,A DO ORDINÁRIO..; -«LI-

CENÇA DA MEZA DO I^AC.O..,, datada de «... Lisboa 17. de Ma- II io de 1657..;

-além de outras, datadas de 165S); na pag. XVÍI, eiu caracteres itálicos, du.is poesias

em latim; a primeira sob a epigrafe : «AD LECTOREM.^, ea segimda : 'IN LAV-
DEM AVTHORISlIEpigramma.»; na pag. XVIII : «LECTISSIIVIO P. PATRI SI-

MONI DE
II
Valconcelos Braziliac Societatis Moderatori ter ||

Máximo, Authori tauli

Operis Eximio. ||
Epigramma Hoiiorarium..; nas iMgs. XIX e XX a «PROTESTAC.AM

DO
II
Aiitlior.», subscrita pelo mesmo : tSimam de Vafconcellos.» ; de pag. XXI a

XXVIH (ultimas d.is ff. preis ), encimada pelo escudo d'armas dos Correias de Sá c

Benevides (gravura em cobre), a Dedicatória «AO
|| SENHOR SALVADOR

||
CORREIA

Di: SA, i|E BENEVIDES,
[I DOS CONSELHOS DE OVERRA, E\\ Vitramaritto de

Sua Mítg. Comendador das Co- 1\ metidas de S. Saluador, (l- S. loam de Cacia : Ai-

II calde Mõr de Cidade de S. Scbastiam do Rio de \\
laneiro : Administrador das Mi-

nas Aufiracs\\do Brazil; Oouernador, Capitam geral, (y Restaurador dos Reinos

d'Angola...', datada e subscriia no final: «... Bahia, & Dczem- 1| bro s. d'ii>,s.í.
||

Slinan de Vafconcetos.y

De pagina 1 a 405 decorre o texto propriamente dito da obra, que se divide em VIII Li-

vros, o ultimo dos quais termina com diversas composições poéticas em latim. Das

» VIII pags. inums, finais, as sete primeiras inserem o «INDEX
|| DOS LIVROS, E

CAPITOLOS
II
DESTE VOLVME.. ; e a oitava e ultima : OS PRINCIPAIS ERROS

DESTA \\ ímpreffam, fe emendam na forma feguinte.»

Na composição tipográfica, bastante perfeita, empregaram-se caracteres redondos e itálicos

de vários corpos, c como elementos de adorno, vèeni-se letras iniciais de desenho de

fantasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais, tudo gravado em
madeira.

Dos VIII Livros em que a obra se divide, o Prinieiro contém 7 Capitulas; o Segundo

igualmente 7 ; o Terceiro 12 ; o Quarto 16 ; o Quinto 11 ; o Sexto IO; o Sétimo 12 ;

e o Oítavc)~6, O sexto Capitulo do oitavo Livro tem a- seguinte c|>igrafe: «C.'\PlTOLO

ultimo.
II
Da PRATICA ORAC,OENS\\í}.. Poejlas, que fe fizeram d Morte do\\

Padre loam d'Atmeida.> A Pratica i subordinada á epigrafe :

«PRATICA
II
TIDA (sic) PELO AVTOR DA l| Obra, na Morte do Padre loam d'Al-

meida, lleni 27. de Setembro de 1Ó53. E con- 1| ttm huma Suma de toda Tua
||
Vida, pêra

os que hreue-
II
mente a qiiizerem

|f
parfar.» '

.-\léin do que fica mencionado, o volume é enriquecido com uma estamjja alegórica (gravura

em chapa de metal), impressa aparte, tendo, ao meio, o retrato 'dó P. João de Almeida,

Desta estampa damos, em folha separada, uma reprodução bastante reduzida.

Livro importante e de grande valia, não sõ para a biografia do P. João de Almeida, mas

também paia a história do Br.asil c das primeiras Missões que, durante parte do século

XVI, se entregaram denodadamente, nas então tão inhospitas regiões americanas, á

tarefa da conversão dos indigenas aos preceitos salutares da religião cristã ; e muito

particularmente para o estudo e conhecimento aproximado das cousas respeitantes ao

Brasil d'outiora. Edição primitiva, a única que a obra conta. Os exemplares, muito

valiosos e procurados, são hoje EXTREMAMENTE RAROS, sobretudo quando com-

pletos e tão iierfeitos como este que expomos á venda.

3HtJ VIDA
II
DO VENERÁVEL PADKK 1| lOSEPH DIC ANCHIETA

|| ['A

COMPANHIA DE IKSV. TAVMATVliGO
||
do Nono Mundo, na Prouincia do

Hraril.||60.Wi'O.ST.-l
II Pello P. .SIMAM UE VASCONCELl.OS. da

||
mefma

(p O Conipantiin. Leniu de Prima na (agrada Theo-
|| logia, & Pronincial (im; foi

na ineliiia Prouincia,
||
natural da Cidade do Porto.

||
DEDICADA AO CU-

HONKL
II FHANCISCO GIL n'ARAVIO.

||
{\muU vinlieta, lendo ao centro



yiJa Jt Xddre í/cai) itJiSnuidã á&

Companha éí JlóT dãj^ainda da

"brasil CompofTa f!llo^.Sí''^-dh it

^ascanccUos damesnq CoTift<%/iÍ3

incidi na dita SFíMinCia

Oá^^^ft^.- '.SriUA' /^fi t,^^. Ma*èà

Retiato do P. "João de Alnwida, que vem na obra descrita no Catálogo sob o n.o 3445.

O original mede 2I4X!60"in.

(Pag. 698)





AZEVEDO -SAMODÃES 699

;is conhefiirias iniciais da Comp" ile Jesus : I II S ;
gravura em madeira)

||

I:M LISBOA.
II
Na Oniciua de Toam da Costa. H

•

|1
M.DC.LXXII.

||

Co>n todas o.s licenças necefsarias. Jn-fol. dfi XXXÍI p^iga- (prels.) e 593-

95 nuuiÃ., exoluiudo uma em branco, final. K.

.\s XXXIl pags. prels. compreendem : Dedicatória ao Coronel Francisco Oil d'Aravio,

encimada por nm escudo d'armas (gravura em cobre, assinada: Bassetf); quatro

poesias eui latim, c dois Sonetos em português em homenagem ao referido Coronel

Aravio, ao Autor e ao P. Anchieta; <Prologo ao Leitor»; -Protesto do Avtor- ;
Li-

cenças permitindo a impressão da obra ; índice ; e, na pagina XXXII (ultimai uma

estampa (gravura em cobre) representando o P. Anchieta, nas selvas brasílicas, pre-

gando ãs feras.

As 593 pags. nums. imediatas inserem : de pag. 1 a 420 o texto propriamente dito da

«Vida do P. loseph de Anchieta>, que se divide em Vil Livros; de pag. 421 a 422,

em caracteres itálicos e a duas colunas, o «INDtCE E DAS COVSAS MAIS NOTÁ-
VEIS DESTA hiftoria. j, que tem por remate um Horão ornamental representando o

Menino Jesus, S. João e o Cordeiro Pascal (gravura em madeira); na pag. 443 (a 444

em branco) os dizeres: .R. P.
||
lOSEPH DE ANCHIETA

i|
CÁRMEN DE B. VIR-

OI^E MARIA.» ; de pag. 445 a 593 (ultima do primeiro grupo de pags. nums.) o

«POEMA
ii
EM LOVVORlíDA VIRGEM N. SENHORA

||
ESCRITO PELLO P. lO-

SEPH DE ANCHIETA..-Na primeira das 11-95 pags. finais novo titulo:

.RECOPILAÇAM
|] DA VIDA || DO i|

P. lOSEPH DE ANCHIETA.,

ocupando o respectivo texto as pags. que seguem (ultimas do volume).

Na composição tipográfica, muito cuidada e adornada de letras iniciais de desenho de

fantasia, cabeções decorativos e tlorões de remate (gravura em madeira), emprega-

ram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Obra muito estimada, constituindo uma importante fome de informações e subsídios para

a história do Brasil e das Missões religiosas que pregaram a religião cristã nessa

vasta região americana durante a segunda metade do século XVI. Única edição

vinda a lume até hoje. Os exemplares são MUITO RAROS. Ao nosso faltam as ul-

timas seis pags. prels. e as que vão de 443 em diante, isto é, as que inserem o

Poema em louvor da Virgem N. Senhora e a Recopilaçam da Vida do Padre An-
chieta.

Relativamente ao P. Simão de Vasconcellos e ás suas valiosas e estimadas produções li-

terárias, consulte-se, enlre outros autores os seguintes: Barbosa Machado, BiOÍ,

Litsit., tomo III, pag. 724, -Pinto de Sousa, Bibl. Iiist., n.o 246 (a propósito das

Noticias cvriosas do Brasi/J ;-Figanicre, Bibl. Iiist. port., n.o Sõ7; — Dic. bibl., tomo
VIU, pags. 28Ó-2S7, e tomo XIX (12o do Suplemento), pag. 234;-Nic. António,

Bibl. hisp. nova, tomo II, pag. 289;-Brunet, Man. da libr., tomo V, cols. ns.

1097-109», e tomo II do Supplcmcnt, cols. 846-847 ;- Salva, Catálogo, n.o 3416(3

propósito uas Noticias cvriosas) ;- Lecleíc, Bibl. Americ, n.oi 1660-1667 ;-Ternaux-
Compans, Bibl Americ, n.o 80'j ;- Catálogo Palha, n.o 2517 ;-Dr. José Carlos Ro-
drigues, Bibl. Brazil., n.o 2457.

Ji47—Vasconcellos Abreu (G. rfe).— Priacipios elementares da (irammalich
"^-j^O d

da língua saosUrila, por... Lisboa: Imprensa Nacional, 1S79. In-S.o de

V 111-48 liat^s. Des.

3(48—Vasconcellos Botelho [Luiz de).'— Breve IrataUo do jogo do whis, que

Lontém as leis do JLgo, e algumas regras, pelas quais se pôde conseguir o

jogá-lo bem. Addiccionado com duas eaiculaçoens : huma sobre as apostas /TP^' C^
em qualquer ponto ilo jogo; e outra para dar a conhecer ao parceiro /
huma, e mais certas cartas. Traduzido da lingoa Ingleza i;;i Portiigueza

por... Lisboa, Na Officina de Josepli da ^>ilva ^asureth. Armo de Í766'.

Com as licenças necessárias. la-8.° peq. de 150 pags. E,

Tratado apreciado, e já pouco vulgar no mercado.
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Vasconcellos do Figueiredo (Dom Gomes).— \eia-se.: Sainctonrie (Ma-

dame Gillot í/cj.— llistoire de Dom Antoine...

/} 344'.)— Vatfel.— Le Dioit dcs geiís ou Principes de la Lni nntiirelle appliquós a

jj la conduile et atix aflairos des nalions et dcs soiivf-rains. Par Vattel. Nou-
ij/í velle édilion, reviie, norvipóp et a.iif;inenléo, avec (luelqiiss notes de Tau-

'
^ ~ teur et des íditeiirs. BruxeUex. Sociélê Bebje de TAhrairie— Ilauman et C.

1842. In-S.», três Parles cm um volume do IV-.\XVill-8(14 pags. li.

As IV primeiras daa XXVIII pags. prels. inserem um .AVERT1SSEMENT.> ; e as XXÍV
restantes: .ABRÉQÉ DE LA V1E||DE||M. DE VATTEL..

Vauvenargues.— (Kuvie compleles de...—Vcja-se: Muralisiei fravçais.

.S450-Vaz {!'. Fnmcisco). —AVTO \\Vi\ MKITO DULOIIOSA
||
PAIXÃO || DE

NOSSO SríNIKlRII JESUS GHRJSTO.
||
(Vinheta reprosenlruido uma das

JÍ J^f) scenas da Tragedia do Calvário; tcsea gravura em uiadeira)
|
CONFORMIÍ

jf^O A ESGREVlíiM OS nlJATHO
||
Evangeliílas. jl

Obro mifanimle feita peln nniito

Ueverendo Padre- \\ FKANCiSCO VAZ DE GUlMAliAENS.
|1 |1

LIS-

BOA :
II
Na Oniciria do FHANClSCO HOliCKS rilí SOUZA.

||
ANNO 1783.

j]

Com Hctnça da l-lcal Mesa Censória. lii-4.° de 40 pags. B.

N.i íicnte da primeira pag. o rosto do opúsculo (cujos dizeres transcrevemos acima)
;

a pag. 2 cm branco; e de pag. 3 a "10 íultima), disposto a duas cols., o texto do

Auto, que remata cora o usual -«FINIS LAVS DEO.>

Auto, em verso de v.irio» metros, interessante e muito apreciável ; está incluido na

lista dos livros portugueses considerados clássicos. Edição adornada de onze pe-

quenas vinhetas (gravur.T rudimentar em madeira) intercaladas no texto. Já POUCO
VULGAR no mercado. Bom exemplar.

.\ edição primitiva (ou pelo menus a mais antiga que se conhece, e de que J. Adamson,

na sua BiOliútlicai Lwsitana, diz possuir um exemplar) do Auto da palxaõ de Clirísto

do P. Francisco Vaz, de que existem numerosas reimpressões e, ao que parece, uma

versão em língua concani (1), foi estampada em Lisboa, /559. -Inocêncio, Dic. bibl.,

tomo III, pags. 75 77, e tomo IX (2.o do Suplemento), pag. 3S8 ; - Catilogo Palha,

1221 ; Forjaz de Sampaio, Teatro de cordel, n.o 58.

3451-Vaz (P. Go)i;-a/o).-BlíEVE||CO.VIPENDIO||DAS RUBlilCAS liKBAES,

E PaR-|| liciilare.s, & Geremonias, que se deuem
|1
guartlav no lacrofanlo.

lacrifioio da Miílu
||
reiada, & folemne, conforme a vllini.i re-

i|
formaeam

do Papa Vrbano VIII; agora ||
nouamenie emiuendado, & aorefeê- i|

lado

pelo mofmo Autlior, nii- jj íta legúda mipiéílíM. \\
IJI'JDICA 1)0 AO SAN-

Crií<SlMO
II
SACUAMENTO.

jl
(Vinheta alegórica; gravura tosca em ma-

deira)
II
Pelh) í.ecenceado Gnxi^alo Vaz Prcfbitero ||

moradur em Li/boa.
||
EM

LISBOA. Com todas as Licen(;as neccílarias. |1 Na Ollicina de António

CraesbecK. Au 1056.—lu-8." peq. de VIII IT. (prels.) inuins. e 108 nums.

na frente, li.

As VIU ff. prels. inums. compreendem o seguinte: dizeres do frontispicjo, acima trans-

critos (frente da ti. 1; verso em branco'; <LICENC,AS.> permitind(A impressão da

obra (II. II) ; cm caracteres itálicos, o Prologo «AO LECTOR (frente da H. Ill);

também em caracteres itálicos, a <TABOADA DO TRAT. PKIM. (SEOVNDO e 3.o)

(verso da mesma ti. 111 e írenie da IV) ; ainda em caracteres itálicos, o UNDEX
DAS COVSAS MAIS

II
notaueis do Trato pri-||mero, & fegundo.. (do verso da

6'0

(1) Veja-se Cunha Rivata, ^Introducção» (a pag. de prels. ccviij) á reimpressão

da Grammatica da língua Concani do Padre Thomás Estevam. Nova Goa : Na Im-

prensa Nacional, 1S57. In-4.o de CCX-XXVI-II-251II pags.
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rneím» fl. IV á frente da VIU); e, igualmente em caracteres itálicos: «TODAS AS

MISSAS SE REDV-[;zem a Conuentuaes Votiuaa, ou por defuntos; as quaes fe po-

dem dizer re- , zadas, cantadas, ou Solemnes.»

Livrinho cl^issico e, no seu género, curioso e estimado. Segunda edição, RARA. Exem-

plar ligeiramente defeituoso nas ultimas ff.

A edição primitiva é também de (Lisboa). Por Domingos Lopes Rosa, 1651, in-8.o peq.

de VIII-23S-II pags. Reimprimiu-se em terceira edição, sob o titulo: "Breue declara-

ção das rubricas do Breviário Romano, conforme a ollima reformação do papa Ur-

bano VIII de boa memoria. Lisboa, por João da Costa, 1674, in-4.o.

Vaz Cabaço (Dr. i4n(onio).— AUegaçOes.. .—Veja-se: Lucena (Dr. Af-

fonso de).

3452—Vaz Cirne de Sousa [Pedro).-nELAC,\M || DO QVE FEZ A II
VILLA

DK GVIMAIUENS II
do tempo de felice aclaiii.ncão de || Sua Mageltade, atò /-^^ O Õ

o mes II
de Ootubro de 1641.

||
(Escudo das armas reais portuguesas; gra-

vura em madeira) |1 RM LISBOA, jj Com iodas os liceiíras neceffarias. ||
Por

lorje Rodriguez.Aiino de iM.DC.XXXXI.—In-4.o de seis fí. inums., ou seja

nin caderno do impressão de seis IT., rubricado, no pé da frente da se-

gunda, terceira e quarta, respeclivumente : A 2, A 3, A 4. Des.

Na frente da piimcira folha o frontispicio do opúsculo, que se acha embelezado por tarja

formada de pequenas vinhetas de onuimento, simetricamente dispostas ; do verso da

mesma piinieira folha á parte superior da sexta fl. (ultima) o texto propriamente dito

da Relaçam, o qual é iniciado por uma letra (£) ornamental de desenho de fantasia

(gravura em madeira), rematando pela data e rubrica do autor: »... Ouima- II raens,

de Nouembro ^. de io]r.> Depois, na parte inferior do verso da referida folha, a

subscrição lipogr.ifica e a declaração de Taxa do preço de cada exemplar

:

Com todas as licenças neceffarias.

Vaw Lisboa por loige Rodriguez Anno de loji,

A uifta de Lourenço de Queirós Líurelro do

Eftado de Bragança.

Taixão efta Relação era féis reis,

Lisboa, i. de Setembro de it>4i.

Relaçam interessante c valiosa para o estudo e historia dos sucessos militaies que tiveram

logar entre a gu.uniç.io de Guimarães c os castelhanos desde a aclamação de D. João IV

em Dezembro de IMO até Outubro do ano imediato. Estimada c MUITO RARA.-Fi-
ganiirc, Bibl. hist. port., n.o 233 ;- Catálogo Palha, n.o 29C7.

Aib-Ò RELAC.AM
1] DO QVE TEM OURA [ DO RODRIGO PEREIRA DK

SO-
II
to Mayor fidalgo da C3za de S. Mageftade, || capitão mór, & Alcaide

, iiiór da villa de || Caminha, & da de Valadares no íerui
||
ço de S. Magel-

tade, depois de lua
1|
felice accla mação, & reftaura- 1|

(jTio neíte Reyno de

II
Portugal.

II
(Pequena vinheta ornamental; gravura em madeira)

li
Co»i

ioda* as licenras neceffarias. \\ Em Lisboa na OITicina de Lourenço de Anue-

res
II
Anno 1641.

|| A cuíta de Lourenço de Queiríis liiireiro do eítado
||

de Bragança.—In-4.'' de 8 If. iiiums., ou spjam dois cadernos de impres-

são: o primeiro rubricado, no pé da frente da segunda e terceira ff., res-

pectivamente: A 2, A 3; e o segundo rubricado, no pé das quatro IT.,

respectivamente: B, B 2, B 3, B 4. Des.

Na frente da primeira das 8 tf. o rosto do folheto contendo os dizeres acima transcritos

;

do verso da mesma primeira fl. á parle superior do verso da fl. S (ultima) o texto

da Relaçam propriamente dito, que abre por uma letra inicial E de desenho de

fantasia (gravura em raadeiía), e fecha por a transcrição Da carta do P. Francisco

Rodrigues que reside em S. Fins j| cm 9. dt Outubro ; e seguidamente, na parte

inferior do verso da mesma fl. 8 duas Licenças permitindo a impressão da Reta-

TOt.Il 45

í? <^
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j-am c a declaração da Taxa iki preço (ic cada exemplai : « Taxaci efla Ruiaçâo a ciito

reis. em Lis-
jl
boa .1. de ISouembro de í(í\\.\\ António Coelho de Carualho. Rlbeiío.-

Relaçam interessante e de mtiito nierecinienl» para o estudo c conhecimentos dos sncessos

militares que põe cm relevo, publicada sem o nome do autor. MUITO RARA. -Figa-

nière, Bibi hist. port , n.o 233 ; -Catálogo Palha, n.o 3105.

Vaz d'Almada (/'«oiícíVco).—Trnlado do svccesso que leve a nao S. Jouiii

liaplista...—Veja-se : G'o»í!i'.i de Brito (/íeninrdo). — Historia traRloo-iiia-

ritiiiia.

Vaas de Caminha (fiòro).— Carias de. . . — Veja-.se : Cullecnio de noticias, ,

.

3454—Voga (í)-. liieijd d'' í«) —PARAYSt) I»K LA
||
GLOHIA 1>E LOS SANTOS:.

II
DONDE SE TltATA DE SYS PRERO- 1| UATIVAS Y EXCELLENUAS.

t

rrimero \ legundo Tomo.
||
Compueslo por e.l Padre fraij jHego de la Vegu,

l.edor de
||
Thtologia, en el infigne conueiilc de Jau ítian de \\ tos fíeijas de lo-

ledo.
II
(Grande vinhela alegórica; gravura tosca em mad>ira) || Con (icencui

de la fanela Ivqnificion y Ordinário
||
EN LISBOA.»|| Impreílo por Pedro

(;rasheecl<.
II
Amo de M.DCIIL— In-foL, 2 tomos: o 1." com XLIV pags.

(prpls.) iiiuiiis. c 296 nums. ; o 2.°, sem fiuntispicio especial, com 13!) ti',

nums. ii;i frente e duas inunis., finais, cm nm vol. E.

Das XLIV prels. do tomo primeiro, a paj I compreende o frontispício, cujos dizeres,

impressos, em linhas alternadas, a preto e vermelho, acima transcrevemos textual-

uienie; a pag. II em branco; na pag. III os Vistos e o Podesse Imprimir; na pag.

IV a >LICENCIA.= (duas) permitindo a impressão <fo livro, e a .CENSVR^.»; de

p.ig. V a VII o -PROLOGO AL LECTOR, V|] ARGVMENTO BREVE DE TODA
LA OBRA.. ; na pag. VIII uma espécie de Preambulo AL LECTOR.. ; de pag. IX

a XVIII, a duas cols., a «TABLA DE LAS SENTEM-
|i
CIAS V COSAS NOTaBLES

QVE EN ESTE '| primer tomo fe contiencn, fegun el " orden dcl A, B, C . ; de pag.

XIX a parte da X,\'1X, também a duas cols., o .IMDEK LOCOKVM COM-ilMV-
NIVM, QV.?: IN HOC PRIMO TO.MO

j
conlineníur.» : na parte inferior da mesma

pag. MIV, também a duas cols., a -TAELA DE LAS FESTIVIDADES DE LOS||

Santos, de cuyas excelenrias fe trata en cfte primer tomo » ; de pag. XXX a XXXIV,

também a duas cols., a .TABLA MVV COPIOSA DE
i|
LAS SENTENCIAS V CO

SAS NOTABLES l| que en el leguudo tomo riefta obra fe contienen.» ; de pag. XXNV
a XLIII, também a duas cols., a -TABLA UE LAS AVTORI- !1 DADES DE LA SA-

GRADA ESCRIP-
il tura, contenidas y explicadas en eftc fagundo || tomo dei Ha-

rayso.» ; na pag. XLII e parte superior da XLIV, também a duas cols., o «INDEX
LOCORVM COMV- 1| NIV.Vl MARIALIVM QV.€ IN HOC SE- 11 CVNDO PARADISI
TOMO CON TI- '[ ncntur, qui fumnia facilitate poterit verbi Deicon- \\

cionator, lin-

gnlis anni Euangelijs lladaptare.- ; e na parte inferior da referida pau. XLIV, em
caracteres itálicos, e igualmente a duas cols., a «TABLA DE L.\S FESTIVIDADES
y SAN- 1; ctos, de cuyas alabanças Te trata cn efte fegundo tomo.v

Das duas folhas inumeradas finais do tomo II, a priuieira insere a <Errata de Ia Te

gunda parte." ; e a segunda II., na (rente iverso cm branco), a «Errata de la primeta

parte.r

Após o texto do Segundo Timo, por remate, vem a seguinte subscrição final:

.ACABOVSE DE IM |' PREMIR ESTE SEQVNDO TOMO EM
||
rffa de iorge Ky-

driguez Impressor, Aos oito dias de '| Septeinbro. Anno de
\\
i6o;..

A composição tipográfica, esmerada e esmaltada de letras iniciais de desenho de fanta-

sia (gravura em madeiral, foi efectuada com caracteres redondos e itálicos de vários

corpos.

O texto propriamente dito da obra alinha a duas colunas por pagina.

. Obra, no seu género, interessante e muito apreciável Edição lisbonense iMUITISSIMO
RARA. Belo exemplar; apenas o frontispício reforçado. -Sousa Viteroo. A Lltt-ratura

hespanhola em Portugal, pags. 417-418. (.Note-se que este autor não menciona as

duas ff. inums. finais do tomo II).
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3455—Vega Carpio {l.upr t'e!u- cle).—h\ CincR
i|
con olras Himns Ij y Tiolas

—Madrid, 1624.

[Do frontispício damo.* a exacln lejirLHÍvç-H. f'to-zincop-i'ilic(i que segue):
fy/ao

In-4.° de, além d;t porlaJa reproduzida foto-zincoírráficameiíle, IV ff.

iprels.) inunis. e 236 nviiiis. na frente. E

Na frente da primeira das IV folhas prels. a «Suma dei Ptiuilegio,», a «Suma de la

Tarra> e as ^ERRATAS^ ; no retio da mesma fl. I a 'CENSVRA DEL R. P. M. F.

[Atonfo Ramoi!.' (datada e subscrita no fim: «... En efte Conuento de nueftrall

Senora de la Merced de Madrid i3. de Agcfto || /fi.-S. || />a>' Ahn.fn\':Ramoit.'); na

frente da «. 11 a 'CENSVRA DE DON ANTÓNIO \\ Hurtado de Mendo(a Secreta-

rio de\] fu Magefíad.» (datada e subscrita no fim : <... En Madrid à 4. de Setiem-

il
bre de i62;.|'D<?/i António Hurtado]] de Mendoça.); no verso da mesma fl. 11:

• A CIRCE.Ii SONETO., (em caracteres Itálicos); na frente da fl. 111 a Dedicatória
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«AL EXCELENTIS-
li
simo fenor Uou Qafpar de||Oijzman, Conde de|| 01iuares>

(subscrita no fim: 'Su Capellan \\
Lope I elis de Vega |1

Carpio..) ; no verso da mesma

II. III um Soneto do mesmo autor <A LA ILVSTR1SSIMA|| Tefiora doila Maria de

II
Guzman-. (em caracteres itálicos) ; e na ti. IV «EL PUOLOtiO..

Na composiç.io tlpogr.lfica, esmaltada de varias letras iniciais de desenho de fantasia e

cabeções decorativos (gravura em madeira), empregaram-se caracteres redondos e

itálicos de vários corpos.

Livro interessante e muito estimado, pois oferece curiosas peças em verso e prosa. Edi-

ção primitiva, RARA. Bom exemplar ; apenas com leve mancha d'agua na parte

superior de algumas folhas.-Salvi, n.o 102S.

345e CORONA TliAGICA. ||
VIDA V MVERTE

||
DE LA SKKENISSIMA

il

REYNA DA ESCÓCIA
||
Mabia Esiuabda

||
A NVESTHO SS.mo PADHE H

^^' VRBANO VIII. P. M.
II
POR LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO,

||
Piocurador

0^ Fiícal de Li Gamara Apoltolica. . . || CON PRIVILEGIO.
|1
En Madrid

Por la viuda de Luis Sanchez, Impreí- 1| lora dei Reyno. || ||
Afio

M.DC.XXVII.
II
A cofia de Alonfo Pcrez nurcader de librox. In-4." de VIU IT.

(prels.) iniinis. e 127 num.s. na frente. E.

As VIII ft. prels. compreendem: frontispício, ciijoj dizeres transcrevemos acima (frente

da «. I ; verso em branco) ; Suma dei prluileglo.», ERRATAS., e «TASSA.» (frente

da H. II)
;
Aprouaclon de Fr. Hortensio Félix Paravicino (verso da mesma fl. II e

D. III); Aprouaclon de D. Juaii de Xaurigui (frente da 11 IV); duas Decimas «DEL
DOCTOR IVAN

II
Perez de Montaluan.. (verso da mesma fl. IV); Dedicatória -A

NVESTRO S."° P."
II
VRBANO Vill. || PONT. MAX.. (IL V); «EL PROLOGO.»

(ff. VI e Vil); e retrato, em busto, de Maria Stuart (verso da fl. VIU; frente em

branco).

De folhas 1 a 105 decorre o texto propriamente dito da Coroita trágica; na frente da

fl. 106 uns versos em latim ; no verso da mesma H. 106 um Soneto em castelhano ; na

ti. 107, em caracteres itálicos, uma nota histórica da vida de Maria Stuart, encimada

pelas iniciais: D. O. M..
i

e de fl. 108 a 127 varias composições poéticas (Canções,

Écloga, Sonetos e Sextilhas).

O retrato de Maria Stuart, Inserto no verso da ultima das folhas preliminares, i; uma

bela gravura aberta a buril, com a rubrica do respectivo artista: l de Courbes f'.

A Corona trágica é um Poema em oitava rima, que se divide em cinco Libros ou Can-

tos. Muito estimado. Primeira edição, a mais apreciada e valiosa. RARA. Exemplar

bastante manchado pela agua.

;I457 LA DOROTEA,
||
AC.LlON EN PROSA, || DE EREY LOPE FELlX

||

DE VEGA CARPIO, DEL A RITO ||
DE SAN IVAN. ||

/!/. SE.\OR D(K\

FRANCISCO
II
de Herrera Enrújuez, Cmiallero dei Urdeii de

\\
Alcântara... .

\\

r^ Q CON LICENCIA, |1 of/soo:
||
En Madrid, Por Mekhor Sanchez, y a íu |1

uofta,

^ Ano, ,1675.— In-S." peq. de Vlli IT. (prels.) inuiiis., '222 niiins. na frente

e mais uma inum., final. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VIU ff. prels. o írcntispicio; na fl. II, em

caraderes itálicos, a Dedicatória .AL SENOR DON FRAN-
||
cifco de Herrera Enri-

qu<:Z...> (subscrita no fim ; .Criado de V. S. Q S. M. ||
Mclchor Sancltcz.' ; na frente

da fl III a .LICENCIA., permitindo a impressão, a «FEC DE FRRATAS.. e a

«TASSA.. ; no verso da mesma II. III a reprodução duma apreciação literária de

Quevedo Villegas, antecedida da epigrafe: <DON FRANCISCO DE\\ Queuedo Vil

legas, Cauallero <ie/|| Ablto de Santiago, fenor de la To- \\rre de luan Abad. Ea el

Pro-
II
logo de la Comedia \\ Eufrofina." ; nas ff. IV e V e frente da VI uma espécie

de Preambulo, epigiafado : .AL TEATRO. ||D£ DON FRANCISCO \\ Lopcz de Agni-

lar.»; no verso da referida fl. VI o Visto de EL MAESTRO 10SEPH\\dc Valdi-

uieljo, Capellan dei Serenijsimo Cardenal\\ Infante.- ; na H. VII o Visto cDe D.

Francifco Lopcz de Agailar.* (datado no fim: «... En Madrid a d Ide Mayo de

io-,:.> («V:) ; na frente da II. VIU, em caracteres itálicos, a lista de «Las perfonas

que fe introducem.. ; e no verso da mesma fl. VIII um emblema alegórico (gravura
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^t'^^£>

em madeira) precedido da divisa :- ODORE ENECAT SVO.>, e seguido destes di-

zeres : Aadax dum Vegce irrumpit Seara- 1|
beus iit hortos. \\ Fragranlls perijs vicíus

odore Rafa. •

A túiha inumerada final insere somente, a meio da face, o colofón final

:

CON LICENCIA,

E N M A n H 1 D
liN LA IMPRENTA DE

JtKLCHOR SANrUKZ.

Ano de 1675.

Obra interessante a diversos motivos e muito estimada. Edição bem executada e RARA.
Boro exemplar.-Salvá, n.o 1476.

O ilustrado livreiro madrileno, sr. P. Vindel, descrevendo, sob o n.o 3.255, no seu bem

elaborado «Catálogo de libros escogidos> {.Madrid, 1913) a edição de >La Dorotea»

impressa em Madrid, Imprenta Real, 1654, acouipanha-a da elucidativa nota:-'Pri-

mera edicion de esta obra, último Irabajo importante que dio á luz su autor, y uno

de los primeros de su juventud, estando probado que ha ingerido en ella muchas de

las aventuras que le occorrieron en sus mocedades.»

3458 DOZE
II
COMEDIAS DE 1| LOPE DE VEGA1|CARPI0 FAMILIAR

|1

DEL SANTO OFICIO. || SACADAS DE SVS ORIGINALES.
\\
QVARTA

PARTE. 11 DIRIGIDAS A DON LVYS FERSANDEZ DE
\\
Cordouu, y Ara-

gon. Duque de Seffa... \\
Ano (Marca do impressor; gravura em madeira)

1614.
II
Con licencia dei Ordinário.

\\
En Barcelona, en cala Sebaílian de

Cormellas, ai Call.
||
Acosta de luan de Bonilla, Mercader de Libros. In-4.°

de IV IV (prels.) inums. e 312 nums. na frente. E.

A frente (verso em branco) da primeira das quatro ff. prels. representa o rosto do livro ;

11a frente dá fl. II os «Titulos de las Comedias que van en || efta quarta parte > ; no

verso da mesma fl. lia «TASSA.» ; na fl. Ill as Aprovações de Tomas Qracian Dantisco,

r. luan Bautisla e Fr. Alberto Soldeuila ; na fiente da fl. IV a Dedicatória cAI Duque

de Seffa, y de Baena,
||
Marques de Poça, 81c.», subscrita por Gaspar de Porres ; e 110

verso da mesma fl. IV o Prologo «A los Lectores.»

be fj. 1 a '312 decorrem as Doze Comedias, que são as seguintes : Laara perseguida.—

Nueuo mundo defcubierto por Cliristoval Cólon, - Et Assalto de Mastriqae por et

Príncipe de Parma. - Peribaiiaz, y el Comendador de Ocána. - El Genovês liberal. —

Los Torneos de Aragon.-La Boda entre dos maridos.- El amigo por Juerca.—Et

Oatan Castruclio. — Los Embustes de Zetuaro. — La Fee rompida. - Et tirano castigado.

Colecção teatral muito estimada. Edição MUITO RARA, citada, mas não vista por Salva

(Catálogo, tomo I, pag. 539-n.o 1469). Exemplar medíocre, e lendo as ff. 154 e 312

falta de uns pedacitos, que levaram algum texto. Assim mesmo, pela sua extrema rari-

dade, estimável e valioso.

3459 EL FÉNIX |1 DE ESPANA ||
LOPE DE VEGA CAR-

|i
pio Familiar </-/J/ /s P)

dei Santo
|1
Oficio.

||
SEXTA PARTE. \\ DIRIGIDAS A DON PEDRO DO /)0 7t7 ^

CON Y\\ Tfillo, Cmiallero dei habito de Santiago. . \\
Ano, (Marca do impres-

sor; gravura' em madeira) i6i6.il CON LICENCIA, ||
||
En Barce-

lona, em cala de Sebaftian de Cormellas ai Call.—ln-4." de IV íl'. (prels.)

inums. e 294 sob onze ordens de numeração. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o frontispício, com os dizeret

transcritos textualmente acima; na frente (verso em branco) da fl. II a Dedicatória a

Don Pedro Docon y Trillo, subscrita por Miguel de Siles ; na frente da fl. III o

índice das Comedias ; no verso da mesma fl. III a «TASSA.» ; na frente da fl. IV a

«APROVACION.. àe El Maestro Espiitet;t no verso da mesma fl. IV a •.LICENCIA.»

de Fr. Onofre Ferrer.

As 294 folhas imediatas inserem o texto das Comedias compiladas no volume, a saber : De
la batalla dei Honor.—De la obediência laureada. — Del hombre de blen, — El servir
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com mala estreita.— El cuerdo en su casa. -La Reyna luana de Nápoles, y prime

r

Carlos de Vngria.-El Duque de Viseo. ('TRAOICOMEDIA
||
LASTIMOSA

||
DEL

DVQVE DE
il
VISEO. >).

I
£/ Secretario de si mlsmo.-Dcl llegar en ocasioit.-Ei

iestlgo contra si,- El Marniol de Felisardo.—El Mcjor maestro el tlempo.

Comedias muito apreciadas. Segunda ou Terceira edição. MUITO RARA. Exemplar

manchado e com defeitos nas piimejras (prels.) e ultima ff.; o texto completo. - (Salva,

Catálogo, tomo I, pag. 541— n. o 1469),

Juntamente um outro volume contendo a Decima nona parte das Comedias de Ve(;.i Cnipio,

edição de: .EN MADRID. 1| Por luan Gonçalez.
|| || Ano M.DC.XXV.., ia-4.o

de VI-280 ff., faltando-lhc porém as VI ff. prels.

:!4fiO- lERVSALEM
|| CONQVlSTAn.\ .

M.DC.XI.

«iV LISBOA Ai^io 'ii

gp
^ {Do frontispício damos n fcguinte exacta reproãnção (olo-únecigráfica).

I E R V S .A L E M

CONQVISTADA,
EPOPEYA TRÁGICA.

DE LOTE FELIS DE VEÇA
C/trpia i-AmitiAT ãel Santo Opch

4c U J:;<jiis/i'cfon.

A LA MAGESIAD DE FELIPE
HctmcncgilJorii.xicto Jcftc nombrc.y

Terccro dei Piimcio.

íe£ãntprius.^yfoji'* «'<> iti3í, ne Viittntur noH eximdi

(iejidtx oJi<prrf<'»,ptioni ijfíordtí díndrr.Hitia.

inpr«l»fti9i.-- li'i)-.»"ri Tjul.ítEuft.

En la imprf!;tj «fc Vicente Alusrcí.

Alto de M. DC. Xf,

(O original mede. n'Jx.'j!)mm]

ln-4." cie XVI U'. (prels.) inumt^iadas o f)'àQ numeradas; ua frenle. K.



Q^V ATRO SOLÍLO-
quios de Lopc de Vega Carpjo.lianto
y.|2grimas,que hizo arrodilLdo delancc çV'

vn Crucifixo>pidiendo a Dios perdõ de íus

.pccadosjdefpucsde auer recibido el Píhno

de la Tcrcíra Oíden de Penitencia
dei Seráfico Francifco.

Esobra imporcanrilsima para qujlquíer pe
«dor ^que quiOere aporiarte de fus vi«

cios,}' començar vida ntieua. *

'

-"kgL'-l
''

-
" "-''^^

' Com licenqa.Em Lisboa *"

Vst Ap.cciIo Aluarez. Anno de i4iOt

Koçlo lio opúsculo deçcrito no Catálogo sob o n.o 3462. <P.h--'

de tamanho igual ao do original.

<Pag. 707)





^^^^^^^ AZEVEDO - samodAes 707

As XVI ff. prels. conipreendeni o seguinte: frontispício (acima leproriuzido) (frente du

II. I; verso ein brancoí ; Licenças permitindo a impressão (DA S. INQVlStC.AM.-
DESPACHO DO REUEDOR.- DESPACHO DA S. IMQVISIC.AM.- LICENÇA
DO PROVISOR.- LICENÇA DA MESA DO PAÇO.) e a TAYXA (ti. II): Dedi-

catoria .AL REY NVESTRO I: SENOR-, snbscriU : Lope de Vega Carplo (frente da

H. III); «PRA.MGISCI {sic) GV-
|
TIERREZ PRESBVTERl ToUtanl || EPIORAM-

MA.» (em caracteres itálicos; verso da mesma H. III): Advertência de «BALTASAR
ELYSIOIIDE MEDINILLA TOLEDANO, A || Los aficionados a los escritores de

Lope II de Vega Carpio.- (em caracteres itálicos; frente da H. IV); retrato, em busto,

de Vega Carpio (verso da mesma fl. IV); Elogio do mesmo autor por FRANCISCO
:
PACHECO», (em caracteres itjlicos), rematando com nns versos que ao retrato.de

Vega Carpio dedica António de Vera y Zuniga (folhas V a VII); «EL PROLOGO
AL fl CONDE DE SALDA:^-A.. (ff. VIII a XIV e frente da XV); || «IN ADELPHONSI

' CASTEL.Í REOIS
II
Effigiem.

;
Lope de Vega Carpio.> (Poesia em latim; verso da

referida II. XV) ; retrato, em busto, do mesmo rei de Castela (gravura de boa execu-

ção em madeira ; frente da fl. XVI) ; e a Protestação do autor (verso da mesma
íl. XVI).

Na composição tipognífica, embelezada de letras iniciais de desenho de fantasia e cabe-

ções decorativos (gravura em madeira), euipregaram-se caracteres redondos e itálicos

de vários corpos, sendo os de corpo menor nas numerosas notas e citações que

marginam o te.iíto.

Poema em oitava rima, dividido em vinte Cantos, cada um dos guais antecedido de um
Argumento em prosa e outro em verso. Muito estimado. Edição lisbonense bastante

cuidada. MUITO RARA. Bom exemplar; apenas ligeiramente picado por pequeno
corte de traça em algumas folhas.-Sousa Viterbo, A Litteratura hespanhola em
Portugal, pag. 42.;.

3461 EL prodígio DE ETIÓPIA.
||
COMEDIA F.AMGS..^.

|| DE LOPE
/t/) I

DE VEGA TARPIO. || HaWan en ella las períonas liguientes.— Sf»i ind, de C) ^/^ ^ ^
hg., nem de dnia da impr. {Século XVID. In-4.» lie XVI folhas inums., ou

spj.nm quatro cadfrnos de impressSo de quatro ff. rada um, rubricado»,

no pé da frente das duas primeiras ff. de cada um deles, respecliva-

nienle : A, A 2 a D, D 2. E.

É escrita em verso, e o seu texto está disposto a duas colunas por página. Estimada. Edi-

ção MUITO RARA.
juntamente, na mesma encaderuação, estão mais seis «Comedias famosas» do Lope de Vega

Carpio, as quais são : David perseguido, y Montes de Getboè. - El exemplo mayor de

la desdicha. Tragicomedia lastimosa. - Las mocedades de Bernardo dei Carpio. — El

Animal de Vngria, - Las Bvrlas veras.—El Marqves de tas Nabas.

.•^462 QVATRO SOLILO-
|I
quios... Em Lisboa... Anno de 1620.

{Do frontispicio damos, em folha ápavie, a exacta rep-oduçcio foto-zineográfiea}.

In-8.° peq. de 8 ff. imims., ou seja um caderno de impressão, rubricado,

no pê da frente da segunda, terceira, quarta e quinta ff., respectivamente:

A 2, A 3, A 4, A 5 E.

Na frente da primeira das oito folhas do opúsculo o frontispicio (acima reproduzido em
foio-zincogravura) ; do verso da mesma primeira folha, a meio da frente da fl. oito

(ultima), o texto dos Quatro Solilóquios, disposto em quadras, fechando com o usual -

«FIN.», a que se segtie ainda a declaração :-«Taxafe efta folha a 3. reis em papel.» ;

e no verso da mesma ultima folha os I^£s/oj e Licenças permitindo a impressão, aque-

les datados de I61S, e estas de 1519.

Opúsculo muito apreciável e RARISPI.MO; desconhecido de todos os bibliógrafos, incluindo

Sousa Viterbo, que nem a mais leve referencia lhe faz no seu aliás valioso estudo,

publicado póstumo -,4 Litteratura hespanhola em Portugal. Belíssimo exemplar.

^l^wd'ÕD
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3403 POESIAS SELECTAS 1|
DE

||
LOPE DE VEGA CARPIO. H (Vinheta

representando uma lira)
||
MADRID,

||
Librehía de Ramos.

|| ||
1822.

-In-lS." de XII-214 pags. R.

As XII pags. prels. inserem: litulo do .anle-rosln ; litiilo do rosto; e «NOTICIAS ||
DE

|1

LOPE DE VEGA..
Compilação estimada. Edição nitidamente impressa

; já pouco frequente. Bom exemplar.

Qvatro loa.s, famosas de...—Voja-se : Machado (Ãjniuo).—Come-

dias. .

.

.S464-V«ga Carpio (Lope de).—AHCAUIA,
||
PROSAS,

||
Y

||
VERSOS DK L01'F;

DE
II
Vega Carpio, Secretario dei

|| Marques de Sarria.
|| CON VNA EXPO-

SICION DE
II
los nomlires Históricos, y Poéticos.

||
A DON PEDRO TEL-

LEZ GI- 11
ron, Duque de Oxvna, ^a. \\ (Marca do impressor ; tosca gra-

vura em madeira)
1|
CON LICENCIA

|| En Segoiiia por Diego Flanienco
||

Afio de M. DC. XXIX.
|| 1| A costa de Alonso Perez librero de su

||
Magei-

lad. In-S.» peq. de VIU ff. (prels.) iniims. e 250 nums., além de mais

XXXII inums., finais. E.

As VIII ff. prels. compreendem o segTiinle: dizeres do frontispicio, acima transcritos

;

'LICENCIA." de Diego Qonçalez de Villaroel permitindo a impressão ; 'TASSA,'

;

•APROVACION.» de Fray Pedro de Padilla; em carrcteres itálicos, a FÉ DE ERRA-
TAS.' ; Dedicatória «A DON PEDRO TELLEZ |1 Qiron Duque de Osuna....; mPRO-
LOaO.i-, Soneto de ANFRISO A LOPE \\ de Vega.>t: duas quintillias «DE MIQVEL
YRANZOIIde Castillo.. ; Soneto «De dona Marcela de |1 Armenta.. ; Soneto 'DE DON
FELIPE DE \\ Albornoz."; duas quintilhas -DE DON GONZALO RO-\\drlguez de

Salamanca, senor de \\ Vil/agonçalo, &c.> ; Soneto <DE DON BER |; nabc de la Sema
IIRamirez..; duas quinlilh.is .DE FREY MIQVEL CElVDO\\del Ablto de Cala-

traua.'-, du.is quintilhas 'DE DON FRANCISCO
\\
dei Carpio.' ; oultas dms quin-

lillias 'DE OASPAR DE Barrionueuo.' ; Soneto tDEL CONTADOR \\ Hernando de

Soto.»; Soneto <D£ DON AIATEO\\Perez de Cardenas.' ; duas quintilhas 'DE
ALONSO DEWCotttreras.'; e idem "DE LVIS ROSICLER\\ dei Carpia.' 7odxi
estas poesias são em homenagem da obra e de seu autor.

De fl. 1 á frente da 250 e ultima das numeradas decorre o texto da obra propriamente

dito; e do verso da mesma fl. 250 a o veryo da ultima da XXXII ff. inums. finais, a

duas cols. por pagina: <EXPOSICION 1| DE LOS NOMBRESH Poéticos, y Históricos,

con
II
lenidos en este libro.»

Obra estimada. Edição que Salva (n.o 2023) diz ser trará y desconocida.» Bom exemplar
;

porém falto das ff. 21 S a 223, inclusive.

3465—Vegas (Fr. Daniiun de)-I.IBRO
|| DE POESIA... EN TOLEDO... Ano

de. 1590.

(Do frontispício damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincográfica).

In-S." peq. de VIU tT. (prels.) inums. e 503 nums. na frente, além de mais

uma inum., final. E.

Na Irenie da primeira das VIU ff. prels. o rosto do livro (acima reproduzido) ; no verso

da mesma primeira H. a 'Suma de PriuUegio.' e a 'Suma de la rn//a» ,• na frente

da fl. II as «ERRATAS.»
; do verso da mesma frente da fl. II a o verso da fl. III o

Preambulo ou Advertência do autor «AL LECTOR.. ; na ti. IV e frente da V o

«PROLOGO.. ; e do verso da mesma H. V a o verso da fi. VIU a «Tabla de lo que

fe
II
contiene en efte libro.», que fecha com o usnal-«/YM., a que se segue ainda

uma vinheta que tem ao centro as letras simbólicas da Companhia de Jesus: 1 H S.

As 503 folhas numeradas inserem o texto da obra propriamente dílo, que consta de

Canções, Endechas, Glosas, Romances, Sonetos, Tercetos, Vilancicos Moraes, Diá-

logos, Colóquios, uma Comedia, etc.
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DE POESIA
CHRrSTiANA, M0RA'L/

Y DIVINA.
E N Qjy E MVY DÇPRIN

tipal intento jíc trata dr Ia Jmmacu^ada
Concopiion donucnra Scãara.

©gCOMPVESTO POK FL DCCJOR
fi«y DaiTÉan de Vrgar, dcf l ibitod* S*v loai%

«aelConacnto de fânfls Mfiia «hl Monte.

y dliigrdo «Jí inefitu Virgeft

Sicririrúma.

1
.5
'5

m
âu

w
to

COK PRIVILEGIO.
£N TOLEDO.

En cafa ác Pedro Rodngucz, IcrprcíTor,/

Mcrcadcr áeliIrTos, Ano de. iÇço.

X/UcafTâ^a. ». maraoedis ti plicg^o
, y nionu Scd»

Cinco rcilei y vcyntc y doEíCiíSacdis.

Frontispício da obra descrita no Catálogo sob o n.o 3455. <Fac-si

de tamanho igual ao cio original.
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A folha inumerada final tonféin: na frente, a meio, •> colo/óii Bnal, quc iivriduiimí-s

foto-zincográficamcnte :

EN TOLEDO

En Cafa de Pedro Ro-
drigucz , Imprcflbr,

y Mercadcr dcli-

'bros,Anode.;

ijgo.
e no verso, Umbím a meio, a marca ou insígnia do impressor (que também vem no

frontispício, cujo fac-simile damos em folha aparte).

Na composição tipográfica, bastante esmerada e em que se salientam dnas letras iniciais

de desenho de fantasia (gravura em madeira, empregaram-se caracteres redondos e

itálicos de vários corpos, sendo os de corpo menor nas notas ou citações que mar-

ginam o texto.

Das numerosissimas composições poéticas que constituem a obra mencionaremos as

seguintes

:

tDEDICA- CION DE LA OBRA A
li
Ia glorlofa Virgen Maria Madre de ;' Dios y

Senora nneftra, ante fu deli uotifsima Imagen que efta en || el conuento de fancta

Ma-
II
ria dei Monte. ||(?).» (Vinte e quatro quadras; de fl. 1 á frente da 3);

.DISCVRSO ": DE DIOS !| NVESTRO SENOR || a quien fe deue y ha de dar primero

II
toda alabança, honra, y ||

gloria.» (Oitenta e oito quadras ; de fl, 4 a 19)

;

••Letania a honra de
!
Nueftra Seiiora, copilada de diferen. I| tes que cantan en Roma

en di-
II
uerfos fanctuarios, y en el || de Loreto.

||
(?)» (de fl. 20 a 23)

;

-A LA SAN-lICTA E IMMACVLA- 1| da Concepcion de la Madre de Dios.» (Mil

quatrocentas e vinte quadras ; de fl. 24 á frente da 83

;

<i ^-^ VARIAS LE-
II
trás a Io diuino.> (do verso da mesma ti. 83 á frente da 86)

;

< f-^^ Dialogo entre vna
||
Donzella honefia, y vn Mancebo lafciuo a- 1; mante

:

Dondu Te enTefia a las mageres huyr
|| y dar de mano a los tales amadores, y a ellos

Te les muertra claremente || Tu vicio y ceguedad.» (Cem quadras ; do verso da fl. 247

á frente da 256)

;

'' f^^ CoUoquio en- li tre vn Alma y Tus três potencias,
||
donde Te introduce, yrfe

delias ' amotinada por el mal Ter- II
uicio que le hazen. > (Cento e trinta e quatro

quadras ; da frente da fl. 378 a parte do verso da 389)

;

cDe la Comedia llamada || lacobina, o Bendi-||cion de ITaac.» (Compreende um
•Argumento y Prologo, ; en Verfo Sdrurulo.» e três Actos

('f-^^ Acto Primeiro.
||

ISAAC. SICHEM..-.f^ Acto Segundo. H SICHEM..-^.^ Acto Tercero. || ESAV.
Con la comida ,; SALEM. EMOR.>) (da parte inferior do verso da referida fl. 3S9 á

parte superior da fl. 429)

;
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00

« \^ Uiucrfas Letras y |; Villancicos a lo Diuino.» (da /rente da fl. 437 á (rente

da D. 451);

iDiuerfos villanci- 1( cos, o Cantarzillos Erpiritualcs, pa-|lra defpertar en el Alma
vários

II
auiTos y rentimenlos dejiru prouecho > (da parte inferior do verso da fl.

480 a o verso da fl. 502) ;

'<

\^ El Autor em-
II
faiando fu libro.» (Oito quadras), a que põe remate o usual

-

" ^-^ Fio. (^ \ > (fl. 503 e ultima das numeradas).

Das composições poéticas que ficam mencionadas, o Dialogo enttc viia Donzella honesta,

y vn Mancebo ta'i€ino amante; o Coíioquio entre vn Aífiia y suas ires poienciwi, e a

Comedia Uamada facobina, o Beníiicion de Isaac são representáveis.

Obra muito interessante e estimável a vários respeitos. Salva (Catálogo, n.o 1484) con-

sagra-lhe uma extensa nota; e particularmente pelo que diz respeito ú Comedia
Uamada lacobina, o erudito bibliOgraío exprime-se assim

:

La comedia yafoft/nn marca perfectamente la transicion que sufrió el gusto dramá-

tico espafiol de los tiempos de Rueda á los de Lope. Escrita hácia 15S0 y siendo su

argumento religioso, participa muclio por su forma dei primitivo drama; pêro el

hallarsc dividida en três jornadas, el tener prólogo e epilogo, el conlener coros, y
el estar compuesta en varias classes de metro, la hacen mui semejante á las escritas

en los primeros anos dei siglo XVII.

<\o me detenderé á hacer análisis de esta pieza, por hallarse reimpresa con las

otras dramáticas y gran parte de las poesias, en el Romancero y Caacloneros sagra-

dos, tomo XXXV, de la Biblioteca de autores cspaiiotes, publicada por M. Ribade-

neira ; basta decir que el plan es seucillo y la accíon marcha con bastante desem-

barazo ; en cuanto á la versificacion, en general no pasa de mediana, sin embargo

de encontrarse a vezes trozos de bastante mérito.»

Edição original, de lavor tipográfico bastante esmerado. Os exemplares são considerados

pelos bibliógrafos como MUITOS RAROS O nosso encontra-se perfeitamente con-

servado, e isto torna-o de muito mais apreço e valor.- Pérez Pastor, Imprenta en

Toledo, n.o 396.

.'Ji.66- Vegetius (FZaiius). — FLAVIVS VEGKTIVS VIR IL
|1
LVSTRIS UE RE

Ml LIT *RE
II
Sextus Inltiis Froitiimis vir confnlaris de te \\

militari.
||
Aehannx

de ihftrnendU aciebus.
||
Modfjti LiieUus de vocnbv/is rei rrtlilaiis.

|| 1523.
||

f.S. ind. de log. da impressão). ln-8.° peq. de VIII IV. (prels.) inums. e ^3n

nums. na frenle. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VIII ff. prels. o frontispício (impresso a

preto e vermelho e ornado de uma bela cerciídura; gravura em madeira); na írente

e parte superior do verso da 11. II : 'Caldo Brefieus Parlfienfis Lodouico Borbonlo

Lodu-Wuenfium antiftiti meritifjimo ^ galíiarum pari.^ (Dedicatória ?i: na parte

inferior do verso da mesma fi. 11 unia poesia latina, epigralada : -Oulllerml Brito-

nls Parlfieri.' Hcndecafyllabam carmeti.t ; de ti. Ill a parte da frente da VI:

«FLAVII VEOETII REíVATI VIRI ||
ILLVSTRIS COMITIS ADVALEM |: TIANVM

AVQVSTVM TABVLA.> ; da parte inferior da frente da mesma fi. VI a parte do

verso (quatro linhas) da ti. VII : 'Reram Çt* verborum qua
|

in Vegetio aiinotantar

per: feriem Uterarum index.> ; e da restante parte do verso da n/ésma II. Vil ao

verso da VIII : ^Sexti lutil Froníinl vlri confularis Tabula.'

Na composição tipográlica, muito perfeita, empregaraui-se belos caracteres itálicas.

Obra curiosa e estimada. Edição belamente executada ; desconhecida a Brunet. Multo
rara.

Veiga, 1.° (fV. Manoel da) — Veja-se : VonstitviçOes Siinodaes do fíispado da

Miranda. . , 1565.

Veiga, 2.° (P. Manuel do) —Veja-se : Leilere (innva deli' índia,.

.
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:-!467— Veiga, 2." (P. Manuel Waj.-RKLACAM |1 GKH M, .. Km |.isl.o:i.

de 1628.

(Do frontispicíú domvs a exacl'i reprodução foto-zií-coijrájh-a que fcgur] .^^''^/â^O

GERALDO ESTADO
DACHP. ISTANDADEDtETHlO-
piíj-RcduçamdojScifmaticosjEntradj.ií Recebimc-

tocc PacriítchaDoraAfFonfoVUndfrObedi'

«flcu dada polo Emperador Selcá Segued

com tofci !ua Corte à Igreja Proma-

na;& do que de noaofocedco *

no dríccbrimcto doTby-
bct, a que ctumam,

gram Catayo.

COMPOST A, E COPIADA DAS CAR.
tM ^ui os Padres da Companhia iêlESV, tfcrc

*

ucram da \ndia Oriental dos Anãos 4$

624. 62{. isf 6ie.

PELO PADRE MANOEL DA VEIGA
da mefina CompanhUjOa curai de Villaoifofa.

Com todái ti U(tH^4t ntctffarÍM .

J4n.iLiíbo2. Por MatthecsPinhcuo.Annodf \6iZ-

(O ortgmal mede 166x.H)uinm)

In-4.'' de 11 folhas (prels.) iuiimeradas e 124 numeiadíis no frente, li.

Das duas folhas prels., a primeira constitui o frontispício com os dizeres acima repro-

duzidos; a frente e parte superior do verso da segunda as «LICENC.AS.» permi-

tindo a impressão; e a parta inferior do verso da mesma segunda folha a «Em-
menda dos erros.»

Na composição tipográfica, em que se salientam letras Iniciais de desenho de fantasia

(gravura em madeira) e cabeções formados de pequenas vinhetas tipogr.íficas orna-

mentais, empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

O volnme contém dezassete cadernos de impressão : o primeiro, de duas tS. apenas (as

prels.), sem qualquer rubrica ; os quinze imediatos, de oito ft. cada um, rubricados

,

no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: A, A :i,
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^M o

A 3, A 4 a P, P 2, P 3, P 4 j c o imediato e ultimo, de qualio it. somente, rilbri.

cado, no pé da frente das mesmas ff., respectivamente : Q, Q 2, Q 3, Q 4.

A Retaçam propriamente dita í dividida em três Livros

:

.LIVRO. Ill DO ESTADO
II
DA CIIRISTANDADE

|| de Elliiopia, íi Rediiçam dos
Icirmaticos

II
daquelle Império.., com XXI Capitules («.CAPITVLO. I. !| &« que je

dá rezam desta obra, ^ a/gíias adiiertencias \\ necefjarias.t, a ^.CAPITVLO. XXI.

II
Relidencia de Begiicnicdrl.t (folhas 1 a 56)

;

.LIVRO. II
II
DA VIACJEM QVE || FEZ O PATRIARCHA DOM AFON-

|| fú Mendez
de Portugal, atò fua entrada, tt re- || cebimento em Etliyopia.», com XVI Capítulos

(cCAPITULO. I
;
Da faida de Lisboa, ati' chegcr a Goa, ^ do que na vtagem\\

fuccedeo.» a "CAPITVLO. XVI,
|| Da vitoria contra o terceiro leuantado, por nome

Cabraet.») (ff. 57 a 102);

•LIVRO. III
!|
DAS COVSAS DO || REVNO DO ORAM THYBET, A

|| que chamam
Catayo, que de nono focede- 1| ram nos Annos de 025. & 020.., com VI Capitulos

(•CAPITVLO. I.
II
Do que de nouo fe foube do Thybet, depois que a elle voltou

|| a

feganda vez, o Padte Antónia Dandrade da Com-
[[
panltla de lESVS > a «CAPI-

TVLO. VI.
II
Da primeira Igreja q por ordê delRey fe edljicou no Thybet.») (it. 103

a 124).

No fim da Relaçam, por remate, vêem os dizeres :-<LAVS DEO DEIPAR/E QVE.»

Esta Reiaçam do Jesuita Manuel da Veiga é obra de muito interesse e valor para a

história das Missões católicas na Etiópia durante os anos de 1624 a 1626 e particu-

larmente para o conhecimento e estudo dos usos e costumes dos etiópes na citada

época. Muito estimada, tanto em Portugal como no estrangeiro. Salva {CatáJogo,

u.o 34IQ), referindo-se á Reiaçam cm questão, diz: -«Obra rara, como lo son todas

las escritas por los jesuitas relativamente á las conquistas de las Índias orienlales.»

Edição primitiva, e lambem a única que a obra conta até hoje. Os exemplares são

actualmente MUITO RAROS. O nosso está belamente conservado, e isto torna-o de
muito mais apreço e valor.— Barbosa Machado, Blbl. Lusit., tomo III, pags. 400.401

;

-Inocêncio, Dic. blbi., tomo VI, pags. 121-122;-Brunet, Man. du libr. (Supplement),

tomo II, col. b55;-SaIvá, obra e numero acima citados ;-Ternaux-Compans, B/W.

Asiatlque et Afrlcalae, n.o 2565;-etc.

3468 VIDA, VIRTl"DES,
II
DOUTRINA ADMIRAVKL

jl
DE 1| SIMAÒ GO-

MES
II PORTUGUEZ, Vulgarmente chamado o C,apateiro Smito.

|| COMPÔS-
TO

II
PELO P. MANOEL

II
DA VEIGA,

j]
Da Companhia de JESUS, natu-

Q ral de Villa-viçola.
|1

1 FFERECIDA i| A' Venerável Irmandade de
||

S.

CRISPIM,
II
E S. CRISPINIANO.

1|
^i

\\
LISBOA 1|

Na Offic. de JOSEPH Kl-

LIPPE
II
Anno de M. D. C(.L. IX.

||
Com todas as licenças neceffarias, In-S.»

peq. de XXXII pags. (prels.) inums. e 210 (aliás 310 nums. E.

As XXXU pags. prels. compreendem o seguinte : frontispício, impresso a preto e a vermelho

(pag. I ; a II em branco); «DEDICATÓRIA, || A' muito Venerável Irmandade de...

S. CRISPIM,
II
E S. CRISPINIANO.. (em caracteres itálicos; pags. IH a XVII);

«PROLOGO
II
AO PIO, E DEVOTO LEITOR.> (pags. XVIIl a XXII); «LICEN-

C,AS.> (Do Santo Officio. -Do Ordinário.— Do Paço) permitindo ^'reimpressão da

obra (pags. XXIIl a XXVi ; «INDEX
i.
Dos Capitulos do primeiro (e segundo) livro.»

(em caracteres itálicos; pags XXVI a XXIX); ^Advertência, que pareceo bem daram-

feWaos que lerem efte tratado.' (pag. XXX); e uma estampa (gravura em madeira)

representando Simão Gomes na sua casa de trabalho, recebendo a visita de um eclesiás-

tico (pag. XXXI ; a XXXII em branco).

No frontispicio são impress.as a vermelho .is linh.is : l.«, 4.», 5.», 8.«, 9,', li.", 13.", 14.
a,

15.a e 17.a.

Obra clássica, curiosa e bastante estimada, incluída na lista dos livros proibidos por edital

da Mesa Censória de 10 de Julho de 1768, Edição já ]K)uco vulgar no mercado. Bom
exemplar.
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A edição primitiva dtsia obra do P. Manuel da Veiga, foi dada a lume sob o titulo:

«Tratado da vida, virtudes c doutrina admirável de Simão Ooniez Porlugnez, vulgar-

mente chamado o Çapaleiro Santo. Diiigido a Senhora Dona Anna de Lencastre, Com-

uieudadeira do Real Convento de Santos o novo, da Oídeni de Santiago. Composto pelo

l*adre Manuel da Veiga da Companhia de lesu, natural de Villaviçosa. Em Lisboaj

por Maiheus Pinlieiro, Anno de 1625. InS.o peq. de XXII ff. (prcls.) inunis., 115

nums. na frente e mais XIII inums. finais, de «Index.»

Além da reimpressão que acima descrevemos, temos conhecimento das seguintes: Lisboa.

Por Francisco VUlela, 1673, in-S.o peq. de XVI-236., afora as do Índice (É a segunda

edição da obra, desconhecida a Barbosa Macludo e descrita por Inocêncio) ;-tís*«a

Occidental, Na Officina de Pedro Ferreyra... Anno 1723, in-S.o peq. de XIV-2-1S

p.igs. ;-c: Lisboa, 1739, in-S.o peq. de?

«69- Veiga, 3." (Manuel da).-LAUR.A \] DE || ANFHISO ; || POESIAS ||
UO LI-

CENCIADO
ij
MANOEL DA VEIGA.

||
Nova ediçaò, correcta, e emeudodn.

\\

(Pequena vinheta ornamental)
|| LISBOA, || NA TYPOGRAFIA ROLLAK- ^ l^j

DIANA,
II
1788.

II
Com hcenra da Real Mesa da CommiffaO Geral

||
fohrc o jy ^4*7 <^ ^

Exame, e Cenfiira dos Livros. In-S." peq. de VI-XV-258 pigs. E.

As VI prinieir.TS pags. prels. (iimnis.) compreendem : o frontispicio, cujos dizeres se repro-

duzem .icima (pag. I); a declaração de Taxa: ''^Ol taxado efle Livro a trezentos reis

era
!|
papel : Meza jo de Abril de 17S8. || Com ires Rubricas.' (pag. II); eo «PRO-

LOGO || DO EDITOR.» (p.ags. Ill a VI). E as XV pags. prels. imediatas com a

•EPISTOLA DEDICATÓRIA (1 AO EXCELL."" PRINCIPE, || O SENHOR 1| DUAR-
TE.» constante de 112 tercetos e uma quadra.

Este livro de poesias do licenciado Manuel da Veiga é muito apreciado. O autor, conside-

rado como um dos nossos melhores poetas seiscentistas, acha-se iustaniente também

incluído na lista dos bons cl.ássicos portugueses. SegTiuda edição, RARA ; impressão

mui nítida sobre magnifico papel de linho. J3elo exemplar.

A primeira edição, hoje muito rara, foi dada a lume em Évora, em 1627, e constitui um
lo de IV tf. (prcls.) irunns. e 140 iiunis. na frente. Os dizeres do respectivo frontis-

pício, que uma tarja de composição tipográfica emoldura, rezam textualmente assim •

.LAVRAl|DE|lAN'FRISO:iPe//<» Lecenciado Manoel da Kfiiga. || DIRIGIDA AO
EXCELLENTISSIMO

II
Piincipe o Tenhor Dora Duarte.

||
(Escudo d'arnias do mesmo

principe; gravura a buril em chapa de met.il) || Ccot licença, ^ PriuIUgio. Em Euoia

por Manoel Car- 1| ualho iniprefror da Vniuersidade. Anno 1627.»

As IV ff. jirels. compreendem : frontispicio, «LICENÇAS.» periTiitindo a impressão do

livio; poesias De António Mendes da Veiga ao Autor; De Lvís de Mendonça ao

Autor. Soneto; De Lvls Medrano de Almeida ao Autor. Soneto; De Belchior Pais

de Mattos. Soneto ; Aos Leitores, e Avtor. Ode, Pello Lecenciado Manuel Pires d' Al-

meida, e as Erratas.

Relativamente a um exemiilai que apareceu com a dat.i de I62S (íacio que Inocêncio con-

sidera um problema bibliográfico) veja-se o Dicciouario bibliographico, tomo VI, pags.

122-123. -Com respeito a Manuel Veiga e ás suas produções poéticas, consulte- se

:

CATALOào DOS AUTORES E OBRAS, QUE SE LERÃO, E DE QUE SE TO-
.}tARÃO AS AUTORIDADES..., que antecede o «Diccionario da lingoa portugueza

publicado pela Academia Real das Sciencias de Lisboa», tomo I (linico publicado), pag.

CXCIII ; e Costa e Silva, Ensaio bioqraphico-criíico sobre os melhores poetas portu-

gaezes, tomo V, pags. 297-331.

3i70—Veiga (ÍV. Thomag dal.-CONSlUERAljtjES
j|
UTERARIAS, MOHAIS, V.

H AI.LEGORICAS, SOBIiE OS
il
Tliienos, & lanientições do

IJ
Pií.phela Ic-

rernias. |1 Matéria de confiança pêra a Igreja, de aiiiío pêra os peccadores,

de
II
confolaçaõ pêra os penitentes, de graniiifsimo prouoito pêra os ||

C;:-

Iholicos, & de vitimo deíengano pêra lodos
|1
os lierejes & infiéis. |l Pelo

'ó^/^'^'
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Padre Mestre Frey Thomas <}h Veiga, Leitor Jubilado, H ^ Pnãre da Prouiir

cia da Peniiencia. \\
TOMO PlilMElHO

|1
fotue o primeiro Capitulo.

|| Em o

fim da qual vau quatro Elenchos neceílarios. O primeiro das Conlideia-
||

i.-ões. O fegimdo, dos lugares da íagrada Rscriptura. O teiceito, das
|| coii-

ías mais notaueis. E o vitimo, pêra os Ser-
1| mões de todo o anuo.

{{ DE-
DICADO \\ A DOM MIGVEL DE MEKESES, DVQVE\\ DE CAMINHA,
MASQUES DE VILLAIiEAL,

\\
Conde de Alcoitim, ^ Valladores, Capitão

geral, ^ Gouer-
|(
naJor perpetuo da cidade de Ceita.

||
Anno (Escudo d'ar-

inas de D. Miguel de Meneses
; gravuia cm madeira) 1633. |1 EM LISBOA :

C5 as licêças necefsaria»: Por Loiliéço Ciaesbeecl< Im|ireíIor delRey.—In-

fol. peq. de XXIV pags. (prels.) inurus. o 603 nimis., fll('m de uma «mu

branco, LIX inums. e outra em branco, finais. E.

As XXIV pags. prcIs. compreendem o seguinte : frontispicio, cujos dizeres reproduíi-

mos acima (pag. 1 , a II em branco) ; <Licen(ai da Ordem.» e 'Licenças do Jancto

Officio.' (pags. Ill e IV); «l^ROLOOO II ao Leitor.» (pags. V e VI) ; cm caracteres

itálicos, a Dedicatória <A DOM MiOVEL DE MENESES DVQVE DE CAMI-
NHA.... (subscrita: O Padre Meftre Frey Thomas da Veiga.» (pags. VII e VIII);

a duas colunas, o <INDEX DAS CONSIDERA- '„ ções que fe contem nejte primeiro

tomo.- (pags. IV a XX); tDECLAKAÇAM DO TITVLO
i|
DOS THRENOS, E DO

TEMPO,
II
& occafiaõ em que o Propheta lereuiias !! os efcreueo.» (pags. XXI a

XXIII); e 'ERRATAS- (pag. XXIV).

De pag. I a 603, a duas colunas, decorre o lexto propriamente dito da obra, que Iccha

com os setíuintes textuais dizeres :--'FiNlS. ||
LAVS DEC.

||
Beatifsimteq, ^ imma-

cuíatce Virgliii Mari(s, fanctifsimoq
,
Pairl nostro Francifco.* E as LiX pags.

inums. finais inserem: de pag. 1 a 34, cm caracteres itálicos e a duas cols. : «IN-

DEX GERAL DL'5 LVOA- || res da fagrada Efcriplura que nefte primeiro || tomo
vaõ extenfamente leguidosHSi declarados.»; de pag. 33 a SO, também a duas cols :

'INDEX DAS COVSAS MAIS i noiaueis que /« tratam ^ iirofesuem neJte pri-

meiro tomo.' ; e de 11. LI a LIX, ainda a duas cols.: «INDEX GERAL DOS LV-
OARES 1;

que fe trataõ iiejte primeiro tomo, pertencentes
\\ a multas pregações de

todo\\o aiino.' Os dois primeiros destes três índices Iccham com o clássico «LAVS
DE '.>, a que se segue ainda um florão de remate (gravura em madeira); c o ter-

ceiro com o usual -«FIM.»

Na composição tipográfíca. em que se destacam varias letras iniciais ornadas e alguns

floiôes de remate ornamentais (gravura em madeira), aplicaram-se caracteres redon-

dos e itálicos de vários corpos. O texto da obra propriamente dito é acompanhado

de imensas citações margía lis.

Livro clássico c, no seu género, bastante curioso, muito estimado. Edição primitiva, e

também a única que a obra conta. RARA. Tomo primeiro, e línico que se publicou.

Bom exemplar.

3471 CONSIDERAÇOENS
II SODHE OS EVAN- i;

GELHOS (JVE SE
CANTAM E.M AS |!

vinte i quatro Domingas depois do
|I
Eípiritu Sancto.

II
Primeira Parle, que contem as primeiras doze Domingas, com |! duas

^' Octanas do Elpiíilu Saneio.
|| COMPOSTAS PELLO PADEEMl. THOMAS

\\
da Veiga, Lente jubilado em Snncta Theologin, Padre de

\\
Prnhincia da

Provinda da Penilcnria.
\\ DEDICADAS AO N'OSSO REVKHENDISSÍ- |! mo

Padre Frei loSo Veiiido, Olim Prouincial da Prouincia de Biir||gos...
||

Anno (Vinheta ropresenhinda S. Francisco no momento de recel>er as

cinco cliagas de Cristo; gravura em madeira) 1619. || Cutii todas as Licenças

neceffiirias, ^ Priuilegi».
\\ EM LISBOA. Por António Aluarez.

|I
Véde-bc

em c;ifi de Belchior Pereira Liureiro.— 10-4." de VIII li. 'prels.) inums. o

335 nums. na fronte, afora mais XXVll inums., finais. E. (perg.).
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Nâ frente (verso em branco) da primeira das Vlll fr. preis o frontispício, cujos dizeres

transcrevemos acima; nas tt. II e III as «LICENÇAS- e -APROVAÇÕES- permi-

tindo a impressão da obra : nas ft. IV e V e frente da VI a Dedicatória «AO

NOSSO RE- II
VERENUISSIMO PADREjIFrei loão venido...^ (datada no final: O

mínimo fubdito de voffa Reuerendlfslma. j! F. Thomas da Veiga.) ; e no verso da

mesma 11. VI e na H. Vil o ..PROLOGO.»; a H. VIII em branco.

De folha 1 a 335, a duas colunas, decorre o texto propriamente dito da Primeira Parte

da obra, que fecha com o cIá3sico-«LAVS DEO.> Na frente (verso em branco) da

primeira d.s XXVII ff. inums. finais a marca do impressor António Alvares (veja-se

a reprodução que dela damos aoiante, no artigo Virgilius Maro) e, áeguidamente

u retisto tipográfico: .EM LISBOA
1|
Com todas as licenças neceffarias. Por Antó-

nio
íl
Aluarez. Anuo de lóig.» ; da frente da II. II á frente da VII, a duas cols., o

INDEX
II
DAS CONSIDERACOENS QVE SE CON- 1| tem nefta primeira p3rte.> ; do

verso da referida 11. VII a o verso da XVII, em caractires itálicos e também a duas

cols., o .ÍNDEX.jjDOS LVOARES J DA ESCRIPTVRA QVE SE || expôs nefta pri-

meira parle : ; de H. XVIII a XXVl, ainda a duas cols , o «INDEX DAS COV |i
SAS

MAIS NOTÁVEIS QVE |1 fe contem nefta primeira parte.»; e na frente (verso em
branco) da fl. XXVIl as <ERRArAS..

SF.GVNDA PAKTE \, COMPOSTA PELLO P.4Z>/?/i. . . Ij DIfiI(}I[.A

A D. lOAM LdBO BARAM 1!
PE || Aluito. .. ||

Anno (Mesma vinheta que

vem no rosto da primeiíva Parte) 1620.
||
Com todos nu licenças necefforios.

\\

II
EM 1 ISBOA. Por Anlonio Aluarez.

1| ||
Vendefe no Pelourinho em

ciila de Belchior Pertira liureirn.— In-4 " de lY ff. (prels.) inums. 225

nums. nu frente e nnds XVll inums., Unais.—^l.v duu» Parlef em vm rol.

K. (pi-iff.).

Na frente da primeira das IV ff. prels. o frontispício da Segunda Parte; no verso da

mesma primeira II. a •APROVAÇ.\M.» (datada e subscrita: «... Dada em efie ncfro

Conuento í| de noffa Senhora de lefu de Lisboa, a 7. de Septem- 1! bro de "Oto.
' Fr.

Pedra do Ef/niitu Saneio
,
Mliiijtro ProuincialA ; ua írei;te da H. 11 e no verso da

IV a «DEDICATÓRIA,
II
A DO.M iOAM || LOBO BARAM DE ALVITO... ..(subs-

crita por Fr. Tlioine da Veiga); e no verso da referida ti 11 e n.i frente das ff 111

e IV as «L1CENC,AS » permitindo a impressão da obra.

De folha 1 á frente da 5l!5. a duas cols., decorre o te.vto propriamente dito da Segunda

Parte da obra, que fecha com o usual-' ?< LAVS DEO. iJ. > ; e no verso da mesma

fl. 225 (ultima das ff. numeradas) a marca do impressor António Aluares c, siguida-

mente, o registo tipográfico final

:

EM LISBOA. I! Com todas as licenças necefrarias. Por António
!l
Aluarez. Anno de

1620.»

As XV!I «. inums. Buais inserem: de H. 1 a III, disposto a duas cols.: :INDEX;;DíS
C0N3IDER.V „ ÇOENS, QVE CONTEM ESTA

i'
Secunda parte das Domingas do

Spiri-IItu Sancto.»; de ti. IV a X, em caracteres itálicos c também a duas ci Is. :

«INDEX ijLOCORVM SA-||CR.'E SCRIPTVR.í, QV^ : in hoc volumini continen- i|

tur..; de II. XI á treme da XVII, ainda a duas cols. : «INDEX.
,
DAS COVSAS

i|

MAIS NOTÁVEIS QVE SE " trataõ nefta legunda parte das Domingas do Efpiritu-
1|

Sancto.» ; e no ver,-o da mesma li. XVII (ultima do volume) a «ERRATA.

>

Na composição tipográfica das Duas Partes, assas perfeita e embelezada de letras iniciais

de desenho de fantasia e cabeções decorativos, empregaram-se caracteres redondos e

itálicos de vários corpos, sendo os itálicos de corpo menor nas numerosíssimas notas

ou citações marginais que acompanham o texto.

Obra clássica e, no seu género, muito eslimada. Edição única MUITO RARA. Belíssimo

exemplar.

i47-2 SERMÕES
II
PAPA TODAS AS

||
QVABTA.S FEIBAS. í ESTA ti,

,

E DOMINGOS PA QV.ARESMA : COM
i!
OVThOS'OVE .SE GVSTVMAM PPE-

G.\R
II
na foniana tanta. E aísi mais húas con liderações schre

|1
a payxSo

^^^/'^
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êi-

de Chrillo noílb Senhor, & lohre as
||
fele palauras que difle cm a Cruz.

1|

DWIGWOS A NOSSA SEMiORA \\ de \\ lESVS. WPELLO PADRE FRKY
THOMAS da

II
Veiga Leitar jiiliiUido em Theologia, & Difinidor

|| da ter-

ceira Ordem de Penitencia de ||
São Francifco. n (Vinlieta reproduzindo a

iniagrm de Nossa Senhora da Conceição; gravura em madeira)
||
Cwn iodas

«s licenças, ^ pretiileçiio Real. || || lím Lisboa por Pedro fraeslieeck.

Anno 1618.—In-4.° de IV ÍT. (prels.) inums. o 300 nums. na frente, além

de mais XXII inums., finais. E.

Na frente da primeira das IV falhas prels. o frontispicio, cujos dizeres reproduzimos

acima; no verso da mesma primeira fl., em baixo, a declaração de Taxa de preço

de cada exemplar : «TÃxam efte liuro de Sermões de todas as Quar- |i tas feiras,

Sextas, f; Domingos da Quarefma, em || trezentos reis em papel. Em Lisboa a 4. de

Outu- \\ bro de m'*. D Frartc. V. Pinto. L. Machado.' ; na frente da fl. II as «AfRO-
VAC,OENS.> (duas: a primeira, cm caracteres itálicoii, d.itada e subscrita: <... Lis-

boa no Coílegio de\jiofso Padre Santo Agoftlnho em -jo. de Março de <ji8. ||0

Doutor Fr. António Vieira. > ; e a segunda: •... Em S. Domingos de Lisboa. || 6. de

Abril de w.ii.WFr. Thomíis de S. Doml/igos.t) ; no verso da mesma li. II as demais

• LICENC.AS.» pemiitindo a impressão dos Sermões; na frente da H. III, em cara-

cteres itálicos, a 'DEDICATÓRIA.» do autor á Virgem Nossa Senhora; e do verso

da mesma II. III a o verso da IV o «PROLOOO.-
As iOO ff. nums. inserem, a duas cols. por pag., o texto propriamente dito dos Sermões,

que fecha com o clássico- «LAVS DEO.» ; e as XXII ff. inums. Snais: de H. I a IX,

em caracteres itálicos e a duas cols. por pagina, o cINDEX]] LOCORVM SA-||

CR,€ SCRIPTVR.E, QVI || NOTABlLITER ALLEGAN- 1| tur, & exponantur.» ; de

II. X a parle do verso da XXII, tambám a duas cols. por pagina, o «INDEX p DAS
COVSAS

Ii
MAIS iNOTAVEIS QVE SE :; CONTEM NESTE LIVRO.. ; e depois, na

restante parte do verso da referida II. XXII, a uma só medida de composição tipo-

gráfica, ds «ERRATAS.»
Na composição tipográfica, perfeita e em que sobresaem letras iniciais de desenho de

fantasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais (gravura em madeira),

aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos, sendo os de corpo
'

menor nas notas ou citações marginais que acompanham o texto.

1'rédicas muito apreciadas. O autor loi justamente incluído na lista dos escritores por-

tugueses seiscentistas considerados clássicos, primeira edição, e também a única atè

hoje dada a lume. MUITO RARA. Belo exemplar.

3473—Vellasco (r/iowié).— AUGLSTISSIMO
||
lOANM IV

||
LVSlTANuRVM

1|

^ REGI.
II
(bscudo das armas reais portuguesas: gravura 0111 madtiia)||

THOM.l-; VALLASCI IN SENATtl
|I
Portucalensi Luntania- notiírimi Aduo-

cati, &
II
Júris Caefarei profeílnris,

||
LOCIPLETISSIME, ET VTIUS-

SIM.E, ExDianaliones in Noncm luftitix fíe/vrwní/ojiem.
|| MAGNA DOCTO-

RUM AUTHOUITATE, ET || Júris ornamcnlo condecorata?.
||
NOVUM

OPUS, ET O.MNIBUS FEli VTILE, ET\\ Moxime cunctis in/oro mtlilan-

libuif neceforium.
\\
(Linha de pequenas vinhetas ornamentais) || Acusta de

JOAH ANTUNES Mercador de Liuros. || EM COIMBRA.
||
Qom Iodas as

ticeneas ne;cj'farias.
\\
Na OflTicina do MANOEL DIAS Impreílor da Univerli-

dade An. 1677.-10-4.° de XVI pags. (prels. inums, 119 nums , uma em
branco e mais IV inums., finais. E.

As XII pags. prels. compreendem : frontispicio, com os dl/eros transcritos textualmente acima

(pag. I; a II em branco); em caracteres itúlicos, a Dedicatória «A ELREY NOSSO
SENHOR.., datada e subscrita no firo ; <... Lisboa i'^. de Nouembro\\ de ttsi-W Diogo

de pinnna... (súj (pags. 1X1 e IV); LICENÇAS., permitindo a impressSo (pag. V; a VI

em branco); e «IN NOVAM
|]
JUSTTTI.í REFORMaTIONEM || PROOEMIVM.» (pags.

VII a XV; a XVI cm branco).
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De pa>^, i a 119 iecorre o texto propriamenfe dito da obra (tReforniai^ain da Juftiça.»), gue

fecha com o uiual — mLAVS DEO.' : e nas IV pags. inums. finais o cREPERTORlO
li
DO QUE

II
NESTA LEI SE COXTEM.., rematado pelo mesmo usual - .LAVS DEO..

Li\To, no seu gcnero, interessante e estimado ; embora os dizeres do respectivo frontl&picio

estejam redigidos em latim, o testo é todo escrito em português. EdiçSo SARA. Bom
exemplar.

8474— Velasoo de Gouvea (FraMcifto).—AI.LKGAÇA.M, KA QVaL se MOS-
ii

tra por direito, por Breuos dos Súmo.s Põlifices
|I
por Alunrfis dos lenlio- / /,/f/^^

les Rey.í, por íenlengas
||
cin juizo contenciolo, por coiifultas da mefa dit //rf/iD O

Conlciencia, pella Ret^r.-!, Eílatiilos, i*c DTÉBni-
11
çoens da Ordem, & por

iiiramenlo. como o tii- 1| nlieiro dos três quartos da Urdem de Noílo Se-

1! nhor lESV Chrifto lo não ptVIe gaitar mais que
||
nas obras, & fabrica

do Coniienlo de Thoiiiar, &
i]
calas luas, por ordem do graõ Meltre, & o

(X)n-|| Irario lie peccado mortal, & excommunhaõ, & ||
obrigação de refli-

tuir, & perjúrio, & ficaiem || os Caualleiros leni a graga de poder leftar,
1|

a qual foi dada com f-fTa condição. :i PMo DotUor Franctfeo Velafco de

GúWiea, Desêbargador da Vaf i <ia Supplicaçaõ. \\ Lente na Vniuerfidade

de Coimbra, Arcedijgo il^ \'íllit nuva ric Sêrveini. (Sem ii)d. de log., nem rtr

data da impr.—i6".

.

.).— In-íol. lie 2! pau. niinis., além de uma cm branco,

íiaal, ou .sejam dois cadernos do imi>ressão de seis IT. cada um, rubrU

cados, no pó da frente d.is quatro primeiras IT. de cada um deles, respe-

ctivamente : A, A 2, A 3, A 4 e B, B 2, B 3, B 4. Des.
Naío tem frontispício próprio. Os dizeres ou titulo transcritos acima vêem no alto da primelr.t

pag. (rubricada erradamente: Foi. I), seguindc-se logo o te.\to da AUegOfam, que, dis-

posto a duas colunas, c iniciado por uma letra O ornamental (gravura em madeira).

A reiTiatar vê-se ura grande e elegante ílor3o (gravura tosca em madeira).

l:^^pecie bibliográfica e documental, no seu géneio, muito interessante e estimável; desconlie-

ciia a Inocêncio, mas mencionada por Barbosa Machado (BiàL Lusit., tomo II, pags.

2:8-279), que informa: — 'Sahió imrreffa no livro Memorial do Oeral da Ordem de

Chrifto, e religiofos deIJa .i MageTtade deíRey D. Joaõ o IV'. Lisboa 1648. foi.» —
raríssima. Bom exeirplar.

3Í75-IVSTA
II
ACCLAMACÃO

||
Dí-i

|1 SEHEMSSIMO ||
REV HE 1'ORTVGAL II

DOM I0.\0 O IV.
il
TRATADO ANALYITCO, ||

Diuidido em ties parles. H

ORDESAllO, E DlVVí.GADO EM
jj
iwvie do nieíino Reyno. 1 jh jmlijicoção |'

de fua ccçnõ.
\\
DIRIGIDO

\\
An Sunimo Pontífice da Igreja Catliolicn, Reys, í^ '^"téú3

II
Príncipes, Relpublicas, &, Senhores loberanos || da Cliriltandade. II COM- (^ '^

POSTO PELO liOYTOBW Frar.djeo Vclafcn àe Gottuca. Pirtvgues, Cathe-

drotico \l jubilado em Cânones na Vniuer/idade de Coimbra, \\
Arcediago de

Villanoua de Cerueira, na
\\
Igreja Priíhacial de Braga. \\ A culta dos três

Estados do Reyno. || |1 EM LISBOA.il Na Offlcina de LOVRENC,0
DE ANVERS.-Anno 1644.— In-fol. de ante rosto alegórico (gravura a bu-

ril), XX pags. (prels.) inums,, duas era branco e 450 nums. E.

As XX pags. prels. compreendem : frontispício (cujos dizeres ficam transcritos acima), im-

pres'o a preto e a veimelho (pag I; a II em branco); «LICENÇAS», permitindo a

impressão da obra (pags. 111 a V ; a VI em branco) ; em caracteres Itálicos, a Dedicató-

ria «AO MVITO ALTO, E .MVl IO ||
Poderofo Senhor, o Sereniffimo Rey de [1

Portugal

Dom loaõ IV.-. (começa pela formula: ^SE.NHOR.-, e fecha: iBeija as rcaes maõs de

V. Aíageltade
II
feu menor varfallo 1, Hrancifco Velako||d. Gouuej..) ipags VII eVlII);

outra Dedicatória <A R^VNHA j NOSSA SENHORA» (fecha também : .Beija as reaes

maõs de V. Magesiade
|| feu menor vafsaUo ' rraitcifco Velafco de Gouaea.t) (pags.

IX e X) ; e o <INDEX.'. reriíatado por um lirtdo florlo ornamental (gravura era madeira).

vo t. IJ 4«
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De pag. 1 a 450, disposto a duas colunas, decorre o texto propriamente diló da obra, o qual

fecha com o usual — «FINIS LAUS DEO.>, e segulndo-se o nSo menus usual llorSo Je

remate (gravura em madeira).

Na composição tlpogiáfica, muito perfeita e em que sobresaem letras iniciais de desenho Jj

fantasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais, apllcaram-se car.icteres

redondos e itálicos de vários corpos.

Obra, relativamente ao assunto que versa, interessante e valiosa; muito estimada. Primeira

edição, já bastante RARA, Bom exí-mplar; náo possuindo porém, como Já se disse acima,

o frontispício alegórico com o retrato, era busto, de D. João IV, Figaníère, Bibl. hist.

port., n.o 207; - Garcia Peres, Cat, ruz., biogr. y bibl., pags. 557-558.

A única reimpressão que a obra conta até hoje, foi também dada á estampa em Lisboa : Typ.

Fenis... 1S46. Consta de um S.» de XV.631 pags.

Barbosa Machado regista a ediç3o da versão latina da obra : cjoannes IV. Serenissimus Por-

tugalls Rex juste consalutatus.. . Ulyssipone apud Laiirentius de Anuercs, 1645.

•

In-fol.

3476-Velasco y Azebedo {Jmn Bríics t/e).—L. ANNEO
||
SÉNECA,

||
ILVS-

TnADO EN BLASONES
II
lOLlTlGOS. Y MOlíALES, 1| Y SV IMPVl.NAlHUt

IMPVGNADO!! DE SI MISMO |1 .1/. SEKEiyiSSIMO SESoHW El Seíior í).

p ^ luan de Auflr.n
||
POI!

||
DON IVAN BANOS DE VELASCO

||
Y AZEBEDC».

'

II
-J^ {»!<) «:i^

II
CON I,Ií:ENCIA.

|| H EN MADHID. Por Maleo de

Elpiíofa y Arleago.
||
Ano M.DC.LXX.

|| Vindefe en eofa de António de In

Fvente, AJercader de l.ibros en frente de S. Filice. In-4.0 de XXXII pnii?.

(prcls.) innms. e Ií59 niirns., al(''n) ile uma em branco, MI iniims. e oiilra

em branco, finais. E.

As XXXII pairs. ptels. compreendem n seeuinte : urea gravura alegórica (P. a Villafranca

feulpior Reglj fculp. Matríti 1671) rerraduzindo na parto superior, o reir., em busto, de

D. Juan de Auí^tria ; frontispício: Dedicatcria a D. Juan de Áustria; Aprovações e Licen-

ças permitindo a impressão da obra ; 'Suma de la Licencia.^ ; 'FEE DE ERRATAS.- ;

•Suma de la Taffa.-; «TABLA DE LAS QVESTÍONES QVE
|| fe contienen en efie

libro.>; e Prologo ao .LECTOÍ?..

As VII pags. inumeradas finais inserem, a duas colunas :«I!erumcn delo mas feleclo que fc

contieno
\\ en efte Libro.»

Obra curiosa e estimada. Enriquecida com numerosos emblemas iprimorosas gravuias a buril

em chapa de metal, tendo umas a rubrica de: Orozco Prcshiíer; outras a cie: Diof^o de

obregon Inv. y escutpsl). RARA. Belo exemplar.

3477—Velasquez {hidoyó).-L\
\\
ENTIiADA . ..—(l.ishou, por iManuol rio Lyn,

'58.3

llh> IrontitpirMt ddwof, cm fvlhi aperte, <i e.vacta repnihicão fotú-zincpriráfu-r).

In-4.° do IV folhas (prels.) iniimenirla.'; o KiO nnmeraiJas na frt^nlo. E.

Na frente (verso cm branco) da primeira das IV ff. prels. o rosto do livro (acima rcprn.

diizido); na frente da li. II a «Licencia.» de Fr. Bartolomeu Ferreira permitindo a

impressão da obra e a declaração

:

* fl Viria la iníormacion, pnedefe imprimir, En Lisboij'

7. de Oclubre, de í=.

Manuel de Quadros. lorge Serran. António de

Mendjça.»

no verso da mesma fl. II dois Sonetos : o primeiro epigrafado : « ^ EL LICENCIADO
FONSECA

II
de Sylua, em loor dei Aulor.>,e o segundo: «AL AVTOR, DON AN-

TONIO
|[ Pereyra.- ; na frente da 11. 111 outros doi.s Sonetos, epigrafados, respccii-

vamenie: -. ^ A LK VNION DELOS REINOS. || El Autor., e . H A LA S. C. y?.

M.AGESTAD.
|j El Autor.» ; no verso da mesma II. Ill, em cjractercs itálicos, a De-

dicatória » ^-^ A LA S. C. R M. DE DON PHILIP-
1
pe, inuiclifsimo Rey de



E N T "raD A
Q^V E EN EL REINO
DE POR.TVGAL HlZO LA S. C. R.M.
06 DON PHILIPPE «NVICTJSSIMO

Rey de Ui Elpiiiis
. ícgonâodeftt nombrc .p»me>

rode PortUj;»!
. ifji con l\i Roi preftD.

cu . como con el exercito <Je

lo felice campo

Ittcbfipor Ifidra VelíyjHci^-mtsminuno^amiinte e» Ctrtt

^ Impríilo con licencii.esimcn. y iprobacion . porMsnnd
Jc LjTi. A coíU lie S^ 010 a Lopez Librcro.

Rosto (lo livro descrito no Catálogo sob o n.o 3477. Reprodução bastante rednzida.

(Pag. 718)
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Efpaiia.
II
El Autor.> ; e na ti. IV o Prologo, antecedido; da epigrafe : « f-^ EL

AVTOR AL Lector..

De Foi. 1 á frente da I6n (ultima) decorre o texto propriamente dito da obra, que se

divide em CLll Capítulos ou parágrafos ( ££ Haze principio de hiftoria la fubccf-

sion
i;
dei Reyno de Portugal >, a > ^ CLII.

|( Defernbarcafe el Rey, y Einpcrntriz.^,

techando com o usual -LAVS DEO.» O verso da folha 160 é lodo ocupado pelo

nome c marca do impressor e data da iuipressiio da obra, de que damos a repro-

dução foto-zincográfica bastante reduzida (o original mede 161X94nim):

PorM anucl dcLyra,

M.D.LXXXII1.
Na composição tipográfica, muito eemerada e em que sobresaem numerosas letras ini-

ciais de desenho de fantasia (muitas com figurinhas históricas ou bíblicas) e uma vi-

nheta de remate (gravura em madeira), aplicaram-se caracteres redondos e itálicos.

O volume é formado de vinte e um cadernos de impressão: o primeiro, de quatro ff.

(as prels.), está rubricado, no pó da frente da terceira : 3 ; e os vinte imediatos, de

oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente das cinco primeiras ff. de cada um de-

les, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4, A 5 a V, V 2, V 3, V 4, V 5. Na rubrica

dos cadernos não aparece, como é usual, a letra J.

A «Licencia», interessante, de Er. Bartolomeu Ferreira, é do teor seguinte:

»<POr mandado deL IPuftrifsimo y Reue|| rèdifsimo reiior Arçobifpo de Lisboa,
||

Inquifidor general en eitos rcynos de
,
Portugal, vi y examine efte libro, inti- 1, ta-

lado Las entras, y cafos dignos de ||
cuenio, &c. Y me parece digno de Te imprimir,

por
,
no hallar en el ccfa contra nneflra fagrada religion, y !| buenas coflumbres, ni

cofa rcandalofa, ni indecente,
j, en fee de lo qual, firme aqui.

;i
Fr. Barlholotne Fer-

reyra.>

Livro interessante e valioso para o estudo e história dos sucessos que relata-a invasão

e posse de Portugal pelos castelhanos em 1580; muito estimado. Nãg indica em



720 CATiáoGO DA UVRARIA

(P

parte alguma o togar da iuipressão, que fui efcctnada em Li&boa, pelo afamado iat-

pressor Manuel de Lira, como bem se deduz do seu escudo ou emblema tipográrici)

(acima reproduzido), estampado no vrrso da ultima tolha do livro. Edição mui cui-

dada, a linica que a obra conta até agora. Os exemplares são RARÍSSIMOS; ne^i

mesmo se conhecem mais além de tt és ou quatro. O nosso apresenta-se em óptimo

cslado de conservação, e isto aumenta- lhe, e muito, o seu granne apreço e valor. -

Sousa Viterbo, Fr. Bartholomeu Ferreira, o primeiro Censor dos Lusíadas, pas».

120-121 ;-SaIvá, n.o 3211 ;-Heredia, n.o 7025 ; - Monteverde, n.o 5476.

3't78-Velez [Marquez de /o«) . -CO f ' I A
!|
bE LA CAKTA,

|i
QVE DE KOM\ KS-

r.REVIO
II
EL KXCELENTISSIMO SENHOR \\

Marquez de lox Velez ol

Conde Duque CauuUeriço
||
luai/or y lo inàs intimo, y familiar valido dei gran

j-^ C-^
II
Monarca de las Efpanas SeTior de mo, y otro || Mundo, eii la qual le d''

atenta de fu ||
partida de la Cúria \\ Pontificia.

O opúsculo não apresenta frontispício piopriamenle dito. Os diferes acima reproduzidos

acham-se, no alto da frente da prinieiía fl., a preceder o lexto da Carla, que é iniciado

por unia leda E de desenho de fantasia (gravura em madeira). No fim, como que a

rematar, vceni o registo tipográfico e a declaração de Taxa

:

EM LISBOA Com todas as licencias necenarias.
||
Na OfBcina de Loureiro

de Anueres Anno de 1643. ||
Toxão efia carta em quatro reis Lillioa 26. do

Mar-
II
ço de 643. || /ooõ Pinheiro Coelho.— \n-'i. o de IV fl'. inums., 011

seja um caderno de impressão, rubricado, no pr dn frente das duas pri-

meiras íl'., respeclivãmente: A, A 2. H.

De fl. I .1 frente da III decorre o texto propriamente dito da Cait.i ; na parte superior do

verso da mesma fl. III, em caracteres iiáliros, um «SONfTO || Enniado de Nápoles ini

Marquez de los
|| Velez em Roma.» ; na parte inferior do verso da mesma fl. IV, tam-

bém em caracteres itálicos, «OVTRO (Soneto)
i|
Em Italiano feyto em Roma ao diiu

Marllqucs de los Velez. > ; na parle inferior da frente da mesma fl. IV, também cm
caracteres itálicos, «OVTRO (Soneto) |; Na mefma lingoa Italiana no felice fucefro, que

o
II
Excellentifsimo fenhor Embaixador Dom Miguel, || de Portugal, Bifpo de Lameiro

Iene com || o dito Embaixador de Caflella.»
; e no verso da referida fl. IV, ainda cm

caracteres itálicos, um tEHlORAMA.» ; seguindo-se, por ullimo, o registo lipográficii

e a declaração de Taxa acima reproduzidos.

Opúsculo interessante, apreciável c RARÍSSIMO. Bom exemplar; apen.as levemente man-

chado pela agna.

Velho f/l/faro).— Veja-íjn : Itotairo da viagem ijue em descolnnmttnlo da

índia...

Velloso (Vr. Joaé -1farí«mi.i,—[IICCIUNAHIO l-OtViUGUEZ, E BRASILIA-
NO. . .—Vfjase, na primeira Parte do Catálogo, o artigo sub este tituK».

3479 Relação das moedas dos paizes estrangeiros, Com o valor de cada

hiima, reduzido ao diniielro PorUiguez para uso dos uommerciantes, pi.-

/cÁ f ^ blicada. . . por, . . Lisboa. Na Offic. da Casa iitt. do Arco do teifí). M- DCC( '.

-; / In-8 o de IV-103I pags. Des.

.As IV pags, prels. compreendem : frontispício e Dedicatória ao Príncipe Regente (depoi;

D. João VI).

Livrinho curiosa e esiiniado. Touco vulgai.

.
3480- Velloso (P. Lucas).—PhO lOANNE IV. || HEGt SEMíNíSííIMO

i,
POiU\-

//? (^ GALENSIVM,
\\
QVKM PtiUDlTUlt AVBt) ji corruptus occidentum íuíbepii

in com-
II
muni pompa celi.-bcitalis Euchariíiicae:

|| non tarnen occidit, ter-ó'CiÍ
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litiis ípeuie
11
plulíiiiani humana.

||
MERCVSIVS GRATVLATORIVS. U

AVCTOR MEtiCVRlI P. LVCAS VELLOSO
||
è Socielale Iesv.

o folheto não tem frontispicio próprio. Os dizeres acima leproduzidos vêem lio alto da

frente da primeira fl., seguindo logo, em caracteres itálicos, o texto da poesia latina,

a seguir ao qnal, e como que a rematal-o, se vê o registo tipogiáfico;

VLYS5irONE.
II
SK|)eri(»í<»i ptinii/Zw. ||

Api.d PiUilum CraesbeecK. Anuo
1Ó47.—lii-4.° de IV tT. inuiTis , ou seja i:m cVerno de iiiipressão, rubri-

cado, no pé da frenie da primeira : ]. B.

A poesia, que representa o texio principal do folheto, está, como acima se disse, em cara-

cteres itálicos, c as citações marginais, em caracteres redondos.—Apreciável e MUITO
RARO.

3i81-Velloso de Lira (.^Hto,uo).-ESPELHO
||
DE LVSITANOS

|| EM O CRIS-

TAL Ii0
II PSALMO QVARENTA 1! E TRÊS.

;
CVIA VISTA Eil SVMA, RE-

PRESENTA
II
este Rei/no em treg estudos. O primeiro defde feus principias,

cem to- II
das as felicidades, &* grondezns J'uas'ttlè a morte dei Rey D. loam

II
terceiro- O fecundo as calamidades, & infortúnios começados em el \\ Rey

D. Sebafiiam. Qf continuados por todo o gouerno Caftelhano.
|] O terceiro

eftado, as marauilhas obradas por l'eus em a fe- 1|
lix aclamação, & reftau-

roçam, delReij noffo Senhor || Dom loam quarto com os mais raros ca-
\\
foe

nella fucedidos, ofsi em este
||
Reyno, como em Castella. || POR ANTÓNIO

\'Ei OZO IiE LYRA
||
Tlieolopo, Natural da grande Ilha da Madeira.

|1 PE-

DICADO A DOM RAYMUSDO
\\
Duqne de ^unVo.

||
EM O FIM DESTA

0'íRA SE .HE-
II
ferem as notaueis defcendencias da Sereniílima

||
cafa de

Bragança, com as Jitihas de Empara- II dores, Reys, Potentados, & mais

lilu- !|
los que delia procedem. O || Com todas as licenças iieceffarias.

II Em Lisboa por Paulo Crasbeek Anno 1643.-10-4.° de V[ ff. (prels.)

inums., 82 nums. na frente u mais II iniims., finais. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das VI folhas prels. o frontispício, cujos dize-

res acima transcrevemos textualmente; nas fí. II e III, em caracteres itálicos e algum

redondo, a Dedicatória <A0 DVQVE.. (de Aveiro): na frente da ti. IV o «PRO-
LOOO \' ao Leitor.' ; no verso da mesma H. IV as 'L/CENC.AS' permitindo a im-

pressão do livro ; na fl. V : •O LECENtlADO ANTO- nio de Magalhães ao Autor.

í:SVLVA.. na parte superior da frente da fl. VI: -DE HVM AMIQO DO \\ Autor.

SONETO.^; e na parte inferior e no verso da mesma H. VI dez quadras 'DE DOM
lONACIO DA Cruz Cónego Regular ao Autor.>y, que fecham com o clássico—

«FINIS..

As 32 fi nums. inser(m : de fl. 1 á frente da 77 o texto do Espelho de Lusitanos pro-

prian enie a ito ; e do verso da mesma U. 77 a o verso da 82 : 'DECENDENCIA DA
SERENlS-\\ flma Cafa de Bragança. Com as linhas dos Em- \\peradores Reys, Tí-

tulos, ^^ Potentados, que delia em toda Europa procedem
\lt
gloriofomente.', a qne

põe termo o usual - tFlNlS.»

Das duas folhas inumeradas finais, a primeira insere, a duas cols. por pagina, o «/A/'-

DEX DAS yiSTAS.' ; e a segunda: na frente as <£RR/ir/lS.», e no verso, um
pouco á parte de cima, o registo tipográfico final

:

EM LISBOA
Por Paulo Crâsbeeck Imprenfor, & Liureiro das

Três Ordens Militares, & Impreffo a

fna cufu, & feiíende na Rua
Noua em Tua Cafa.

Anno I643.

/^^/éO^
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Na couiposição tipográfica, muilo perfeita e embelezada com varias letras iniciais de de-

senho de fantasia, cmprcgaram-se caracterrs redondos e itilicoa de vários corpos.

O volume contém vinte e quatro cadernos de impressão : o primeiro, de quatro (f., seui

rubrica alguma ; o segundo, de duas ff. apenas, rubricado, no pé da frente da pri-

meira : >-p : 03 vinte imediatos (3 o a 22. o), de quatro ff. cada um, rubricados, no pé

da frente das mesmas quatro ff. de cada um deles, respectivamente: A, A 2, A :í,

A 4 a V, V 2, V 3, V 4 ; o vigésimo terceiro, de duas ff. somente, rubricado, no pé

da frente da primeira : X ; e o vigésimo quarto e ultimo, também sii de duas ff., sem

qualquer rubrica.

Livro clássico e muito estimado Primeira edição, a vários respeitos, preferível á se-

gunda, publicada fauibém em: Lisboa. Na OJjiclna de Domingos Rodrigues. MDCC-
Llll. In-4.0 de Vll-232 pags. MUITO RARA. Bom exemplar; não possuindo porém

uma estampa alegórica (gravura a buril em cliapa de metal) que outros apresen-

tam. -Catálogo Paitia, n.o 2959.

Vendrock {GuiUaume). Vcja-se : Monlalle (Lottis de).

3482—Vonegas (^ífjo).—PIUMERA
|| PAHTE DE LAS DIFE

|| rencias de libros

que :iy en el vniuerso, de-
1|
cloradas por el Maestro Alexio Venegas.

||

(Peq. vinheta ornamental)
|| Dirigida ai fíeiíerendissimo Seíior el Do-

1|
dor

_^ luan Bernal Diaz de Lvco, Ohitpo
||
de Cahhorra, y dei Cõsejo desu Magc-

||

slad &c. Su patrono \j S. 1545. || • |1
Aora nueuamenle emendada y con-egida

Wpor el mesmo Âutu):
|| Con Licemia.

||
Impresso era Vidladolid, por Diego

Fernnn-
II
dez de Cordoiia Impressor desu Mageslad.

||
A costada Iiian

Boyer Mercader de lihros.
||
Ano 1583.— In-S." peq. de X ff. (jirels.) inums.

6 483 nums., além de mais VII iruims., finais, de Tabla. E.

As X pags. prels. compreendem o frontispício, varias Dedicatórias e uma vinheta de

assunto sacro. De fl. 1 á frente da 483 (ultima das ff. nums.) decorre o texto pro-

priamente dito da obra ; e do verso da mesma II. 483 a o verso da ultima das VII

ff. inums. finais a «DIVISION Dfí || LA OBRA.. (.Tabla,-).

Livro curioso e muito apreciado. Edição adornada com diversas vinhetas (gravura em
madeira), as quais se encontram intercaladas no texto: MUITO RARA. Exemplar
falho de uma das ff. prels. e com o fiontispicio defeituoso, além de um peq. corte

de traça e uma pequena mancha na margem inferior das primeiras folhas.

Venegas de Busto {Alexio).—THACTAUO
|| y platica de la cindad de Tole-

do. ..— Veja-se : Yepes {Fr. Rodrip rfe).— Historia de Ia muerte .

.

3483—Venero {Fr. Alonso).-y^
||
CEíPiítIjiriíliõ |1 idos Uivas.. . gurçios, 1540..

[Do froi(lisi.ii:io damos, em folha úparle, ci exacta reprodvção folo-xincográfica).

In-8.° peq. de XII ff. (prels.) inumeradas e trrtj:. numeradas na frente. K.

IcO^

Na frente da primeira das XII ff. prels. o rosto do livro (.icima reproduzido em folo-ziíico-

gravnra) ; do verso da mesma primeira fl. a parte do verso da fl. XII a ®(ll)líl, pre-

cedida da epigrafe : (E ^íiiiifçn la Inbln Ma prfriJiiJf obra
||
bel (íBiiclil-

ribiCtlt brios til-poS., e fechando: CE í"ill bfln llíbln. ; depofs, na resLinte

parte do verso da mesma fl. XII (ultima d.is ff. prels.) a enumeração das erratas, sobor-

dinada á rubrica : ClS^nui U ponrii nlfliiiios utrios qiic íiiln iiiipreffion

linii vnffnbo vm'" II 1"^ fl leitor los piiríic íuiriibnr.

Da fiente do foliO. j. a o verso do $• CCril. (ultimo do volume) decoiie o texto do

(!Bncl]ÍrÍllÍOIt propriamente dito, lematado por o clássico- CE S^O flrntiOS.,

seguindo-se ainda uns versos em latim, e por ultimo a subscrição final, de que damos
a foto-zincogravura em tamanho exacto

:



oelo0 tiCpos.£o!npisc

Uo pot el pgdre /rap
liiOníoHencro ocla

oídenoeíanceo ^o-
tiEsrtgoôloGpiedica

dOiCf.Sgoja nucua
menfcpozci mtU
mo gífcíoj Sn@;

ás cdifió.

1540*

(rontispicio da obra descrita no Catálogo sob o n.o 3483. Reprodução de tanuuik*

igual ao do original.

(Pus- 71»
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CifiK iiiipJciTo el pjefentc
/Encljiridíoiiodoencmposenlariiu^noble

"

ç mu V ina9 leal cíudtd oc©urgos:M}
cafoDC^uaiioe^nra íinpídTo:oe

I1b2o0.acabofca.rtf.oia8

l>elwicecx©í5ícmbí<,

affodmíl-zQuíntê
toôtquarera,
^ 3509»

Na composição tipográfica, em que sobresai a ceicadiira que embeleza o frontispício e

uma letra inicial de desenho de fantasia (gravura em madeira), empregaram-se caracteres

GÓTICOS de três corpos.

Constitue o volume vinte e oito cadernos de impressão: o primeiro, de doze ff. (as prels.),

está rubricado, no pé da frente da segunda á sétima ff., respectivamente: ^ tj,

^ ttj, í< iii}, *í< O, í< »j, yB Oij ; os vinte e três imediatos, de oito ff. cada

um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectiva-

mente : n, a fj, 11 ii}, n iiij a ?, 5 ij,
f tij, J tiij ; os três cadernos imediatos,

também de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de

cada um dêles, lespectivamente: ^, ^ »}, §1 itj, |l itij a ffi, ffi tj, € itj,

ffi itij ; e o imediato e ultimo, de quatro ff. apenas, rubricado, no pé da frente das

três primeiras : 5, 5 ij, S itj. Na rubrica dos cadernos não aparecem, como t usual,

as letras j e U.

Tratado, no seu género, muito curioso e estimado. Edição GÓTICA, mui cuidada, e por

isso muito apreciada ; RARÍSSIMA. Bom exemplar ; apenas o papel um tanto ou

quanto escurecido.

3484-Venio (0»o).—THEATRO
||
MORAL

||
DE LA VIDA

|]
HUMANA

||
EN CIEN

EMBLEM.\S ; ||
CON EL

|1
ENCIIIRIDION

||
DE || EPICTETO. | Y LA

||
TABLA

DE CEBES,
II
PEILOSOFO PLATÓNICO

\\
(Marca do impressor; fina gra-

vura a buril em chapa de cobre)
|| EN AMBERES, || Por HENRICO Y COR-

NELIO VERDUSSEN.
|| ||

kho M. D. CCL— In-fol. gr. de XX- 207-1-27-

VIlI-5ti-l pags. E.

As XX pags. prels. compreendem : titulo do ante-roilo (<THEATRO || MORAL || DE LA VIDA

[1 HUMANA.») (pag, 1 ; a II em branco) ; título do fronlispicio, impresso a preto e ver-

meltio (pag. 111 ; a IV em branco) ; em caracteres itálicos : PROEMIO
||
DESTA OBRA,

II
Y

II
LA VIDA DELllAUTHOR.. (pags. V a XVIj ; .TABLA 1| D« /os r«a/os d< /os

Emblemas defte Libro.* (pags. XVII a XIX)
; e uma bela gravura a buril (Gertradis

fiUacius P. - Paalus Pontios fculpfit.) reproduzindo um magnifico retrato, a busio, do

autor, retrato que se encontra dentro de um oval que tem em volta os seguintes textuais

dizeres: <OTHO V/ENIVS BATAVO - LVGDVNENSIS /ETATIS SV/fc LXXII..

De pag. 1 a 207 decorre o texto propriamente dito (lo Tbeatro Moral de la Vida Humanar
o qual é ftnrlqueciio com curiosos emblêçias primorosamente abertos a buril em chapa de

cobre; nas 27 pags. imediatas o texto de La Tabla de Cebes; e nas VIIl-50 pags.

finais o texto do Enchrídlon de Epicteto, que tem frontispicio próprio, cujos dizeres re-

produzimos textualmente :

.ENCRIDION
II
DE

li
EPICTETO

iJ
GENTIL, || CON ENSAYOS || DE CHftlSTIANO

; ||

Y
I!
LA DECLARATION :! DE LA :| T<^BLA || DE 1|

CEBbS || PHILOSOPHO THEBANO
|1

y
II
PLATÓNICO.

II
(Marca do impressor, diversa da que vem no frontispício geral, gra-

vura em madeira) || EN AMBERES, || Por HENRICO Y CORNELIO VERDUSSEN
II li

Ano M.D.CCI.

As TUI pags. prels, desta parte inserem, além dos dizeres do frontispício; Dedicatória

«ALIIEXCELLENTISSIMO S^NORijDON LUÍS
||
DE BENAVIDKS,

||
CARILLO Y
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TOLEDO, !| MARQUES DE FROMISTA Y CARACEN A. ...; «MOTIVO 1| DESTA 1|

VERSION.»; -ADVERTÊNCIA AL LECTOR.» ; e cPaLABRAS DE EPjCTETO..-

Na composição tipográfica, muilo perfeita e esmaltada de lindas letras iniciais de desenho de

fantasia e quatro flornes de remate fgravura em madeira), empregaram-se belos caracteres

redondos e itálicos de vários corpos.

Na valiosa parte artística que. o vdume contêm (retrato de Otto Venio e os cem emblemas;,

ha a notar ainda, e sobresalndo, pelas suas grandes dltnensSes, urra gravura em folha

desdobrável representando a Torre de Babel;

Obra Interessante e de bastante apreço, sobretudo devido á sua parte artística, que é verdadei-

ramente noiavet. TraduçSo castelhana, estimada, do livro publicado em francês sob o

titulo : Theatre moral de la vie humainc represente en pius de JOO tableaux, tirtk

d'Horace par Otho Vaenius. . .>»

EdiçSo multo bem executada; impressão nltldissima sobre óptimo papel de tinbo, mui alvo e

encorpado.

3485—Vért .1.).— L'Hég(^lianisme el la Philosophie, par, .. Paris: Ladrange..,

^ MDCCCLXl, (No verso da ti. fio rosto : Milan, ÍS61—ímprimerie de A.^
Lombardi). In-S." de VMM 226-lV pags. E.

3486-Vera y Figuelroa, ou Zuniga {Juan António de).—KPITOME. . . Madrid,

1622,

S'of^-
n O

(Do fronlispicio damos, em folha àparíe, a exacta rei^rodução {olo-ziíicográfica).

Iq-4,° de, além rio frontispicio, IV ff. (prels. (inums., 1 14 niiiris. na frente

o mnis XII iniims., finais. I?.

Na frente da primeira das IV ff. prels. a <Aprouac!oa dei Licenciado luan Daualos Alta-

]. mirano, Capctla de /u Magestad, de la
!
Orden de Santiago.' (datada e subsinta;

«... Dada en Ma- drid a 13. de tinero de iu2;.. anos
li
£/ Licenc. luan Daualos

Altamtrar.o.y) e tAprouaclo/i dei Maestro OU Oonçale: DaiiUa,\\ Coronlsta de fu
Magestad.t (datada e subscrita: «... Madrid, y Março 1-1. 16^2.

,\ Maeftro OU Oon-

çalez Dauita.'); no ve'so da mesma primeira H. a 'Suma dei piiuilegio.t, a «TASSA.»

e o Visto do Lie. Murcia de la Llaua; na H. II, em caracteres itálicos a Dedicatória

ao infante D. Carlos de Áustria (começa pela formula: «Seren.mo rerior.»-e feclia:

«... Ma- » drid, y Febrero. 4. de 1622 aiios Don luan António || de Vera y Zuiliga.»);

e nas ff. 111 e IV o Prologo «A quien leyero
As 114 folhas nums. inserem o texto do Epltome propriamente dito, que fecha com o

clássico- iFlN.i ; e as XII ff. inums. finais, eoi caracteres itálicos e a duas cols. por

pagina, a «TABLA DE LAS COSAS ; mas notables defte Epitome.»

Na composição tipográfica, em que sobresaem varias letras iniciais ornadas e um cabe-

ção decorativo (gravura em madeira), aplicaram-se caracteres redondos e itálicas de

vários corpos, sendo os de corpo menor nas notas marginais que acompanham o

texto.

Além do mencionado, o volume contém uma estampa com o retr. de Carlos V. Desta

estampa, primorosamente aberta a buril em chapa de metal por P. Pertet, damos,

em folha separada, uma reprodução um pouco reduzida.

Livro interessante e valioso para a história do reinado do grande imperador Carlos V;

muito estimado. Edição bem feita, e que S.<lv.^, que a não possuía, crc ser a primi-

tiva. RARÍSSIMA. Belo exemplar; apenas ligeiramente maculado por uma leve

mancha d'agua.

3487 BPITOM£
||
DE Lk VIDA, \"

|| HKGHOS DEL IN-
||
VlCfO EMPE-

RADOn
II
CA El LOS \.

\\
AL SEItLWISSIMU

\\
fenor D. Carlos de Auftiia

\\

Infante de EfpaJia. \\ POH DON IVAN A.NTONIO |1 de Vera y Zuniga Comen-

yf--/ ,
dador de la Bar-

1| ra en La Orden de Santia^jo, fenor de
||
las villas de

'J Sierra Braiia, y 1|
San Lorenço.

|| 24.
||
(Vinheta ornamental)

1|
CON LICEN-

CIA.
II II

En Valência, Por luan llaulifta Marçal junlo
\\
a S. Martin,

1625.'
II
Vendefe en la niilma Emprenla.— In-S." peq. de XVI pags. (prels.)

inums., 3'dO nntns. o mais XXXV iniiins., além de uma em branco, final. E.



DELAVJDAiai
HLCH05 DhlJNiJí
VXTO ENPERADC...

CARLOS \' ;||l|

CARLOS i'.4^rum>-t'^í. JjíH|

POR D rV'AN,\N:TO>:iODE
[!| I

Portada que enir<:nta a obra descriU no Catálogo sob o a." 34S6.

O original mede lôíKIIlmm.

(Pag. 724)





I-ac-simile da gravura que acompanha a obra descrita no Catálogo sob o n.o 3484.

O orignal mede 165X111"™.

(Pag. 724»





Frontispicio do livro descrito no Catálogo sob o n.o 3188.

O original mede lSJX144jini.

{PdZ- 725)





Estampa emblemática com o tetrito de Filipe IV, que veii ni obra dejcriía uo Citalogo

sob o n.o 3488. O original mede lSJX134mm.

(Pag. 725)
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Uas XVI pags. prels., a p»g. 1 compreende o frontispicio com os di/.TCs acima texCuai-

menie reproduzidos; a pag. 11 em branco; na pag. IH r\ .ArROVAClOM» do Lie.

Jnan Oavalos Altaniirano (etn caracteres itálicos); na pag. IV a 'APROVACION de

Qi! Qonçalez Davila; na pag. V a «TASSA.» e -FE DE EKRATAS.» ; na pag. VI a

«APROVACIOM.» de Fr. Aícichcr Tlora^fil (em csractcres rlsHcos), datada e subs-

cilta: «...£« eí Conuento de Niiesíra Senora dei Remédio WOrden de ia Janílf-

sima Triíúdad. Oy 2<. de\\Enero 16=5. ! El Maeftro Fr. Melchor Florcadel U CaliSca-

dor dei Santo Cilicio.: ; na pag. Vil a <L1CENC!A.., dstada e subscrita ... Dada

en el Palácio Arsõbii"pal de Valjn- 1| lia i =8. ("e Enero ;. | Don A'artin de fa-

ne}
.
Vicário Oencral.

' Por iiiand^ido do dicl.o Icnor
,

Vicaiio General.
\
Mat/ieo Ca-

tafat Not. pro Seo ; na pag. VIU, emoiduiado por tarja de peqs. vinretas orna-

mentais simetricamente dispostas, u escudo d'atmas do Infante D Carlos d'Austria

(.gravura em madejra) ; de pag. IX a XI, em caracteres itálicos, a Dedicatória ao

mesmo Infante ; e de pag. XII a XVI o Prologo "A quien leyere.-

Aâ XXXV pags. inums. finais inserem a «TABLA DE LAS ||
COSAS MAS NOTA- 1| bles

defle Epitome •, que fecha com a indicação- -fW DE LA TABLA.', a que se se-

guem ainda estes dizeres;-€V Ciinart Fifci Aduoc.>

Na composição tipogi/iGca, perfeita e embelezada de uma letra inicial de desenho de
fantasia {gravura eia cadeira), en pregaram se caracteres redondos e itálicos f-e vá-

rios corpos, sendo os de ccrpo menor (redon<los) u^s notas e citações que marginam
o texto.

Segunda edição, também BASTANTE RARA. Bom exemplar: apenas um pouco aparado.

— Relativamente ás outras edições que a obra conta, veja se Salva, Catálogo, núme-

ros 3213 e 3214.

3488 EL FERNANDO .. . EM MILAN... 1632.

[Do frontispício damos, em folha óporle, a exorta reprodvçCio foto-zincográfica).

In-4.° de XII paginas (preliniiiiares) imimerodns e 654 numeradas. E.

Na primeira das XU pags. prels. o rosto ou portada do livro (acima reproduzida) ; a pag. II

em branco ; na pag. lII uma estampa embleinálica (de que damos, em fl. aparte, uma
lepiodução bastante reduzida) ; a pag. IV em branco ; na frente da pag. V a Dedicatória

a D. Felipe IV, datada e subscrita no fira : <Mllan, y lullo 14. Jéji. \\ El Conde dela

Roca.n) ; no verso da pag. VI, em caracteres itálicos, o Prologo, ou Advertência, «A TO-
DOS.»; na p.ng. VII dois Sonetos; o primeiío epigrafado: Airillutfrifs. 61 Eccellenlifs.

Sig.
li
CONTF; DELLAKOCCA|| II M. R. P. M. Alberto Parra, Napolitano, delPOrdine

Car-
II
nielitaiio, Viruatoie Qeueiale di Pol>jnia.», e o segundo: «El Duque de Lerma.

Marques de Denia.
||
AL AVTOR.» ; na parte superior da pag. VIU, em caracteres itálicos,

um Soneto, precedido da epigrafe: -.AllUlIurtrirs. 8: Eecelleutifs. Sig.
1| CONTE DELLA

ROCCA, 11 11 qual co i verfi mederimi delia OieruTaleminedel 1| Taffo trarp^rtati in lingua

Cafligliana, diuinamen-
i;

te canta la couquifta di Siuiglia f-atta dal
|1 Rè D. FERDINAN-

DO.
II
CLAVDIO ACHILLINl.» ; e na parte inferior da mesma pag. VIU duas Decimas,

;intecedendo a priíneiía a epigrafe: «Vn Togado, que en premio de fu afe- ;| cto pide,

que fe calle fuj| Nonbre.», e a segunda: «D. Diego Saauedra 'a.xardo Secreta- || rio de

S. M. y fu Agente en Roma. I| AL AVTOR.> ; na parte superior da pag. IX outra

Decima, epigv.ií;ida : «El Conde de Aíiover Gentilhonbre dela Cainera dela Ma- !' geftad

de FILIPPO IV, el Qrande, inbiò efta || Decima ai Autor defde Efpaiia a Turia, un
||

mes antes, de fu Tenprana Muerte, lly en memoria de fu amiftad feljpone aqui.« ; e

na p.arte inferior da mesma pag. IX um Soneto sobordinado á rubrica : «El Conde di

Siruela, Enba.\-ador ertiaordinario ai Sereniffi- |, mo Rey de Polónia, y de Suécia, ai

Autor.» ; na pag. X, em caracteres itálicos, a Dedicatória «A la Ilurtrirmia, y fienpre

leal Çiudad de Sevilla.», datada e subscrita no íiiial : «f« MUan, y luUo 13. de 1632.

El Conde dela Roca.' ; a pag. XI em branco; e na pag. XII uma gravuia alusiva ao

primeiro Canto do poema.

As 654 pags. nums., excepto a ultima, inserem o texto propriamente dito do Poema, que,

composto em quadras, se divide em vinte Cantos, cada um dos quais é antecedido de

um Argumento, texto que remata com o usual- -./7M« ; e na pag. 654 (ultima): 'DE
VN GRANDE INOENIO '\ dela Compartia de lESVS, t/ue es el prlmer Soneto que

\\

fuue en Idioma CafteUano, y por juftos Refpectos entuàre el fuyo, y fu nonbre.

11 SONETO.

//^'/ â̂? c>
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Na coiriposição tipográficn, muito esmerada e em que se salientam lindas letras iniciais de

desenho de fantasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais, emprega-

ram-se caracteres redondos e itálicos, sendo estes em algumas das peças prels., no

texto do Poema, que alinha a duas colunas por pagina, e uo Soneto que vem na ultima

pag. do volume; as peças prels. (á excepção de duas), os Argumentos e o Soneto final

apresentam ujiia só medida tipográfica.

Cada um dos Vinte Cantos do Poema é antecedido duma estampa, de pag. iuleir.i (gravura

em coluf) alusiva a uma passagem do mesmo Canto.

Poema hciiiico nniito apreciado, feito nos moldes da Jerusalém Libertada, de Torquato

Tasso. Edição primitiva, a mais estimada; MUITO KARA. Belíssimo exemplar; enca-

dejuação 1/2 frances.i, moderna. -Salva, n.o 1048.

3-481) -Verbiest (P. Íerdiíiaíid^.-LETTIIE
||
ECRITK Dli L\ CIIINE... A PA-

RIS... M. DC. LXXXir.

[Uo frontispício ãumos a seguinte exacta reprodução folo-zincogrâfica)

;

lo
//"'

D L E TT R
ECRITE DELA CHINE

OV L'ON VOIT

L^tat prefent du Chnílianifme

ílans cct Etnpire, ôí les bicns

>u'on y pcucfaire pourlcfAlut;

les ames.

A PARIS,,
Chc2 Gabmel Martim,

xxLt. S. Jacqucs ,au Solcil d'or.

M" DC. L XX XII.
AVEC F JBRMISSION-
{Fac-íiiiiile de tamanho igual no do orirjinal)

In-lá." lio XII p;igs. (prels.) inums. e 147 niiins., alóin de uma em branco,

final. E.
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A primeira Jas XII psgs. prels. representa o fronlisplcio do livro (acima repii duzi.lo em foto-

zincoerafia) : a pag. II em branco; e de pag, III a XI. em caradeies iiálicos, o .AVER-

TISSIMENT.» ; a pag. XII em branco.

As 147 paginas numeradas inserem o seguinte texto:

.LETTREIIDU Tl. UíRE |i FKRDINA ND r
VEl^BIEST, ||

de Ia Compagnle de JiiSfs,
||

VICE-PROVINCIALII DE LA MISSION DE I.A CHINE, ||
Ecrile de ia Cour de Peiíin

i;
A tous les Jefultes d'Europe, le i5Í|d"Aourt lòvS.»

começa peis formula :« Ml^s Rbvebkni-s Pbkfs I| bt iRES-rnnBS Frebes, H ia ^ía/a: </e

J. C.>, e termina por a data e rubrica do autor: -De In Cour de Pekin le 2;. Aouft

1678. Voflre tres-homble fcrviteurs en Jtsi'5-CnKiST |;
Febdnand Vbpbiest/ de la

Cr.mpagnia de Jísis.«, seguindo-se ainda um pequeno flirSo de remate (gravura era ma-

deira) (pags. 1 a 63)

;

tPremiere Lettre de Aí. FE- 11 veS^ue de Munfter, au R. P. Ferdinand Verblefíe.-

datada no fim; «A Munfter en Weftplieiie le ||
x.w, jour de Mars de l'année

1|

M. Da LXXXIl.t (pags. 64 a 69) ;

'Seconde Lettre de M. l'Evef- ': que de Munfter à Nojtre \\ Salni Pere le Pape.>

datada no fim : «A .Munfter en Weftptialie |1 ie xxv, de Mars de i'année
|| M. DC. LXXXll.»

(pags. 70 a 78l ;

« Troifiéme Lettre de M. l'E- ',' vejque de Munfter aux
\\ Je/uites affemblez à Ro- 1|

me poar 1'étection d'Oe\\neraL«

datada e subscrita no final: «... A Munfter !' en Weftphalie, le xv, jour |1
d'Avril, l'an

de nofire falut m. dc. l.x.x.xii.» (pags. 79 a 88 ;

'Fondatlon d'une Mlffion dans || les Indes Orientatts pour la \\ Chiae ^ pour te

Japon.»

datada e subscrita no fim: <... A Munfter en Weftphalie le 34. de Mars, l'an de
i|

noftre falut 1682. de noftre || Epifcopat de Munfter ie 4. &
li
de celuy de Paderborn le 21.

II
Ainfi foií-ii.» (pags. 89 a 107)

;

<Bref de noftre S. Pere te Pape\\ au P. Verbteft'

datad.] no fim: «A Rome
IJ

le iii. Decembre m.dc.lxxxi.» (pags. 108 a 113); em caracte-

res itálicos :

<Littera ad P. Ferdlnandum Verbieft miffce.v,

datada no fim : «... Monajterii Weftphalorum viii. Kal. Apriles,\\anno falutis

Chrlftiana .m. dc.
|I
lxxxii,. (pags. 114 a 117) ; também em caracteres itálicos:

'Llttera ad Summum Ponti-
,

Jicem miffte.t

datada no fim : «... Monafterii Weftpha- 1| lorum viii. Kal. Apriles anno ' m. dc. lxxxii.»

(pags. 118 a 123); também em caracteres itálicos:

•Litterw venerabilibus Chrifti Sacerdotibus è Societate
]
Jefu ad etlgendum Prapo-

II
fiium generalem Roma: con- gregandis miffa.y

datada e subscrita no fim: <. . . Monasterii \\ Weftp/ialoruin \\n. Kal. Maias \\ anno

falutis Chriftianne m. dc || lxxxii. A/ncn.» (pags. 124 a 130); também em caracteres

itálicos ;

'Fundatio Miffionls índice \\ Orientalls, feu Sinicce
li
^' japonicce •>

datada e íubscrita no fim: «... Monasterii Weftphalorum \\ viu. Kal. Apriles anno

fatu-'\tis Chriftiana; ^r. dc. lwxh.I' Pontijicatus noftrl Monafterienfis anno iv.

Paderbornenfis xxi. 1| /l/ne«.> (pags. 131 a 143!; e finalmente, ainda em caracteres

itálicos

:

'Dilecto filio Ferdinando Ver- 1| bieft. Vicário ProvincialiW Sinenfi Societatis Jefu, ||

INNOCENTIUS PAPA XI.-

datada no fim : 'Datam Roma iit. De- \\ cembrls .m. nc. lxxxi.> (pags. 144 a 147).

Na composiç3io tipográfica, bastante esmerada e em que se destacam pequenas letras iniciais

de desenho de fantasia, cabeções decorativcs e florões de remate ornamentais (gravura em
madeira), aplicaram-se caracteres redond^^s e itálicos de vários corpos.
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O

o volume é formado por seis cadernos de Impressão; o piimeiro de seis íí., está rubricado no

pé da frente da segunda, terceira e quarta ff., respeciivamente ; ã //', à líj, ã iiij ; e os

seis imediatos, de doze ff. cada um, rubricados, no pé da frente das seis primeiras ff. de

cada um deles, respectivamente: A, \ Ij. A íij, A liij, A v, A vj a F, F Ij. F iij, F liij.

F V, F vj.

* Livrinho interessante e muito valioso para a tiistória das Missíles católicas na Cliina e nu

.Up3o em princípios do ultimo quartel do século XVTI ; desconhecido de Brunet e dos

seus continuadores, i-ue se referem sómenie a duas lutras obras do H. Verblest. RARÍS-
SIMO. Belo e.xcrr.plar. — Ternau.x-Compans, BWl. Asiat et Ajrlc, n.o 2419.

VERDADES '\ SOBRE k VINDA || DO || ANTI-CHUISTO. . .— Veja-se, no Su-

plemento flniil : Homem (Fr. Manvel).

3490—Verdiô (A/esíe).— Qíuvres completes de Meste Verdip, poeto gascoii.

L? Avec une Notice sur la vie et les Qíuvres de Verdié par Charles Bal.

Librntne Notivelle— Marcelin Lncotle, . . Bordeavx. In-8." peq. de 309 pags. K.

3491— Verdiar (J. dn) —Nouvelle Gramnialre hébraique raisonnée, affrnnchio

de la ponctuation masorétique ot préparalioii a l't'tudc de Tarahe et ati-

tres langues orienlnles. m six leçons: par rAhbé... Pcrif, Lhes Alhnnel

^ i r-, e' Mnrtiu... is. d.—No verso da fl. do ante-ro»to : Pnris.—In.p. de P. Rou-

^4) O ^ dovhú. ln-8 o de VI-VI-1'.3-I pags. Des.

As VI primeiras pags. prels. compreendem : ante-rosto, rosto e «Table cies matiéres» ; e

as VI pags. imediatas um «Préface.»

.'?492-VergiliO(P.)/irfo>-rt1.-Lns OCIIO
|!
LIBROS DK

||
POLIDORO VKR- |1 GILIU,

ClV|iAl»ANii|l deVrhino. de Ins inuenloies ||
ite Jas e.ofas.

||
NVEVAMKNTF.

TRADVCIDO
II
;(or Yicenle de Miii.< fíodiws, de LíUin en Bo \\

manie, conforme

ai qiii' fu Si.iHlidade mando
\\ emendar, ccnio por el Molu jro/y«')|l íJ

va ai

princijio pnrecera.
||
(Vinheta í-'rnnde que tem. a meio, o escudos das ar-

mas imperiais de Kspanha: gravura em madeira)
|| CdN F'RIVII.EGIO

REAL.
II EN MEUINA HEF. CA.MPO. || Por Chriltoual U.fío Vaca, || |!

Ano 1599 II
líftn laj/odo a ttts inuiauidú ti plúgn. In-4.° de IV ff. (prels.)

inums. e 164 nnms. na fienle.

Na frente da primeira das IV ff. prels. o rosto com 09 dizeres acima transcritos; no

verso da mesma piimeira H. o Visto do Licenciado Lnys de la Cruz, Basco : na fl. II

o .Priuilfgio Real..; n» frente da ti. JIl a -TASSA.^ e as .ERRATAS DE LA PRl-

MERA Y SE- ;| gunda parte dei Polidoro Virgílio ; e no verso da mesma li. 111 t

treme (verso em branco) da IV «GREOORIVS PAPA XUI. [|
Ao futuram reime-

moriam.»

De folha 1 á frente da li>4 (ultima) decorre o texio prspriamente dito da obra, que fecha

com a indicação :-«Fin dei libro lercero, y prlmera parle.» No verso da mesma fl.

164 apenas, a meio, a marca do impressor (gravura cm madeira).

SEGVMiA PARTE
.
DEI.OS ( CHO

|i
LIBROS DE LOS INVENTORES

DE LAS (X)SaSII que computo Polidoro Viigilio Ciu
||
dadano de Viliiiio.

Mvefltefe en los ci»co litros ftyhiiiles el ptiiicipxo de la Ke't;/Íon Chri
|| fliana.

y oriyen delas Urdcneit fíegvlores y niilitanlef. con oiriis co
\\ faa pntenefieiitcn

n la malerin. Ttdo ello conforme cl iriginal im-
\\
],refío eu lií^iha el «do de

M. D. Lxxvi que mondo correí,if el P<
\\

].u Greyoiio Xlil de glori fa venoiia.

II
(Marca do impressor; gravura oval aberta em madeira) 11 Con Prinilegio

Red. Afio de M. D. LX.XXXIX.— In-4.o de 185 ff. num. na frente e XI

iniims., finais.—.4s dtiai Partes em tim rol. E.

Na frente da primeira das 185 ff. numa. o frontispício fcujos dizeres reproduzimos acima):

o verso da mesma primeira H. em branco ; e da Irenle da Foi. 2 a o verso da 185 o

Z4^'

-á-T^^
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texto propriamente dito da Segnnda l^irte da obra, que compreende os Livros quarto

e oitavo, vendo-se no tim a in icaçâo:-- *] Fin dei libro octauo.»

Ab XI S. inums. finais inserem : da frente da 11. I á parte superior do verso da II. IX a

-TABLA DE LOS
ll CA-U PITVLOS DEL PRE- !l

fente Libro.-, que fecha comos
dizeres:-»^] Fin de la Tabla de los Capítulos.»; e da parte inferior do versO da

mesma «. XI, a duas eols. por pagina, a lista dos LIBROS, CONCÍLIOS, Y AV-ll

Ihores, afsi Sagrados como Fruíanus, a quien ;i priiicipalmete ha allegado y fegui-ll

do PoLiDuKu ViRGi|iLio en efta obra.», que remata com o cl,ássico-«fl Laus Dec»,

a que se segue ainda a marca do impressor igual á que vem no final da primeira

Parte.

Obra, no seu género, interessante e apreciada. Tradução estimada, e que Pellicer náo

conheceu, p"is não a menciona na sua Biblioteca de tradutores. Ediçãi^ MUITO
RARA. Exeuiplar, iparte uma pequeua mancha nas três ultimas ff., bem conservado.

13493—Vergolino (Joíé ffc/ro).—Manifesto Theo-juiidico, canónico, e apologé-

tico, Uo anno da graça dos Cónegos 1'ortuenses, Dividido em Ires paites

—Na primeira o Purecor Jurídico, na segunda a Hesposla Apolo^ieUca a

AlIegíHjão Tlieo-juridica, e espécie de facto, e na terceira o Additainonto

declaratório, e decisixo; fas-se iiiençaõ da Bula do Molu próprio, e do

varias Itepreseiitagoens feitas a Sua Magestade Fidelíssima pertencentes

á mesma matéria. Olfereciclo, c Dedicado á V. N. Senhora da Purificaçai"

Protectora do Real (.oUegio de Évora, Velo seu Avíhor o Dootur . , . Coim-

bra: No lieal Cotlegto das Arte» da Comianhiii de Jcsvs ano de 'J756. Com

todas us licenças necessatias. In foi. de XVI pags. (prels.j inums., t:58 (aliás

257) nums. e mais ill iniinis , finais. E,

As XVI pags. prels. compreendem o seguinte : Irontispicio ; «DEDICATÓRIA.», subs-

crita : «O voflo mais humilde Servo
i;
fr. D. Jozé Monteiro Salgado.^ (em caracte-

res ilálicoE) ; Prologo «AO LEYTOR.. ; e .LICENÇAS i|
UA jj PRIMEIRA (Segunda e

Terceiía) PARTE. ^Do S. Otticio.-Do Ordinario.-Do Paço.>.

Livro cuiioso. Ncui o autor, nem a obra, vêem mtncionados no Dlc. blbilográpliico.

RARO. Btlo e,\cmplar.

Vermudez de Pedraza (Frufictícu).— \eju-se, no Siipleinenlo final: DcrMu-

dt:s lie fediaza.

H4;)4- Vorno ^^i(/«i).—A Volta do mundo em oitenta dias. TraducçSo de A. M- /^ÉOO
da Cunha o Sá, Lisfcoíi ; hueid Curazzi. Eiiitor. . . 1H86. lii-S." du 22;-a pags. /
e duas eslaii'pas. E.

Jiiníanieuie mais quatro volumes contendo as seguintes obras do mesmo autor : Da /ewa

d luit-A roda da Lua Avcttaras do Capitão Hatteras. Betos exemplares; com

encadeín.içõti especiais (cai percaiin.i) do editor.

;i4l'5-Vernoy [Luts António) ~ GP,A^iA'JlCA
1|
LAT1N.\ H TIIATADA ||

Por um

Metoao )/oi-u, claro, c /míI.
\\
PaIíA UZtM! Daquelas pefoas, quo querem -O' ^

apiendelh l[bie^enienle, t ÍJÍid.imente.
||

Ti-udiizida de Ffancea eiit Italinnoi /->/^^/^
e de iíi.iííJ/íô

II
í)n /'oríuytítí.

||
Vinheta, ou marca do iinpresi-or; gravura

em irtiOeiía;
\\
hAlil ELUNA 1758. ||

Com todas cf ticenfus mtefufuis. ln-8."-

de Vl.l-LlV-;i74 pags. E.

As VIU primeiras pags. (inums.) ccmpreendem: irontispicio (pag. 1; a II em branco),

em caracteres itálicos e antecedido por um curioso cabeção decorativo (gravura em
madena), o Prologo, <0 TRADUTOR [la quem lar.-, (pags. Ill e IV); Erros-

t

'Emciãas.-> (pag. Vi e .INDEX.» (pags. VI e Vil ; a VIII cm branco) -As LIV

pags. imediatas ínterem: de pag. I á parte superior da Llil : .«INTRODUSAM || If-

torica, e Cíitica à Oramatica Latina.» ; e na parte inferior da mesma pag. LUI e
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na pag. LIV: <Ar>vr,RTBM r.x
||
SoAre as edlfoens de Autores Ctaflcos, que vam\\ciía-

dos nefta Qramatica.y

Tratado filológico muito estimado. Rdição primitiva, multo rara. Belo exemplar.

3496 VERDADEIRO
II
MRTOnO II

DE ESTUDAH.
|| PAHA || ?cr iilil à

Repiiblicn, e à Itírcja :
|1
PlUiroUCIdNAUO

||
Ao eltilo, e neceliiJadc de

il
^^ PorUign).

II
EXPORTO

II
ffm wmios carU\i, efcrilas polo R. P Barbudinho

\\

I ^ r^ da Conrjre(ini;am de Itália, ao R. P. ***
||
Doulorna Ihmerfidade de Goimhrn.

,'l II
TOMO PRIMEinO.

II
(Vinheta oiiiiuiienUil; gravura cm tnarteirn)

|| VA-

LENSAIINA OFICINA DE ANTÓNIO BALLE. || ANO MUCCXLVl.
||
«),!/

TODAS AS LICENSAS NECESSAIilAS, ^c. In-4.0, 2 vnls. rie XII pags.

(prels.) iruiins., 322 nums. e mais V inums., finais, o 1."; o IV-300-ll

pags. o 2.0 E.

As XII pags. prels. do tomo primeiro compreendem : frontispicio (pag. I ; a II cm
branco)! Dedicatória, antecedida pela epigrafe: <AOS REVERENDISSIAWS\\P\-
DRES MESTRES, ! DA VENERÁVEL RELIOIAM DA COMPANHIA 11 DE JE7.US, II

No Reino, e Domínio de Portugal.
\\
ANTÓNIO BALLE || 0BZEQUI07.AMENTE

SAÚDA. > (pags. III a X) ; e «INHEX
|| i)o que contem as Cartas do primeiro Tomo.»

(pags. XI e XII). E as V pags. inums. tjn.ni» os .ERROS, e <EMENDAS..

Obra curiosa e estimada : nela o seu autor combate o método de ensino seguido pelos

iesuitas. Publicada anónima, o seu aparecimento no mundo das letras deu origem a

uma violenta e prolongada poltniica literária em que esgriuiiram, i)ró e contra a

reforma dos estudos, algumas das penas mais consagradas da cpoca. Respeitante a

essa notável e interessante polémica possue a Livraria Azevedo-Samodães vários es-

critos (quasi todos publicados sob diversos pseudónimos), os quais, reunidos e en-

cadernados em seis volumes, serão postos em praça juntamente com a Obra de Ver-

ney. Colecção de muito apreço e RARA.

3497—Versthegan (AuH. Bírft. — Rowlanio). — TIIEATRYM
I|

';n,,i,.lilalnm

llaerolicorum .. Anno M. I). XCII.

,30
ío

{Do frcnlispirío datiics, em folha áparU; ti exacta reirodun'10 foto-ziiicogrãfied).

10-4." de 9.5 paginas immcrad.t.s, aléui de uma eni branco, final. E.

Na ))ag. 1 o rosto do opúsculo que a acima se reproduz foto-zincográficaincute ; n,i pag. 2

a Licença e o Privilegio para a impressão da obra: de pag. 3 (primeira em que aparece

a numeração) a 12 o Prefacio {.pr.!!fatio.), epigrafado: .PRINCIPIBVS PO-
II
l'V-

LISQVECATHOLl-llCIS, PACEM ET SALVTEM |1 in Dominlno, ipsius autem Calho-

licaí fidei persecutoii- [1 bus, veritatis cognitionein, veramque Ecclesis obc- 11 dieniiam

Rkhardtis Verjieganus exoplat.» ; de pag. 16 a 18, em caiacletes itálicos, uma poesia

latina «IN THEATRVM
II
H;ER.íTIC.í CRVDELITATIS

||
PROLOOVS.- (cm verso

latino), subscrita no fim: .Auclore I. B. S.> ; na pag. 19: .CENSVRA ||
IN NOSTRl

TEMPORIS
li
H.ÍRETICOS.., subscrita : /. O. ; na pag. 20 : .QRIOO, CONTINVA-

TIO, ETJISVCCESSVS RELIQIONIS CA- 1| THOLIC.í, ET H.CRESEON H EEFE-
CTA.. ; de pag. 21 a 29

:

«CRVDELITATVMjlET IMMANITATVM H SCHISMATICORVM ANOLI/E || RE-

ONANTEIIIIENRICO EIVS
ji
NOMINIS OCTAVO, PECVLIARIS H yuerf.im ^ //cr

partículas defcriptlo.^ (acompanhada de quatro gravuras);

na ijag. 30 :

''

«RELIOIOSORVM SACERDOTVM || ET LAICORVM NOMINA, QVI PRO DEFEN-
II sione Primalus Romana? Ecclesi» per merty- 1| rium consumpti simt.

|, Sub HEN'
RÍCO Vil/. Augtiic Rege. \\ Anuo Doniini 15,55. 37. .;(<. 39. 41. 43. ;

de p.ig. 31 a 56 : ..

.HORRIBILIAJIQV/EDAM CRVDELITA- |1 TIS FACÍNORA IN OALIIS 1| ADVER-
SVS CATHOLICOS PERFEC-

11 (a, ab bis quos vulgos Hugucnolos vocal, .ib eo (eni-

porequeljpiiunuu Regi rcbellaruut. Anno 1562.. (com doze gravuras);



A N T V E R P I ;€. --

Apiid Adrianum Hubcrti,

^ Anno M. D. X C I r.
^^

Cum FrtmUgto.

Koslo lio livro descrito no Citilogo lob o .« 3497. O «rijinal mede 135Xl22oin .

(Paz- 730)
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de pagina 57 a 68

:

.PARTICVLARIS
l\ QVORVNDAM FACTORVM ||

CRVDELIVM DESCRIPTIO, AB
RE- II

Bti.Linvs Calvim Asstc.i.is (gvos Ghvsios
II
ra/g«s nomir.att) iit Belgio commlffó-

rum, fub vfvrbata aoíAoW/ate ||
aiiilichin Narfoiíij, Priníipis Auriaci, diiwU\\Nu-

mlais
\\
iaimlct, in Ecclefiauí Calholicam tyraimi, ^ |1

Piiiicipi fuo naturali, tesitlmo
,

^j- d*\\fe beitemeriti', rebellis. (com cinco giav\iias)

;

de pagina 69 a 85 :

.INQVISITIONIS
II
ANQLICANAE, IJETIIFACINORVM CRVDELIVM !|

MACHIA-
VhLLANORVM IN AN-||c.lía et hidern.a a Calvini-

|I
stís pKoiEsiA.vTinvs, svb Eli-

llzabetla ctiamnum rcgnante peiacto- |1 iiini, Defciipliones.» (com oito gravuras);

na pagina 86 :

«NOMIMA QV.€DAM MARTYRVM,
||
gvisL-u Elízabehia pro ErtLE-

1|
/te ^ Ca-

ilioUcm fidei defenfione glo-\\rhsè mortal funt. \\km\o Domini 157o- 7i. 7v 77-

7». 81. S... S.5. 84. S;. 8u. 87..
;

de pagina 87 a 90, em caracleres itálicos: «EPILOOVS.», versos latinos subscritos

no fim com as iniciais-I. B. ; e finalmente, de pag. 91 a 95 (ultima), o «PERORA-
TIO.» ^Oermania.-Anglia.-Scctia.-Qalia), que feclia com o usual- «EINIS.»

Na composição tipográfica, esmaltada de letras iniciais de desenho de fantasia, cabeções

decorativos e llorões de remate ornamentais, empregaram-se caracteres redondos e

itálicos de vários corpos.

Livro interessante e de baitante apreço, sobretudo pelas suas vinte e nove curiosas

estampas (gravura em cobre) reproduzindo as mais horríveis scenas que tiveram lo-

gar, no século XVI, durante as lutas sanguinolentas e cruéis sustentadas em França,

Bélgica e Inglaterra entre calvinistas, católicos e protestantes,-scenas que paten-

teiam suplícios e tormentos verdadeiramente horrorosos, mesmo difíceis de conceber

na tragedia humana.

Brunet. (Man. du llhr., tomo V, cols. 773-774) informa que os versos latinos que, em

baixo, acompanham as gravuras são de J. Bochius. O mesmo Ilustre bíbliógrafo

descreve a edição primitiva do original latino, de Antuérpia, apiid Hadr. Hiibcrtr

15S7, in-l.o; e .is edições da versão francesa: A/ivers, Adr. Httbert, 15H8, in 4 o de

XXIII £f. de prels., 93 (3 a 95) de texto da obra e 30 pi., e Ibid., 1607, in-4.o-Bar-

bier, Dictlon. des oavrag. anonymes (Paris, 1S79), tomo IV, cols. 691 e 1390.

.3'.'J8—Vortot Uhhè rfe).—REVOLUTIONS
||
DE

1|
1'0RTVGAL.

||
P»»- A/. C Abhé

DK ViciíTOT,
II
de VAmdrmie des ínfcriptions

||
^ Belles-Lettre*.

\\
TROISIEME

EDll lUN.
II
rovúe & niigmentée.

||
(Elorno ornamental; gravura em ma-

d(;iia)||A I'.\R!?,
||
Chez Nyon, l'lace Conly, aii premier

||
Pavillon dcs

qualre Nations, u Sainle
1| Moniqiie. || ||

M. DCC. XXXIII.— Iii-lí!!.''

gr. de viij-3(30-\III. pags. K.

Obra interesiante e estimada. Edição pouco vulgar. Belo exemplar.

Das numerosas edições que a obra do Abade Vertol tem tido até hoje, mencionaremos a

p:imeira que, sem o nome do autor, veio a lume sob o titulo:

.HI3T0IRE||DE;: LA CONJLTRATIOM" DE PORTUGAL.
|i
(Florão ornan.ental

;

gravura em madeira)
|| A PARIS,

[l Chcz la Veuve d'Ei)ME Makun, Juan y Boiddt, &
EsTiH.wf. MAUTix,|irue Saint Jacques, au Soleil a'Or. || ET AU PALAIS, IJChez

Claide Bap.bin, fur le Pcrron i; de la Sainte Chapelle. || || M. DC. LXXXIX.
WAVEC PRIVILEOE DU ROY. In-12 gr. de X.XIV pags. (prels.) inums., 278 nums.,

e mais uma inum., além de uma em branco, final.

As XXIV pags. prels. compreendem: gravura de ante-rosto representando o

lançamento de Miguel de Vasconcelos, de uma varanda do palácio real, para o pa-

lej do mesmo palácio, onde numerosa gente aruiada e de lanças levantadas aguarda

a queda do corpo daquele renegador da pátria e famoso secretario d'eslado da vice-

rainhi duqueza de Mantua; frontispício: Dedicatória «A
||
MADAME || LA DAU-

PHINE.. ; e 'AVERTISSEMENT.'

Sl:y
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5

>^A'

1^

Vespuce (4w.ín'i").— I-eltres de,..— Veja-sc: í.rn-n Afrimno IJewi).—His-

torial description..

,

Xattas de. . . — Veja-se ; C.ollecivo de miicitis, ..

34yp—Viardot (í/Oi<i«).— Espagne el Beaux-Ails. Mélenges, par. .. Varia : Un-

Q cliet tt C'* . . . 1860,.. (No fim do \oliinie: Carhrvhe. Typoijraphic de W.

llogpev...). ln-8." de Y1II-X1X-46MI patJíí.j!;.

Das VIII primeir.i8 pags. prels., as pags. V e VI inserem o «PRÉFACE >. ; e as XIX

pags. imediata»; «HISTOIRE || DE|1 LAZaRILLE DE TORMES..

3S00- Vicente ((?»«).-OBUAS
|1
DE 1! Gil, MCENIE, ||

f ORHECTAS E EMEN-
DADiVS |[

PELO CUIDADO E DILIGENCIA
i|
UE

||
g. g. «nrrrto ido t g. ffi.

Ittoittílro. inOMO ITilMlIRG.
I!
(Vinhela nrian.enlal representando duas

carrancas ií^-adas por um laço ;
gravura em madeira)

||
HAMBUIiGO

|| NA
OFFICINA lYPOGRAPHICA DE LANbHOFF. ]!

l«34.-ln-8.", 3 vols. .!.•

XLMI-385-1I. 53'2.1II e 40MII pags. E.

As XLI pags. prels. i<o (orno l compreendem o scgnlnte : Dizeres do irontispicio, acima

Iranscriícs (pag. I; a II em branco); «ADVERTE\'LIA.- (pags. III a IX): <EN-

SAIO SOBRE A VIDA E ESCRlPTOSf! DE OIL VICENTE.» (pags. X a XXXIV);

e < APPENDIX.. (pags. XXXV a XLI).

Compilação abrangendo todas as obras poéticas e teatrais de Oíl Vicente, o cognomi-

nado Plauto português. Edição cuidada, e por isso muito estimada. Já dificíl de apa-

recer no mercado. Bom exemplar.

3501 OBRAS
II
DE

||
GIL VICENTE. || || TOMO 1. 1| ||

LIS-

BOA.
II
FscBiTOBio DA BiBLiOTHECA PoRTUGUEZA. |j Kua Augusla N." tlO.

V— C
II
—

I1
1852. íNo verso da folha do rnsto, em baixo: TYPOGUAPHIA DE

F. L PINHEIRO.
II
Bua da Annincioda N." 14.1. In-12.° ou 1(1°, 3 ton os de

LX-:«6I. íiíõ-l e ^92-11 pag. E.

As IX pags. prels do tomo I compreendeu): capa da brochura (pags. I e II), Irontispi-

cio (pags. III e IV); «PROLOGO., (paps. V a L) ; e «TABOA OLOSSARI A ||
MOS-

TRANDO A SIGNIFICAÇÃO CONJECTURAI. DEU ALGUNS TERMOS ANTI-

QUADOS E RÚSTICOS, IIPORTUGUEZES E CASTELHANOS, QUE SE NÃO |1

ENCONTRAM NOS MELHORES DICCIONARIOS |1 DAS DUAS LÍNGUAS.^ (pags.

LI a LX).— Na pag. inumerada final o tlNDEX.»
Edição cuidada e nilida. Apreciada. Bom exemplar.

Com respeito ás edições das Obras de Gil Vicente anteriormente dádao a lume, veja-sc

o Importante estudo do Sr. Braamcamp Fte\te-Vida e Obras de OU Vicente... (1).

Arrenegos de, . . — Veja-se, no SupKmenlo final : Afloinio e Vicente.

:j502 AUTO DA BARCA
|| DO INFERNO

|i
(Vinheta representando uma

b.Trca ;'i vela sobre o mar enca( elado ; gravura em madeira)
||
FEYTO

^ C> POR GIL VICENTE.
||
Reprelentafe ntíta tbra huma perfigiiroçnõ a íobre

a riguroía oc- || cufaçaõ, que os inimigos fazem ás almas no ponto, q

(1) .VIDA E OBRAS \. DE ;; GIL VICENTE
:
«TROVADOR, MESTRE DE BA-

LA>4ÇA»
II POR ;

Anselmo Biaamcamp Freire 11 Presidente actual da Academia das

Sciencias de Lisboa
I
... || (Emblema ou ex-Ubris ao autor, com a divisa; LABOR

VINCIT /ERUMNAS: assinado: ). Q.iUPORTO; TIP. DA EMPRESA LITERARIA
E TIPOGRÁFICA "321-RUA DA BOAVlSTA-321 1' - 1919-In-So ma.v. ou 4.o

de Vi 11-518 pags., além de duas em branco, finais, retrato do autor e soa neta e

varias fotogravuras reproduzindo frontispidos, portadas e pags. das edições primiti-

vas das obras de Gil Vicente.
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falieni cie léus
|| corpos. E por tratar delia matéria poeni o Aullior por

figura, que
||
no dito momento cliegaõ ellas e hum deites palia para o

Inferno, outro para o Pur-
|1
{íiitorio, & ouiro para a Gloria.

|1
He repartido

en três Autos: elte primeiro lie da viat;em do Infer-
||
no: trata-fe pelas

figuras feguinles. Primeira, a Barca do Inferno
||
Arrays, & Barqueiros

delia Diabos.
||
PASSAGEYliOS.

||
Fidalgo, Ovzeneyro, Parvo C,apateijro.

Brizida, Voz
||
Alcovileijra, Judeo, Corrnjrdor, Procurador, ^ quatro Caral-

leyros. (Sem ind. <le log., nem de data da impressão—4733), In-4." de 15 pags.,

além de uma em branco, final, ou sejam dois cadernos de impressSo de

quatro IT. cada um: o primeiro rubricado, no pé da frente das Ires ulti-

mas 11'.. respectivamente: A 2, A 3, A 4; e o segundo, no pê da frente das

quatro IT , respectivamente : B, B 2, B 3, B 4.

Na primeira pagina, que forma o rosto do opusouio, os dizeres textualmente transcritos acima;

a pag. 2 em branco; e de pag. 3 (primeira em qite aparece a numeração) a pag, 15, a

duas cols., o texto do Auto, iiue feciía cum o costumado — «FINIS.*

AUTO
II
DA SEGUNDA BAliCA,

||
Qf 7? IIE A DO || PURGATÓRIO. ||

(Vinheta alegórica; gravura tosca em maiielra) HTRATA-SE POK LAVRA-
DORES

II
REPRESENTADO NA NOVTE DE NATAL.

||
rriíiuiramente enlraú

ires Atijos, cantando o Romance
\\
feijiiinle com fctis remos.

\\ LISBOA OCCI-

DENTAL,
II
Na Oflicina do FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE. ||

||

M.DCC.XXlll.
II
Cor» loda$ as licoiçaa ncccffarias. 10-4." de IB pags., ou se-

jam dois cadernos de impressão, de quatro IT. cada um, rubricados: o

primeiro, no pé da frente das três ultimas tT , respectivamente: A 2, A 3,

A4; e o segundo, no pé da frente das quatro (T., respectivamente* B,

B 2, B 3, B 4.

Na primeira pagina o rosto do opúsculo, com os dizeres textualmente reproduzidos acima; e de

pag. 2 a 16, a duas cols., o texto do AttiOi que fecha com o usual— .LAUS DEO.»,
seguindo-se um HorSo de remate (tosca gravura em madeira).

AUTO
II
DA TERCEIRA BARCA,

||
QUE HE ENDEREC,ADA

||
A EM-

BARCAC,AM.
\\
DA GLORIA.

||
(Mesma vinheta que vem no rosto do opús-

culo antecedente)
||
TllATA-SE POR DIGNIDADES ALTAS,

||
a faber. Papa,

Cardeal, Arcebifpo, Bilpo,
||
Emperador, Rty, Dutpu-, l^onde.

||
Primeira-

mente vnlraõ quatro Anjos, cantando, ^ tru-
|i
:em cinco remos com as cinco

Clingas, ^ entraõ no fcii
\\
batel.

\\
Vem o Arrais do Inferno, & diz ao leu

companlieyro. [Sem ind. de log., iiem de data da impressão, que devem ser os

mesmos do opnscvlo antecedente). ln-4.° de 16 pags., ou sejam dois cadernos

de impressão de quatro ÍT. cada um: o primeiro rubricado, no pé da frente

das três últimos IT., respectivamente: A 2, A 3, A 4 ; e o segundo, no pé
da frente das quatro tT.: B, B 2, B 3, B 4.— Os três opúsculos em vm volume E.

Na primeira» pagina o frontispício do foltieto; e de pags. 2 a 16, a duas cols., e texto do

Auto, a que põe termo o clássico — .FlM^. Depois seguem ainda estes textuais dizeres:

— Saem os Diabos do Batel, ^ com
||
hiima cantiga muito desacorda-

\\ da levaõ o

Tafut, Çt* os Anjos l cantando levaõ o Menino.

Na composição tipográfica dos três foltietos descritos empregaram-sc caracleies romanos e itá-

licos de vários corpos.

Éstís Autos de Gil Vicente constituem realmente, no seu género, três peças muito inferes*

sanies e blbliográticamenle muito estimadas. A ediçJo presente é já BASTANTE RARA,
e muito mais raros ainda os exemplares que reunam estes três /tatoí.— Braamcamp Freire,

Vida e obras de Glt Vicente, - Tentativa bibliográfica, nums. 56-58. — Relativamente

¥01.. II 11
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/^^/'

á ediçSo primeira (vinda a lume, junlamenle com as demais obras do autor, cm Llxbaa,

em casa de loam Aluarez. . . Anuo de M. D. LXU) e ás edlç3es subsequentes, veja-se

Braamcamp Freire, ubra citada acima, pag. 269 e seguintes ; e Forjaz de Sampaio, Teatro

de cordel (1), n.o 59 e respectiva nota.

350:5 -Vicente (r,'»7).- PRANTO || DK MAlilA l'AUDA... Kin Lishoa... Arino

O 665-

P R A N T
DE MARIA pari;/»,

Porque vio as Ruas de Lisboa cooi taó poucos ramot da>

Tavernas, 5c o vinho caro.

"T^ O dem-fc imprimir. Em S.EÍoy de Lisboa a 14. lácjuilio de

jL 16 19. M ytcentf d& Refurrey^ao.

Concorda com crtc original impitílo , que me fica c.Ti S. Eioy de

Lisboa a 25. de Novembro de 1619

C^í. ytçentt diíRefurretçáã.

Pódc-fc imprimir. Fr.Francifíc Gueirejro,

Com todas as licenças netef/arias.

Em Lisboa
,
por Domingos Garncyro , ImprcíTor usí trcs Oficos

Miltures. Atino 1665.

(O ori;ii)ial mede lilXltSmm)

"In-i." (I(! IV |T. iniiiiis. (o verso ria ultima em hrani-o\ ou sejar iim i:yi1eriio

de inipressilo, rubricado, no pé da frente das diins primeiros IT., respe-

ctivamente : A, A 2- Des.

(1) «ACADEMIA DAS SCIENCIAS DE LISBOA ||
r

||
SUBSÍDIOS |1

PARA
A

II HISTÓRIA DO TEATRO PORTUGUÊS || J TEATRO DE CORDEL
|i
(Catá-

logo da colecção do autor) || ||
Publicado por ordem da Academia das Scièncias de

Lisboa
II
POR |i Albino Forjaz de Sampaio

|I
Sócio coirespondente

1|
(Marca-emblêma da A ca-



AZEVEDO -SAHOOÂES 735

Na frente da primeira folha o rosto do opúsculo {acima reproduzido); do verso da mesma pri-

meira fl. a o verso da fl. UI, disposto a duas cols. por pag., o texto do Pranto de Maria,

PardOt antecedido da rubrica; «Começa a obra.», e tendo por remate uma viniieta repre-

sentando um prato com frutas (gravura em madeira). Na frente da fl. IV as Licenças per-

mitindo a irapressSo, datadas de Lisboa, 1619, e a seguir a declaração de Taxa do preço

de cada exemplar; «Ta\'x3o efte Auto em quatorze reis. Em Lisboa 21, de No- [[
vembro

de roíç.
II

f/-. Pinto Moniz.-

Peça em verso muito estimada. Edição MUITO RARA. Belo exemplar. — Braamcamp Freire,

Vida e obras de Oil Vicente — Tentativa bibllográjica, n.o 43; — Catálogo Palha,

no 1015.

35U4— Vicetto (D. Benito].— Bibúoivca Popular de Galicia. El lago de la alma, /â^^ ^
historia caballeiesoa dei siglo IX, por.. . CoruTia.—]861. Jwprenta de Cas-

tor Migue::. In-S." peq., 3 tomos de 199, '325 e 11-14:MV pags, tm um
vol. E.

3505— Victoria Pereira (A. E.).—Viagens Porluguezas— Porluguezes e ingle- ^ ^ >/ ^
zes em Africa. Honiance scientifico por... tenente d'infanlería. Liíftoa

;

•-> //

fíoimino Torres—Editvr... 1892. Iri-8.» de tW pags. E.

Acompanhado d'um «Mappa da Africa Oriental, onde se passa a acçSo do romance «Portugue-

zes e inglezes em Africa.» (em fl. de grande formato, desdobrável).

3506—Vidal {/;. ^«(/cZíiia).—CiíEPUSCULOS || I'OR II
R. A. VIDAL

|| ||

LISBOA
II
TYPOGFiAPHIA LISBONENSE

||
{Largo de S. lioque, 7) 1|

1872.— ^ .

In-S." de IX pags. de prels. e 24õ de tex-to, com excepção das três iillimas ^ fi%
C/ O

que inserem o ÍNDICE. E.

As IX pags. prels. compreendem : titulo do ante-rosto («CREPÚSCULOS») (pag. I ; a II em

branco) ; titulo do rosto (pag. III ; a IV em branco) ; e uma espécie de Proemio (datado

no fim : .Novembro— 72») (pags. V a IX).

Colecção de poesias muito apreciada. Edição primitiva, RARA. Bom exemplar.

3507 FOLHAS SOLTAS || POR ||
E. A. VIDAL || H LISBOA || TY-

PUGHAPHIA DA GAZETA DE PORTUGAL 1|
Travessa da Parreirinhia, 26

|| ^ ,

ISfó.-ln-S.o de VI1-2!J4 pags., além de duas innms , finais, de ÍNDICE E. O^^ ^
Na primeira (a II em branco) das VII pags. prels. os dizeres do frontispício acima transcri-

tos; c de pag. III a VII um Preambulo.

Livro do poesias bastante apreciado. Edição original, já pouco comum no mercado.

Viegas {Fr. JVíijío).—Sennain qve... prrgov no Acto da Fee... de Lis-

boa.. . 1660.— Veja-se: Autos da Fr {Sermões de).

Vieira (Amador).— Veja-sc: Fernandes Galvão (Francisco).

3508-Vieira (/'. .mío»<o).-ARTE DE FURTAR
||
ESPELHO DE ENGANOS,

||

THEATRO DE VERDADES,
||
MOSTRADOR DE HORAS MINGUADAS,

||

GAZUA GERAL.
|| Dos Hei/nos de Vorlugnl. \\ (IFFEREGIDA |i

A ELREY
NOSSO SENHOR

II D. JOAÕ IV.
!l
PARA OUE A EMENDE. || Compoíla no

anno de 1652. ||
PKIO PADRE

|1
ANTÓNIO VIEYRA || ZELOZO DA PA- '7^,^^ ^ ^

TRlA.\i Corrootíi, e emenda-la de muitos erros; e aílim
||
também a verá

o cnriofo leytor com as palavras, e regras, que por inadvertência ||
falta-

demiall Iflraprensa Nacional de Lisboa
||
—

;|
1922.» — In-8.0 de 108 pags., além

de uma de .ERRATAS» e uma em branco, finais, e doze fotogravuras reproduzindo ros-

tos de Igual número de folhetos teatrais (edições raras), impressas aparte em bom papel

couché.
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laõ na panada impieiraô.
||
AMSTEliDAM.

||
Na Officina De MARTINHO

SGHAGEN
II
M DCCXLIV. — In 4." do XXIV pags. (prels.) iniims. e 508

nunis. E

Na primeira das XXIV pags. prels. o frontispício, cujos dizeres, fielmente transcritos acima,

s3o Impressos, em linhas alternadas, a preto e a vermeltio ; a pag. TI em branco ; de

pae. Ill a IV, em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. Jo3o tV ; de pag. VII a X,

também cm caracteres itálicos: -AO SERENÍSSIMO SENHOR 1| DOM THEODOSIO i,

Princip.- de Portugal.
|1
D£/'«£C/lC,/>iM..: de pag. XI a XVI a «PKOTESTAC.AM

||

DO .VUTORM quem ler efte Tratada.»; e de pag. XVII a XXIII (a XXIV em

branco), em caracteres itálicos, o .INDEX
:i
DOS CAPÍTULOS

||
Dbste Tr.mado..

As 508 pags, num. conteem o texto propriamente dito da obra. ao qual preside o titulo de

«TRATADO
II
ÚNICO.., e dividindo- se ès.se mesmo texto em LXX Capítulos e uma Cort-

clufãojifiaí, e remate do defengano verdadeiro^ fechando com o clássico — -FIM.»

^ Na composição tipográfica, muito cuidada, empregaram-se belos caracteres romanos e itálicos de

vários corpos ; e a impressão nitidisslma, foi feita sobre Qptimo papel de linho, muito alvo.

Edição esmerada, e que se considera a segunda da obra, ou seja uma das duas que aparecem

com a mesma data de I74J, mas que divergem no numero de pags. que contem; a outra

apresenta XXIV pags. de prels, inums. e 409 nums.

3501» A mesma obra: . , . NOVA EDIC.AÕ.
||
Ll.^HOA, MDCCCXXIX.

||
N.\

TYPOGHAPIIIA Ii01.LANlllANA.il ^

|1 CW. Licenra da Meza do Des-

n embargo do Paço.
\\

II Vende-se em caita de Rollund, Rua Nova dos Mar-

(^ QjP £> ^ tyrei.
\\ N. lo, abaixo do Theaíro de S. Carlos. In-S.» peí], do 4'2tí pa^s-.

^y~ '
'

nums. e VI iniims., finais. E.

A primeira pag. constitui o rosto do volume; a pag. 2 cm branco; de pag. 3 a 7 (a 8 em
branco), em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. JoSo IV ; de pag. 9 a 12, também em
caracteres Itálicos, a .DEPRECAÇAM.» ao Príncipe D. Tlieodoslo ; de pag. 13 a 17

(a 18 cm branco) a .PROTESTAÇAM
|1 DO || AUTOR .! A QUEM LER ESTE TRA-

TADO.»; de pag. IO a 420 decorre o texto propriamente dito da obra; c de pag. 421 a 420,

em caracteres itálicos, o .INDEX
[| DOS CAPÍTULOS

;i
DESTE TRATADO.. - As VI

pags. inums. finais, inserem um Catálogo dos Livros Portuguezcs que se vendem em Casa
de Rol-\\laad, Rua Nova dos Martyres, N. lo..

Edição cuidada e nitidamente impressa. Estimada; já pouco vulgar no mercado. Bom exemplar.

Esta curiosíssima Arte de Furtar, em que admiravelmente se criticam os costumes e a politica

da época em que foi escrita (dominaçio castelhana em Portugal), 6 um livro, a muitos res-

peitos, notável, e com logar especial nos anais da literatura poituguesa. Embora vindo a

lume sob o nome patronímico do grande orador sagrado P. António Vieira, foi desde logo

muito controversada a sua autoria por vários escritores, entre os quais o P. Jo3o Baptista

de Castro, Francisco dos Serafins Pitaria e Francisco José Freire (Cândido Lusitano), e

no nosso tempo por José Pereira de Sampaio (Bruno) e mais recentemente por o erudito

publicista brasileiro Dr. Solidonio Leite; airibuindo-se ou negando-se a paternidade da

obra ás seguintes individualidades : Joilo Pinto Ribeiro, Duarte Ribeiro (de Macedo?),

Thomé Pinheiro da Veiga e António de Sousa de Macedo. A este respeito, veja-se, além

dos escritores citados: Inocêncio, Dic. Blbl., tomo I, pags. 300-309 e tomo VIII d. o do

Suplemento), pags. 329-331
; Dr. Solidonio Leite. António de Sousa Macedo e a Arte de

Furtar, e A Autoria da Arte de Furtar;— e p.o Suplemento tinal do presente Catálogo o
artigo: Freire (Francisco José' - Cândido Lusitano).

A edição mais antiga, segundo a data que apresenta (que, como a indicação do paiz, cidade e

tipografia, parece ser fictícia), foi est.impada em Amstcrdam. Na Offifina Elvizeriana
(iict 1652 (nu antes: Lisboa, 17 . ..?), constituindo ura írt-í.« de, além de uma fl. com o

retr. do P. António Vieira (gravura cm chapa de metal) a enfrentar o volume, XII fl.

(inums.) de prels. e 512 pags. (aliás 508, pois que a numeraç.io s.ilta de 192 a 197). Os di-

zeres do respectivo frontispício, impre.ssos, alternadamente, a preto e a vermelho, rezam
textualmente:

«ARTE DE FURTAR,
II
ESPELHO DE ENGANOS, |1 THEATRO DE VERDADES,

1|

MOSTRADOR DE HORAS MINGUADAS,
|i
GAZU'A Qt.m^\\ Dos Rcynos de Porta-
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gaí.
\
OFFERECIDA A ffiRfKli NOSSO SENHOR || D. JOAÕ IV. |1 PARA QUE

A EAtENDE.
|1
Ccmpofta pelo ||

PADRE ANTÓNIO VIEYRA.
|| Zelozo da Pátria.

||
(Logar

de seis filetes, sucessivamente de menor comprimento, a enfeitar) ;| AMSTERDAiVl, ||
Na

Opuci.vaII EI.ZEVIRIANA, i652.>

A frente (verso em branco) da primeira das XII ff. prels. representa o rosto do volume

(cujos dizeres transcrevemos textualmente acima) ; nas fí. II e III vem a Dedicatória a

D. Joio IV; nas ff. IV e V a sub-dedicatoria ou .DEPRECAC.AM» «AO SERENÍSSIMO
SENHOR

II
DOM THEODOSIO 1| Príncipe de Portugal..: nas ff. VI e VII a «PROTES-

TACAM
II
DO AUTOR

, A quem ler efie tratado.- ; e de fl. VIII a XII o «INDEX
|1

DOS CAPÍTULOS |] Deste Teatado.» — Os exemplares sSo lioje muito raros.

Relativamente ás demais edições do famoso livro, veja-se o referido Inocêncio, obra e locais

citados.

3510 CARTAS
|1
DO

1|
P. ANTÓNIO VIEYR.A || da Companhia de JESU

i!

II
TOMO nxmVAWO.WOFFEREClDOWkO EMINENTJSSJMO SENHOR

||
,

NUNO DA CUNHA |1 E ATTAYDE
jj
Presbítero Cardeal da Santa Igreja de S^^^7^ ^"^ '^

Roma
II
do Titulo de Santa Anaftafia, do Confelho || de Eftado, Guerra, e

Defpacho de Sua
||
Magefiade, Inquifidor Geral neftes ||

Reynos, e Senhorios

de Portugal.
\\
(Vinheta de enfeite; gravura em madeira)

|| LISBOA OCCI-

DENTAL,
II
Na Officina da Congregação do Oratório.

|| || M.DCC.

XXXV.
II
Com iodas as licenças neceffarias. In^." de XXVIII pags. (prels.)

inums. 6 468 nums.

A primeira das XXVIII pags. prels. representa o frontispício do volume (cujos dizeres transcre-

vemos textualmente acima) ; a pag. II em branco ; nas pags. III e IV, em caracteres itá-

licos, a Dedicatória ao Cardeal D. Nuno da Cuntia (começa : «EMINENTÍSSIMO SE-

NHOR.» — e feclia : «Bejo as mSos de V. Eminência [: Seo amigo, e mayor cativo
|| Conde

de Ericeyra.» ; de pag. V a X o .PKOLOGO » ; e de pag XI a XXVII (a XXVIII em

branco) as .LICENÇAS, (do Santo Oficio. — Do Ordinário. — Do Paço.) permitindo a im-

pressão.

De pag. I a 468 decorre o texto propriamente dito das Cartas (CXXXXI), que fecha com a Indi-

cação - «FIM
II
do Primeiro Tomo.*, a que se sague ainda um elegante florão de remate

(gravura primorosa em madeira).

As duas primeiras Licenças do Santo Officio vêem datadas e subscritas no fim : a primeira

(pag. XI a XVI) : « . . . Lisboa Ociden- 1| tal, e Congregação do Oratório em !i. de [| Mayo
de i7i4.\\ Joaõ Col.>, e a segunda (pags. XVII a XXI) : «...S. Domin-

||
gos de Lisboa

aos 2o de Julho de 1734., jj Frey Manoel Coelho > ; a primeira das Licenças do Paço

(pags. XXII a XXVI) : «... Lisboa
i|
Occidental 9. de Settembro de 1734. || D. Alexandre

Ferreyra.n

TOMO SEGUNDO.
II
OFF^ifí-C/DO

II
AO EMINENTÍSSIMO SENHOR

NUNO DA CUNHA |1 E ATTAIDE
II

. . .
ll
(Mesma vinheta quo vem no rosto

do Tomo precedente) || LISBOA OCCIDENTAL, ||
Na Officina da Congrega-

ção do Oratório. || ||
M.DCC. X.XXV. Com todas as licenças neceffai ias.

In-i." de XII pags. (prels.) inums. e i79 nums., excluindo uma em bran-

co, final.

As XII pags. [jrels. compreendem : frontispicio, cujos dizeres transcrevemos textualmente

.icinia (pag. I; a II em branco); .ADVERTÊNCIA || AO || LEYTOR,» (pag. Ill); e

«LICENÇAS. (Do Santo Officio. -Do Ordinário. -Do Paço.) permitindo a impressão

deste segimdo tomo. (p.igs. IV a XII).

Nas 479 pags. nums. decorrem as Cartas insertas neste volume, as quais são em nnmero

de CXXXXV, vendo-se no final da ultima a indicação : FIM || Do fegando Tomo.'

TOMO TERCEIRO
II
Dí;X»/í;jí)0

II
AO EMINENTÍSSIMO, E REVE-

RENDÍSSIMO SENHOR
II

D. THOM.\S
||
DE ALMEIDA

|| CARDEAL DA
SANTA IGREJA DE ROMA, ||

Patriarca I. de Lisboa,
||
&c.

|| PELO PADRE
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II
FRANCISCO ANTÓNIO ||

MONTEIRO, ||
Bacharel formado na faculdade do$

Sagrados \\
Cânones. \]

{Vinheln ornamental, gravada cm maiieira)
||
LIS-

BOA, ||
Na Rrgia Oftioina SYLVIAiNA, e da Academia \\v:\l\\ || M.

DGC.XLVI.
II
Com todas as li'-eiiças neceffarias, e Privilegio Real. ln-4.° de

XXIV pags. (prels.) iniims. c 451 minis., excluindo uma eni liranco, final.

Das XXIV pags. prcls., a primeira representa o rosto do volume; a pag. II em branco;

de pag. III a IX, em caracteres itálicos, a Dedicatória ao Cardeal D. Thomas de Al-

meida, encimada pelo respectivo escudo d'armas e iniciada por uma linda letra C orna-

mental (giavura em cobic), subscrita no fim: «De Voffa Eminência \\ DevúUfJ Imo,

humUlfflmo, e obfequloSifJimo Súbdito II o Padre Francifco António Monteiro.» ;

a pag. X em branco; de pag. XI a XIV o «PROLOGO
|| AO LEITOR. > ; de pag. XV

a XIX as .LICENÇAS.. (Do Santo Officio.-Do Ordinario.-Do Desembargo do Paço.)

permitindo a impressão deste terceiro Volume das Cartas ; na pag. XX, em caracteres

ililicos, o SUMIMARIO
||
DO 1| PRIVILEGIO.» ; e de pag. XXI a XXIV, também em

caracteres itálicos, o .ÍNDICE || DAS CARTAS, E PAPEIS, que contém efte terceiro

Tomo.'

As 451 pags. nums. compreendem : de pag. I a 444 o texto de CI.XXXXVI Cartas do P.

António Vieira (além de outras de resposta ás mesmas Carias, ou abrangendo vários

outros assuntos) ; de pag. 446 a 450 :

^Parecer fobre a diftlncçaõ, que íe de- 1| ve admitir entre as Três Divinas (1 Pef-

foas.t

e na pagina 451 (ultima)

:

'Memorial, que fez o Padre António ||
Vieira recommendando a Pedro de |{

Teve

Barreto.'

fechando com a indicação : «FIM DO TERCEIRO TOMO.»
Na composição tipográfica, muito esmerada, dos Ires volumes descritos, emprpgatim-se

belos caracteres redondos e itálicos de vários corpos, sendo a impressão, nitidissima,

feita sobre magnifico papel de linho, muito alvo.

C-4ifrJSl|D0|| PADHK ANTÓNIO VIEYRA || UA COMPANHIA DE

5/#

JESUS
II
A

II
DUARTE RIBEIRO DR MACEDO.

|!
(Peq. vinheta ornamental)

II
LISBOA :

II
NA IMPRESS.ÀO HE EUGICNIO AUGUSTO. || ANNO 1827.

||
Rua

de Santa Catharina N. 12.=à CriiZ de Páo.
II
-fíÇ^^c^

1| Com licença de Sua

Magesiade. ln-4.'' de 354 pajis. Os quatro Volumes, E.

A primeiía pag. representa o fronlispicio, cujos dizeres se copiam fielmente acima; na pag.

2, a meio, uma «ADVERTÊNCIA.» dos Editores ácêrca da ortografia das Cartas ; de

pag. 3 a 320 decorre o texto de cento e trinta Cartas ; de 321 a 326 :

*Papel que fez o Padre António Vieyra para se ler n a ElRey D. Affonso VI na tua

menoridade, na
||
prezença dos Tribunaes do Reyno, por manda- II

do da Raynlia

Mây a Senhora Dona Lulza de \\
Qusmão.o

e de pag. 327 a 354 :

.PARECER
II
DO

II
P/lD/?£- ANTÓNIO VIEYRA\\Dk COMPANHIA DEJE2US||

Sobre se restaurar Pernambuco, e se comprar aos n Hotlandezes. Anno de 1647.»

datado e subscrito no fim: .... Lisboa 14 de Maiço de 1(J47. || O Padre António

Vieyra.', seginndo-se ainda, por remate, o clássico- <FIM.»

Colecção Epistolar nniitissimo interessante e deveras importante sob vários<)Kpectos. Edição

primeiía, de esmerado lavor tipográfico, e a mais estimada. Os exemplares são hoje

MUITO RAROS, mormente quando oferecem o conjunto dos quatros tomos que ficam

descritos, e estando todos tão bem conservados como os que fazem parte do nosso

exemplar.- Catálogo P.ilha, n.os 1566-1567.

3511 O Chrysostomo portiiguez ou o Padre António Vieira, da Conipa-

/, Q i'l|la de Jesus, n'uni Ensaio de eloquência compilado dos seus SermOes,

segundo os princípios da oratória sagrada, pelo Podre António Honorali
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da mesma Companhia. TAilnni: Livraria Edil^ra de Matlos Moreira d' 6'."
. .

.

1S78-7Í>. lii-S.o, 3 vols. de XXVlII-638-1, XXX11-60U-1 n XXXlV-ti7M

pags. E.

O volume primeiro compreende: nas pags. prels. V a XXVIII o "PROLOGO DO COM-
PILADOR.., nas 638 pags. imediatas- <SERMÕES DA QUARESMA.., e a pag. 6nal

as «ERRATAS..; o volume II: nas pags. prels. V a XXXII o .PROLOGO DO
COMPILADOR.., nas 600 pags. imediatas- «Sermões do Tempo paschal, SS. Sacra-

mento, Advento, Natal e outros dias infra annum.., e a pag. final as «ERRATAS..;

e o volume 111 : nas pags. prels. V a XXXIV o .PROLOGO DO COMPILADOR .,

nas 672 pags. imediatas- «Sermões panegyricos da Senhora e dos Santos.*, e a pag.

final as «ERRATAS.»
Compilação muito estimada; já pouco vulgar no mercado. Belo exemplar; não possuindo

porim os vols, IV e V.

3512— LAS CINCO
||
PIEDR.AS |1 DE LA HONDA || DE DAVID || EN GINGO

DISCUHSOS
II
MOhALES,

||
Predicados en Roíra a la Reyna de Suécia,

||
/ .^-y

CHRISTINA ALEXANDRA,
|| en lengua Italiana, ||

Por el Reverendiflimo / h ]fí£^0
Padre

|| ANTÓNIO VIERA. ||
De la Compania de JESUS, natural de Lisboa,

II
Predicador de la Mageítad del-Rey || D. PEDRO 11.

1|
NUESTRO SENOR.

11
1' iraàucidoi en lengua Caftellana por el mifvxo Aulhor,

\\ ||
LISBOA,

II
En la Officina de MIGUEL DESLANDES, H

ImpreíTor de Su Mageftad.
||

Ano de 1695.— In-í." de XVIII pags. (prels.) inums., 125 nunis., uma em
branco e mais XL inums., finais. E. (perg.).

As XVIII pags. prels. compreendem : frontispicio com os dizeres transcritos textualmente

acima (pag. I; a 11 em branco); <CENSVRA DO MVVTO\]R. P. M. Fr. Thomé

da Conceição, \\ Religiofo de noffa Senhora do Carmo,
||
Qualificador do Santo

Officio.*, datada e subscrita no fim: «... Lisboa no Convento do Carmo 8. |lde

Novembro de iõ9<.
||
/>«> Thomé da Conceição.^ (pags. Ill e IV); -APROBACION

DEL DO-\\ctor Don luan Matlteo Lozano, Cura
\\
próprio de la Iglefia Parroqulal

de San^i Miguel defta Corte... t, datada e subscrita no fim : «... En San Miguel

de 1! Madrid a 25 de Março de mil y feirdentos y fe- j; lenta y féis anos.
||
El Doctor

Don Juan Matheo \\ Lozano.» (pags. V a VII); ^APROBACION DEL RE-fverea-

diffimo Padre Francifco de Salinas, \\de la Compania de lESVS...», datada e

subscrita no fim: «... En efte Colégio Im-,lperial de la Compania de JESUS de

Madrid a [ 27. de Março de 1Ó76. [! Francifco de Salinas.» (pags. VIII a X) ; «LI-

CENÇAS.» (Da Ordem, (datada e subscrita: «... Dada nelte Convento da Bahia aos

19. deli Julho de i6Eg. ;, António Vieyra.>)—Do Santo OJicio-Do Ordinário. - Do Paço.)

(pags. XI a Xlll); e .NOTICIA 1| PREVIA., (pags. XIV a XVI).

As XL pags. inums. finais inserem : de pag. 1 a XII : «TABLA 1| DE LA ESCRITURA.»
;

e de pag. XIII a XL ; .TABLA], DE LAS COSAS 1|
NOTABLES.., que fecham com

o usual-«EIN.., a que se segue ainda, como remate, um fiorão representando um
vaso com ílõres.

Prédicas e versão muito estimadas. Edição primitiva, de esmerada execução tipográfica.

RARA. Belo exemplar.- Não descrita pelo Dr. Xavier da Cunha nas Impressões

Deslandesianas. — Oíicii Peres, Catálogo razonado, pag. 570. '

3513 HISTORIA , DO ||
FUTURO.

||
LIVRO

i|
ANTEPR1MEYR0

||
PRO-

LOGOMENO A TODA A HISTO- 1| ria do Futuro, em que le declara o fim, o, /

& fe
II
provriõ os fundamentos delia.

||
Matéria, Verdade, ^ Ltilidades da (^ O')lj £^"^1?

Hifloria lido Fuluro.
\\
ESCRITO PELO PADRE

|| ANTÓNIO VIEYRA || da
"

Companhia de JESUS, Prega- || dor de S. Mageílade.
||
(Vinheta represen-

tando uma flor, que tem no centro as conhecidas iniciais simbólicas da

Comp.a de Jesus : I H S
;
gravura em madeira)

||
LISBOA OCCIDENTAL,

||

Na Officina de ANTÓNIO PEDROZO GALRAM.
|| || Com Iodas as licen-
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ças neceffarias. Anno de 1718.— ln-4." de XXXVI pags. (pieis.) inuiiis. e

379 nums., excluindo uma oní liraneo, final. E.

Aa XXXVl pags. prels. codi preeiídcm o seguinte: frontispício (cujos dizeres transcreve-

mos textualmente acima) (pag. I; a 11 em branco); <Cenfura do M. R. P. M. Fr.

Jofepli deWSoufa, (Juaíijicador do S. Officio.t (começa: .ILLIISTRISSIMO SE-

NHOR..— e fecha: «... Cõ || vento de N. Senhora do Carmo i<i. de
|1
Julho de 1709.

ViFrey Jofeplt de Sou/w) (pags. 111 a a XIV); 'Cenfura do M. R. Padre Mejíre

Pr. An-[\tortl0 de Santo Elias, Qualificador \\ do Santo OJjicio.', datada e subscrita

no fim: «... Carmo de Lisboa j. de Agofto U de 1709. U/v-. António de S. Elias.»

(paga. XV a XXIX); e «LICENÇAS., (do Santo Oflicio.- Do Ordinario.-do Paço.)

permitindo a impressão (pags. XXX a XXXV; a XXXVl em branco).

As 379 pags. nums. inserem: de pag. 1 í 338 o texto propriamente dito da obri,

que se divide em XII Capítulos; de pag. 33y a 350, em caracteres itálicos, o «IN-

DEX Locorum Sacrs Scriptur.T:.. ; e de pag. 357 a 379, o ..ÍNDICE |1
DAS

||
COU.

SAS MAIS DIGNAS || de ponderação, que fe achaõ || nefte livro.», que fecha com o

usual- «FIM.

>

Na impressão, bastante esmerada e embelezada de uma letra inicial N de desenho de

fantasia (gravura em madeira) e vários cabeções decorativos, formados de pequenas

vinhetas de enfeite, empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpo»,

sendo os de corpo menor nas notas e citações que marginam o texto. A impressão,

nitidissima, assenta sobre magnifico papel de linho, muito alvo.

Livro clássico, e muito estimado. Edição primitiva, a melhor e mais presada dos biblió-

filos. RARA. Belo exemplar. -Catálogo Palha, n.o 398.

As edições posteriores que a obra conta, %lo:- Lisboa: Na Officina de Domingos Rodri-

gues. M.Dcc.Lv. In-4.0 de XX pags. (prels.) inums. e 220 nums. ;-/*id. ; £'íi//í»/-e»,

J. M. C. Seabra & T. Q. Antunes, 1854. lB-8.o;_e Porto, 19..., ln-8.0

— Noticias recônditas do modo de proceder da Inquisição em Portu-

gal...—Veja-se, no Catálogo, o artigo sob este tilulo.

3:-.14— OBRAS
11
INÉDITAS

II
DO

II
PADRE ANTÓNIO VIEIRA H ||

/
/ TOMO 1

II II
LISBOA H EDITORES, J. M. C. SEABRA & T. Q. ANTU-

(J) Hji ^ ^ NES
II
Rua dos Fanqueiros, 82.

||
—

|| 1856 (No verso da 11. do ante-roslo

qL 1 do lomo II, em baixo : «TYPOGRAPHIA DA REVISTA UNIVERSAt.
|1
RUA

DOS FANQUEIROS, 82.»; e em igual local do lomo III: «IMPRENSA
UNIÃO-TYPOGRAPHICA

ll
rda dos calafates, 113.»)— In-S.", 3 tomos de

VI-245II; 242-1, e 163-11 pags., em um vol. E.

Multo interessante esta compilação dos escritos inéditos do P. António Vieira. Edição

estimada, e ji pouco vulgar. Belo exemplar ; encadernação (inteira) de carneira

perfeitamente conservada. - Catálogo Palha, n.o 1587.

IDO
II
PADRE ANTÓNIO VIEIRA.

|1 H TO-

EUITORES, J. M. C. SEABRA & T. Q. ANTUNES

II
RUA DOS FANQUEIROS, 82

||
—

||
1856-57. (No verso da 11. do ante-rosto,

O C? em baixo: «TYPOGRAPHIA DA REVISTA UNIVERSAL
II
RUA DOS FAN-

QUEIROS, 82.»).— In-8.", 2 tomos do 254-11 e 166-1 pags., em um vol. E.

Esta compilação insere escritos muito interessantes, alguns dos quais são valiosos subsí-

dios para a história do Brasil. Estimada. Pouco frequente no mer/uido. Óptimo
exemplar ; encadernação (inteira) de carneira, bem conservada.

3516 SERMOENS
||
DO || P.' ANTÓNIO VIEIRA, || DA COMPANHIA DE

lESU,
II
Pregador de Sua Alteza.

|| PRIMEYRA PARTE. |1 DEDICADA ||
AO

PRÍNCIPE, N. S.
II
(Vinheta (jue tem a meio as conliecidas iniciais simbó-

licas da Comp» de Jesus: I H S
;
gravura em madeira) || EM LISBOA.

Jl
NA

Offltina de Ioam da Costa.
||

N M. DC. LXXIX.
|| Com todas as licen-

'^(OO^OO
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f<i«, & rrivilegio Iteal. In-4" de XXIV pngs. (prels.) inuiiis., 1118 colunas

(duas por pagina) e mais CVIII pags. inums., finais.

As XXIV pags. prel3. compreendem o seguinte: fronlispicio, cujos dizeres transcrevemos

textualmente acima (pag. l\ a M em branco) ; em caracteres itálicos, ã Dedicatória

•AO príncipe N. S.., datada e subscrita no fim: «... Collegio de Santo ^\ Antaõ

em .1. de Julho de U77.
\, António Vieyra.> (pags. III a V); Prologo ao <LEYTOR.>

(pags. VI a XI); .LISTA,; Dos Sermoens, que andaõ imprefjos com nome do Au-

iUcr\\em varias línguas, para que fe conheça quaesWfaõ próprios, & legítimos,

O quaes \\ alheyos, & Jappoftos.^ fSermoens ej tampados de confentimento \\ do

Author.»- Sermoens da primeyra parte eftampada em Madrld[\ anno de 1662» —

^Sermoens da Segunda parte eftampada em Madrid
\

anno lOOA.-iSermoens total-

mente alheyos.» — 'Sermoens do Author.* -'^Sermoens da terceira parte eftampada em
\\ Madrid anno de itiZ.^^ — ^Sermoens totalmente alheyos,^ -'Sermoens do Author.-*)

(pags. XII a XVII); «APPROVAC.AM DO MUYTO RE- || verendo Padre Mcftre Fr.

Joaõ da Ma
|1
dre de Dcos...- (datada e subscrita no fim: •... Em S. FranciTco de

Lisboa Ju. de ;; Agofto de J07S. ;; Fr. Joaõ da Madre de Deos.) e demais «LICEN-
ÇAS.» (.Da Religião.-Do Santo Otlicio.-Do Ordinario.-Do Paço.i) permitindo a

impressão desta primeira parte (pags. XVIII a XXI) ; «ERRATAS.> (pags. XXII)
;

indicação dos .SERMOENS,
:: QUE CONTEM ESTA

(i
Primeyra Parte., (pag. XXIII)

;

.PRIVILEGIO REAL.> e Alvará do Padre António Vleyra...» (pag. XXIV).

Nas CVIII pags. inums. finais decorrem : «ÍNDICE
|i
Dos lugares da Sagrada Efcritura.»

. (pags. I a XXVIII) e «ÍNDICE
|! Das coufas mais notáveis., (pags. XXIX a CVIII).

SEGVNDA PARTE.
|i DEDICADA H No Panegyrico da Rainha Santa

II
AO sereníssimo nome

il
DA PRINCEZA N. S. jl D. ISABEL.

||
(Vinheta

representando uma losa que tem no centro as iniciais simbólicas da

Comp» de Jesus: I H S; gravura em madeira)
||
EM LISROA.

||
Na Olíicina

de MIGUEL DESLANDES,
||
E à lua culta, & de António Leyte Pereyra

Mercador de Livros.
|| || M.DC.LXXXIII. || Com todas as Hcenças, <Q-

Privilegio Real.— In-i." de VIII pags. (prels.) inums., 470 nums. e mais

LVI inums., finais, de índices.

As VIII pags. prels. compreendem: rosto; Aprovações (de Fr. João de Deos, Fr. Thomé
da Conceição e Fr. João da Madre de Deos) e Licenças permitindo a impressão, e

Lista dos «SERMOENS,
|1 que contém efta Segunda Parte.>

TERCEIRA PARTE.
||
Mesma vinheta que vem no rosto da Parle

precedente)
||

Ihid.., pelo mesmo impressor
||
M.DC.LXXXIII.

|1 Com todos as
licenças, ^ Privilegio lieal. In-4.'' de X pags. (prels.) inums. e 574

nums., (da 539 em diante os índices), além de uma fl. inum,, em cuja

frente se repete o registo tipográfico.

As X pags. prels. compreendem: frontispício; Censuras (de Fr. Manoel da Graça, Fr.

Manoel de Santiago e Fr. João da Madre de Deos, Arcebispo da Bahia); -LICEN-
ÇAS.. ; Lista dos «SERMOENS

||
Que contém efta Terceyra Parte . ; e «ERRATAS

DA TERCEIRA PARTE..

QUARTA PARTE.
||
(Vinheta quasi semelhante á que vem nas duas

Partes antecedentes) ||/6í(/., ibid.
||
M.DC.LXXXV.

||
Com todas as licen-

ças, ^ Privilegio Real. ln-i.° de XII pags. (prels.) inums. e 600 nums.,

decorrendo da 551 em diante os índices.

As XII pags. prels. conteem ; frontispício; Censuras (de Fr. Ttiomé da Conceição, Fr.

Manuel de Santiago e Fr. joséph de Jesus Maria); «LICENÇAS..; Listas dos «SER-
MOENS,

II
Que contem efta Quarta Parte.» ; e <Erratas defta Quarta Parte

(JVINTA PARTE.
||
(Vinheta quasi igual á que vem no rosto das

Partes antecedentes) || Ihid., ibid., Impreflor de Sua Mageítade.
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II II
M.DC.LXXXIX.

II
Com todas as licenças neceffárias, & Privi-

legio Real. ln-4.° de XII (:i ulliiiui em luanco) pags. (prels.) inums. «í o:!C

nunis., vindo de pntí. 571 em diante os índices.

As XII pags. prels. compreendem : iroiitispicio ; Censuras (de Fr. António de Santo To-

más e P. Manoel de Sousa) e mais .LICENÇAS.» (Da Religião.-Do Santo Officic-

Do Ordinário. Do Paço) ; Lista dos «SERMOENS,
|| Que contém efta Quinta Parte.»

;

e «Erratas de/ta Quinta Parte.^

SEXT.^ í'.\liTE.
11
(Mesma vinheta que vem nos volumes preoeden-

tes)
II
/6t(Z., í7n'íi.

jl
A cuíla de António I.bitk Pereira. Mercador de Li-

vros.
II II

M. DC. LXXXX.
II
Com todas as licenças nei-effarias, ^

Privilegio fleal. In-4.° de VI pags. (prels.) inums. e 595 nums. (do 57'J

em diante os índices), excluindo uma em branco, final.

As VI pags. prels. inserem : frontispício; Censuras (de Fr. Tomé da Conceição, Fr. João

do Espirito Santo e Fr. Manuel de Siqueira); .LICENÇAS.. (Da Religião.-Do

Santo Officio. — Do Ordinário.-Do Paço.); .Erratas deite Tomo.> ; e Lista dos

«SERMOENS
II
Que contém elta Sexta Parte.»

SÉTIMA PAHTE.
||
(Mesma vinheta)

||
Ibid, ibid.

||
M. DC. l.XXXXII.

II
Com todas as licenças neceffárias, & Privilegio Real. In-4.'' de XII

pags. (prels.) inums. e 558 niims. (da 5^7 em diante os índices), a duas

cols.

Na primeira das XU pags. prels. o frontispício; a pag. li em branco; de pag. III a X
as Censuras (duas: a primeira datada e subscrita no fim: «... Lisboa, Cafa Pro-

íeffa de S. Roque da Companhia de It Jefv u. de Janeiro de 7bQ2.
||
Domingos Leltaõ.',

e a segunda : «... Em Lisboa, Carmo ;. de Março de 10.12.
|| Fr. Franclfco de Lima.')

e as .LICENÇAS.. (Da Religião. -Do Santo Ollicio.—Do ordinário. - Do Paço.») au-

ctorizando a impressão; e na pag. XI (a XII em branca) a Lista dos .SERMOENS 1|

;|
Que contém efta Septima Parte.»

XAVIEIÍ DORMINDO,
||
E ||

XAVIEH ACORDADO : |1 DORMINDO, II

Em três Orações Panegyricas no Triduo da ína Fefta, ||
DEDICADAS

||
AOS

TRÊS PRÍNCIPES QUE
||
A RAINHA y NCSSA SENHORA ||

Confeffa dfver u

interceíTaõ do melnio Santo,
||
ACORDADO.

||
Em doze Sermoens Panegyri-

cos, Moraes, & Alceticos, os nove
||
da fua Novena, o decimo da fua Cano-

nizarão, o unde- 1| cimo do leu dia, o ultimo do feu Patrocínio, || AUTHOR
O PADRE

II
ANTÓNIO VIEYRA

||
... || OITAVA PARTE. || 1|

Ibid.,

ibid.
II
M.DC.LXXXXIV. I| Com iodas as licenças neceffarias,^ Privilegio

Real. In-4.0 de XXIV pags. (prels.) inunr-. e .536 nums. (da 497 em dianie

os índices), a duas cols.

Das XXIV pags. prels., a primeira forma o rosto do volume; a pag. II era branco; de

pag. III a XIV, em caracteres itálicos, a Dedicatória, sob a epigrafe: .DEDICADO
11 A' II

RAINHA
II
NOSSA SENHORA 'I PELO PADRE [;

BALTHASAR DUARTE || Da
Companhia de JESU, l\

Procurador Geral em Corte pela Província do Brafil.» j nas

pags. XV e XVt uma .NOTICIA PREVIA.» ; de pag. XVII a XX as Censuras (de

Fr. Thomé da Conceição, Fr. Jerónimo de Santiago e Fr. Timóteo dg Sacramento-

a deste ultimo datada e subscrita : .... Con- 1| vento dos Pauliftas em 8. de Junho de

"jo|. ||/r. Timotheo do Sacramento, Bifpo de S. T/iomâ.>) : nas pags. XXI e XXU
as .LICENÇAS.. (Da Ordem.-Do Santo Offido.-Do Ordinário.—Do Paço); na

pag. XXIII a enumeração dos .SERMOENS
li Que contém efia Oitava |;

Parte,. ; e na

pag XXIV a .ADVERTÊNCIA
II
NECESSÁRIA.»

MARIA
II
HOSA MYSTICA.

||
EXCELLENCIAS, PODERES, E MA- II

ravilhas rto feu [iaíario (sic), \\ COMPENDIADAS || EM TRINTA SERMOENS
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ASCÉTICOS,
II
& Panegyricos Ibbre os dous Evangelhos delta loleiniiiiiado

II
Novo. & .\nVni(,:\\OFFElU-:(:iVAS\\y SdBEHANA MAGESTADE DA

MESMA
II
SENHOHA

il
Pelo V. ANTOMO VIEIIU

IJ
DA COMPANHIA DE

JESU DA PKOVINCIA
|1
do Bralil, em comprimento de hum voto feito, &

repetido em gran- 1| des perigos da vida, de (|ue por fua immenla henigni-

dade, &
||
poderofiflima interceflaõ fempre lahio livre. || 1. PARTE. |1

(Vi-

nheta representando uma flor que tem ao centro as iniciais: I H S; di-

versa da que vem nos rostos dos vols. antecedentes) 1|
LISBOA. ||

Na OfR-

cina de MIGUEL DESLANDES,
||
Na Rua da Fianeyra.

|1
... || || M.

DC. LXXXVI.
II
Com todas as licetíças. ^ Privilegio Real. ln-4.° de VIU

pags. (prels.) innnis. e 554-46 (estas ultimas de Indict s) nums., a duas

cols.

As VIII pags. prels. compreendem: frontispício; Censuras (três: a primeira datada e

subscrita: «... Lisboa no Convento de Noffa Se- || nliora da Divina Providencia 4. de

Dezembro de 1685.
|1
Dom Rafael Bluíeau.', a segunda subscrita por Frey Thomè da

Conceyçaõ, e a terceira; <... Lisboa, Congregação do Oratório 12. ;; de Fevereyro de

1686. WBertholameu do Quintal.^) e as .LICENÇAS.. (Da Religião.— Do Santo Ofticio.

—Do Ordinário. -Do Paço.) permitindo a impressilo ; e ^Erratas de/ta Primeira Parte

do Rofarío.'

MARIA
II
ROSA MYSTICA...

|| II. PARTE.
|
(Vinheta representando

nin Serafim; gi-avura em madeira)
||
LISBOA. 1| Na Impreífaõ Craesbee-

ckiana. Anno M.DC.LXXXVIII.
|| A' cufta de António Leyte Perryra, Mer-

cador de Livros.
|I
Com todas as Licenças, ^ Privilegio Real. ln-4.° de

VIII pags. (prels.) inums. e 518-32-24 minis , a duas cols., vindo nas ul-

timas 32-'24 pags. os Índices.

.As VIII pags. prels. inserem: frontispicio ; Censuras (três: a primeira de Fr, Thomè da

Conceyçaõr 1 segunda de Fr. António de Santo Thomas e a terceira datada e subscrita

no fim: «...Lisboa, Coníregaçafí do Oratório 5. de
||
Mayo de 1687. |1 Bar/Z/o/omeu lio

Quental."); UCENC.AS DA RELIGIAM." (e Do Santo Officio.-Do Ordinário. Do

Paço.>) auctorizando a impressão; e <Outras Erratas do Primeiro Tomo do Rofario.i,

t as ^(Erratas defte Segundo Tomo do Ro/arío.y

UNDÉCIMA VAm'E,\\OFFERECIDA[\k Serenifliraa Rainha da
||

GR,\ BRETANHA.
||
(Vinhelo semelhante á que vem no rosto do tomo IX)

II
LISBOA,

II
Na Offlcina de MIGUEL DESLANDES,

|1
Impreflor de Sua Ma-

i;eítade. || M. DC. LXXXXVI
||
Com todas as licenças neceffarias, & Pri-

vilegio Real. ^1-4." de XX pags. (prels.) inums. e 590-23 (estas ultimas de

Índices) nums., excluindo uma em liranco, final.

A primeira das XX pags. prels. é toda ocupada por uma estampa (gravura era cobre) repro-

duzindo, além de varias alegorias, o braz^o d'armas da Rainha da Gran Bretanha D. Ca-

tarina ; a pag. II em branco; a pag. III constitue o rosto do livro; a pag. IV em
branco

;
de pag. V a VIII, em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. Catarina, subscrita :

«ANTONjO VIEYRA.>; de pag. IX a XVII as <LICENÇAS.> (Da Religião. -Do Santo

Ofiido.—Do Ordinário.— Do Paço.) e as Censuras, sendo estas subscritas por Fr. Ma-
noel de S. Jofeph & Santa Roja, Fr. Álvaro Pimentel e Dom Diogo da Annuncia.

ção luftinia/to, Arcebifpo de Granganor; na pag. XVIII a Lista dos .SERMOENS
||

Que contém efta Parte.»; e na pag. XIX la XX em branco) as ^ Erratas defte Tomo.»

PARTE DUODÉCIMA
II Dí;WC.4/>.I II

A- PVRISSIMA CONCEIÇÃO ||

DA VIRGEM MARIA
||
SENHORA NOSSA,

||
(Vinheta que tem no centro as

conhecidas iniciais: 1 H S; gravura em madeira)
|| Ihid., pelo mefmo im-

prefforW Çotn todas as licenças neceffarias. Anno de 1699. ||
A' cufla de
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António Leyfe Pereyra.— In-4.° de XVI pags. (prels.) iniims. e 441 niirns.

(da 409 em dionle os índices), além de uma inum., final.

As XVI pags. prels. contém: tilulo do ante-roslo (.SERMOENS
|1
DO ;| P. ANTÓNIO

||

VIEYR.\. IITOMO XII..); titulo do rosto; .LICENÇAS.. (Da Religia5.-Do Santo Ofli-

cio.— Do Ordinário.— Do Paço.); Censura de D. Diofro Justiniano, datada e subscrita no

nm : ... Lisboa 5. de Sepiembro de 1698. || D. Arcebifpo de (Jraiiganor.n (abrange as

pags. VI a XIV); e a enumeraçSo dos .SERMOENS,
||
QVE CONTEIVÍ ESTA DVD-

1|

decima Parte.»

A pag. inumerada final insere apenas, a meio, este outro registo tipográfico :- tLISBOA, |1 Na

Officlna de MIGVEL DESLANDES,
1|
Imprefror de Sua Magefiade.

|1
M. DC. XC1X.>

P.i^LAVKA DE DEOSII EMPENHADA, E DESEMPENHADA: H ESIPE-

NIÍADAWW) SERMAM DAS EXÉQUIAS DA
||
Rainha N. S, Dona Mai'ia

Erancilca
||

llabel de Saboya ; ||
DESEMPENHADA

\\
NO SEFIMAM DA

ACÇAM DE GRAÇAS
|1
pelo naíciniento do Príncipe D. Joaõ Piimoge-

]|
nito

de SS. Magellades, que Deos guarde. || Pregou hum, ^ outro \\ O P. AN-

TO.NIO VIEYRA
li
da Companhia de Jelu, Pregador de S. Mageftade

; 1|
O

primeyro || Na Igreja da Milericordia da Bahia, em 1 1. de Selem-
||

liro, anno

de 1684.
II
O segundo || Na Cathedral da nielma Cidade, em 16. de |1 Dezem-

bro, anno de 1688.
||
(Pequena vinheta ornamental representando um pe-

queno vaso com tlòres ; gravura em madeira)
||
Ibíd.. ihicl.

||
Com todas as

licenças necejfarias. Anno 1690.—ln-4."' de XVI pags. (prels.) inums. e

260 nums., decorrendo da 241 em diante os índices.

Na primeira das XVI pags. prels. o frontispicio, com os dizeres transcritos textualmente

acima; a pag. 11 em branco; as pag. Ill a Vlll; «CARTA DO PADRE || António

Vieyra para o Padre Leo-
1|
poldo Fueft, ConterPor da ||

Rainha N. S.>, datada e subscrita

no fim: «...Bahia dezanove ]| de Julho de rail feifcentos, oitenta & || nove. || De V. R.
||

Servo
II
.4n/o/iío Vieyra.t; e de pags. IX a XV (a XVI em branco) as «LICENÇAS..

(Da Ordem.—Do Santo Oflicio.— Do ordinário.—Do Paço.) auctorizando a impressiío.

TOMO XIV.
II
Obra poíthuma,

||
Xi£'Z)/C^Z»^ || A' PUBISSIMA CON-

CEYÇAM
II
DA

II
VIRGEM MARIA H NOSSA SENHORA.

||
(Mesma vinheta

que vem no rosto dos primeiros tomos)
1|
LISBOA,

||
POR VALENTIM DA

GOSTA DESLANDES.
||
Impreflor de Sua Mageftade.

||
|| M. DCCX.

||

Com todas as licenças necejfarias. In-4.° de XXIV pags. (prels.) inums. e

350 nums.

As XXIV pags. prels. inserem o seguinte : titulo do ante-rosto («VARIAS OBRAS || DO ||

P. ANTÓNIO VIEYRA || da Companhia de Jefu. || TOMO XIV..) (pag. I ; a II em
branco); titulo do rosto (pag. III; a IV em branco) ; «ÍNDICE |í UNIVERSAL ||

De
todos os Sermões, que fe achaõ nos quatorze |] Tomos do Padre António Vieyra..

("Sermoeits das Feftas immoveis.'—<'SERMOENS DAS FESTAS MOVEIS,
||^

Quarefmaes..-.SERMOENS, E PAPEIS VÁRIOS.'} (pags. V a Xll) ; «LICEN-
ÇAS.» autorizando a impressão deste Tomo, as quais constam de Approvações de Fr.

Jofepli de Sou/a, Fr. Jeronymo de Santiago, D. Diogo da Annunclação Justiniano,

etc. (pags. XIII a XXIII); e .ÍNDICE || DOS SERMOENS, E MAIS
||
papeis, que

contém cfta Parte.» (pag. XXIV).

De pag. 1 a 205 decorrem vários Sermões ; de pag. 206 a 208

:

'

.CARTA
II
DO REVERENDÍSSIMO PADRE H JOAÕ PAULO OLIVA,

||
Qèral da

Comijanhia... efcrita ao Pa- Ij dre Aninnio Vieyra em refpofta de || outra que o dito

Padre lhe efcreveo,
|| em occafiaõ em que Tahiraõ a luz osUfeus Sermões» (dat.ida de

'Roma IS. de Sete-\\mbro de 1080.»); as pags. 209 a 210:

. «CARTA DO MESMO P. GERAL, efcrita ao P. António Vieyra, na oc- 1| cafiaõ, em
que em Roma na Igreja do

||
Noviciado de Santo André pregou || de tarde o Sermaõ do
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f^^

Beato Ertanif- !| Iao...« ; de pag. 211 a 224 o Haiicgirico it'«/ls lagrimas de Heraclito.';

de pag. 225 a 265:

• VOZ
II
DE DEOSIIAO MUNDO, A PORTUGAL, |1 & á Bahia.

|1
/WZO 00 CO-

MEI"/!, QUE NELLA FOVÍivifio em í;. de Outubro de 16^,5 ^ continua atè

hoje
II

<i. do Novembro do mefmo anno.> ; de pag. 266 a 2S5, a uma só medida de

composição tipogr.-ifica

:

.COPIA
II
DE HUMA CARTA 1| PARA ELREY N. SEHUORW Sobre as miffões do

Seara, do Maranhão, do Pará, do
\,
grande Rio das Amazonas, ||

ESCRITA ||
PELO

P. ANTÓNIO VIEYRAIl ... || No aimo de 1660.., datada e subscrita 110 fim: «... Ma-

ranli.ão 11. de Fevereiro de lõóo.
\\ António Vieyra.^ ; de p-ig. 2S6 a 288:

'CENSURA P. ANTON/I
l
Vieyra... in Opere P. Didaci Lopes... Harmonia Scii-

plura: Divin.T : Régio jufju a/mo ||
1U45.», datada: «... In Régio Collcgio D. Anionij

1. die Augufti io.)j.
II
Antonius Vieyra.' ; de pags. 2S9 a 202 :

'APPROVAC.AM E CENSURA, QUE 0\\ Padre António Vieyra fez por ordem de

Sua Al-\\ teza d Terceyru Parte <lu Hifloria de S. Domingos \\ da Provinda de Por-

tugal, reformada pelo P. Frey
||
Luis de Soafa.r ; de pags. 293 a 303 :

'CARTA DO P. REVTOR DO COLLEOIO í\ da Bahia, cm que dá conta ao Padre

Geral da \\ morte do P. António Vieyra, ^ refere as princi-
1|
pães acções de fua

vida.*, d.itada e subçciila no fim: «... Bahia; 20. Jiilij an. ióqt. \\ Paternitatis Vef_

trce... WJoannes Antonius Andreonus.» ; de pags. 304 a 306 :

'RELACAM DE HUM CASO NOTA-" vel, que fuccedeo antes da morte do P_

fofeph II
Soares, companheiro do P. Antonyo Vieyra, au- II

thorizado com o teftemu-

nho do Padre Rcytor que\\antaõ era do Collegio.x, dat.ida e subscrita: «... Bahi.-e

17. Maij an. ibog.
|| loanaes Antonius Andreonus Socletaiis jESU, \\ Redor Collegii

Bahienfls.t ; de pags. 307 a 320

:

• INDEX
II
LOCORUM SACR-E

||
Scriptur.T.. ; e de pags. 321 a 350 (ultima)

:

.ÍNDICE
II
DAS COUSAS MAIS NOTA- || veis, que fe contém nefte Tomo.., que fecha

com o usual—«FINIS.» a que se segue ainda uni florão oinameutal repiesejitando um
vaso com uma planta florida (gravura em madeira).

VOZES
II
SAUDOSAS,

|i
DA ELOQUÊNCIA,

||
DO ESPIHITO DO ZELO,

E EMLVENTE SABEDOFUA
||
DO PAJ)I;E|| ANTÓNIO VIEIBA,

II
Da Comii:t-

nhia de Jeíiis,
|| Pregador de Sua Mageftade, e Principc dos Oradores

\\

í^Mow/jteíicos.ll AGO.\IPANHÂDAS|| Com hum ficleliíliioo Echo, que íono-

rameiíte refiilta
||
do intorior da obra

||
CLAVIS PUOPHETARUM,

Ij
Con-

corda no niii a fiiaviílade das Miifa.'; cm elogios raros || Tudo reverente de-

dica
\\ .\0 PBINCIPE

II
NOSSO SKNHlHiJl ||

O I'. ANMHE' DE BAlUiOS,
||

Da Companhia de Jeliis, Acudciiiico do miiiicio da
||
Academia Real da

Hiltoria rortiigiieía
||
(Pequena \ iiihela ornamental)

||
LISBOA.

||
NaOfBcina

de IMIGUEL BODBIGUES,
|| Intiin ílor do Eminenl. Senhor Patriarca.

II II
M. DCC XXXVI.

li
Com todas as licenças neceffarias. In-4.° de

X.XIV pags. (prels.) inniiis. e 315 (a ultima numerada erradamente 1,3.5)

nums., alóin de uma cm branco, final.

A primeira das XXIV pags. prels. representa o frontispício do volume (cujos dizeres, tex-

tuaImente-ti.™scritos acima, s,ão impressos, em linh.is alternadas, a preto e a vermelho)

.

a pag. II em branco ; n.is pags. III a XII uma «NOTICIA
|| PREVIA.> ; de pags. XIII

a XXIII as .LICENÇAS.» (Da Religião., datada e subscrita: .Lisboa 19. de Julho <le

i;.')^- Iiy<"iõ de Menezes.» -V)o r.info Officio., duas Approvações : a I." datada e su-

bscrita; «Convento de S. Fran- |1 ciTco de Xabregas aos 2,1. de Agofto de 173.S. || /v".

Ignacio da Grafa., c a 2.a
: «S. Domingos de Lisboa i;>.

|| de Setembro de i/jS. 1! /r.

Manoel Coelho.» — Do Ordinário., subsciita: Goavea. ~Do Paço,, uma Apprivaçaõ,

datada e subscrita: .Lisboa || Occidental 10. de Novembro de 17:15.
|i
Co«(fc íía £>/-

ceira.' ; etc.) permitindo a impress,âo do volume; e na pag. XXIV o «INDEX
1]
DAS

VOZES, QUE SE || contém nefte livro.»
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II
SKliMÕF.S

II
VÁRIOS,

|1
E ||

TRATADOR,
||
Ainda naò impreffos,

||

DO LiRANDK PADRE
||
ANTÓNIO VIEYIiAllDa CoiniKinlii;! ile Jesus;

||

OFFERECIDOS
li
A' MAUESTADE DELREY

||
D. JOAÒ V.

|| NOSSO SE-

NHOR,
II
PELO

II
P. ANDRÉ DE RARBOS

|i
Da Goniijanhii do Jksus.

||
TOMO

XV.
II
E fie Vozes SaiiJoías Tomo II.

||
EISBdA :

|| Na Otlicina do MANOEl,

DA SYLVA,
II II

M.D(;c.XLVIIl. ||
Com pernnffaò dos Superiores, e

Privilegio fíeal. 10-4." de XXIV ijags. (pvels.) iriuiiis. o 434 niims., a duas

cols., decoiTendo da 409 em diante os índices.

N.T primciía das XXIV pags. prels, o frontispício, cujos dizeres (transcritos textualmente

acima), são impressos, em linlias altern.idas, a preto c a vermelho; a pag. II em branco;

de pag, III a V, em caracteres itálicos e precedida de nm cabeç.ão alegórico (gravura

em cobre - .assinada : L. Sinwnneaa - lie Rochefort 1736), a Dedicatória a D. João V,

subscrita por André de Barros; a pag. VI cm branco; de pags. VII a XIV as «LI-

CENÇAS.» (DA KELIOIAÕ,, datada e subscrita: «Dada em Lisboa aos [| 14. de Julho

de 17.17. II
yo"» de Seixas.>-nO S.''" OFFICIO., d.atada e subscrita : «Real !| Convento

de Noffa Senhora do Carmo de Lisboa
||
18. de IWayo de 1747. II

Doutor Fr. Jofeplt

Pereira de Santa 4««a.» — DO ORDINÁRIO, datada e subscrita: «Lisboa em 4. de

Jullio de '717. II
D. Joaõ Evangelista C. R.'~DU PAÇO., datada c subscrita: «Lisboa,

Convento do SANTÍSSIMO
|1
S.icr.ameuto da Ordem de S. Haulo... 1:. de Julho de

1747. II
Z^'/-. Henrique de Santa Atiouto.^-DO SANTO OFFICIO. ; etc.) ; e de pag. XV

a XXIIl a XXIV cm branco) o -PROLOGO, || K ||
NOTICIA PKFVIA II AO LEITOR.»

VOZ II SAGRADA, POLITICA, RHET0RIC.\, E MÉTRICA
||
OU SUP-

PI.EMENTO
II

A'S
II
VOZES SAUDOSAS || Da cloc|uent:ia, do elpirito, do

zelo, e emincn-
||
te fabedoriu

|| DO PADRE
||
ANTÓNIO VIEIRA ||

Da Coni-

jjanlii:i de .lelus, Pregador de S. Mageflade, o i| Princiíie dos Oradores

Evangélicos.
||
OFFliRECIDA

\\
AO SENHOR DOUTOR 1| .lOSEPII DE LIMA

II PINHEIRO K ARAGAM || Cavalleiro profeffo na Ordem de Chriftn, do

Vefetnbargn de S. Ma-
\\
geftade, Juis da Índia e Mina, . .

||
(Vinlieta or-

namental
;
gravura em iiiadeira][

||
LISROA .•

||
(14) Na OHIcina de ERAN-

GISCO LUIZ AMENO, Impref- 1|
íor da Corigreg;ii;au Gameraria da S. Igreja

de Lisboa. || || M. DCG. XLVIll.
||
Com as licenças neccffariai. In-

4.° de XL jays. (prels.) iniiins. e '247 nums., além do uma em lir.ineo, fi-

nal.— Os dezasete tomos. E.

Das XL pags. prels., a primeira coustitue o rosto do volume, cujos dizeies transcrevemos

acima; a pag. 11 cm branco; nas pags. Ill e IV, em caracteres ilálicos, a Dedicatória

«AO SENHOR DOUTOR lIJOSEPH DF 1.IMA || PINHEIRO F ARAQAM...., su-

bsciila no fim : «Criado de V. m. |1 Francifco Luiz Ameno.') ; n.is pags. V c VI o Pro-

logo «AO LEITOR.»; nas pags. Vil e VIU, em caracteres itálicos, o «INDEX
||
Do

que coutem efle livro.» ; de pag. IX a XXII poesias (Sonetos, Oilava e Epigramas)

de vários autores cm homenagem do P. António Viciía, arjtecedidas da epigrafe:

«ACADEMIA ANONYMA||£/n applauSo rfo /tfl/amc/iíojl DO PADRE ||
ANTÓNIO

VIEIRA.
II
Na Academia dos Anoiíyinos de Lisboa...

|| fe celebrou a memoria do dia

do iiajclmeiíto do P. Anto- \\ nio Vieira, fendo Prefideitte Jofepli do Couto Pefta-

! na, que recitou a Oraçaõ Académica, que vay a pag. \\
i; i. a que fc feguiraõ as

Mnfas daquelle douto Con- 1| greffo, que applaudiraõ o nafcimento,- do P. Vieira \\

com as obras seguintes.*; de pags. XXIlI a XXXIX um «ELOGIOU IJO PADRE AN-

TÓNIO VIFIRA,
II
fSCR/rO

II
Por DIOGO BARBOSA MACHADO, Abbade Re/cr-

vatario da Paroquial Igreja de S. |;
Adriaõ de Sever...» ; e na p.ng. XL as «LICEN-

ÇAS.» (Do Santo Officio.-Do Ordinário.—Do Paço.) autorizando a impressão.

As '127 pags. numeradas inserem o texto propriamente dito das obras do P. Atitonio Vieira

compiladas neste volume, as quais constam de: Praticas, Pareceres, Cartas, um Memoiial,

Diálogos, Sonetos, Epitalamius, Discursos ; c ainda de outros autores : uma Oração

de aplauso, e outra fúnebre j uma Relação das Exéquias do P. António Vieira, etc, etc.
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Na composição tipográfica dos dezassete volumes, em geral bastante esmerada e em qne

se destacam letras iniciais de desenho de fantasia, cabeções decorativos e florões de

remate ornamentais (gravura em madeira), aplicaram-se caracteres redondos e itáli-

de vários corpos.

Colecção COMPLETA, c- só por isso muilo importante, das eloquentíssimas prédicas do
P. António Vieira, o notabilissimo orador sagrado seiscentista, o primeiro do seu

tempo, e também tão primoroso escritor, que é justamente considerado pelos erudi-

tos nacionais e estrangeiros como um dos mais perfeitos clássicos portugueses. Pri-

meira edição conjunta das peças reunidas que formam a Colecção, edição hoje a

mais estimada. Os exemplares são actualmente MUITO f{AROS, mórniente quando

contam os dezassete volumes que o nosso tem, pois os dois últimos quasi nunca

aparecem no mercado. O nosso ixemplar encontra-se perfeitamente conservado, e

isto naturalmente torna-o mais apreciável e valioso.

âfil7 R. P. ANTÓNIO VIEYRA,
||
DK LA COMPANIA Dlí .lESrS,

||
SEB-

MONESP VAI-.IUS, llTlSAnVCinuS EN r,ASTELI>ANO||DE SU OPIGJNAL
PORTVGVES.

II
TOMO VEINTE. || Ai^io (Marca-emblèma da Comp" de Jesus,

tendo ao centro as rospeclivas iniciais simbólics: I H S ;
gravura em

madeira) i?t2.
||
*,* CON PRIVILEGIO. %*

\\ || En MADLID. En Ia

Imprenla de Manuel Rtii/..
||
*„* de Murga. %* || HnUnraff en cafa de Fran-

cifco PeVez; Mercadcr de Libroa, m ta Calle de Atocha, tnfrtnte ||
de In

Adva)in.. In-S." peq. de VIII p:gs. (prels.) inunis., 432 niinis. e mais LIV

inuins., finais. E. (perg.).

As VIII pags. prels. compreendem; frontispício, cujos dizeres (acima reproduzidos) são

impressos, em linhas ou palavras alternadas, a preto e vermelho (pag I ; a II em
branca) ; Aprovações e Licenç.is permitindo a impressão (pags. 111 a V) ; «SUMA

. DEL PRIVILEGIO., e «FEE DE ERRATAS.» (pag. VI); «CERTIflCACION DE
LA TASSA'. (datada e subscrita : («En Madrid .i 12. de Março de 170Í.

|{
D. Jojepk

Cy/mau dei Valíe.^) (pag. Vil); e .TABLA || DE LOS SERMONES 1| que fe contie-

nen en efte ' Tomo Veinto (pag. VIII).

De pagina 1 a 432 (ultima das pags. nums.) decorre o texto dos Sermões propriamente

dito. E nas LIV pags. immu. finais: de pag. I a XIII, era caracteres itálicos e a

duas cols., o «ÍNDICE
II
DE LOS LUGARES ' de la Sagrada Efcritura

|i
defte Tomo

XX .
; e de pag. XIV a LlV, também a duas cols., o «ÍNDICE ;; DE LAS COSAS

NOTABLES,
|1
que fe contienen en efte Tomo ]; Veinte."

Tradução estimada, devida ao Licenciado Luiz Inácio, presbítero castelhano. Edição

única. MUITO RARA. Bom exemplar rio vigésimo tomo.

?518 VÁRIOS
II
KLUOUENTES

II
LUCROS,

II
HECOGIDOS EN VM). ES-

CRIVIERONLUS DIFERENTES
||
AXTORES.

||
V LOS INTITVLARON. .

.

Con licencia: en Madrid, por Kmncifco Maitinez Aliad, y || ii coita. Vive

en la Calle dei Olivo Raxo.
|| Ano de 1726.— ln-4.» de XVI pags. (prels.)

inums , : (58 nums. e mais IV inuras., finais, de ÍNDICES. E.

São sete os Libras compendiados no volume, dos quais o ultimo, o do nosso P. António

Vieira, é subordinado á epigrafe: «LAGRIMAS DE HERACLITO DEFENDIDAS,
II

Filofofo, que Hora fiempre los ruceffos dei ;: Mundo. 1; POR EL M. R. P. ANTÓNIO
DE VIEYRA,

II
de la Compania de Jefvs. |!

DEDICAI.AS DON lOMAClO PARAVE-
CINO, ai lluftre Senor Dou Qafpar Mercader y Cerbcllon, |;

Conde de Cerbellon,

y Buiiol.. (decorre de pags. 350 a 36S).

Livro estimado e pouco vulgsr. Bom exemplar; apenas com um pequeno corte de traça

na margem lateral das três primeiras folhas.-O frontispício é embelezado com tarja.

Vieira {Fr. Frannsr,o).~SeTmM do Acto da Fé... de (Coimbra... 1718.

—

Vejii-so : Autos rfu Fé (S:'rmõi'í de).

Vieira (P. Seftas/iiío). — Letera aniiva dcl Giappone. . .
— Vej;í-se : Leítera

annva deW índia . ,

//oc)

l^^^
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59
110^'

3519_Vieira Lusitano (F/aiicísm). -O INSIGNE PINTOR,
|| E LEAL ESPOSOU

VIEIHA LUSITANO, !|
IllSTOlilA VKUDAnEIRA,

||
que elle efcreve en Can-

tos Lyricos, 11 E offercce II AO ILLVST. E EXCELLEKT. SENHOIi
||
JOZE'

DA CUNHA GIUN
|1
ATAÍDE E MELLO, |i Conde, e Senhor de Povolide. .

.

II
(Vinheta ornamental) ||

LISBOA
||
Na Officina Patriarcal de Francisco

Luiz Amkno. || 1| M. DCC. LXXX.
||
Com licevçn da Kcal Meza Cenfo-

-j-in, In-S." peq. de VIII pags. (prels.) iniirns. e C'23 nutns., além de uma
em branco, final. E.

Na primeira das VIII pags. prels. o íronfispicio, cujos dizeres reproduzimos acima; a

pag. II em branco; e de pag. III a VIII, em caracteres itálicos, a Dedicatória ao

Conde de Povolide (subscrita no fim: .BEIJA AS MÃOS ||
DE V. EXCEl.LENCIA

11

Francisco Vieira Lufitana).

O volume é enriquecido com uma gravura a buril cm cliapa de cobre (impressa aparte),

a qual reproduz os retratos, em busto, de Vieira Lusitano e sua esposa.

Livro interessante c muito apreciado. Já pouco vulgar no mercado. Bom exemplar.

a520—Vieira Transtagano [Anlomo).~ \ Diotionary of lhe Portuguese and

English LaiigiKiges, in two Parts ; Porttiguese and Enjçlish, and English

//TÁ O ^
íind Portuguese: Wherein... Tliroughont llie whole are iiilerspersed a

1 ^y great nufnher of phrases and pioverhs. By... A new edition, oarofnlly

/ levised and improved. I.ondon : Prinled fof /''. Wini/ravc. . . M.DCC.XCIV-

ln-i° gr., 2 vols. E.

Estimado. Edição RARA. liom exemplar, ostentando uma óptima ene. (inteira) de car-

neira, antiga.

3521—Viel-Castel {Louií de).— Essai hislorique sur les deux PitI, jKir le Ba-

_ y . ron... Pai is, Lahille, rÀbrMre-ÉdUeur... í8<<5 (No pé do verso da fl. do

_y^ ^ ante roslo : Ver.iailles.—Intprimerie de Despart, Ituc Satuni, ^8.). In-8.", 2

tomos de VÍI-351 e lV-:387 pags. em um vol. E.

As pags. prels. V a VH do tomo I inserem um «AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR..

3.5'22 — Vilhena {Dr. Júlio de).— As Raças históricas da Península ibérica e a sua

^"í Â C' ^ influencia no Direito porliigiiez, por. . . Coimhra: Imprensa du Unircrsidadc,
^ 1873. In-S.o de 141 pags. Des.

Estudo interessante c muito apreciado. Jã pouco comum no mercado.

3523-Villalobos (/•>. Uenri,,m de). — MANVAL DE ||
CONKESSOUES,

||
COM-

PVESTO POR EL PADRE
||
Er. Henrique de Villalobos, Leclor de prima

de
II
Theologia jubilado de S. Eranciíco el Real

||
de Salamanci, y Padre

de la Prouincia
|| de Santiago, natural de

||
Zamora. ||

Laf. vtilidudes deste

libro fe rejíerem en el Prologo.
\\
(Emblema da Companhia de .lesus, tendo

'^// Á'^ O a meio as conhecidas iniciais simbólic.is : I H S; gravura em madeira)
||

í- ji En Lisboa. Gon licencia. Por Lorenço Craes- 1| beeck Inii)rclíor dei Hey,

ano 1633.
II
Acosta de Domiiups Martines mercader de libro/. In-8.° pcq. de

IV tT. (prels.) iniiiiis., 294 nunis. na frente, c mais XVllI Muins., finais,

E. iperij.).

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. os dizeres do frontispicio,

acima transcritos; na fl. II as =LICENC,AS.> permitindo a impressão do livro; na

11. Ill a «TABLA DE |1 LOS CAPITVLOS QVE SE H contienen en efte Libro; e na

H. IV o Prologo .AI. LECTOR..
. Da írente da ti. 1 á frente da 294 (ultima das ff. nums.) o texto propriamente dito da

obra, o qual t dividido em XXIV Capítulos e fecha com o clássico-«LAVS DEO.. ;
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e du verso da uiesuia II. 294 até final do verso da nlfima das XVIU ff. inums. Gnais

a «TABLA MVY
||
COPIOSA DE LAS COSAS 1| notables que fe contieiícn en || efle

Manual. >, a que põe termo o usual->FlNlS.>

Livro, no seu género, bastante apreciável. Edição lisbonense, MUITO RARA. Belo

exemplar.

Sousa Viterbo n.ío teve certamente conhecimento desta edição lisbonense da obra de

l'r. Henrique de Villalobos, pois niio a menciona no seu interessante e valioso

estudo, publicado pó3(uaic:-/t Liticratura hespanhota enf Portugal.

Villalobos (P. /Vfuíííu) — Veja-so : liegra do glorioso I'aliiarili;i Sum
Benlo...

352-i—Villa Maior ( Visíutule (/e).— 1 rulado ciu vi-MÍfH';ii;rio jcira viniios L-uriiiinis, y^/^ ^ ^
pelo ViscoiiJe de Villa Muior. Sr^^und:! i-dii;no. Lt^lw : l'ur Oídcin e ua

Tijijutjraphia da Academia Meai dm Si-iciii'ias, 18113. Iii-H." do \1 -111-278

pags. E.
^

3525-Villa Roal {Manuel fraimsco df).- EL POLITICO
||
(",HIÍISriANIS.>Sli\K)

||
/'iP^-^ ^

II
O

II
DISGVHS"S políticos

||
folire algonas acciones de la Vida

||
dtd

Eminentiirimo fenor
|| Cardenal dtuiiic || DE RICHELIEV. ||

Por eí Capitnn

M. F. de VILLA HEAL
\\
(Vinlieta riipreseiilaiido uni vaso com uma plaiila

florida; gravura em madeira)
||
Con licencia cn Pamplona. Ano 1642. || En

caía de luaii António Beidan.— In-12." de XXII pags. (prels.) inums. e

26(5 nums,, afora uma 11. em branco, final. E.

As XXII pags. prels. inserem o seguinte : frontispicio, cujos dizeres transcrevemos

acima (pag. I ; a II em branco); cm caracteres iLilicos, a Dedicatória «A MONSE-
NORliEL eminentíssimo SEISIOR |1 CARDENAL DVQVE DE

||
RICHELIEV,

|]

li
Y DE FRONSAC... (subscrita no final: .AIONSENOK, de Vucftra Eminência,

S Humiliffimo, y obedientiffimo criado
i;
de VILLA REAL.») (pags. 111 a VI); Pro-

logo ao íLECTOR.» (pags. VII a XV); em caracteres itálicos, unia Canção do ju-

deu português António Henriques Oomes, antecedida da epigrale ; «A L,\S ACER-
TADAS

|| acciones dei Eniinentiffinio
II
Cardenal Duque de

1,
Richelicu.

i

António Hen-

riquez Oomes. ||
CANSION.- (pags. XVI a XX) ; em caracteres itálicos : »AL RE-

TR.ATO 1: Del Eminentiffimo Seiíor |1 Cardenal Duque de ||
Richelieu. H SONETO.>

(subscrito por António Henriques Oomes (pag. XXI) ; c, ainda cm caracteres itáli-

cos : «AL CAPITAN M. ]| de Villa Real, fu intimo ||
amigo António Hen-|| riqiies Oo-

mes. ||
SONETO.» (pag. XXII).

Na composição tipográfica, em que se salientam seis peqs. cabeções decorativos e três

letrinhas iniciais de desenho de fantasia (gravura em madeira), aplicaram-se caracte-

res redondos e itálicos de vários corpos.

O volume conta catorze cadernos de Impressão: o primeiro, de oito fl., está rubricado,

na frente da segunda, terceira e quarta ff., respectivamente: ã ij, ã iij, ã iiij ; o se-

gundo, de quatro ff. apenas (a ultima cm branco), rubricado, no pé da irente da

primeira ; e os ou^e imediatos (3.o a l3.o), de doze ff. cada um, rubricados, no pé

da frente das seis primeiras ff. de cada um dêlcs, respectivamente : A, A ij, A iij,

A iiij, A v, .\ vj a L, L ij, L iij, L iiij, L v, L vj ; e o decimo quarto e ultimo, de

duas tf. sõiiieute, rubricado, no pé da frente da primeira : M.

Livrinho interessante e muito estimado. Segunda edição, MUITO RARA. Belo exemplar.

A primeira {diç.ão, vinda .i lume cm ló41, constitui um 1.» gr. de XXX-242 pags., o

retr. do Cardeal, uma est.impa com escudo d'arma3 do mesmo prelado, e uma ar-

vore genealógica da sua família, tudo aberto a buril. Os dizeres insertos no respe-

ctivo frontispicio dizem assim ; cEpiíome genealógico dei euiinentissimo Cardenal

Duque de Kichelieu, y discursos políticos sobre algunas acciones da sua vida. Pam-

plona, e/l casa de Juari Aníonio Bcrdiin 1611.»

Relativamente a Manuel Fernandes de Vila Real e ás suas obras, c ainda ás variantes

que oferecem entre si as duas edições da obra acima descrita, veji-se o Diccionario

bibtiograpliico de [Inocêncio, tomo V, pags. 422-423. -Oarcia Peres, Ca/d/ugo /aja-

nado, biográfico y blbliográjico. . . pags. 5S3-5S6.
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3526— Villarinho de S. Romão {Visconde rfe).—'ViUcultura e ViniciilUiia. 'lia/.

os Montes— Alto Douro contrai, pelo... Lisboa: Imprensa Nacioniil.

1890. In- foi. (ie \í-'6Ki pags. li.

Livro, no seu género, lmport.inte e curioso. Edição luxuosa; enriquecida com lOj belas

fototipias impressas em separado. Óptimo exemplar.

Villas-Boas (^ ).— Veja-se: Rico <j Amat {D. J?ía«).— Uiccionario dos po-

liticos. . .

8527—Villas Boas e Sampaio (António f?e).—NOBII.lAIiCHIA l| POHTUCUKZA

11
TRATADO DA NDHRE/A

||
IIEIlEDITAlilA, E POLITICA, |1

AUTOIl
||

ANTÓNIO DE VII.I.AS BOAS, E SAMPAYO |1 da Villa de Baroellos,
||

j^ J!.
^ ^ Af^f^RA NOVAMENTE COHRECTA,

||
emend;ir1a, e accicícentada cõ as Ar-

/'^ mas das Famílias, e Ci- ||
dades principaes deíle Royno, c outras coiilas

uuriof; s.
li
OKFERECIDA

1|
AO EXCELLENTISSIMO SENHOR ||

D. IIOURIGO

11
ANiNES DE SAA, ALMEYDA, E MENEZES,

|1
Marquez de Fontes, Condo

de Pennfguinõ, Gamareyro
||
niAr da Gafa Real, &c.

||
(Vinheta ornamental

;

gravura em madeira)
||
LISBOA,

jl
Na Officina de FILIPPE DE SOUSA

VILLELA.
II II

M. DCC. XX.VII. 1| Com todas as licenças necefsarias.

In-4.° de XII pags. (inel.s.) inums., H50 iiuras. e mais XVI inums. e uma
em branco, finais. E.

As XII pags. prels. compreendem o seguinte: titulo do ante-rosto («NOBILlARCHIA||

PORTUQUEZA
II
POR

li
ANTÓNIO DE VILLAS BOAS.>) (pag. I; a II cm branco);

titulo do rosto, impresso, em linhas alternadas, a preto e vermelho (pag. III; a IV

em branco); em caracteres itálicos, a DeJicatoria (.SUPPLICA.) .AO EXCELLEN-
TISSIMO SENHOR

li
D. RODRIGO

II
ANNES DE SAA, ALMEVDA, E MENEZES,

li
Marquez de ronles...» (subscrita no fim pelo impreífor : .De Voffa Excellencia

o menor criado
i|
EILIPPE DE SOUSA VILLELA.. (pags. V a VIU); .LICENC.AS.

(Do Santo OlHcio. -Do Ordinário. - Do Paço.) permitindo a reimpressão da obra

(pag. IX ; a X em branco) ; e, em caracteres itálicos, o .INDEX DOS CAPÍTULOS
Wdefte Tratado.' (pags. XI e XII).

De pag. 1 a 350 decorre o texto propriamente dito da obra, que é dividido cm XLIX
Capítulos e fecha com o usual- LAUS DEO.> Nas XV pags. inums. finais, a duas

cols., o .INDEX
li
DAS COUSAS MAIS NOTÁVEIS || defle Tratado..

Obra clássica e, no seu género, interessante e estimada. Quinta edição, a mais completa.

RARA. Bom exemplar; encadernação da época (inteira de carneira), tendo as pas-

tas ornadas de curiosas tarjas impressas a írio.- Figanicre, n.» IO.

As quatro edições anteriores são : 1.»- Nobiliarchia Portvgveza, tratado da nobreza here-

ditária, & politica. Offerecida ao Ex.mo Senhor Dom Joam da Sylua Marquez de

Govvea... Em Lisboa. Com iodas as licenças necessárias. Na OlJiciíta de Francisco

Villeta. Antio 1676:, in-4.o de Vill pags. (prels.) inums. e 349 uums., além de XI

inums. finais ;
l.t-lb!., pelo mesmo impressor, 1676, m-i.o de V1II-349-XI pags.; 3.a-

• Offerecida ao Ex.mo Senhor D. Rodrigo Annes de Saa, Almeyda, e Menezes, Mar-
ques de Fontes... /*<'., Mj Officina de Felippe de Sousa Viltela. Anno de 170S', in-

4.0 de X-349-XI pags.
; e 4A-lài., pelo mesmo impressor, 1723, in-4.o (edição men-

cionada por Figaniere). A estas seguiram-se, além da que atima descrevemos, que

classificaremos como 5. a edição; 6.a- «Offerecida ao Doutor João Calmou... Lisboa,

Na Officina Fcrreyriana. M.DCC XXVII-, in-4.o de X1-353-XV pags. e 17 estampas

(gravura a buril em chapa de cobre) com numerosos brasões ; l.'-lbl,. Na Offic. de

Sousa Villela, 1728, in-4.o; e finalmente, Sà -Lisboa: Anno MDCCLIV, in-4.o de

XII-353 XV pags. Esta reimpressão foi efectuada por Manuel Monteiro de Campus, c

por èle oferecida «Ao Senhor Joaõ Pinheiro da Fonseca». -Azevedo Soares, Blbl.

Nohil. Port., vol. I, pag. 78.

3528—Villas Boas e Sampaio [Pedro de). -FASCICULIS
|1
SENTENTIAItUM

||

,, ç, ADEXORNANDAMII EPITOMENJURIDICAM llPro aderendo jure Docto-

/o/(



FLOS SANCTOR VM
;E'hístoria geral da
IVIOAEF EITOS DE lESVCHRlSTO.DEOS NOSSO
|iFNHOB.t DtTOTJOS 0$ SANCTOS DE QVE KtZAÍfAÍ

'I
^/U«Igr«jiC«hoIici.«>nfwni«<oBr<ulaficiRea*D<».fC&H(nado p«l decreto tjo Si oco
l^oncUo Tíiiíenrmo- liin--ocoiaM ''i<)3idoiS«aâo«propioidcCalle]tt,& Povrucil.ftde
aurtottltttfugif^ua. Ttfidu alsú^iCcuUi •fioc(tt>fiii i tocirrii : E *cite«cuaco ísií>^u

Sg<:fSi&iiiaorldadf<dalagrail>£lcrltoca,nazuluaprc(o<roda>&llt«u>iioi ^^ndoa. E^
t&olt&i lODotifdct ;Qi>ofaí> co(vâd<ra^o<i f>fa«;£M«CiA

.* CcUegidocudodc Aottarcigraucibapfoaadoi.

frhccrc CíPrthinopotlt» ki/<U< Alocíb Ic V*ltfMfCaMlltomaJsrc|ad<T«tc(l«^ Tudiniáoivo^
* [1 iX> KireDtrcniltngoiKm Patnjií.iWill.iaaulIruac Si(Qj3 Lcp<> ^indardt liawuk*

caac V leoi Kjou u )< }o t^ dr Ab 1 de«acu Jo Mu^o de

ImprclIocisLBbu^ cincaf^denololopel Mocadwde 1 luciji''*». «i
j 1 1,u< cincaradedalolopel Mocadwde 1

^ <Su. Pliuíleglo Real I» _

Froiilispicio da obra descrita no Catálogo sob o n.o 3529. O original mede 270X155ni

(Pag. 751)
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1

ruin Legunillarl Canonicatiis Doctorales. || Al) ||
JOANNRM V. || LUSITA-

NI.-}-; REGI:M. \\ COLLiaEi\TE\\ PtTRO DE YILLASBOAS ||
K SaMPAYO,

IJwif Cicilin /hctore, S. tui/uifitioiíis Júdice ihputaão, ||
.•

|
(Vinhelu

ornaiiienlal; gravura om madeira)
||
CONIMBRIO.E: U Ex Typog. ANTONU

SIMOENS FElíREYRAjlUlniverfitatis Typog. Anrio nni 1738. || ||

Cum facitltatc Supcriorum. In- 4." de XX pags. (prels.) inums. o 'ibO

nunis., ah-iii do uma iiiuui. e unia em hranco, finais. E.

As XX pags. prels. contém o seguinte: frontispício (pag. 1: a II em branco); em caracteres

Itálicos, a Dedicatória a «JOANNI V. || LUSUTANI/E REGI |j Semper Augufto 11

PETRUS DE ViLLASBOAS E SAMPAYO ||F. P.. (pags. III a VI); Prologo .AD
LECTOREM.» (pags. Vil e VIII); Licenças permitindo a impressão da obra (pagB. IX

a XVII) : e, em caracteres iliíici s, o .INDEX || SECTIONUM.. .pags. XVIU a XX).

As 35u páginas numeradas inserem : de pag. 1 a 283 o texto propriamente dito da obra, divi-

dido em Duas Partes; na pag. 284 e parie da 2S5 : «CARTA || Oo Sc«/;or //attcí/ci»

Botelho de Moraes c\\ Vafcoiuelios, CavaUeiro da Ordem de\\ Crifto... para mof-
trar, que os Sapi- 1| entlfslmos Meftres da Uni- 1| verfidade de Salamanca \\ naõ

approvaõ o parecer
^
do Aniitegifta.» (datada e subscrita no fim ; <... S.ilamanca 6. de

Abril de i7j8. || Mais fiel amigo, e venerador de V. M. \\FranclJco Botelho de Moraes

e Vafconcellos.»); na parte inferior da mesma pag. L'85 e duas linhas da parte superior

da 286 um Certificado do impressor salamanticensi António Joseph Vitlargordo y Alça.

raz.> ; depcis, até á primeira metade da mesma pag. 280 um Certificado de Francisco Bo-

telho de Moraes e Vasconcellos ; na parte inferior da mesma pag. 28ó e nas pags. 287

e 288: cCEKl IDAM
|| Do muito R. Senhor Manoel Soeiro de Al-\\meida Arcediago

do Bago, c da Cidade || na Santa Se de Coimbra. . . por cuja via fe expedia a W

Bulia do Senhor Joaõ da Cofia Leitaõ, da qual fe comprova o que Jica dito
i

Sect

jcili. § cLxi.x. cum feqq.', de pag. 289 a 302: «APPENDIX. || PARTE I.» (consta de uma

espécie de Proemio ipags. 289 e 290) e: 'Noticia e juftiJicacaS do que a Univer-\\

fidade obrou na nomeação do Doutor Joaõ \\ da Cofia Leitão para a Càiiefia Dou-

toral de Lamego.' — pags. 291 a 302) ; de pag. 303 a 327 : .APPENDICIS
|i
PAKS

II.
II
Apologética

II
Pro declinandis falfis crimiaationibus,

,;
quibus Antitegifta utitur

praiterW rem.', .lue fecha com .1 clássico — .FINIS LAVS DEO.. ; e de pag. 329 (a 328

ero hranco) a 350: «INDEX R'íR\i!A,\\Comprehendens etiam, qaa coatinentur in\\

Epitome, deflgnantur per
\
notam Ep.' — -V pag. inum. final Insere a «Errata sic

Corrige.'

Na composição tipográfica, esmaltada de lindas letras iniciais, cabeções decorativos e florões

de remate ornamentais (primorosa gravura em madeira), aplicaram-se caracteres redondos

e itálicos de vários corpos, sendo os de corpo itálico tnenor nas abundantes notas ou cita-

ções marginais que acompanham o texto.

Livro curioso. Única edição vinda a lume até hoje. MUITO RARA. Belo exemplar. — Bar-

bosa Machado, Bibl. LusU., tomo III, pag. 626.

3529—Villegas (Alonso <ie;.—FLOS SANCIORYM... Lisboa,,. Anno 1598.

(Do frcrtlispicio damos, em folha aparte, a exacta reproduçCio foto-zmcográfico).

In-fol. de X fí. (prels.) inuins. e 431 niims., além de uma em hranco, fi-

nal. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das X ff. prels. o frontispício (acima reproduzido)
;

na frente da n. II o «PRIVILEGIO.» (datado e subscrito: «Chriftov5o Caldeira o fez,

em
li
Lisboa a 13 de lulho, de isgó. loão da Cofta o fez efcreuer.

i; REY...). a <ENF-OR-

MAÇAO DO PADRE REUEDOR.» (fecha: ^...Por onde fe pode imprimir, a vilj, de

laneiro de 1596.
I|

/^/-ei Manoel Coelho.*), «Licença da Santa InquifÍçao.>, «Licença do

Ordinário.» e cLicença dos Defembargadoies do Paço,»; do verso <Xà. mesma fl. II i

frente da fl. IV o .PROLOGO», epigrafado; «AO I.ECENCIADO ALONSO DE
||

Vílhegas, Auclor defte liuro no original Caftelhano. ||
SimSo Lopes, Mercador de Livios.»

(datado csubscrito no fim : >...De Lisboa ao pri- {] melro dia do mes de Março do anno de

li
nofro Senhor, de mil & quinhentos & no- 1| venta & oito.

|| *Simão Lopcz.*)\ do verso da rcfe-

/2à/^
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rida ti. VI á frente da ti. Vil, também a duas cols. por pag., o «(^ \ PROLOGO DE

LECENCIADO |]
Alonfo de Villegas, ao I.eclor.», fccliando com a indicição: «^-^ Fim

do Prologo, j^ U ; e do verso da mesma íl. Vil a o final do verso da íl. X (uUima das

prels.), igualraenie a duas cols. por pag., a «TABOADA || Dos Sanctos, 8t Feftas que le

contem nefte Liuro, polia ordem do .Mphalieto
||
de A B C : Na qual Te aduirte, que para

fe achar o Sancto, ou a Fofla que Te per- 1| tende buTcar, olhefe a primeira letra do nome

do Sacio, ou Hefla, & ali fe achará...» A rematar a indlcaç.To : — "Fim da Taboada».

l)e Foi. 1 a 431, disposto a duas colunas por página, decorre o texto propriamente dito da

obra, a que põe remate o usual — «LAVS DEO«.

Na composiç^ío tipográfica, embelezada de numerosas letras iniciais de desenho de fantasia

(gravura em madeira), aplicaram-se caracteres redondos c itálicos, sendo estes últimos

somente em parte das Licenças, em uma e parle d'outra linha do «PROLOGO,» ou Carta

do tradutor SirnSo Lopes ao Autor, e na rubiica que fecha o mesmo Prologo.

Obra, no seu género, muito importante. A versão portuguesa faz parte dos nossos livros clás-

sicos, e por isso c assas estimada. Edição primitiva, de lavor tipográfico muito esmerado,

e enriquecida com grande numero de ettampas (gravuia em madeira) reproduzindo: asceua

da expulsão de Adão c Eva do Paraíso, e passagens da vida de Nossa Senhora, Jesus

Cristo, S. José e de muiios outros santos. Os exemplares s3o hoje EXTREMAMENTE
RAROS. O nosso está belamente conservado ; havendo a notar o seguinte : o frontispício

foi desmarginado e colado sobre outra folha, e as quatro primeiras folhas prcls. e,a ultima

do volume foram reimpressas, no ter:eiro quartel do século passado, na tipografia parti-

cular do Conde de Azevedo. — Barbosa Machado, Bibl. Lusit., tomo III, pag. 717; —
Inocêncio, Dlc. Bibl., lomo VH, pags. 281-283, e tomo XIX, pag. 232.

yete anos depois dava-se á estampa a única reimpressilo que até agora se fez da versão por-

tuguesa do *Flos santorum» do Alonso de Villegas, a qual, apresentando rosto semelhante

ao da ediç3o original, foi executada Em Lisboa, em casa de Pedro Craesbeeck, 1605.

Consta de um foi. de VIII ff. (prels.) inums. c 457 nums. na frente. NSo ccnléin o

(PROLOGO» ou Carta de Simílo Lopes a Alonso de Villegas; mas, em compensaçilo,

insere as noticias das vidas de mais alguns santos.

Vlllela fGaspn),).— Veja so : Cartas que os padres.

.

. escreverão do Japão

é China. .

3530-Vill6la Barbosa {h'rmicwo'. — POKMAS
||
DLO || KHANCI3C(» VILKLLA

BAFiBOSA, li NATURA I,!|UO l!IO DE JANEUíO, || E ESTUDANTE DE

,^ MATHEMATIGA |1 NA UNIVERSIDADE DE CUI.MBRA.
|1
(Vinheta ornamen-

^ ^ tal; gravura em madeira)
||
COl.MBUA : NA REAL IMPRENSA DA UNI-

VEtiSlDADE.
II
ANNÓ DE 17'.)'i. j]

Com Licewn da Heal Meza da Oamiuitmò

Geral
\\
Sbbre o Exame e Cnisufa dn^ Livros. In-S." peq. de 127 pags., não

incluindo uma eiri branco. K.

De pag. 3 a 5 decorre uma «ODE.» (datada e subsciita no fim: Anaterclo Fartchatense) ;

e de pag. 7 a 127 as obras poelicas de Vilela Barbosa.

Estimada. Edição primitiva, e parece que a tuiica vinda a lume até hoje ; nítida impiessão

sobre magnifico papel de linho. RARA. Bom exemplar.

Junlanicnle, na mesma cncaUernação, estão as seguintes peças teatrais: «A MÃI INDIS-

CRETA. Tiagicomedia cm trcs aclos do Senhor Caetano Martinelli, poeta dramático

no actual serviço de... D. MARIA I... Lisboa, Na Regia OJiclna Typograjica. Aiino

M.DC.XCV. Com licença.' In-S.o peq. de 126 pags. ;-«FAYE'L : Tragedia de Mr.

d'Ainaud, liaduzida em verso |)nitiigncK por Joaô Baptista Gomes Jmiior,»'P«r/<j : /Vo

Qlliciaa de Aiítortio Alvarez Ribeiro, Anito M.DCC.XCtV. Com licença...' In-S.o

peq. de V1II-9S pags.

35:jl— Villemain (Ai.).— Coiirs de liUór.dmo fraiii;aisi', par... Noiívelle édition,

augmenlée d'un E.ssai tur la vie et los óoril.s de Taiiteur, iiar M. Saiiite-

6^ Beuve, et d'uiie Etiide .sur le (".ours do littprature, par M. Silvestre de

Ss.c\. BntxeUes. Mdine, Cuns el Compuiiiiie... 1810. Iii-S.» gr. do 7'23 pags. E.

Apreciada. Boa edição.
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3532- Essais sur la génie de Piíulure et siir la poésie lyiiquo dans ses

rapijorls avec rélôvation inorale et religieuse des peuples, par... Poris

:

Librairie de Firmin Lidol Frc.res, IHls et C'e... 1S59... (No pé do verso

da 11. do ante-rosto : Paris.— Tijpcgraphie de Fiimin Didot frères, fih el

Oe ..). In-8." de lV-614 pags. E.

Estudo interessante e muito apreciado. Edição nitidamente impressa.

3533 Tableaa de rÉloquence chrétienne au IV siècle, par... Noiivellc

édltion revue et corrigée... Paris.—Imprime chez Bonaventvre cl Ducessois).

In-8.0 de 1V-Õ37-I pags. E.

As pags. I a VIII (assim nums.) inserem: «PRÉFACE ||
DE L"ÉDIT10N DE 1S50..

3534—Villerino {Fr. Aloim de).—ESCLARECIDO
|!
SOLAli |1 DE LAS RELIGIO-

SAS
II
RECÕLETAS DE NUESTRO || PADRE SAN AVGVSTIN. || Y VIDAS DE

LAS INSIGNES UliAS
\\
de fu.s Conventos. || Sv Avtor

||
FL R. P. F.

ALONSO VILLERINO, \\ Theologo' dei Seilor Kuncio de Espana...
||
Dedi-

CALK
II
A LA EXCELENTÍSSIMA || Senora Dona Clara Liiyla de Ligne, Con-

II
defa de Onete, de Villa-Medicina,

|| y Campo-Real, || CON PRIVILEGIO.

11 II
EN MADBIÍi. En la Imprenta de Rernardo de Villa-Diego,

||

Impreílor de fii Mageftad. Ano de M.DC.LXXXX. (1690).—In-fol. de XX
pags. (prels.) inums., 485 nums. e hkiís III inuras., finais. E'.

As XX pags. prels. compreendem o seguinte: frontispício, embelezado de tarjas constituídas

por peqs. vinhetas de ornamento simílricamente dispostas (pag. I ; a II em branco);

Dedicatória -.A LA EXCELENTÍSSIMA ||
Sciiora Dona Clara Luyfa de Ligne....'

datada e subscrita ; «De efte Convento de San Felipe el Real de Madrid
|1
Exc.m» Se-

nora.
II
B. L. M. de V. Exc fu mas humilde \\

Capetlan, y rendido Siervo. \\ Fray

Alonfo de Villerino.» (pags. III a VI) ; Appiovações e Licenças permitindo a impressão

(pags. VII a XII); Privilegio régio (pag. XIII): 'ERRATAS' e «TASSA> (pag. XIV);

.PROLOGO
li
AL LECTOR.» (pags. XV a XVIII); «ÍNDICE DE LAS ANTIOUC.

DADES
II
de todos los Conventos de la Recoleccion.. (pag. XIX) ; e PROTESTACION..

(pag. XX).

De pag. 1 a 485 decorre o texto da obra propriamente dito, que alinha a duas cols. por

página e fecha com o clássico- "LAVS DEO.«, a que se segue ainda um florão de

remate (gravura em madeira). As III pags. inums. finais inserem o 'ÍNDICE DE
TODO LO QVE || fe contiene en eTte prinier Tomo.», que alinha também a duas colu-

nas, pondo-lhe fecho o usual -«FIN.»

Crónica monástica de muito merecimento e apicço ; Salva não a possuía nem a menciona.

Edição bastante cuidada, e impressão nítida sobre magnífico ])apel de linho. MUITO
RARA. Belo exemplar; apenas com ligeiro defeito nas margens das ultimas cinco ff.

353,')

—

Villeterqua (.-l. L.].—Les veillées philosophiques, ou Essais stir la Mo-

rale expérimentale et la Physiqne systematique. Par... A Paris, Ches

Fnchs... l'an troisiéme. (1194). In-S.», 2 vols. de 390 e 390-1 pags. E.

Obra curiosa. Pouco vulgar. Belo exemplar.

3536—Vio Caietano (Fr. Thomas de).-EPISTOLAE
|1
PAVLI ET ALIO-

1|
RVM

APOSTOLORVM, CVM 11
Actis, per R. D. Thomas de Vio

|1
Caietanum

Cardinalem S. Xy- ||
sti, ad Graecoruni codicurn 1| fideni castigatae.

|1

MAIRE, QVAM BACTENVS \\
atjvàm, dihyenlia emendatw : cum índice.

\\

(Marca do impressor
;
gravura cm madeira) || LVGDVNI, 1|

Apvd Gasparem

<( Poríoíiarís.
II
1529 (?).— In-8.° peq. do XXIV ff. (prels.) inums. e 512

nums. na frente. E.

-<2/ nr cx

3^0

/^ôo

O
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3037-

C^

Na frente da primeira das XXIV ff. prels. o frontispício, cujos dizeres acima reproduzi-

mos ; 110 verso da mesma follia a Dedicatória a Carlos V, antecedida da cpitjrafe :

.AD CAROLVM QV1N-1|TVM, KOMANORVM IMPE- 1| ratorcm, &C. Tlioinas de

Vio Car- [I
dinalis saiicti Xysti.i ; e de fl. II a XXIV, a duas cols. por página, o « IN-

DEX COMENT. IN EPIST..

Após o texto da obra propriamente dito os seguintes textuais dizeres : «Caielaein die sacro

Apostolorum Pctri & Pauli, M. D.XXIX.
|| £[ Commentarioruiii Thoiiiae de Vio Caie-

tani, Cardiíialis san- 1| cli Xysti, in epistolas Pauli & Acta Apostolorum, per |l loanneni

Dauielis, S. D. N. Papa pocniten- 1| tiarium ac autlioris operis alumnuni ||
diligenter

recoguitorum, |1
«FINIS.»

Comentário ás Epistolas de S. Paulo, muito estimado. Edição RARA. Exemplar ligeiramente

defeituoso na parte inferior das primeiras ff.

Snmmnla,
||
nuper. . . LVGDVNI. . . 1538.

(ho frontlfpiciu damos a Sfijttinte c.racln reprori^iruo folo-zincográfica)

:

L V G D VNl
Vaeneunt in vico M(rcuiiaIi,aputS
** Viitcíniiuu. de Pononarrs. *

[Fiic-simile de tamanho iyual an do oriyiiuil)

ln-4.» de 248 folhas numeradas na frente.
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Na frente án follia I o^froiitispicio do livro (acima reproduzido); do verso da mesma fl. 1

a o verso da fl. 7 a .TABVLA MATERIARVM. |1 INDEX EORVM QVAE IN HAC
||

Summa, tradaudir.» ; na frente da fl. 8 (primeira tni que aparece a numeração) a

Dedicatória ou saudação, epigraf.ida : THOMAS DE VIO CAITANVS
||
Clemenli

Tcptimo pontifici máximo S.> ; e do veiso da mesma fl. 8 a o verso da fl. 248 (ultima)

o texto propriamente dito da obra, que fecha com os dizeres: «Laus vni & trino.», a

que se segue ainda, por remate, o registo tipográfico

:

LVODVNI
Anuo gratia: M.D. XXXVIII.

Seguidamente, na mesma encadernação, vem esta outra obra do niesmo autor :

lexaain
1
taquatuof nota-

tio... LVGDVNI.

biliiim leiílentiaruiii noui lellaniê
|

ti lUeralis expofi-

{Do frontispício damos a segvinte exacta reprodução folo-zincográfica

:

capita dntt|icta : qax íotídcm iciita»

cuia iioai tcltamcntíjrationc

opcns inítío rcddíta^

mfcribuntur.

L V G D V M I

Vapnevmc in viço Mérajriíli,jpu4

Vinícntium de Portonarns»

1 5 5 8

(O original mede ISáxSimm)

In-4.° de 101 fT. nums. na frente e unia inumerada final.

—

As duas obras

em tim volume. E.

Na frente (verso em branco) da foltia I o rosto do livro (acima reproduzido) ; da frente da

fl. 2 á frente da fl. 5 a .T.\BVLA MATliRIARVM. 1| INDEX EORVM QVAE ? IN
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HOC OPVSCV-
II
LO TRACTAN

|| TVR.» ; no verso iln referida fl. 5 : THONAS (slc)

. DE VIO, CLEMEN||ti feplimo pontifici ni.ixinio. S.> ; e de fl. 6 (primeira cm que

aparece a minieração) a fl. 101 o texto propriamente dito da obra.

A folha iimmerada final insere apenas, a meio da face, a subscriç.ão final, que re|)roduzinio8

foto-zincográficaniente (o original mede 54X83'>i'n)

;

EXPLICIVNT PRAECLA
ríffimacxri.lentaculoaiin nouí «namcnti ro<

uercndiíTimidomini ThomedeVio
Caíetani cardínalís fanAí Sixti lu

aibrationcsrquíbus circiter.

Ixiíri.difficilfs noui te*

ftamenri fentcn #

tÍ3f fubtitíílu

me enaro

rannir»

ExordebaturLugdunlAnno M. D. XXX VIII

Na composição tipográfica das duas obras, muito perfeita e em que se salientam lindas

letras iniciais de desenho de fantasia (gravura em madeira), aplicaram-se belos caracte-

res redondos de dois corpos.

Obras, no seu género, muito interessantes e estimadas. Edições esmeradas, e impressão

nitidissima sobre magnifico papel de linho, bastante espelhado. MUITO RARAS.
Óptimos exemplares.

3538-Virgem Maria (Fr. José da).— NOVO MICTIIODO || DE EDUCAR
|| OS ||

MENINOS E MENINAS, PIUNCIPAIMENTE NAS VILI>AS, CIDADES :
|1
DI-

^ . ^ VIDIDO EM DOUS TOMOS.
||
TOMO I. (e U)

|| Este Tomo trata da Grani-
"-y M^ (y matica, e da Lingou portugueza, ||

dosdo os primeiros Elementos da Pa-
i!'^ lavra pronunciada,

\\
até aos iiltimos Preceitos da Palavra escrita. || O

Segundo Tomo trata dos Elementos da Astronomia, dos da Geographia, e

dos da Etílica- tudo com
|| suas Estampas, e Mappas illuminados.

1| OFFE-
RECIDO

II
AO. .. SENHOR

|| FRANCISCO DA SILVEIRA PINTO
||
DA FON-

SECA.
II
Fidalgo da Casa de S. A. R .. e Conde d'Amaranle. \\ POR ||

Fr.

JOSÉ' DA VIRGEM MARIA,
||
Professor Régio no Convento de S. Francisco

de Villa Real.
\\
(Escudo das armas reais portuguesas)

|| LISBOA : || NA
IMPRESSÃO REGIA. Anno 1615.

||
Com licença. In-4.°, 2 tomos de VI-XX-

Í33-II e X-156 pags. em um vol. E.

As VI primeiras pags. prels. do tomo I compreendem : frontispício e Uédicatoria ao

Conde d'Amarante ; e as XX pags. prels. imediatas: «PROLOGO EXHORTATO-
RIO.. (pag. I a XIII) e .INTRODUCÇÃO

II
A' || GRAMMATICA PORTUGUEZA».

-As X pags. prels. do tomo U contéem: frontispício e «PROLOGO EXHORTA-
TORIO..

O tomo I é enriquecido com uma bela gravura esfumada de ante-rosto (J. B. Ribr.'

plnx.-R. J. da Costa dei. e escalp.
i;
Porto. Publicada a 16 de Jau. de 1816) repro-

. duzindo, a meio, o retr , em busto, do Conde d'Amarante.
Tratado curioso, e ]&. actualmente RARO no mercado. Belo exemplar.
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353ít—Virgilius Maro (Pií6?í«s).- fflvrrn || utrflilinnn ôa ||
ttn /!• rmnilinritfr rr-

jiíifitn...— Veiietiis... M.ooeco.xij. (1512).

{Do frontispicio do tomo piimeiro damos a seguinte exacta reprodução

foto-^inc.o()ráfica)

:

<P C^

ac : fa-miiiartrer cpofitsl : Socre
<iuukm «ucolicí í «s««gf£a : a
»3frujo Fonaio^ áDancincllo:cn
adnoranonibuô jetroaWínia ; ae
nciâvero ab 1 ifdcmpiâacr fôâria
nfllunuT abaucuintio j?atbo us
íiuõ punapio

: «pufculoniin dmc
terça uuaedam ab Eomino í:'^ ídir

rmo:janulianr£T»croomnia tam
opera qsopUrculaab ijodoío «i

0pur%uUam<*mimt Cí<nd>i»

l^kt. jTiiOi>B."«' Aaôni. ar.. Crrti.

,T. MiílMm. .4HÍI1U.U1. .wX:i{» N0òlIll^4c

ao. . r.^ UiLui^c j.UcTUiuit mo. Otiu
Eiiínlv^oiu. un Ovfti.» u(i £$ « aã.

faio Dt l-onuíi«tV O.Tbíu 0( tipíii ~lx S(KU«

•iUjL«d<íll<}um litjn«juíY>< 7:âuot tcponM»

(O original mede 2õlXl71''"n)

In-fol., 2 tomos de VKI ÍT. (prels.) iniims. e CLXVIÍI nums. o )."; e VIII IT.

(inunis.) o CCXXX nuins. na frente o 2.", em um volume. E.

As VIU ff. prels. do tomo primeiro compreendem o seguinte: frontispicio (acima repro-

duzido foto-2incúgr.i6camente) ; a três colunas, o • tfT Index commentariorum in

Bucoli
II ca, Georgica, et opufcula. Nam aineidos ||

Tabula ante ipfam eft pofita.»,

que fecha com a indicação : « f£ Finis Indicis annotatorum
|| in buc. Qeorgi. et
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in ||opurcuIis.> ;-e a duas colunas por pag. : cChriftofori Landini Floientini de

Peculiari
II
Publii Vergilii Maronis Laude, |[ Honefta Prafatio.» ;->Antonios Manci-

nellus Volilemus Vrro Vrrino ji Herói Claririimo Fonlíficis Thefau. ac || Oynmafii
Almae Vrbis Rectori.», datada de <'Roniae tcrlio Idus octob. M.CCCC.Xc.» ;-'Ex
quibus Aucloribus.» ;-«Antonii Mancinelli. Veliterini commentarius in Bu- 1| cólica

Maronis.» ;->^iodoci Badii Arcenfii in opera Vergiliana || quaedani praeambula prae-

notaniêta
II
rcilu digna.. ;-..^ Arcenfii Bucólica Vergiliana || Pr,x-ambHÍa.»-e .SER-

VII Mauri Honorati graumiaticl || in Bucólica Maronis comentário || ruui Liber.»

As CLXVIII folhas numeradas inserem: de II. 1 á frente da XLIlll o texto da •Bucó-

lica» («Acglogas-) ; do verso da uiesnia II. XLIIII á parle superior do verso da
CXXIIII o texto das «Ocorgicas» ; e da parle inferior do verso da mesma II. CXXIIU
á frente (verso cm branco) da CLXVIII (ultima do tomo 1) o texto da -Opurcula»,
que fecha com a indicação— .Finis Opufcularum.., seguindo-se, por remate, os

registos tipográfico e dos cadernos do volume, que damos em reprodução foto-zinco-

grálica de tamanho exacto:

HtDwigiturIuucntUíoptitrui Verjiliína ftre

opaalTimilíarittrotplanfira Nani Friápciú,

oo^cocnum Ulud Epigromma.non Vcr^lu
num.jéd Ouicjidnumcjfcin (nrubmuí vo

iumtmsjculilxlliukmií profnoiauimns.cu

iujcmiqj .; utcin tIt.iadigimm i\i quod Cbri

fttanii id tft atftis auobus cxponamr. Caíolc

tionvtronon Vtrgúiokdpiutonm Icfho»

ni fine iaSura jubtraximuí.imprrjffl íút bocc

omnia VtrmiiJ.XXlX Menjis Noucmbrú,

M.D.X11.

Rt^rum buiasvoluminií.

cbcdefíbiklw
n o p q r í QtmiQ^intanv.pta

1 ? { Quatcrni.

Das Viri ff. prels. do tomo segundo, a primeira representa o frontispicio, de que damos,

em folha aparte, a reprodução foto-zincográãca.

Nas ff. II e III, a três cols. por pag. : <f£^ Rerum et uerborum commen |í tariorum

aeneidosll Index.-, que fecha com o costumado- «FINIS.» ; e de II. IV a VIII : <Pu-

blil Vergilii Maronis Vita quae a Donato dicitur edita. Cum tamen ut Valia natauit

in re-
II
procationem q rdepffime peccet. || nec phrafim cins re- [| doleat.» ;-<Iodoci

Badii Arcêfii in. P. Ver-llgilii Maronis Aeneida perq fa-||miliares Commentarii.» ;-

«Seruii Mauri honorati grammatici in P. |1 Vergilii Maronis Aeneidem commê || ta-

riorum Liber I (.PREAMBVLA>);-.ARGVMENTVM TOTIVS OPERIS..-e .AR-

GVMENTVM IN AENEIDA. («Subtilisfimi ac Fidisfimi PoetarQ interpretis || Au-

gurtini Dathi Senenfis Lectio prima quum || Vergilii Aeneidem plufilice explanare

coepisret.>-'<Haec hactenus recenfuit Petrus Fundius. Tu
||
primam Aeneidos lectio-

nem legit Angu. Dath."'.

De folhas I á parle superior do verso da H. CCXXIX decorre o texto propriamente dito

da -Aeneida-, que fecha com a indicação-»^ Finis Aeneidos Vergilianx.- ; e da

parte inferior do verso da mesma II. CCXXIX á terça parte da frente (verso em
branco) da 11. CCXXX (ultima): -^ Sequentur varia Publii Virgilii Maronis ope-

rumq eius pr£||conia, libro argumenta: eiufq epitaphia.-, que remata com o usual



eneis
var^i am
baitsúemmmãsiiis cum^buifv
pi ]BeroaktL!õaixau noitrí paaat
pis'ooaaí{eaisfaa^(kiaaanccaeio
taba3fwsis>áspofttieXsim'B3nt
nBgaàíUsmsfubindefaucnnamia
(n2£fernmai9dâXiorainis.<Cumait

Sniinutntrodumone. Cèq^fenvha
riífsma -^odod :^2di) sicoiSii cia

dda^tieatqsozdútis contejin. fie

aáámtmecamarceniiamsrmsx»
õoiBí3a3.Bâdiapiaetata funripA
aspoaseacopenundos ilMiiiuii

vtrotísmpaaeíoiM. aenodos írga
moosfquaedaio ctoíikoipooKno
ShepiU{sbu.

Rosto do segundo tomo das obras /Opera) de Virgílio, descritas no Catálogo

sob o n.o 3539. O original mede 251X171miii.
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-•Ç]_ Fiiiis. • Por ultimo, ocupando a restante parle da frente da folha, 3 subscri-

ção tipográfica, de que damos o 'fac-siuiilc> foto zincográlico bastante reduzido (o

original mede 156 mm de largo)

:

^i;.((ulir.'T((niFrii\.i?nixn!luniívnwláfrrflrínoQConibaíiuu[odi^^íi.Ca;r. Oiftííf

*rfoWjTii(rulnriáíjciiRri'iirtlmp'ftirímaiadi:ícfn*ui.CBíii Ajj{*liíini DilbtOfS
UaiSrncA.lor^Llin^^mipnnulftfiotv.CúqraunilúntVTU IcdoaB«^Aia«

íifi;.fiimMvjí,;Tcrdi(Hja5fl:£^e.AáJc-J'C-':'/rníVl:,Tti:t Ví^^Itttr
2tj^'niiuttum A\ar.fji.'iíi dnncconunuj^.Addad ptítun fiinl

ifiiiMpcxfratopcniiniiaiiUuJtnuiTinrúQr.i pjfí0tsi4

ntsiíf ; ^f»ahii>^ijL Qttr ccnmj ini

fatie iunt^rmlitçrtpot
^rrí AjrMiÍjtnnm kn

Ou.tiJTiailU

oaottú.

Na composição tipográQca, muito perfeita, com paginas de uma só medida e outras a

duas e três colunas, empregarani-se elegantes caracteres romanos de três corpos, e

ainda algum gótico (em parte dos dizeres do frontispício do tomo primeiro), sobres-

saindo como adorno numerosas e lindas letras iniciais (de Livros e Capítulos) de de-

senho de fantasia (gravura em madeira), sendo a impressão, de admirável nitidez

feita sobre magnifico papel de linho.

O texto é ainda enriquecido com varias gravurinhas em madeira alusivas a várias pas-

sagens do mesmo texto.

O primeiro tomo è constituído por dezoito cadernos de impressão : o primeiro, de oito

ff. (as preliminares), rubricado, no pé da frente da segunda, terceira e quarta, res-

pectivamente: a ij, a iij, a iiij ; os dezasseis imediatos, de dez ff. cada um, rubrica-

dos, no pé da frente das cinco primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: b,

b ij, b iij, b iiij, b V a r, r i), r li], r iiij, r v ; e o imediato (ultimo), de oito ff., ru-

bricado, no pé da frente das quatro primeiras, respectivamente; s, 3 ij, 3 iij, s iiij.

-E o segundo tomo conta vinte e quatro cadernos: o primeiro, de oito ff. (as pre-

liminares), está rubricado, no pé da frente da segunda, terceira e quarta, respectiva-

mente : AA ij, AA iij, AA iiij ; e os vinte e três restantes, de dez ff. cada um, ru-

bricados, no pé da frente das cinco primeiras ff. de cada um dêles, respectivamente

:

A, A ij, A iij, A iiij, A v a Z, Z ij, Z iij, Z iiij, Z v.

Esta belíssima edição não a conheceram /. Ch. Brunet nem os seus continuadores P.

Deschamps e G. Brunet, pois não a mencionam no monumento bibliográfico uni-

versal - Aía/iuí/ du Itbralre et de 1'amateur de livres (veja-se, no presente Catálogo,

o n.o 488).

Como é fácil de vér, os seus exemplares, RARÍSSIMOS, são verdadeiramente preciosos.

O nosso encontra-se, em geral, optimamente conservado; apenas o macula uma pe-

quena mancha na parte superior de algumas ff. e se nota a falta de um bocado da

folha LXXVIIl do segunto tomo. Assim mesmo, de muito merecimento e apreço.

3540 PUBLII VIRGILII
11
MARONIS

II
BUCÓLICA, GEORGIC.^,

11
ET

||

AENElS,
II
Illustrata, ornata, et accttratissinte impressa.

\\
TOM. 1.

1|
(Vi-

nheta em oval (gravura em cobre, assinada : /. S. M. se.) reproduzindo um
busto de mulher)

|| LONDINI, ||
Inipensis J. et P. Knapton, in Yico Ludga-

te, elllGUL. Sandby, in Viço Fletuno. || jl
MDCCL. (1750).-ln-8.o

//(-^J^A9
gr., 2 vols., ttíiido o primeiro L (50) pags. (prels.) inums. e 239 nums., /h^ i /* <-í <£^

além de uma em branco, final, e o segundo II pags. inums. e 288

nums. E.

As L (50) pags. prels. do tomo I inserem o seguinte : rosto, impresso a preto e a vermettio

(pag. I; a II em branco); «P. VIRGILII MAROnIs || HISTORIA |! DESCRIPTA PER
CÔNSULES, !| A CAROLO RUAEO S. J.'. que remata com um pequeno desenho (gra-

vura em cobre, /. 5. Aí. se.) reproduzindo o tumulo monumental Je Virgílio (pags. Ill a

.XXXl; Proemio .ao «Lectori Benevolo.>. subscrito no fim: «Emanuel a Schelstrate.» (pags.

XXXI a XXXIII; a XXXIV era branco); e «Tabularum Explicatio.. (pags. XXXV a L).
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lO^'
^<

'5^

Ó>'

Os frontispícios silo impressos a vermelho e a preto.

Formosa edição inglesa das obras de Virgílio; de execuçjo tipográfica muito esmerada, im.

pressSo nítidissima. Ilustrada cora LVIII (58) magnificas gravuras em cobre, uma das

quais (a II) tem, na parte superior, dentro de um pequeno oval, o busto do fCelfirrimo

Principi
II
EDVARDO,

II
Serenirrími Principis Wallia;.... Esta ultima gravura apresenta

a seguinte rubrica dos artistas : /?, Wilson pliixf S. Wale Orn-' l. S. Miiller

fculp.t; tendo as demais, umas: /. S. M. se: outras: C. Qrignlon Sculp. ; e ainda

outras : J. Bonneau feci.t. Todas as gravuras sSo impressas em separado. — Os exem-

plares sJo KAROS. O nosso, da tiragem especial em optímu papel velino (espécie em

que silo muitíssimo mais raros), está belamente conservado e dourado por folhas, e possue

uma esplendida e valiosa encadernação (inteira) de carneira fina da época, com a lom-

bada e as pastas ornadas a ouro. Nestas excepcionaes condiçõeíi, pode, sem favor, repu-

tar-se um exemplar de altíssimo valor e apreço. — Brunet, Man. du libr., tomo V,

col. 1292.

3541 PUBLIUS
II
VIKGIIJUS MAP.O. ||

BUCÓLICA, ||
GKOIIGICA, ET

/KNEIS.
II
nmUS PRIMUS.

II
LONDINI:

||
APUD A. DULAU & C° SOHO-

"ip
SQUARE. 11 MlJCCC (1800). (A meio do verso da folha dos ante-rostos: «T.

^ PENSLEY, PRINTEK, || BOLT-COURT, FLENT-STREET, LONDON.»; e

ainda no fim do lomo II: «TYPIS T. BBiVSL^y,
||
Bolt-oourt, Fleet-

street. London.».— In-S." gr., 2 vois. de IV-246, e IV-276 pags. E.

Bela edição, de primorosa execução tipográ6ca, e adornada com 15 esplendidas gravu-

ras em cobre, assinadas: uma: F. Bartolozzl Sculp.; outra: F. Bartollozi R. A.

Sculp. ; outra : /. Neaglc Sculp. : duas : Sharp Sculp. ; e as testantes : Ja.' Fittler

Sculp. Muito estimada e RARA. Exemplar da tiragem em papel de óptima quali-

dade, muito encorpado. Bem conservado ; apresentando apenas, no tomo I, uma pe-

quena nódoa na margem lateral de algumas folhas. Encadernação levemente defei-

tuosa. -Brunei, Man. du llbr., tomo V, col. 1294.

3542 Opera. Interpretalione et notis illustravil Carohis Ruaeus... Ad

usum Serenissimi Delphini ; Edition novissima accuraté recogneta, 1|
cui

/O accesserunl in notis noinina Lusitana rei rusticae, animalium atque plan-

tarum, necnon ad Georgica Appendix, Lusitano sermone quamplurimis

adnotationibns locupletata, Studio et Opera J.l. Roquelte. Patisiis, Apud
Vam j.p, Aillaurl, Monlon et C«. , 1860. ln-8.°, 3 tomos de IV-447, IV-

467 e lV-404 pags. E.

O Appeadice ás QeorgUas de Virgílio, por J I. Roquett, é em português e abrange

as pags. 417 a 447 do tomo I.

3543 MONUMENTO
1|

,\ || ELEVAÇÃO DA COLÓNIA DO
||
BBAZIL A

REINO,
II
E AO

II
ESTABELECIMENTO

||
DO

||
TRÍPLICE IMPÉRIO LUSO.

II II
AS OBRAS DE

II
Prái/0 VIRfílLIO ilí.^BO, ||

TRADUZIDAS

^ EM VERSO PORTUGUEZ,
II
E ANNOTADAS POR 1|

.4AT0JV/0 JOSÉ DE
LIMA LEITÃO,

il
Cavalleiro da Ordem de Christo, Doutor em Medicina

||

pela Escola de Paris, e Physico Mor da 1| Capitania de Moçambique.

II
TOM. L Contendo ox Bucólicas, e as Geòrgicas.

\\ ||
(Vinlieta orna-

mental).
II
RIO DE JANEIRO : i8i8. || na Typoqraphia. Real.

||
Com Li-

cença da Meza do Dcíembargo do Paço. In-S.» dell-XVII-'i!21 iJSgs, além de

lima em branco, uma inum. e outra em branco, finais.

As XVII pags. prels. compreendem: Alvará de privilegio régio; Dedicatória a Fran-

cisco José IVlaria de Brito; ODE em Dedicatória; e .PREFACIO DO TRADU-
CTOR.>

TOM. II. Contendo o.f síií primeiros cantos da Eneida.
\\

—
II
(Vi-

nheta ornamental)
||
RIO de JANEIRO : na IMPRESSÃO RÉGIA.

|1
1819.

||



AZEVEDO -SAMODAES 761

Priui/cfliu Jkiil. 1m-8." de

-
II
(Vi-

f.om Lkittia da Mèna do Dcscnihargo do Paço,

L'.'i'.) jings.

T('i)f. III. Contendo os seis nltinios í^n?iíos da Eneida.
\l

nhela ornanuinlal)
||
lli., ibi. In-S." de 238 pags.—Os três volumes. K.

Tradução primorosa das obras de Virgílio; muito apreciada. Edição original, já bas-

tante rara. Bom exemplar.

;<544 LAS OBRAS DK |1
PVBLIO VIUGILK) || MAIÍON. 1|

TRADVZIDO EN
PliOSA GASTELLANA

II
por Diego Lopez, naHir,tl do la villa do Valência,

da. drden de
II
Alcântara, y Prec-^ptor en ia Villa do Olmedo. || COA^ CO-

MENTO, Y ANOr.iVAOSES, l)0.\l)E\\fe dedaran his hifloviai, y fabulas,

;/ fl fiiilido de los ver/os
\\ diffkuUoJos que tiene el Poeta. \\ Acra en ella

vllima inipreflioii, afiadido, y enmendado.
||
(Marca do impresor? gravura

lun madeira)
||
Con Iodai las licetuias, >j approuociones 7wcefJ'arias.

\\ 1|

KN LISBOA. Por Anloiiio .Aluarcz. Ano de 162;.—In-i." de IV tV. (prels.)

inuiiis. c 291 nnuis. na frenie, :i!.mii de uiii;i iniinicrada, final. IC.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV fí. prels. o írontispicio, cujos dizeres

transcrevemos acima; na frente da II. II as «LICENCIAS. > permitindo a impressão

das Obras ; na parte superior do verso da mesma II. 11 o 'PROLOGO AL LE-
CTOR.', c na parte inferior do verso da mesma II. II e na II. 111, a duas cols., a

<TABLA DE L.AS HISTORIAS, Y FABVLASWcoiítenidas en efta obra por ordeii

dei AlpUabeto.> ; na frente e na parte superior do verso da íl. IV « LA VIDA DE
PVBLIO VIRGÍLIO

;
Maron • ; e na parte inferior do verso da mesma fl. IV, a

quatro colns., a tTABLA DE LOS AUTORES
l\
referidos en efta obra.'

De folha 1 a 291 decorre o te.ílo propriamente dito das Obras de Virgílio, fechando

com os dizeres: — tFín dei dozeno, y vitimo libro dei Commento
[i
de la Eneida de

Virgílio.", a que se segue ainda, por remate, uma pequena vinheta ornamental. A
folha inumerada final insere somente a marca do impressor António Alvarez, que

damos em reprodução foto-zincográíica de tamanho exacto

;

seguidamente o legislo tipogr.ifico final

;

!: .M L I S B O A .

/^/^

Con todas las liiencias necerfarias. Por

António Aluarez. Ano de K2-;.
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Tradução muito apreciada. Edição lisbonense bastante cuidada, como geralmente se

mostram os trabalhos saídos das oficinas do liaoil e consciencioso impressor Antó-

nio Alvares. Desconhecida a Sslvá, que descreve e cita, além de outras, a primeira,

de : Valladolld, Por Francisco Fernandez de Cordoua, 1601, in-4.o de VlII-378 ff.

MUITO RARA. Belo exemplar. -Sousa Viterbo, A Litteratara hespaiiliola em Por-

tugal, pag. 322.

3515 VIRGÍLIO
|i
niUZlLEIRO ||

OH ||
THADrCC.Ao 1)0 POKTA LATKNO

"^

II
POR

II
MANUEL ODOHICo MliiNUliS l| DA CIDADE DE S. LUIZ Do MA-

RANHÃO.
II
-^^r-

II
PAUIS

II
NA TYPOGRAPHIA DK W. REMQUET E (J.*,

I!
rua liarariciórc, n. .5.

||
—

|| 1858.-lii-8." ilo lV-800 pags. E.

Na primeira das 800 pags. vem um Preambulo <AO LEITOR.»; de pag. 2 a 6: .JUÍZO
SOBRE A ENEIDA BRAZILEIRA.. ; e de pag. 7 a 13: «BREVE NOTICIA DE
VIROILIO..

Tr.idução anotada, c uiiiito estimada, das obras de Virgílio, a qual 3c faz acompanhar

do respectivo texto latino. Edição original, j.í dificil de se encontrar no u ercado.

Belo exemplar.

354(5 AS ÉCLOGAS,
||
E GEOIUÍICAIS

|| DE VEliGJLIO,
||
PIUMEIKA

PARTE DAS .S'F^S|| obras, Iraduzida do Latim, em vevfo folio ||
Pnrlugvcz.

II Com a e,\plica<;ão fie todos os lugare.s cfciiros, hiftorias, fabulas
||
que

^ J' O ^ " Poeta tocou ; & outras oiirioíidades muito dignas de fe íal)ereiM. Author

^ ^p Leonel da Cofta Liiíitano.
||
(Curlofa vinheta em oval—mnrca do impres-

^^^ .sor? gravura cm madeira)
|]
Coni' todas as H-n)í;as neceffanas. || || EM

LISBOA. Jmprefío por Geraldo da Yinlia. 1624.
||
Com rjram ^ priuilryio.

In-fol. de X IT. (prels.) inums., 135 niims. na frente o mais uma inum.,

final, de índice. K.

Na frcnle (vciso em branco) da i)riíneir.i das X ff. picls. o froiitispicio, embelezado de

tarja ; na fl. II as tApprouações.>, Vistos e Licenças permitindo a impressão d.i obra ;

na fl. III, cm ciractercs itálicos, a Dedicatória «AO MVITO ILLVSTRE || E GENE-
ROSO SENHOR DOM ANTÓNIO MAS |1 carenhas Conde & Senhor de H.ilnia, Al-

caide niór das villas de
||
CaPtello de Vide, & de Trancofo, Leonel de Cofia feu || Mef-

tre & criado dcfeja fumma felicidade.. ; na fl. IV o Prologo "AO LECTOR,. ;
na

frente da fl. V; •Auctorl viro docto Francifcas\Fontanus.t; no verso da mesma ti.

V tiés poesias em latim, a primeira das quais soba rubrica: <Auclori, cuinrdani fnb-

illa rcienliarum, viriutumque allrice
||
dcgentií, viri ducti epigramma » ; c de fl. VI á

frente (verso em branco) da X: tVida de Pablio Vergillo Maraõ, que algfís dizem

Ser (ompofta,
\\
per Tibério Donato, iitda que Valia o nega : por ilie " itâo parecei

a phrafi, nem o ftylo [eu.'

Na composição tipográfica, adornada de varias letras iniciais de desenho de fanlasia, em-

pregaiam-se caiactercs redondos e itálicos de vários corpos.

Tradução incluída na lista dos livros portugueses considerados clássicos, e por Isso muito

presada. Edição original, MUITO RARA. Exemplar falto das duas ultimas folhas.

A mesma tradução :—LISBOA, ||
Na Ollicina de Miííuel .Manelual

da Coita, Impriílor do S. Olíicio. || 1|
Anno M.DGC.L.XI.

||
Com [odns,

ot licm^as nei-cffmins. In-8." peq, do XXXVI p:igs. (prels. j^muns. e 719

iiums., além de uma em branco, fiii.il. E.

As XXXVl p.igs. prels. compreendem: titulo do anle-rnslo (<AS ECI.OOAS
II
E|| OEOR-

niCASIlDEII VERGILIO) (pag. I ; a II em branco); titulo do losto (pag. III; n IV

em br.inco); Prologo .AO LEITOR.» (pags. V a X) ; .VIDA ||
DE ||

PUBLIO VERQI-
l.IO

1; MARÃO, il
Que alguns dizem fcr compofla por Ti-

|| berio Donato, ainda que

Valia o
II
nega, por lhe não parecer a 1| fraze, nem o eflylo feu.t (pags, XI a XXIX :

a XXX em branco); «LICENÇAS.» (Do Santo Officio -Do Ordinário. - Do Paço.) per-

6-^à
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j/i-^

â o

niitindo a leiínpressão da obra (pags. XXXI e XXXlIi; c 'Qiie coiija he Bucólica.^

(pagç. XXXIII a XXXV ; a XXXVI em branco).

Secunda edição, bem executada; já pouco vulgar no mercado. Bom exemplar.

3547 ^Éclogas de Virgilio, traduzidas em porluguez em verso rimado,

Com as Not'js, Explicação da Fabula, e de alguns lugares escuros, Dedi-

cada ao 111.'"° Senhor Francisco Manuel de Mesquita Pimentel, Mestre de

Canipo, Governador do Caslello de São Braz, e da Ilha de S. Miguel., por

seu author, Josc Pedro Soares, Professor liégio du Urammatica Latina na

Cidade de Ponta Delgada, da sobredita Ilha. Lidou, M. DCCC. Afn Úljiciva

de ^'IHiU(J Thnddeo Ferreiía. Com Lirença da Mczu do Dczenibargo do Pa^u.

ln-8." yie<\, de l.K-107 pags. E.

As JX pags. prels. inserem : frontispício ; três versos de Ferreir. Pom. Luslt. Liv. 2
Cart, /. ; em caracteres itálicos, a Dedicatória a Francisco Manoel de Mesquita Pimen-

tel ; e «PROLOGO..
Versão estimada. RARA no meicado. Belo exemplar. —Juntamente, na mesma ene, aclia-se

um exemplar d'uma veisão d'«AS BUCÓLICAS» de Publio Virgilio Maro.

3548 Nova traducçaõ das Éclogas de Virgilio ; com nolas, e uma Noticia

da vida do poeta, por A. T. M. (António Teixeira de .Magalhães).. . Fmlo,

1820 : Na Typ. de Viuva AliiarM Ribeiro <6 Filhos. Com licença... In-8." peti.

de 13G pags. E.

Tradução apreciada. Pouco vulgar no mercado.

35PJ LAS ÉCLOGAS,
II
Y GEORGICAS tiE

||
Virgilio, y Himas, y el

||

Pompeyo tiagedia.
|1
De Crifloteal de Mefa. || A DON ALONSl» FEHNAN-

|| í^ /fí/o'
dl!/, de Cordoiia, y Figueroa Marques de

||
Priego, v Montaluan, leiTor de la '*-—

^^^

Ca-
II

l;i de Aguilar, y Caltroelrio, y ||
Villafranca. |1 Ai^io (Mriria do impres-

sor
;
giaviua em madeira) i6i8.

|| CUN PRIVILEGIO
||

|| En Madrid,

Por luan de la Ciiefta. In-8.° peq. de Vlll 11'. (prels.) inunis. e llil niims.

na fieiíle, além de mais uma inum., final. E. (perg.].

Na frente (verso em branco) da primeira das VIII (f. prels. os dizeres do frontispício,

acima transcritos textualmente ; na frente da II. II a 'Suma dcl PriíiUegh.' e «Fee

de Erratas.» ; no verso da mesma H. 11 a •TASS.A.j (datada e subscrita no fim :

<.. . Madrid a veinte y três de || Março, de mil y feifcientos y diez y ocho
[j anos. ||

Martin de Segura.*); na frente da 11. III, em caracteres itálicos, a «Apronaciõ dei

Licenciado LuisH Tribaldos de Toledo.» (datada e subscrita: «... Fecha cri Madrid
a 1.-. de Di-\\ ziembre de lou HEI Lie. Luís Tribaldos H de Toledo.»); no verso da

mesma ti. III a *Aproaaciú:i dei Padre Maestro \\ Fr. liorteajio Félix Parauicino...»

(datada e subscrita: «... En veyute y vno de Octu || bre, de ui?. afios. || f/-. Hor-

íeufio Feli.\\\ Paraaicino.>) ; na ti. IV, em caracleres itálicos, a Dedicatória «A DON
ALONSO

II
Fernandez de Cordoua y Fi-

[;
gueroa, Marques de li

Priego.. (subscrita

por Chríftoual de Mefa); na frente da II. V o Prologo ai Lecíor ; do veiso da

mesma ti. V á frente da VII, em verso e em caracteres itálicos, um < ELOOIO A LA

II
Caía de Cordoua... ; no veiso da referida 11. VII um Epigrama, antecedido da

epigrafe: «AD CLARISS. ET DO '! ctifs. virum Chriftophorum de Mefa, Víncentii

Marinerij Va- lentini Epigramma, in quo pri
|

ma cuiufq ; dictionis litera no-'<

meu Auloris huius libri '\ continetur. || EPIGRAMMA^' ; na Irente da ti. VIII : Al

llluftriSsimo Cardeiial de To || ledo, dcl Autor, quando Itizo las \\ obras, que van

cn ejte libro para
|| las Jiefias dei Sagraria \\ de Toledo.

\\
SONETO.» ; e no verso da

mesma H. VIII (ultima das prels ) três oitavas ^Al Marques de Priego.*

As 191 folhas nuuicradas inserem o seguinte: de II. 1 á Irente da 31 as Éclogas de Vir-

gílio; do verso da mesma ti. 31 á parte superior da frente da II. 109 as Gcorgicas do
mesmo poeta latino ; da parte inferior da frente da referida M. 109 a o verso da 156

as Rimas (Sonetos, «ELOGIO A LOS ||
Duques de Feria.» (35 oitavas), oitavas, Can-
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l4

3

ções, efe.) de Cristoval de Mesa; e de II. 160 a 191: «EL POMPEYO D Tragedia..,

do mesmo autor.

A folha inumerada fiiial insere somente, a meio da frente, o colofón final:

EN MALinll»

Por luan de la Cuefta.

Ano M.DCXVUl.
"

Tanto a versão eastelhana das Ectogas e Oeorgícas de Virgílio, como as Rimas e Tra-

gedia que a acompanham, são muito estimadas. Edição primitiva, nitidamente im-

pressa. Muito rara. Relo exemplar, ostentando uma oplinia encadernação de perga-

minho da época (reforçada nas pastas). Salva não possuia a edição primitiva que

deacrevemos; tinha apenas a de Madrid, por Ramon Ruiz, MDCCXIll. ln-8.o

;j55t'- Eneida dt,' Virgílio, traduzida em verso por Jonõ Franco Barrt;to.

Com os Aigumintos ile losíiio l''eireii;t de Bruni, e com o Diccioiuifio dos

nomes iiroprios, e.I''al'U];is, para niellior inlelligeiícia do Toetn. Nova Edi-

(;aõ. Tomo primeiro. (Ptqiicna vinlitla oinamentalj. Lisboa, Na Ti/poijrajiu

Rollandiana. 1S08. Com Licença da Meca do l>eae»ihargo do Paço. Iii-S." peq.,

2 vols. de Í20-1V e 420-11 pags. E.

Tradução muito apreciada. Ediçiio já pouco vulgar. -Relativamente á edição primitiva

(Lisboa, 1670), veja-sc, na Primeira Parle do Catálogo, o artigo — />a«co Barreto.

3551—-

—

ENEIDAS
||
HE

!|
VIUGIIJO 1| EM VEIiSd LIVRE,

|1
Traduzidas do

Idioma Latino no noffo migar, \\ TOl! LUIZ EER1U'S bE NOVAES, |1 Fl-

DALGO DA CAZA UE || S. MAGESTAUE FIDELÍSSIMA,
1|
E ALCAIDE MOH

DA VILLA DE HEDONDdS.
|i
(Vinheta ornamental; fiav ura em madeira)

II
LISBOA

II
Na Ofticina de FlLirPE JO/E' DE

||
FRANCA E LIZ. || ANNO

JI. DOC Xt;.
II
Com licença da Jital Meza da Connniffão Geral fobre o Exame,

II e Cenfurn dos Livros. In-í." de, além da II do rosto, 536 j ags. E.

Na frente da folha do rosto os dizeres acima reproduzidos, e no verso da H., a meio, a

declaração da taxa: «Foi faixado este Livro em papel, a seiscentos e
||
quarenta reis,

Meza 13 de Junho de 1700. || Com três Rubricas.-

Nas 536 pags. nums. decorre a versão dos doze Cantos da Eneida, cada um dos quais é

antecedido dum Argumento em prosa. A fechar o ultimo dos doze mencionados Can-

tos vem o clássico- FIM ; seguindo-se ainda, por remate, uma vinheta ornamental

(a mesma que embeleza o froniispicio).

Tr.idução umito apreciável, feita, segundo diz o P. Jos6 Vicente Gomes de Moura na

sua Noticia dos A'ontimcntcs da lingiia Latina, não por o individuo que tivesse o

nome (que parece fictício) que se lè no frontispício do volume, mas sim por Pedro

Viegas de Novais. Inocêncio, que dá as informações que deixamos reproduzidas,

classifica este livto de raro ; e diz também que os frontispícios que aparecem nos

exemplares não são os primitivos, mas outros qne, por qualquer motivo que ignora,

colocaram em substituição dos primeiros.

H55"2 Eneida do Virgílio Maio, traduzid.i por Josó Vicloríiio Bairelo

Feio. Lisboa: Na Imprensa Nacional. 1^16. In 8.", 2 tomos *H) Xll;jt)7-I e

319 pags. em um vol. E.

As XII pags. prels. do tomo I couteem: froniispicio (pag. I ; a II em branco); Dedica-

tória ao B.irão de Fozcóa (pag. Ill; a IV em branco); e «PKOLOGO.» (pags. V a

XII).

Edição mui cuidada. Já pouco comum no mercado. Óptimo e.\emplar.

3C53 I/Éneide de Virgile, tradiiction iiouvello par M. de l'ongerville. .

(P Suivie dtís Biioolíques el des Georgiques, Iraductions iiouvelles par JL

V
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Ferninand Collet. A Paris, Chez Lefèvre, Librai>e..> 1SJ3. A meio do verso

da ti. do nnte-ioslo : Imprime fur les preaurs mícaniques tlc Bílhitnr et Plon\.

In-a^ijeq. de IV-XI 627-1 pags. K.

As XI pags. prels. coiitiem iiin estudo sobre cVlKUILEliET SES OUVRAUES. •

yíiSá -r-TradnçSo livre ou iiuilação das (íeorgicas de Virgilio Em verso

soKo, E ouUv s mais Composições Poelicr.s. . . Por Anlonio José Ozorio fio

Pina LeilSo. Juiz de Fora ã"Alfaric]cga da Fò. Lisboa: Na Tijpografa Ntinc-

giana. Anno 179 1. Cviii Licenra.,. In-8.° peq. de •25U-V1I pags. K.

3555 LOS DOZE
|1
I.llíHOS. . .-EN ANVEliS .. MI). 1,711. (lõr,7).

(Do frontispício damos a seriiiinte exacta reprodiiçãL' fotoziíicogrnficai

:

LOS DOZE
LI BR os DF.í A
ENEIDA DE VERCI^
H O ' P K I N C I P > ' > K
LOS POETAS L ATT
NOS. TRADVZIDA ENI
OCTAVA RXMA V

VERSO CASTE
L L A N O.

Mo V

-<?^ ôc>

FN ANVERS
Enfifide luan Bcl/ero cfKÍ f-fafçan

MD. LrII.
'

'J lUprudmão de íaumiilw u/unl ou do origiimli

10-12." de XVI pags. (prels.) iniinis. e OiS luinis nitiii iiuim.) l". {j íití.}.

Na primeira das XVI pags. preis. o rusto do livro (acima reproduzido), iia pag. II um
«Soneto.», c seguidamente esles dizeres; ^Durum Patientia Jrango.' ; de pag. Ill a

XII: EL IMPKESSOKia los Leclores.. i<P«OiOOO.»), icguindo se os dizeres

;

'Virgi/ij fiomê cõjtet, vis forte, (eaidi Litcni dematur ligidu l'ir>;!le.- ; nu pag.

Xlll duas poesias em latim: a primeira subordinada ao titulo: >IM NOVAM {6.\\

NEIDOS VEROI-II liause interpretacioiíem Epi-
1| granima.», e a segunda: «IN BAN-

DEAI ALIVD.y ; e de pag. XIV a XVI vinte e quatro tercetos, era tastelliano, ante-
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verso da folha do anle-roslo : Iniprensa Pojudar de MiitUis Caivallw <f- Vieira

Paiva.. . 1S76. In-S." de 294-1 p;'gs. E.

3f)6(l—Vitoria (/V. Ballmar d»).— PKIMEIRA (e SKGVDA) PAltTE
|i
DKL TliA-

TliO
II
DE LOS

II
iJRlSKS

||
DE LA |1

GRNTILIDAD. H A VTOIl Kl. PADliK
FfíAY DALTASAIÍ DK\\ Viloriu, Predicidor de f^an Frantifro de l^^alanuiiica,

,i !/ nutmal de la mefiiia Civdad.
ij
(Marca do impressor

;
gravura em madeira)

\\CON LlCE!sCIA:,\ \\Burcelona, eri la Impienta dt; luari P.dilo

. Marli, por
|i
Francilco Barnola Impreílor, AFio 1702. || Venáenfc eu la mefmu

Imprento, e» la Plma de San latfmr,
\\ y á fti Cofia. In-4.°, 2 l'artes em igual

numero de vols, de Vlll pags. (|irels.) inums., 67í) luims., nnia branco,

fluais, o 1."; 1: l\' pa^ís. (preis.) inums., iiUO iiimis. c mais VI inuuis,.

finais, o 2." E.

As VIU pags. prelãr- lio voiiHiie I compieeiídein : frontispicio : íPioloj^o .'AL LECTOR.» '

Aprovai;ões periiiiliiirio a impressão da obra; duas Decimas de F. Alciiso do Tnixillo

'Cii alabaiiça dei Aiilots, e quatru Sonetos ao mesmo intento, de F. Juan íUt Deza, An-

tónio de la Baja y Cangas, Licenciados António de Tolosa y Vitniia e Fr. Jnan de

Sarria. E as VII pays. innms. finais a «TABLA DE LAS || COSAS NOTABLES, QVE
SE TRATAN en cita Primcra Parte de e! Teatro de ||

los Diofes de la Qenti- 1| lidad..

-As IV p.agí. prels. do volnme II conlcem: frontispicio; .APR03ACI0M «de Lopc

de Vega Carpio, dat.ada de «Madrid a dos de Sptiembrc de mil y rcifcientos y diez y

nneve aiios.» ; e Prologo «AL CVRIOSO LECTOR.> i: as VI pags. innms. finais :

-TABLA
1! DE LAS COSAS

i|
MAS EN COMVNH CONTENIDAS H EN ESTE LIBRO..

O frontispicio cm ambos os volumes é adornado com taijas de pequenas vinhetas ornamen-

tais simetricamente dispostas.

Obra estimada. Edição cuidada, c impressão esmerada e nitida. RARA. Belo exemplar

;

encadcrnaç.Ão (nileira de carneira) da época, bem conservada. -Catálogo Palha, u.o 2690.
^ y/^

:i5bl-VITORIA,
II
nVli AS AHMAS POIiTVGVE-

||
ias gouern,.das pelo Conde // 'fy^ ^ ^

lie Serem
|1
Mariclial deite líeyno alcançarão || do inimigo Cafieliiano na / /

r-ro- 11 uincia da Beira em 2. de
||
Outubro de 645.

Esteír dizerei acham-se no alto da priíneiía página, a preceder o texto da ielat;ão, a seguir

ao qual, e como que a remata-lo, se vêem o registo tipogiáíico e a declaração de Taxa:

ij*l LISBOA.
II
Com todas as Hcenras iiecefsarias. || Na Ofticina de Honiingos

Lopes
II
Rosa. Anno 1645. |1

Taxtio '^^^"^ lielitção em riis. /.is-
|| ôoií. 20.

de Outubro de 1645. |1
(Joelho, líibeiro—-^1-4." de 8 pags. iiiiims., cu sej.T

tim caderno de impiessão de quatro fl'.. rubricado, no pé da frerdc da:,

duas primeiras, respectivamente : j;, f^. fí.

O texto, impreiso com caracteres redondos, abre por uma Jet'n inicial (O) de desenho de

fantasia (gravura eir. maasira).

Opiísculo interessante e de muito valor para o coniiecimento e estudo dos sucessos militares

que põe em relevo. MUITO R.\RO. Bom exemplar.

S5fi2— Vivaldus (Joan. Lud.— áe Moute regrdl). — 2l|lrílim ;i ohub íc Ufritnit

roíi-
II
tritionis fnsiusiii, 1501). ,

iDo frontispicio damos, em fulha aporte, a t.cucta re]i)-oduçuo joto-zincogrnfiro). <J ^ /'

In-4.° do ilrrr ío. numeraias. e X.XXIi iniimeradas, finais. E.

Na frente (verso em branco) da piimeita das tlríf ^S. nnins. o fiòntispicio (acima repro-

duzido foto-zincográficaniente) : na fieiite da ÍO. ij. uma C-piftOlH. 1| •) ^i) tUuf-

triffimii nf c^itimú priuripf im\ fuanuiríi rnluciítru
||

imarciíiíiiii' : lU

nsúpolitnnfi uircrEgriii. g. fim prrpctuS flnranmiô Ba. ; e no verso da

mesma $0. tj. outra (!í)JÍ5t«ln., antecedida da epigiafe : H iíCUCrtltbfl Ur Illfl-
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fliiifira lôfi''" illiiítviffimi et rrrrlfi prin-
1|
ripis 6íil: boiíiini guÈmiirt

mnrfliiciiis fnliitinnim nti] «itf |1 rfflis iirnjinlitniii. giniicifrus inunciu

inris uirtiifíj òotUn
\\
urrfnti jiriíitipis toufílinnis : nftcitfifí} ntcnrius

gCItCrnliã. ; de $C- iij. .i parte çupcrior da frenlc i!:i £0 (Itít. (iiUiiiia das ff.

iiiniis.) o lexlo piopi iainciile dito da (.'bra, que abre por um ^JídlOfllIS, , antecedido

da epigrafe :

<.! (Tnutnlus 6c ufiitivlr cciiilritiniiis : tti ([i\« imiltn nuu-n m- \\ tnbilin

rôiittiiriit : uflín' iiriclTiuin nic filifti lU' ftífi iifriôcrnnti. H^b illiilltif-

rimít nt rlrmctirriími ^viiuipt Sfim : bum liiSíHiirn
||
Itlnrrliionc fnlii-

cinni. íJfi' finlMni 30. liibiniicii niiinlíiiim Sc
il
mcmtf rfrinU orSiuiii

prebirntorií fnfrr ílicoloíiir fifffforfiii.

•I3nn|)it prolaps.

c fecha com o cosluinado- •] $ínÍS. J na parte inferior da frente da inesma í»»

Cirrr. : «igClliS ICCtor Icgí Obfetro. ; na parte superior do verso da mesma f 0.

Clrrr, uma poesia (doze versos) em latim, e seguidamente o registo tipn^ráfico. final,

que damos cm reprodução foto-zincográfica de tamanho exacto :

5"inanfrmjii<}pH« oe verírarc conm lonla.Jmt
pielFum Lugá.pcr Jobanncni oe vínilc.trpetAa
Sõtep(?aiii gneynard.aimonfe falotJ.CD,c«í«.
nono,J>íc*o.fúj.maifis 3uni).

Das 'XXXII folhas inunis. finais, a primeira e a frente da segunda inserem; ff-piT-

toln.
II % ^b rcurrínbn rpo patrcm frntrrm gciljniiiir Iiiboutrum oiimlbum

il
fntrnnim litttrnnij tiitcrpirtcm mbinis jiicbicnto2f. §tcrniu)mu5

ii

br rfiuis bf licllnnci liiifbfin mbinis ^ fnuillrtli!' luimUiiS profíffcr.

;

e o verso da referida fl. 11, ff. 111 a XXXI e frente (verso em branco) da XXXIl a

@rilbUln lllpijnbfttrn., que fecha com os seguintes textuais dizeres:

"•Ifiiiis Inbiilr mirei opnis be ucviíntc conliitioiíiâ iii i)uo linnn

fniu
II
tis biuiiiiuMilo npíriuiitiir iiieiiliirii : i]uc intii lii ucrn ntij ptrfícta

ruoni II
miiiifrunim iiimlntiotic lunimc tliicibnta rfi; biimmnbí niitrn

Irgtiili
i
iiniirEn »fl irbium prclieluU: qiiia impcrfetln itunicronij nufl-

hitin rint :
||
inm fliibcnfi 1' runtrmplfltiii bulirbuicm /t utilttattm

iitiituii X mobiim II iiiiifuicnbi biuiniiciUn ijritu liolucvit pfroptimt

trpliint.

^ Jnus omiitpotciitl bco.

Na composição típogi.ifica, bastante perfeita c esmaltada de lindas letras iniciais (muitas

reproduzindo figurinhas bíblicas ou históricas) de desenho de fantasia (gravura em
madeira), aplicaram -se caracteres GÓTICOS de três corpos.

Livro, no sen gfr.nero, muito apreciável. Bela edição, muito rara. Óptimo exemplar.

Vives íLtíí,?}.—Jutrobiirion ij rniniito pnvn In subibiuin.— Veja-se, no Su-

plemento firuil : Ceri-anlex de S:(!acar.

.'(ri63—Vocabulário ilegli Accaderriioi delia Criisca. Volume primo. Quinta im-

pressione. (\ inlieta alegórica
;
gravura em madeira). In Venezia, M. DCC.

^n f)
Xhl. Âi>presso Francesco Filleii. Con Licenza de' Superiori. e VfiiiiUqxo. In-

^ 4.» gr., 5 vols. E,
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Vocabulário da língua ilaliaua muito estimado. Edição bem executada. Belo exeoiplar,

ostentando uma magni&ca encadernaçiio (inteira) de carneira fina, da época (século

XVII). Nestas optjmas condições, RARO.

cos iu.xta leceplos liiris
||
inlerpietes edineiens. II

NVNC DEMVM EXA- /é^'^ ^ '^

CTISSIMA
II
cura recognitus.. .

|1
(Marca do impiessor, gra\iiia em ma-

deira)
1| VE'SETUSl ÂpuA Cominum âe Tridino MonlúferriiH \\ M D LV.

In-8.0 peq. de 232 Vi. nums. na frenle. E. [perg.).

Na frente da IL 1 o titulo; no verso da mesma li. 1 e na li. II: ^ADVERSVS IN-\\

FANTES IVRISPERITOS, VER || BORVM CVLTVM NON
|| esse aspernandum.. ;

na H. Ill: <INC1PIT BREVE \\ COMPENDIOLVM DE ORTHO-\\ GRAPHIA DOMINl
ÃLBE-

II rki de Rosate.» ; e de ti. 4 a 232 o texto do Vocabulário propriamente dito.

No fim, como que a rematar o texto, o seguinte registo tipográfico :-«Vcnetijs apud
Cominum de Tri- 1| dino Monssferrali.

||
iVl D LV.»

O texto do Vocabulário é imprpsso a duas colns. por página; e a impressão adornada

com algumas letras iniciais figuradas, abertas em madeira. -Muito rara.

3,^65—Vogel (Charles).—Le I'ortugal el ses colonies. Tableau politique et Wrr ^ C>
commercial de la nionarcliie portugaise dans sou êt;il iutuel. Avecdes
Annexes et des Noles supplémer.taires, par... Pmis : GuHlaumin et 0'^,

LibrairesÉditettfs . . . 1S60 (No pé do verso da fl. do anle-rosto : Orléam.

—Imp. Colas-Gardin.]. In 8.° de XII-6í'i pags. E.

As pae;3. prels. V a XII inserem um «AVANT-PROPOS.» (datado no fim : «Paris, le 30

septembre 1850. ).

.H566— Volnoy ((7oi!sí.-i'>o«iO!>Chasseb(ef de).—Les Ruines, ou Médilation sui'

les révolutions des empires, suivies de la Loi nalurelle, par C.-F. Vol-

ney. . . Bruxelles. Libtairie Phitosophique. . . 1S30. (No verso da 11. do anle-

rosto, a meio: Imprimerie de Louis Tencé, a Bruxelles). In-8.° de 358

pags. E.

Obra estimada. Edição nitidamente impressa ; ilustrada com um frontispicio alegórico,

retrato de Volney e uui Tableau du Ciei Astrologique des Ancieiís... (gravuras a

buril).

35(j7 Voyage en Syiie el en Égyple. F'endanl les années 1783, 84 et 8õ_ ^^^{P "^

Troisième édilion, Revue et corrigée par Tauteur ; augmentée. . . Paf...
^^^

A Paris, Chez Dugour et Durand, Libraires. . . An VU (1799). In-8.°, 2 vols.

de IV-X-47S e IV-452 pags. E.

Das X pags. prels. do volume 1, as IV primeiras inserem um «AVIS DE L'ÈDITEUR...
e as VI imediatas o .PREFACE.»

O volume I é enriquecido com duas Cartas geográficas e uma Vue du Sphinx e outra

Vue des Pyramides de Djizé ; e o volume II com uma Carta geográfica e uma Vue de

la Cour quarrée du Temple du Soleil, à Balbek, um Plait do mesmo Templo e uma
Vue des Ruines de Palinyre dans le De'sert de Syríe, tudo primorosamente gravado a

buril em chapa de metal e impresso em separado (ff. de gr. formato, desdobráveis);

As Vistas ^oram gravadas, respectivamente, por Delignon, L. Carreau, Courbe e

Qiraud 1'Ainí.

356fcl— Voltaire (François-Marie Arouet de).— Chefsd'aíuvre de Yollaiíe. Purif, • '^~'À •^~ O
Chez J. P. Aillond, Lihrctire... i8'22. (A meio do verso da fl. do ante- ^ /

rosto: Imprimcrie de Rignoux). In-12.", 5 tomos de IV-215, 1V-'213-I, IV-

197, IV-2l'6-I e IV-230-I pags. ern dois vols. E. .— A'

3569 £ssai sur les moeurs et Tesprit des nations. Paris . Garnery . ,

.

,/ O ^^ O
1837. In-8.° peq., b vols. E.

^4^0
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J/

3570-

—

— I/A Heurlade, ii.ir Monsieur ile Vollain-. Noiívellt; édition, Enri-

(íhie de Figures. A Anislcrdnm, Chc: Françnú rHonon':. M. DCC- LXVI.

(2 Ú In 8.0 peq. de xNiij-HÍKMI pags. E.

Edição ilustrada coin o retrato de Voltaire e diversas gravuras a buril. Pouco frequente.

3571 Histolre <le (,h,'irles XIÍ. Hoi de Siiode. Par Mr. deVií*.Avet;

de.s Anecdotes .siir le C'/.;ir Pierre Premier, 6- plusieiírs Piéces rehitives à

HHistoire de Charles XII. A Ctnere, Chez /c.t Freres Crnmir. M. DCC. LXVI.

In- 12." de IV-SSn pngs. E.

o frontispício é iiiiptesso a pielo e veiDielho. Boa edi;ão. Kara. Exemplar cobi ei:c. da

época.

357'2 GBuvres coiuplòles de Voltaire avec des remarques et des notes

historiques, scienlifiques et Utl(Taires, par JiM. Augiiis, Clogenson, Dau-

noií. Loiíis dii Bois, Étienne, Charles Nodier, etc. SIÉCLE DE LOUlS XIV.

Paris : Delmtqle Frrres... M. DCCC. XX\7. In-8.o, 3 vols. de IV-xxviij-515,

lV-484 e IV-502 pags. E.

Estes três volumes compreendsni o Siécle de Louis XIV. Boa edição ; adornada com uma

bela eravura a buril reproduzindo, dentro de pequeno medalhão, o busto de Vol-

taire (Dessiné et Qrmé par Aug. S.' kubln d'apri% le Baste fali par Houdon).

3573 Siècle de Louis XV. Histoire du Parlenient de Paris, par Voltaire.

C) O Paris, Fh-min Diduí Frè<-e«.. . 1850. In-S." de lV-Il-504 pags. E.

Edição ilustrada com uma gravura a buril reproduzindo um bom retrato de Voltaire

(J Copwood scntp.^ ).

//

^/loo

típ'

/ /—/ ^-^ 3574 Theatre. Paris. Garrtery... i827. (No pé do verso dos frontispi

iiyj*^ cios : Pom, /w;í»'íniene (ie Coíso«). In-12.°, 9 vols. E.

SV/'

cios : Paris, Iniprimerie de Cossonj. In-12.°, 9 vols.

•tó75-VOYAGES
II
DE BENJAMIN"" DE TUHELLE, || AUTOUH DU MONO,

||

COMMENCÉ L'AN' 1173
jj DE JEAN DU PLAN CARPIN,

||
EN TARTABIE.

||

DV FBEHE ASCELIN ET DE SES COMPAGONONS
1|
VERS LA TARTARIE.

II
DE GU1LLAL'ME DE HUBliUQUIN, EN TARTABIE ET EN CHINE, EN 1253.

II
SUIVIS

II
Des addilions de Vincent de Beauvais et de 1'hisloire de Gull-

launie
|| de Nanjiis, pour l''éclaircissement dos précédents voyages.

||
(Vi-

ntieta)
|!
PARIS, || IMPRIME AU FRAIS DU GOUVERNEMENT ||

POUR PRO-

CURER DU TRAVAIL AUX OUVRIERS TVPOGRAPHES. 1|

—— |1
AUUT

•l83a-ln-8.° de lVà96. E.

Livro, pelas curiosas relações que encerra, muito apreciável. RARO. Belo exemplar, só

aparado A cabeça.

Voyages (Les) de Loys Bartheiíie. ..—Veja-se: Leon Afii:ano {Jean).

3y7(i-VOZ DO CHRISTÃO (A) ||
PUBL1C.^Ç.\0 MENSAL ||

DIRIGIDA
||
PELO

II
PADRE ARTHUR EDrABDO D'ALMElb\ BRANDÃO

||
CAPELLÃO MILl-

/ - TAR
1, II

COM A (:OLLABORAÇ.\0 1| HE
||
THEOLOOOS DISTIN-

//// a; ^' CTOS, ECCLESIASTICOS JLLUSTRADÕS E ESGRIPTORES CATHOLICOS

II
^-=nr^

11 VOLUME 1
II
(Vinheta ornaniontal) || PORTO || TYPOGRAPHlA

DK FRAGA LAMA BIS || 38, Roa db S. Miouel, 40 ||

—
ll
1884-85.—In-á."

fjr. ou foi. peq., 2 Anos em igual numero de vols. de 300 e 3ti8 pags. E.

Publicação mensal, no seu género, interessante e apreciável. Insere colaboração, em
prosa e verso, de considerados poetas e prosadores contemporâneos, e é ilustrada com

^0
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várias gravuras em madeira r<:proUuzin(lo quadros celebres, leltatos, etc. Estimada,

Belo exemplar dos dois primeiros anos. -Silva Pereira, O Jornalismo /jortiiguez. (1)

pag. 178.

\fSÍ

3577—Walenburch {Atirianum et Vetrtim rfe).—De conlroversiis Tiaclatus ge-

nerales, contracli per .. Batavos... Parisiis, Apud Nicolaum Crapart...

M. DCC. LXVIII. ln-l-2.0 de XIÍ-BIOVIII pags. K.

Obra curiosa e estimada. Edição que Brunet não menciona. Pouco comum. Bom exem-

plar.

3578—Wallon (A/, ií.).—La vie de Jesus et son noiuel hislorien, par... Pa-

ris : Hacheite et C'«. . ISBi. (No verso da fl. do ante-rosto : Parist.— lmpri-

merie GénéraU de Ch. Lahure). In-S.o de IV-Í28 pogs. E.

Juntamente, na mesma encadernação, está a seguinte obra: 'Rifutation rationelle de la

Vie de Jesus, par Amédée Jourdain. Seconde édition, revue et augmentée. ISã4.

Amicns: Chez Leonel-Herouart...» lu-S.o de 20 pags.

.''579—Warville (Brissot (?«).—Théoiie des Lois criminelles, par... Nouvelle

Editiun revue, reclifiée et améliorée d"après les travaux subséquenls de

1'auleur .. Précédée d'une Lettre sur l'ouvrage par lé président Dupaly,

et sulvie du Sang Innocent Vengé, ou Discourssur les réparations due.s

;uix accusós innocents. Paris, Áillauã, I8H6 (No verso da ti. do anle-roslo:

Paris.— linprimerie et Fonderie de Bignoux). In-8 ", 2 vo!s. de IV-VI-xxiij-

•Í04 e lV-378 pag.s. E.

As primeiras IV pags. prels. do vol. I compreendem o ante-rosto e o rosto ; as VI pagi.

imediatas nm .AVIS DE LÉDITEUR.. e a .LETTRE ijDU PRÉSIDENT DUPATY
11 A M. BRISSOT DE WARVILLE.. (datada de ^Bordeaux, le 3 juilltt 17S1..) ; e as

xxiij pags. imediatas o .PRÉFACE DE L'AUTEUR..

3580—Weiss (Colonel de).—príncipes philosophiqiies, politiques et uioraux
;

par le. . . Quatriènie édition. Bruxelles. Meline, Cana et Compagnie. . . 1838.

In-8.» de 1V-468-II pags. E.

De pag. 1 a 10 decorre um .PRÉFACE.» ; e nas II pags. finais a «TABLE DES MA-
TIÈRES..

3."j81—Weiss (jU.).— Biographie universelle ou Dictionnaire historique, conle-

nant : I.a nécrologie des hommes celejires de tous les pnys, desarticles

consacrés a l'Histoiie générale des peiíples, aux batailles méniorahles,

aux grands événemenls politiques, aux dixerses scclos reiigieuses, etc,

etc. Depuis le conimencement du monde iiisqu'a nos jours, par une So-

ciété de gens de lettres sous la direction de M. Weiss, blblioliiécaire a

Besançon. Nouvelle édition. Paris: Fume et C'« Libraires-Éditeurs ..

0) A. X. DA SILVA PEREIRA
,;

-^^ O JORNALISMO PORTUGUEZ
;
Resenha chronologica de todos os periódicos portuguezes [; impressos e

publicados no reino e no estrangeiro !l desde o melado do século xvii ate á morte do

saudoso Rei D. Luiz I
j] bem como dos jornaes em lingua estrangeira li publicados

cm Portugal durante o mesmo tempo. ;:
|| EXTRAHIDA :i

DO |1 Diccionario

jornalístico Portuguez
||

|| LISBOA :i
Timgraphia Soares

;; RUA DA M\ODA.
LENA, 174 11 1895 (Na capa da brochura : 1896!] Antiga Casa Bertrand-José Bastos

l|

73. Rua Garrett, 7511 LISBOA). In-S.o de IV-IV-235 pags.

//^o

o o

Óõii.éPo
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C

50

M DCCC XTA (No pé do verso da 11. do anle-roslo: Paris.— lmi»-tmerie de

U. Fournier etC'...). In-8.° max., 6 vols. de VJl-TCS. )Y-7fi8, IV-H40, IV-

640, lV-69tí e IV- 640 pags., a duas co)s. E.

Do Sfgiindo volume em diante, o texto remata sempre com o seguinte registo tipográ-

fico : ..BESANÇON, IMPRIMERIE DE CH. DEIS..

Obra importante e por isso de bastante valor. Boa edição, enriquecida de numerosos

retratos, gravados a butil em chapa de aço pelos melhores artistas do género da

época : Bossclman, Bourgeois, Oeoffroy, Hop\í0od, François, Wolff, Fournier, Au-

dibrand, Nargeot, Maud.iison, Jacquemin, etc, além de outros retratos litogratados_

todos primorosamente executados e impressos em separado em óptimo papel carto-

lina. Nesta copiosa colecção de retratos encontra-se o do nosso grande épico Luis

de Camões (gravura por Audibrand). Magnifico exemplar; encadernação da época,

com a lombada ornamentada a oiro, em estilo romântico.

3582—Wey (Fraiidsc).— I.es anglois chez eiix, par,.. Nouveile édilion revue,

et augmentée. Paris: Michel Lévij Frére*... íS57. (No pé do verso da H.

do iinle-rosto : Foinsy.—Ti/fcgrajhie Ãrbteii). ln-8.° de lV-319 pags. K,

3583—Whifo (^.-D.)— Histoire de la lutte entre la Science & la Theologie,

V) par... Traduit el adopte p;u- MJ'. H. Varigny et C. Adam.,. Paris: Gutl-

laumin et C.'' , ÉdUevrs dn Jovrnal des Économistcs. .. 1S9í> (No fim do vo-

lume : Tours.— linp. Deslis Fréres, me Gamlette, 6'.) In-S." de IV-.i3(;

pags. E.

3584—Wiéland (C. Jlí.).- .Musarion, ou la 1'hilosophie des Graces, poúme en

trois livres. Traduit de Tallemand de Wièlund, (par M. Laveaux—informa

^ Barbier). A Pans, Chez Diianx {el) Patris, In.prinicur . . . An 17/ (179!)).

^
In-12.'' de 177 pogs. E.

As pags. V a xxxiv (assim nums.) inserem: "A M. Weiss, receveur des impositions, a

Leipzig.» -Tradução estimada. Edição não mencionada por Barbier j ilustrada com

uma gravura a buril em chapa de cobre (O. Kok deita.- Ruotte sculp.),

3585 OB£RON,
1| POEMA de WIELAND

; |1

"

1| Tomo I. J |1

(Vinheta ornamental; gravura em madeira) || PAPIS. !! » \\
Anno de

i8o2.— In-8.°, ii tomos de IV-jv-l.^iG e IV-153 pags. em um vol. E.

As jv pags. prfls. do tomo I inserem uma Advertência ou Preambulo do traduclor "A

QUEM LEIÍ.-

Traducção apreciada, devida a Francisco Manoel do Nascimento (Filinto Elísio). Edição

original, RARA. Belo e.xemplar.

V

ò

3Ei8iJ— Wilson (T. íi.)—Narralive of a Voyage round the worid; comprehending

au account lhe wreck of the ship «Governor Read», in Torres Straits ; a

C 'c^ iJeeoription of the British seittlements on lhe coasts of New Holland,

more particularly Raftles Bay, Melville Island, Swan liiver, and King

George's Sound.. with on Appendix .. By... London : Piinted for Sher-

wood, Gilhcrt, c& Piper... 1S.",5. (No verso da ti. do ante-rdsto: London:

Gilbert & fínin^kn, piiiders). In-S." de XV-349-1II pags. e um mapa E.

As XV pags. prels. contêem: ante-rosto; rosto; Dedicatória a Sir Henry Duncan; 'PRE-
FACE (subscrito e dalado no fim : -T. B. Wilson. !| London, !i

October 20th, 1835..)

;

e o ..CONTENTS. (Índice).

3587—Wiseman (.Yiaiíis).— Discou is .sur les rapports entre la science el la

jjff, Q réljgion révélée prononcés a Home par... Publiés par M. de Genoude.

'f/í
*•* édilion Revue et coriigée par 1'auteur. Paris, A fíoy(r, Éditew...
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^/fíe>o

/4^

jI84S. (No verso (ia (1. do aiite-rosto : Paris. —Imprime) ie de Cosauí). . .).

ln-8." de lV-xlvij-40i pags. E.

Acompanhada de Irei estampas e um mapa a cores (lôlhas desdobráveis).

3;iS8—Wood lAnlhomi n).—ATHEN.K OXONiENSIS. ||
AN H EXACT HlST01;V

:1

OF AI.LIITHE AVRITERS AND RISPPS HAYE HAD THEIH EDUi ATION

II
IN THE VMVERSITY OF OXFORD. ||

TO WICII ABE AOnEb
i| 1 IlE

FASTl,
I!
GR

II
ANNALS OF THE SAID UNIVEHSITY. ||

B\
||
ANTIIONV A

WOOD...
II
A NEW EDITION, WITH ADUn lONS,

1|
AND A CONTINUA-

TION
II
B PHILIP BLISS,

||
.. . || LONDON :

||
1'RINTED FOR F. C. AND J.

RIVlNbTON ; LACKINGTON, ALl.EN... ||
181H. (No final dos lemos I e II:

«T. Bensley, Prinler,
||
Bolt Court, Fleet Street. London.». e no final dos

lonios III e IV: «LONDUN :
|| 1'RINTED BY TIIOMAS DAVISON, WHI-

TEFRIABS.»).— In-4.» gr., 4 lonios de Iti-lV-clxxvii pags. e 788 cols.,

além de II pags. inunis. finais o l.°; 912 cois., IV pags. e mais 51'0 cols.

o i.° ; lY pags. e líãO cols., além de uma pag. inum., final, o 3.° ; e VIII

pags., 1082 cols., uma pag. em branco e duas inums., e mais IV pags.

inums. e 502 cols., além de uma pag. inum., final, o 4." E.

Obra iiiiportanie e muilissirao estimada. Edição de esmerada execução tipográfica, uma das

mais completas. RARA. Oplinio exemplar. — Brunei, Mait. du íibr., tomo V, col. 1474.

Os tomos segundo e quarto compreendem duas Partes, com os respectivos ante-rosto e

rosto.

3f)89—Wood (.?/)•*.).—l.ady Isabel, por Mrs. Wood. Romance traduzido por

iM. J. B. L. B. Macau: Tijpotjraphia Mercaniil, 18S2-S3. In-8.<>, '2 vols. de

324-111 e II-300-11I pags., em um tomo E.

Na pagina 5 do volume I vem uma Carta- Dedicatória da tradutora a sua irmã, datada e

subscrita: «Macau, 24 de fevereiro de 1882.
{{
MARIA.

>

.'loliO— Wooiston (rAomcí«).— Dis.jours sur les miraelís de Jesus Cliiist. Tra- /^
duits de Tanglois de Woolslon. Nostrum est ttaitas componere lites. {S. / r^ ^ O
inà. do logar da inrpressão). Dixhuiítème S'ècle. In-8.° peq., 2 vols. de XII-

2(51 e VllI-239 pags. E.

As XII pags. prels. do vol. 1 compreendem: frontispício; «AVERTISSEMENT.» ; e De-

dicatória *A MONSEIGNEUK \\
L'Evésqle Dt Lo.ndres.», datada e subscrita no fim :

•THOMAS WOOLSTON || a Londres ce 17. Aml 1727. .j e as Vlll pags. prels. do

vol. II: frontispício e Dedicatória 'A MONSEIGNEUR\\ L'Evíísql'b de Saim Asaph»,

subscrita pelo mesmo autor e datada: «á Londres ce 14. May 1728.»

3.".9t- Xavier {S. Francisco).- S. FBANCISCI
||
XAVIFRII

||
E SOCIETATE lESV

li
INDlAlíVM APdSTOLl

||
NOVARVM

||
EITSTOLARVM

(j
LIBRI SEPTEM

li
Nunc piimúm ex autographis, partim Hií-

||
panicis, parlim Lufitanicis, '/0 -^'^í^ (O

Latini-ll late & luce donatiii A PEDROPOSSINOEIVSDEMSOC. IKPtqueiia
/^'-'^

vii.heta ornamental representando um serafin
;
gravura em madeira)

!|

ROM.E, Ex T\pographJa Varelij. MDCLXVII. {16B7) || || SYPERIO-
r.VM PERMISSV.— ln-8.» de XVI pags. (prels.) inums., (550 nums. e mais

XVII inums., finais. E.

As XVI pags. prels. conteem : na pag. I o frontispício com os dizeres acima reprodu-

zidos ; a pag. II em branco; de pag. Ill a VII a Dedicatória, epigrafada; *EMi-

NENTISSIMO ET REVERENDÍSSIMO
1:
DOMINO

;; SFORTI/E PALLAVICINO
il

S. R. E. CARDINALI
II
Peíros Poffinas è Societ. Iesv, Feiicitatem.'; de pag. VIU a

XIV o Prafatlo Interpretis, antecedido da epigrafe: «REVERENDIS PATRIBVS
|1
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Kl CARISSIMIS rRATRlBVSIlSOCIETATlS ]ESV.\\Petras Pofflniis ex emttm

Societaíe \\
Saliitein in C/irífto verain ; na pag. XV a Licença pira a impressão

(datada e subscrita: •... Datuui Rorns 2-, Novem- J bris tbbb.\\Ioaiincs Pautas

Oíiua.y) ; e na pag. XVI duas outras Licenças permitindo a impressão do livro.

De pag. 1 a 055 decorre as Epistolas de S Francisco Xavier, que fe<liam com o usuaL—

.. LAVS DLO. ; e nas XVII pags. inums. finais vem: AD EPISTOLAS NOVAS
1)

S. FRANCISCI XAVIERII
II
INDICVLVS EXEOITlCVSll guo ad /Insulas, quoties

vlfum eft neceffarium, \\ nonnlla cleclaraiitur utilia fcitu Lectoríbus -, a que põe

remate o referido e Hsual-<LAVS DEO
Compilação epistolar de inuilo interesse e valor para a história das Missões da tompa-

nliia de Jesus nas índias Orientais durante parte 054I-I542) do século XVI. Estimada.

Edição desconhecida a Brunei, MUITO RARA. Bom exemplar.

Veja- se: Carias qve os padres da Companhia de lestis escretierão do

/u

lapão <f China. ,

.

3592- Xavier Botelho ÍSf6«s<í«o).—liESUMO II PAPA SERVIU DE IiNTRODU-

CÇÀO
II
Á

II
MhMORlA ESTATÍSTICA || SOBRE OS DOMJNIOS PORTUGUE-

^ ZES|!NA|| At RICA ORIENTAL
II
POR U SEBASTIÃO XAVItRROTELHO.

11

(Escudo nas armas reais portuguesas)
||
LISBOA:

||
NA IMPRENSA NACIO-

NAL.
II

1H34.
II

—
->ií-—

II
Com Licença. In-S." de 85 pogs., afora três em

branco, finais.

MEMORIA
II
estatística

|| Sohre || OS DOMÍNIOS PORTUGUE-
/ES

|]
i\^. 1

II
AFRICA ORIENTAL

||
por

1|
Sebastião Xavier Botelho

|1
Par do

Reino.
II

-=-:í=- ;.!.«i,)n II Na Typ. de José Baplisla Morando
||
1835.—In-8.0

de 11-400 pags., além de uma de INDEX DOS CAPÍTULOS, uma em branco,

uma de ERRATAS e outra tnri bianco, finais, e seis eslampas (litografa-

das) de grande formato, impresfas em separado (ff. desdobráveis).

SEGUNDA PARTE
|| UA ||

MEMORIA ESTATÍSTICA . . . |1
LISBOA

1834 E 18:».
II
==

II
CONTENDO A RESPOSTA A' CRITICA FEITA A

II
DITA MEMORIA,

II
K INSERTA NA H

REVISTA DE EDIMBURGO 1| A\»

130
II
DE JANEIRO DE 1837.

1|
(Peq, vinheta ornamenlal)

||
LISBOA

li 11
NA TYPOGRAFIA DE A. J. C. DA CRUZ. 1|

—~
|1
RUA LARGA

UK S. FOQUE N." 60.
1|

|| 1837.— In-S." de 110 pags.—^s três obras

em um volume, E.

As seis estampas litográficas (J. Fausl' fedt.—Lith. Rua Nova dos Maríyres N." 12) que

enriquecem o segundo volume reproduzem: 'LOURENÇO MARQUES (Balda) \\

Planta levantada ntlimamente
\\
{em 1S25)

\\
pelo Capitão Owen da \\

Marinha Brl-

tanlca.x-' Plano do Porto || de \\ INHAMBANEW na \\ Africa Orieiital\\ IS27.'>-<Antiga

Casa de Barthotomeu dos Martyres, lt
Portuguez que militou na índia fi na Africa

Oriental..." -<Plauo\ de
;

QUELLIMANE
|| «rado em 1827 '—«Piarão dos Portos"

de
II Moçambique, Conducia c Mocambo 1! levantados em 1823 a 1826 pelo Capitão ',

Owen..-e Planta da lllia e Perspectiva da Cidade
,
de \\

MOÇAMBIQUE.»

Jiiittamenie, na mesma encadernação, enconti am-se ainda os seguintes trabalhos literá-

rios de Xavier Botelho

:

^

"ESCRAVATURA,
II
BEMEFICIOS QUE PODEM PROVIR As NOSSAS POS-U

SESSÕES D'AFR1CA DA PROHIBIÇÃO DAQUELLEfl TRAFICO: [j PROyfCrO
DE HUMA COMPANHIA COMMERCIAL QUE PROMOVA E FOMENTE A
CULTURA E ClVl-\\LlSAÇÃO DAQUELLES D0MIN10S:\\ OBRA POSTHUMA
1' DE ;| Sebastião Xavier Botelho

i;
OFFERECIDA AO || Corpo do Commercio Portu-

guês. ': (Peq. vinheta ornamenlali
||
LISBOA: NA TYPOORAPHIA DE JOSÉ B. MO-

RANDO.
II Rua do Moinho de Vento n.o 59.

Ij
- 1840.— In-S.o de lX-41 pjgs., além

de uma em branco, final.
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/^^^

As iX pags. prels. compreendem: írontispicio ; "AVISO DO EDlCTOR.' : -De-

(1icaloria.> ; e »Prologo.>

•AO DUQUE DA TERCEIRA. |1
Amomo Josí ue Soi /a Masoei. f- Mbnbzis Sevírim

K Nekoxha.. (No fim:)--LISBOA; NA IMPRENSA NACIONAL. 1835.-In-fol. peq.,

uma fl. , ou sejam duas pags. inums.

Obras muito apreciadas e j.í pouco comuns no mercado. Bons e.\emplarcs. .•

3592 A Ontro exemplar da ifemoria E^taUstica Sobre os Domínios portu- ^ p!, O C>

fjuezes. li.

3593— Xavier de Goyeneche (Francisco).— (ioineicio de Holancki, o el gran

thesoro historia y politico dei ílorecienle comercio, qve los holandeses

tienen en todos los Estados, y Senorios dei Mundo. Qual e' el modo de

hacerle. su origen, sus grandes progressos, sus possefsiones, y govierno

en las índias Como se han hecho Duenos absolut( s de todo el comercio

de Europa, y quales son las Mercaderias convenientes para el trato Ma-

rítimo. De donde las sacan, y las considerables ganâncias, que en el ha-

cen. Obra tan curiosa como necessária, para todos los Negociantes, y muy
útil para establecer lo Comercio seguro. Truducido de frarices en Espailol

por Don Francisco Xavier de Goyeneciíe, Marques de Belzunce... Con

Privilegio. En Madrid, Por Carlos Hov. Ano do 1746. . . In-S." peq. de

l.XXIV pags. iprels.) inums. e 31'2 nuras. E.

Obra, no seu género, muito interessante. Tradução estimada. Edição RARA. Exemplar

com o frontispicio em copia manuscrita, e falto da terceira ti. prel.

3594-Xavier de Matos (/o((o).-HIMAS 11 KE || JOÃO X.WIER II
DE MATOS H

ENTKK 08 Pastores , da Aecadia Portuense 11 ALBANO ERITHBEO
\\

DEDICADAS A MEMOIUA || do Grande
|1
LUiZ DE CAMÕES Ij PFilNClPE

||

DOS Poetas Portuguezks
||
DADAS A' LUZ

|!
POR

||
CAETANO DE LIMA

E .MF.I.LO,
II
T0^^0 PRWEIRO. •': Xuva edição.

||
LISBOA || Na Typogba-

PHIA DA Academia R. das Sciencias.
|I
182; |]

Corii Itcema ria CorninissCto

de Censura.
\\

li Vende-se na loja da Viuva Berlrand e Filhos. —
In-S.» peq., 3 vols. de V1-312-I, YI-362-V e Y1-27Í-VI pags. E.

Obras poéticas muito apreciadas. Edição esmeradamente executada; impressão nítida so-

bre bom papel de linho. RARA. Belo exemplar ; ene. (inteira de carneira) da época.

A edição primitiva do Tomo 1 das «Otras poeticas> de Xavier de Matos, foi dado á es-

tampa em .LISBOA ]; Na Regia Oihhina TvrooRAF.CA i| ANNO MDCCLXX. ', Com Li-

ceriça da Real Meza Cenforia.', e consta de um S.o peq. de VI-312-IU pags. (reim-

presso no .PORTO
II
Na Otlicina de CLAMOPIN DURAND, || Grouteau, e Compa-

nhia. Anno de 1773. |: Com Ucença da Real Meza Ceiíjoria.', e constitue um 8.0

peq. de iV-3!2 pags., vindo na terceira das pags. prels. um •PROLOGO.» do edi-

tor ou colector das Poesias Caetano de Lima e Melo) ; a do Tomo II : Ibld., na

mesma Offic. Tipogr., ANNO MDCCLXXV
|1 Com Licença da Real Meza Censória.,

in-S.o peq. de IV-343-V1 pags., ocupando a terceira pag. prel. um novo «PRO-
LOGO.» (lo referido eaiíor Caetano de Lima e Melo;-e o Tomo III: Ibid., ibld.,

M.DCCLXXXV, in-8.0 peq. de ?

3.-.vtr,—Xavier de Oliveira (/'Vanmco). -CARTAS |1
FAMILIARES, HISTÓRICAS, J, /L/õ

POLITICAS, E CRITICAS.
|i
DISCURSOS

||
SÉRIOS E .lOCOSOS. || DEDICA- // ^^£:jC>

íiOS .\ EXCELENTÍSSIMA SENHORA
1|
CONDESSA DE VIMIOSO.

!|
POR í^

' FRANCISCO XAVIER DE OLIVEVRA.
||
Cauní.círo Vro^heno An Ordem

[[

de y. S. Je!vs Christo.
\\ TOMO I. ||

AMSTERDAM
||
1741.

|1 || LISBOA
1855. (No verso da II. do ro.stn, em tiaixo : «1 YPOtJRAPHIA DE SILVA.

|i

<í?^

^P^
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Bm rffli! Povrndorea n." SI T,«). In-lti.", 3 vols. di; Vl-l3l4-VIll, VI-Ô79-

XVII e V-413-1I-57-XIII-XII pa^is. E.

o grupo das 57 pags. que se achniii, com nuinernção especial, encorpadas no volume III

inserem, com frontispício próprio :

«VIAGEM II
Á ILHA DO AMQR : S ESCRITA A PlllLANDRO || E DEDICADA

|| AO
ILHISTRISSIMO SENHOR II Diono de Mendoça Coile-Real.

|| POR || FRANCISCO
XAVIER DE OLIVEIRA

I!
Ca ra/Ze/ro Professo na Ordem de N. S.WJesu Christo.[\

HAVA.
II
M. DCC. XLIV, || |! LISBOA 1S55..

e as XIII pag. imediatas; «Noticia de Francisco Xavier
I|
d'01iveira.>, snbscrita no fim;

-J. H. Cunha Rivaka.>

Colecçiio epistolar nniito cuiiosa c estimada. Segunda cdiç.ío, jA pouco vulgar. Bom
exemplar.

A edição primitiva, muito rara, foi cslam|)ada em Haya, 1741-42. Consta de três vols. em
formato de 8.o peq.

3596 MBMOIRES
||
HISTORIQUES, POLITIQUES,

||
ET LITTEíUIRES,

CONGERNANT li LE PORTUGAL, H
ET TUUTES SES II DEPENUENCES.

||

P ^ AVEC LA
li
BIBLIOTHEIJUE

|1
DES ECRIVAINS

|1
ET DES llISTORIENS

||

DE CES ETATS: 11 PAU Mh. CHEVALIERU
||
DOLIVEYRA.

||
Geimtil-

HOMME iPoRTUGAis.
|i
TOME PREMIER.

|1
(Peq. vinheta oinamen(al)

|| A
LA HAIE. Chés ADRIEN MUETJENS, |1 M. DCC. XLlIl. lii-8.° peq., 2

vols. cie XXVI pags. de prels. e 884 de texto o 1."
; e XVI pags. (inunis.)

de prels. e 884 de texto (nums.). o %° E.

As XXVI ))ags. prels. do volume 1 compreendem : frontispício, impresso a preto e vermelho

(pag. I; a II em branco); em caracteres itálicos, o «AVERTISSEMENT || DE|| L'ED1-

TEUR.» (pags. iiij a x ; as xj c xij em branco) ; -EPITRE li DEDICATOIRE. || A SON
ALTESSE RO- II

YALE L'INFANT
||
DO.M EIVIMANUEL

|1 DE PORTUGAL &c, || &c
&c,., subscrita e datada no fim ; -DE VOTRE ALTESSE || ROVALE || Le plus hunible,

& le plusllobeifrant Serviteur || LE CHEVALIER
|| D'OLIVEYRA. Mm/tórdam i;.

No- li
vembre 174o-* (pags. XIII a XXII; innms.) ; e, em caracteres itálicos, o «PRE-

FACE.. (pags. XXIIl a XXVI; também ii.nms).-E as XVI pags. prels. do volume U :

fiontispicio, impresso a preto e vermelho (pag. I ; ali ehi branco : ««EPITRE
i|
DEDI-

CATOIRE.
|1 A SON EXCELLENCE

II
MONSEIGNEUR FRAN-||ÇOIS XAVIER DE

ME-llNESES, COMTE D'E || RICEVRA &c. &c. B:c.. (começa pela fornmla : «Mon-
sKiGNEUR.., e fecha; «MONSEIGNEUR, :1 DE VOTRE EXCEL-

|i
LENCE

[i
Très-

humble 61 três- 11 obeifrant Setviteur |1 LE CHEVALIER
1|
D'OLIVEVRA. || /Im/terdam

jo. Jan- II
vier i7ii.>) (p.ig. Ill a X), em caracteies itálicos, o «PREFACE.» (pags. XI

a XIV); e, também em caracteres itálicos, a «TABLE
||
DES

||
MATIERES.»

O volume I conta XIII Capítulos, o ultimo dos quais subordinado á seguinte epigrafe :

'Mémolres fur toas les Auteurs Portugais, Q || de ceux de toutes les Natioits, çu!

ont é-
II
crlt expressemeat du Royaume de Portii-

i,
gal, & de tous les Pais de fon

Domaine, \\ avec la iiotkc de la plãpart aes Manuf- 1| cripts 6> des Livres Anonymeê,

qul ont\\ raport à la même Hiftolre du Portugal >•

E o volume segundo XII Capítulos, o ultimo dos quais epigi;ifado:

tMemoires fur tous les Auteurs Portugais, \\(y de ceux de toutes las Nations, qul
\\

ont écrlt du Royaume de Portugal, (yWde tous les Pais de fon Domaine, avec la',

defcription de ta plãpart des Manufcripts.
|i
£< des Livres Anonymes, qãl on rapport

u la même Hiftolre du Portugal.»

Na composição tipográfica, nmíto perfeita e embelezada de Ictias iniciais de desenho de

fantasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais, empregaram-se caracte-

res redondos e itálicos de vários corpos.

Obra ínteressautissínia a vários respeitos, e nmíto estimada, como justamente o são todos

•os trabalhos literários do autor. Edição piimitiva, e também única dada á estampa

até agora ; MUITO RARA. Belo exemplar.
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3597 MEMORIAS
li DAS II

VIAGENS
|1
DK

|i
KHANCISCO XAVIER

||
DE

(n.IVEVRA,
II
CiYolleyro Fidalgo da

||
C;v/.a de lua M;igcltude, Ofiicial do ^ 3OÂO O

Nu-
II
mero dos Coutos do Reyno e Caza, o Se- ||

ciel;irio do Conde de Ta- -^
rouca l'lonipotenoiaiio de Portugal na Corte Ceíjrea.

||
DEDICADA AO |l

Excelleiíliílinio Senhor
|| DOM JOSEPll DE POIHUGAL

||
Conde de Vi-

niiozo &c. &c.
II
TOMO I.

\\
(Ptq. vinheta ornamental)

||
Â AMSTEIIDAM,

II
MDCCXLl.— ln-8.''peq. de XII jiags. (pruls.) inums., e 397 nums. e mais

XVIII inuiiis. e uma em branco, finais, E.

Na primeira das XII pags. prels. o ítontispicio (cujos textuais dizeres acima repiodLzimost,

impresso a prelo e a vermellio ; a pag. 11 em branco; de pag. III a VI a «DEDICATÓ-

RIA. AO EXCELLENTISSIMO |: SENHOR DOM JOSEPH DE
;,
POKTUGAL, CONDE

DE
II
VI.MIObO. ... iconieça pela formula : <ExtKLLhNTissi.MO Se.vhor,., e fecha : «Criado

de Voffa Es- ;: cellei:cia.
;i
FRANCISCO XAVIEI: DE J OLIVEYiíA. ;

Amfterdain u. de

No 'jvembro de 1740.»); de pag. VII a XII o .PROLOGO
|1
AO || LEYTOK.: e nas

pags. XIII e XIV, em caracteres itálicos, a .PROTESTAÇÃO'
;
DOU AUTOR.., datada

e subscrita no firo: «... AmJterdamW \2. de Novembro de 1740. ||
FRANCISCO

XAVIER PE II
OLlVEIRA.v

De página 1 a 397 o texto proptiamenie diijJaobra, e nas XVIII pags. inums. finais o

.INDEX >

Na composição tipográfica, muito esmerada e esmaltada com duas peqs, letras iniciais de de-

senho de fantasia (gravura em madeira), empregaram-se caracteres redondos e itálicos de

vários corpos.

Livro assas curioso e Je bastante apreço. Única ediçSo vinda a lume até hoje. iWUITO RARA.
Bom exemplar ; mas a encadernação sem lombada. — Segundo a declaração do autor, a

obra deveria contar mais dois vois. (II e III), que não chegaram porém a publicar-se.

//s-o
.^.198- Xavier de Valladares e Sousa (Josá).—EXAME

||
CRITICO

||
De húa

Sylva Poética feita à morte || DA II
SERENÍSSIMA SENHORA INFíVNTA||

DE POtlTUGAE
|1 A SENHORA 1| D. FRANCISCA,

||
Que offirece áexpeclaçuu

rfo.t curiofcs, e em-
\\
ditos

i|
DIOGO IjE NOVAIS |í PACRECO.

||
(Vinheta or-

namental
;
graxura em madeira) |! COIMBRA: ||

NO REAL COLLECIO DAS
ARTES DA COMPANHIA H de JESU, Amio de 1739. ||

Con tidas os licniçaa

iieeeffanas. \n-i.° de 192 pagrf. E.

Na primeira página o rosto do livro, cuj^js dizeres acima transcrevemos: a pag. 2 em branco ;

nas pags. 3 e 4 uma cADVERTENCIA.»; e de pag. 5 (primeira em que aparece a res-

pectiva numeração) a 192 o te.\io propriamente dito do Exame Critico, que fecha com o

usual — «FIIVI.», seguindo-se ainda, por remate, um lindo florãío ornamental (gravura em

madeira), tendo ao centro as conhecidas iniciais simbólicas da Comp.i^ de Jesus: I H S. ;

Na composiçaio tipográfica, efectuada com caracteres redondos e itálicos de váiius corpos,

salientam-se lindas letras iniciais de desenho de fantasia, cabeções decorativos t floiS;»

de remate ornamerttais (gravura em madeira).

Livro de critica assas interessante e m.uito apreciado. A Syiva er.i da autoria de Caetano José

da Silva Souto-r.laior, o CamOes do Rocio —RARO. Uelo exemplar.

Xavier dos Serafins Pitarra (FívnctViu). -Vejase ; Freire [Francisco Jo^é).

—CARTA
II
\P0LUGET1CA,..

3599—Xavier Machado (Jaiumim Kmmjilwj.— E*>boi.'os a carrão. (Fragmentos).

Precedidos por unia cai ta do Ex.mo Snr. Camillo (^aslt.llo lir.anco. Porto: tjp? O ò
T>/i,orirai,hia-Penira do Silra. .. iS7S. ln-8» de 143-1 pags. Des.

A Carta de Camilo, inserta nas pags. 5 e 6. vem datada e subscrita : «Porto, 28 de Stlembro,

1872
\\
Camili-o C.ístlllo Branco.»

3H)0^Xlmmenes Arlas {Fr. /^iV^)-—''NICON |1 iCCCLESlAS || TICVM LATI- ^?Â '^

O

NOHISPANICVM, EXIlficns Bihlijs, Conoiiij.s Poiítifictun i.c Theulogorú -^ r'
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De
II
cretis, diuoruin vilis, vnrijs Dictioisaiijs, alijsq; prohaliís. Icriíto-

||

ribiis concinnntum, leiíialn vliiq; veia eiimologic, orllio
||
gr^pliiap, &

uoceritus liilionc. Opus noniiin. y Aiiloio K. Didaoo Xinienez Alias, AIcíui-

larenli.
II
'llieologo. ('rd. Prirrtiratonim. || ^B (Juaiilus vuiitíij:is h.iga tile

Vocabulário ai nms nuevo de Rod. 1;
do Simola klia, no folo eii inillaies

lie mas vouablos,
||
mas en otras cofis, colejiindolas lo conocoias.

|I
Al (in

Va el ('onípiílo.
II
(Escn !o d'.in)ias do aiilor"? gravur.i em madeira)

||

RHACCAliAK,
|i
Apud Antoniú íi Maris, 'rypographiim Iteuerêdiíl. D.

||

Archiepiíoopi Hilpaniaruin pririialis,
||
alqz de eiuldeiii liictia. || 1569-

||

Erta taflndo eii papel a 150. niaranidis.— lii-l.f de IV IT. (prels.) innms.,

218 nums. na frente e mais Vi inums., finais, K.

Na frente da primeira das IV (f. prels. o roatu do livro (cujos dizeres transcrevemos le--

tualniente acima) ; no verso na mesma primeira II. : «l Copia y treflado de 1* licc-

cia que diu la Orden para impri- mir efla obra, confirmada por el muy R. P. el

maeriro íray luan de Salinas, Prouincial fuccerror de quica la dio.», datada e subs-

crita no fim: «... en nu
[
eflro conuento de fani l^edro marlyr de Toledo em 14. de

Maiço. i;n=. llPray Chriftoual de Cor-
;
doua. Prior, I^rouincialis.»-«La aprobacion.»

-e uma Advertência de 'E.\ Impreiror ai Lcctor»; na H. II: «^ Inftruction para

entender las abrcula ;, turas de .;fte libro.»; e nas ff. Ill e IV o Prologo ("Praiano

ai Lictor romaiifado por cl Impressor.'), subordinado á epigrafe: ~fej Fray

Diego Ximenes Árias, natural de Alcantar,i, ' de U Orden de los Predicadores de

Saneio Domingo, ai eccle |1 fiaTtico Leclor defrea falud.-, datado e subscrito no fim:

«...Del Monafterio r de S. Grteuan de Salamãca de los frayles Pre 1| dicadores, ía-

mofilTimo ca letras y reli
!

gion. Dia de nueflro padre San- || cto Domingo.

M.Li.LXVl.»

As 218 folhas nums. na frente inserem, a duas colunas por página: de II. 1 á frente d.t

218 o texto propriamente dito do Lexicoí, que ê precedido do seçuinte sub-titulo ou

epigrafe

:

«f^ INCIHIT LEXlCONil (ideft, Vocabularium) eccleriaflicum Latino
1|
hirpanicum

r. Didaci Ximenez Alcanta- ;| rcnfi Theologi, Ordi. Predicatorti » ; e no verso da

mesma ti. 218 (ultima das numeradas) os vocábulos adicionados depois da impres-

3.10, antecedidos d.i rubrica; «I.os vocablos figuintes fueron acrecenlados a efte li-

bro, riê- " do ya impreffo el lugar adõde ouieran de entrar.» Depoi.s, a rematar, o

registo lipo^írãlico final

:

BK AC A II. V:.

•\pud Antonium .i Maris, Typograpl;ú Reucreuiliff. H. Ar-

chiepif. Mifpan. primatis. Amo .1 ,ó'i. Quarto nonas

lanuarij, vcl dte. .Iinuarij.

As IV folhas inumeradas finais compreendem a

" ^ Arte dei Computo nueuameute cõputria por el Bachiller |1 Hieronymo de Val6-

cia, muy vtil y neceffaria a todas las pet 1, fonas Ecckriarticas, yno menos aios ef

tudiãtes. En la qual reilcõlíene el Aurco nnmero, Letra Dominical, Fieftas mouil-

les
IJ cõcurrente cõ la luna, Quatrotèporas , Velaciones, Nonas, I- || dus, Calèdas.

Olympias, ^ra de Cefar cõ las Indictiones. V||vna tabla, por la qual ppetuamêle

corregido d muchos erro-||res porei Licéciado Euenauètura Ceiuantes de Moralei.

>

que é disposta a duas cols. por página e dividida em Xll Capítulos, rematando com
os seguintes textuais dizeres: .REOl SECVLORVM IMMORTALI, |i inuifibili, foli

:

Ueo honor & gloria in fécula feculo
i;
rum. Ameií.i. ad Timoth.i."

Os dizeres que precedem a Arte dei computo, acima reproduzidos, são antecedidos duma
vinheta (gravura em madeira) reproduzindo nma espécie de «bússola* ou .rosa dos

ventos-, vitiheta que se acha ladeada por uns dizeres e encimada pela seguinte

epigrafe; «
'|^; Computus efl falis proprlc dictus mannalis; finiftra litaa-|| tur, qnia

prouipiior cfl ad Compulandum.»



Portada qu enfrenta o livro descrito no Catálogo sob o n.o 3602,

O original mede Ib5^135""i.
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Na composição tipográfica, battanie perfeita e cm que se destacam várias letras iniciais

de desenho de f.intHSia, euipregarani-se apenas ca.-actercs rcmanos de dois corpos.

I.ivro, no seu género, curioco e muito estimado. Edição bracarense de execução tipo-

gráfica muito esmerada, RARÍSSIMA. Bom exemplar. -Sousa Viterbo, A Litteratura

liespanhola em Portugal, pags. 433-13).

:UHOO-A A mesma obra : - C TJi LICENTIA :\\ ||
Barci». Ex Typ. /^^ O

.lOSEPH LLOPIS, AiKio M. DCC.XIIJ, t^i VloU-a AmfAi. In-fol. cio VI pags. /^
(prels.) inunis. e 400 niiiii.s., a uiins cols. K.

Edição pouco vulgar. Exemplar co:ii o frontispício reiorçado c levemente manchado pela

agua.

3tiOI-Ximenes ds Aragão (ívrmio).—THIUNKO
(i
DA

i

KKLIGI.\Ò : CATHO- '^"/tX^ O
I.ICA

i:
CONTRA A rKKTlNACIA DO JUDAÍSMO. I] OU COMPENDIO ;: DA il

^~^

VKRDADEIRA FÉ, H COMPOSTO PKLO ARCEDIAGO
II
FERNAi!» XIMENES

OE AR.4GAÒ.
ii
Em o qual fe mo/Ira com efficodffinia* razoem. Textos Sa-

fjrados, anDicridades
\\ dos Santos Padref-, e o que moU he, com as dos feiís

mefníos fíabinof, c
||
Doutores, que os Judeus «náiõ rr^/os. criados, e ohftino-

dos, e que a \\ Rcligiuu Cathotica lie bi^a, e Saída, e que fó lulla pôde Iwrer ||

fnlvnçã ; o que tudo fe confirma, e coiichie com hiinai || Hxhortai^fíô Dvgmolica.

II
(Vinliet-i iileiJóricn

;
gravura em madeira)

i|
LISROA : || Na Of. dos Herd.

de ANTÓNIO PEDROZO GALRAM. |1 ||
M. DCC. LII.

\\
;>m Iodas ns

licenças neceffarias. In-i." Ue Ylll pags. íprels.) inuii.s. e 523 nmns., além

de mais tima inum., final. E.

Na primeira (a segunda em branco) das VIU pags. prels. o frontispício com os dizeres

acima reproduzidos; e de pag. III a VIII o «INDEX 1! DOS CAPÍTULOS DESTE

LIVRO.>-A pag. inum. final insere as Licenças (Do Santo Otlicio.-Do Ordinario.-

Do Paço. -etc) permitindo a reimpressão das Obras

Obras clássicas e estimadas. Terceira edição, de execuç.io tipográfica muito esmerada-

RARA. Belo exemplar.

A primeira edição, muito rara, saiu sob o titulo de:

«Dovlrina Catholica Para Instrvcção e côfimiaçaõ dos fieis: E extincção das seitas

supersticiosas: E em particular do ludaismo. Por... Em Lisboa. Por P." Craesbeeck.

Aii'10 de 1625. Com as licenças Ordinárias. ln.4.u de linda portada alegórica (gra-

vura a buril em chapa de cobre, assinada: B.'" mealkas afcc—L.""), XII ff. (prels.)

inums. e 12? nunis -E a primeira reimpressão, também bastante rara, sob novo

titulo:

•Extinçam do judaismo, e mais seitas supersticiosas e exaltaçam da it e verdadeira

Religião Christã dada por Deoa aos homcs para por cila serem salvos... Lislioii

pelo mesmo impressor, I62S. In-S." peq. de XVIII-325.

.3602—:- -LIBRO DE LA ||
KESTAYHAClnMj V RF.NOVACION ,1 l>f L HOM-

BRK ..—Lisboa. .. i6oS.

(Do frontUpicio damus, im folha aparte, o e.iacla rei-rodurno fulo-zincografico)

In-l.o de perlada alegórica ('acima reproduzida). VJ IT. (prels.) inums., "O

nuins. na frentp, e oulra inum., final. K.

Na frente da primeira das VI ff. prels. as duas .LICENC,AS.- permitindo a impressão

do livro (a primeira datada e subscrita: «... En fan Ro- que. b. de Henero de

t6o3. Pêro Paulo Ftrrtr.>\ e a segunda : «... Em Lisboa. 8. de laneiro de
;;
líoS.

Bertolamcu da Forifequa.-); no verso da mesma primeira II. e na frente da ff. II a

Dedicatória "AL REY DE LAS ETERNIDADES IMMOR-i, tal, y inuifible, folo

Dios fea dada toda la honra y gloria por todos los i figlos Amen> ; no verso ria

S0^
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mesma H. U e na ti. Ill o .PROLOUO DEL 1| LIBRO DE LA RESTAV- ;í racion

dei hombre.' (em caracteres itálicos); de II. IV á frente da VI o .PROLOGO DEI.

j; TRATADO PRIMERO
II
Mamado lemana 1, efpirilual.' ; e no verso da referida II.

Vi, a meio, uma vinheta (gravura em madeira) que tem no centro as letras siuihõ-

licas da Companhia de Jesus: 1 H S.

As 70 foilias numeradas inserem o texto propriamente diio da obra, que consta de dois

Tratados (o primeiro cm verso, e o segundo em prosa) e duas composições poéticas

:

-TRATADO I. LLAMADO II SEMANA SPIRITVAL, (
conliene Tietc dias diuino3.>

(da frente da Foi. I. á frente da ti. 50)

;

'TRATADO //..-.DIALOGO EN EL
||
QVAL SON INTERLOCVTO-

II
res dos her-

manos llamados Thcopliilo,
|| y Theofophia los quales tratan [1 entre fl las qncfliones

deli la creacion.» (do verso da referida 50 á frente de H. 62);

«CÂNTICO DE ALA-
II
BANCAS DE DIOS, Y DE RE- 1| conocimiento, y cunfefsion

de Tus incom-
II
prefibles juyzios: lo qual todo relplan- ', dece en la obra de la crea'

cicn y i

reftauracion dei
I|
mundo.

|| (.?.)^ (do verso da mesma fl. ft2 á frente da

fl. 66) ;

«DIALOGO INTlTVLADOí: PAZ DE Ml ALMA 1| INTERLOCVTORES IESV5
1|

raaeftrt y Chriltiano dircipulo.^, o qual é, como se disse acima, em verso, rama-

tando com o usual-«FINIS)', a que se segue ainda uni florão ornamental (gravura

em madeira) (do verso da referida (i. 56 á frente (verso em branco) da II. 70 (ultima

das ff. numeradas).

Na folha innmerada final vem as erratas relativas ao texto e á numeração das folhas, c

por ultimo, á direita do pé do verso da fl., o registo

;

Com licença do Tancto Ofli-

cio, Em Lisboa por Pedro

Crasbeeci<, Anno de lóoS,

O TRATADO II t, como o I, antececido de um «PROLOGO- que ocupa o verso da

fl. 50 c a frente da fl. 51 ; e scgnidamente de V Questiones, precedidas da epigrafe

:

«SIGVENSE AL- 1: GVNAS QVESTIO.MES AR- duas acerca de la rrcacion dei Vniucr-

II
fo que le tratan en efte fe-

11
gundo tratado.

|| (.?.)•.

Na composição tipográfica, bastante esmerada e em que sobresaem letras iniciais de

desenho de fantasia e florões de remate (íi.ivura em mailcira), e ainda aljumas

tarjas formadas de pequenas vinhetas, ap!icaram-se caracteres redondos e itálicoa de

varies corpos, sendo a impressão, nítida, efectuada sobre óptimo papel de linho.

O volume conta, além di II. da portad.i, onze cadernos de impressão- o primeiro, de

seis ff. (as prels.), está rubricado, no pé da frente das trcs primtiras, respectiva-

mente: ^, *| 2 ^ 3Í os oito imediatos, de oi'o ff. cada um, rubricadoò, no pé da

flente das cinco primeiras ff. de cada um deles, respectivamente : A 2 (a primeira fl.

deste caderno não apresenta a competenle rubrica A), A 3, A 4, A 5 a II, H 2 H 3,

H 4, H 5; o imediato, de quatro ff., rubricado, no pé da frente da» trêi primeiras,

respectivamente: I, I 2, 1 3; e o ultimo, de tiês f(. apen.is, lubricado no pé da

frente da primeira . K. A numeração d is folhas encontra-se por vezes errada.

O froutispicio, ou portada alegórica, foi (gravado a buril em chapa oe cobre pelo artista

português Brás Nunes, como se ve da respectiva rubrica do mesmo arlisla (Brás

Nunes Fecit).

Livro, no seu género, muito interessante e de relativo merecimento. Primeira edição, a

mais estimada. Os exemplares são hoje MUITÍSSIMO RAROS; não consta, de ha

largos anos a esta parle, que tenha aparecido algum á venda tanto em leilões de

livrarias como nas lojas dos alfarrabistas. O nosso encontra se belamente conser-

vado, e isto decerto mais o recommenda e valoriza. -Barbosa Machado, B/6/. Lusil.,

tomo II, pags. 61-65 ;- Inocêncio, Dlc. bibC; tomo 11, pags. 291-202; -Catálogo Pa-

lha, n.o 1135.

A- segunda edição (única reimpressão que a obra conta) foi também estanipida cni Lis-

boa, Por Manuel da i>Uva, I62S. Constitue um l.o de.'
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3Wt3-Yepes {Fr. Uiego á<;).-HlST01iIA
||
PARTICVLAR || Ue la perfcoucion

de Inglaterra, y j
de los inarlirios mas infignes que

i|
en ella ha auido,

defde el uno;; dei Senor. 1570. ||
BA' LA QVAL SE DESCVBREN

\\
lof

efeetot tufttmofos de la hereijia, ij lu.f mudanças\\qiie fuele cfíiifar enlas Repv- ^^"^^ ^
blicas : con mvchfis co-

\\ fas ciiriofas, y no publicadas hafia aura.
\\
facada de 1^/ cP/Tt U U

Antorti yrtiKeí.
I!
RECOGIDA POH EL PADRE |! Fray Diego do. Yepes, do

la Orden de S. Gero-
fl
niuio, Confeílor dei Rey don Felipe II. de

!j
gloriofn

riiernoria, Obifpo de.il Taragona. ii DIIilCrIDA AL RKY DO.S FELIPE III.

, yvefiro fenor i! El fimario de lo que fe liala 011 efta hiftoiia, íe veiíi en

II la pagina liguienle.
!| CON PRIVILEGIO. 1| En Madrid, Por Luis Sanchez.

li —II Ano M. D. Xi:iX (1599^. -In l." do XVI pags. (prels.) inunib^.,

89á nums. e mais XXUl iiiuiiis. o uma em liranco, íiiiais. E.

Na primeira das XVI pags. prels. "ó froiitispicio com os dizeres acima reproduzidos ; a

pag. II em branco; na pag. Ill o siimaiio ou enumei.ição dos Livros em que se divide

a obr.i, antecedido da epigrafe: «DIVIDESE ESTA HiS-Otoria en fcis Ubros.» ; na

pag. IV as 'ERRATAS.» (subsctilas por luan Vazquez dei Marinol); na p.ig. V .<

«TASSA.» (d.itada e subscrita: «,.. feclia en la villa de Madiid, a quinze dias dei

mes
li
de lunio de mil y quinienlos y uouenta y nue- 1| ue .liios. || Gonçalo de Vega,

||

^ Por Qiríftouai Nnííez de Leon.») ; na pag. VI a «Suma dei priuillegio.» c a «Aprona-

cion . d; .Fr.iy Henrique
i;
Henriquez.> ; de pag. VI! a X a Dedicatoiia «A LA REAL

CATO-
:
LIÇA M.XGESTAD DEL

;í Rey don Felipe III, nue
|1
ftro Senor.. ; e de pag.

XI a XVI, em caracteres itálicos: «CLAVSVI.A DE VNA || CARTA .MVV DISCRE-
1|

la, embiada en el aíio i5<í^. à Guiliel
|1
mo Ceciiio, Teforero, y grau priuaUdo de la

Reyna de Inglaterra : en el H qual tiata dè los daiíos que ella reci :| be por la heregia,

V de los iniichos j bienes que tiene el Rey nneftvo Se H íior en el gouiei no de Tus Re)-

1 nos, por mãlener en ellosj|la Fò Çitolica.»

n^'j XXIII pags. inums. finais, as IV primeiras insciem, em caracteres itálicos': »CATA-
LOGO DE LOS J\1AR- i; tyres y Católicos perfeguidos, de quie- H nes fe liazc nienciou

en 11 eita Iiiftoria.^ ; as dezoito p-ags. imediatas (V a XXll), também etn caracteres itá-

iicDS, e a duas cois., a iTABLA DE LOS C.\-
ii
pitiilos dei primer (segundo, letcero,

quarto, quinto e sexto) libre, que fedia com a indicação;—«FIN DE I.A TABL.\.»;

e 3 ultima p.ig. (XXI H), a meio, o colofiii final

:

EN .MADRID,
V'M- Luis Sanciíez.

Afio .Vt. D. XCIX.

-Ni composição tipogrãiica, muito esmerada e em que sobresaem letras iniciais de desenho

de fantasia, um cabeção decorativo e vâiios florões de remate ornamentais (gravura em
madeiía), empregai am-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Obra imporiante e muito valiosa para a história de todos os sucessos que relata. Salva,

descrevendo-a, sob o n.» 3259, no Catálogo da sua riquissima Biblioteca, exprimc-se

assim a respeito de seu merecimento c interesse histórico

:

«Esta obra es inui buscada en Ingl:;tcrra, porque se da en ella una extensa relacion

ó historia de la introducion y 'siicesivo estabelecimiento de la reforma protestante en

aquel país, y trata de la persecucion que siifrieron allí los católicos, con la vida y

niuerte de más de un centenar que fueron victimas de sus creencias ó fanatismo reli-

gioso. Inútil es manifestar en quê sentido estará escrita esta obra, sabiendo que es

produccion de un fraiie Jerónimo, confessor de Felii>e 11, y estando dedicada á su

sucessor Felipe III, que tan inhumanamente se cojidujn en !a expiílsion ile los desgra-

ciados mariscos espanoles.»

Edição mui cuidada : impressão nitidíssima sobre magnifico p.ipel de li:iho. MUITO RARA.
Belo exemplar.

'i.

"

50



782 CATALOGO DA LIVRARIA

^f:5#
O

3004—Yepes (f>. lUxlrvp rf.) - HlSIuniA
|| Ou. . . íiiicli Kloreii ]! Uiiu.

Madrid... 15S4.

(Do ffonHxpicio damoa a exncia rcprodvmo lnto-zwfoijfàjka fjiic i-ei}>ie)

:

H í S 1>0 K l A
De la gloriofa virgcn fanóla Florcn
una,hfnnanadc S.!x;anàroy S.lfi<?ro Arçobjrpos de Sc

ivlla, y de S.Fulgcr.':)^ Obiípodç Ec)j: EnqucXcccplicVl

niui^i» iD(igurd.)dcidcE(paiutyotraicolas<!r varia '

dofírina. Y vna gcncaloeia cumplida dcIfwRcyci

de hlpina.iraydadcidcantct dcfai.OaFlo

rcnúnt .hafta a|>ora.

fOLLECIDO CON T) ILIOENC lyl n> o R
tlPíiJu fréj %j>drigo ie Tepes ,froftj^oyfrcdicadcr it $4h

httronjmo (Inútil de MiUrid. Dirigido 4 ItCttho- -

tu* M4gtfiaddel'\ty DenThilifpeSegitiid»

nnejlra feBdr.

iJMPKESSO EN SHIFBONYMO EL RFAL DE
' Mí4rid,conpjiuilfgio por quinze anoi, Por liuB •,><*^

y-niguízdc Lcqijfncj. /Sno
^

> í 8 4.

Kl nruituiil medi liii) > 1'JII ':"

fiuilti lijais IV iniiiiiln-4.0 de l\' IT. ([ircls.) iniiius., 71 niiin:

liiiais. !;.

D.is IV folhas prels., a jiiimelra contém na frente o ruí.tu du lívio (atima t*produzido), e nn

verso o brarao d'armes reais espanliolas (gravura em inadeiía), tendo em cima dois versí-

culos do Psal. lU, e em bai.xo os dizeres: - «De tan fantlos princípios, tan cran jj
Mo-

narchia .
; a 11. 11 insere a Dedicatória .A la S. C. C. Real .Mage

||
ftade (lei Rey Dou

Philippe niieftro feíior, Pro-
\\
Jpero fuccefjo y largos afíos en efte gouier- 1| no de

nmpliffimos Rcyitos, y dcfen-\\ fa de itueftra fancta Fee Ca- \\ tliolica.«, iatada e

subsciita no linal : «... Deflo fu moneflerio Je S. Hier.,- j; nymo el Real de .Madrid, ji.

dí Enero, de. 1584. UB. I. Keales manos de V. Aí.
||
fu capellan Indigno.

|| p. Rodilgojj

de Yepes.i; a fl, III uma poesia latina, antecedida Ja epigrafe: tGASPAR S.^NCIVS E
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SOCIETATEII IcTu, in Centuni puteoHs orlus, pro D. Fio-
|i
rcnlinii; vireinis mirificis

Eeftis ex-
II
plicandis, pimn, ac Tatis ele- ;' gans encomium ede-llbat.» (em caracteres itáli-

cos); a frente da fl. IV outra poesia lalina, epigrafada: «EIVSDEM ADMODVM RELI-

GIOSI,
;
ac perdocti viri è rucielale lefu, Innocenlis mar H tyris, ac D Florenlin.-e virigi-

nis Ingente- li Ta collatio, in Authoris com-
I)
mendaticnem.> (em caracteres itálicos); o

verso da mesma 11. IV; eEL PADRE GASPAR SANCHEZ\\de la Compania de Jefus,

ai betieuolo lector. \\ Soneto.»

71 folhas imediatas (as numeradas) compreendem : de Fo. 1 á frente da 26 o texto pro-

priamente ditu da «Historia De Ia gloriosa virgen fancta Florentina», que consta de uma
«Propoficion de toda Ia obra.> (frente da Fo I) e oito Capítulos («^J Capitulo primero, De

como la ciudad de Ecija
[j fue edificacion y Culonía de los Romanos, y ||

Tus priuilegios.>

a *^ Capitulo octauo. De Ias relíquias de fancta Fio H rentina, y Tan Fulgencio obifpo de

Ecija fu
II
hermano : Io que con ellas fe deuria ha " zer, y Tu canonizacion y au- 1| thori-

djd.»); do verso da referida fl. 26 a fl. 55.

clielaciíi y dilcurfo breue muy || fidedigno y vcrdadero dei lirajc Real de los GoU dos, ene|

liual enlrau los fanclos Leandro, ífidro
||
Arçobifpo de Seullla, y fan Fulgencio Obifpo

i|
de

Ecija, y fancta Florentina natural de Ecíj.t. V
Ij
como los Reyes de Efpafia succeden dei : y

por Dluino beuefici" fe lia cnnTeruado y ccn- 11 (inuado ^\i generacion, hafla eftos ;! liem-

pos muy íelices de nuoftro
1|
Catholico Rey drn Philip- ;;pe Segundo»

Íttv;luiniIo u nono C; pilulo da obra («'fl Cypitulo nono y vitimo. En que fe hnze vna c5
|i

flderacion dei linaje y qualidid de los le-ljyes de Efpaiid.»), a que põe remute a indlca-

Vlo:— FIN DE LA GENEALOGIA DE , los Keyes de l'.rp:ína.>.; na fiente da (!. f^O, em

caracteres itálicos

;

«PRO INGRESSV KEGIS FHI- 1| lippi -n monafterium r..nct:t MíhI.t de!
|1
Valle Afligi-

Anno 1570.»

que se divide em três episraphes {»*! Pijma ecigraphe, fiue inFcriptio.», •*! Secunda

L-pigrapIíc, fiue inscriptio.» e «^ Tertla epigraphe. fiue inscriplio.») ; no verso da mesma

li. 50 a mesma peça cm versão castelhana :

*PARA LA ENTRADA DEL REY\J}on Phelippe, eueí moneftetio de Saiicta\\

Murta dei Valle de Ecija, Ailo ' 1570-

da frente da il. 57 á frente da 11. 63;

• Sermfí hiflorial enel dia de fan ||
c'a Florêtina virgen, eiil moncfterio de fjncta

|1
Maria

de! Valle, a la hermandad y confra
||
dia y puébio Afiigitano.

jj
Aiio 1569. >, que termina

por uma «*] Apoftrophe y platica, endereçada a tos confra- 1| des y bermants que celebran

Ia fiefla de !|
fancta Florentina.>; e do verso da mesma fl. 63 à frente da 71 (ultima das

ff. num==.) :

«Otro fermon en el dia do fan- 1| cta Florentina virgen. enel monefterro de fón- 1|
cta Maria

dei Valle, a la hermandad y co-||fraría y puet Io de la ciudad de || Ecija*. -Afio 1570.»

a que pUe remate o uíual — «FIN.» No verso da mesma ti. 71 vem apenas, a meio, o

colofõ.t Una', gMe damos em reprodurSu futo-zincogtàf;ca um pouco reduzida (o otiginal

medo %""" de lar^^o) :

íniprcífo en San Hicronymo
.^

c! Rca! de Macíric! » por

íiian Yfijgucz de Le-

quenca. Ano
« >8 4.

. I\' folhas inuEns. tindii inserem, á duas colunas por página, a «* Tabla de Ias cofas que

fe pucdè notar en la hifloria de fancta Bo
[j
rentina, y genealogia de los Rcyes.», rema.

lada peio clássico— eFIN.>



784 CATÁLOGO DA LIVRARIA

Na composição tipográfica, embelezada de varias letras iniciais de desenho de fantasia (gra-

vura em madeira), aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos, sendo os

de corpo menor nas notas e citações que marginam o texto.

O volume é formado de onze cadernos de iropressSo : o primeiro, de quatro tf. (as prcls.), ru-

bricado, no pé da frente da segunda e terceira, respectivamente: fl 3, II 4; os nove ime-

dUtos, de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente das cinco primeiras ff d; cada

um deles, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4, a 5 a I. I '. I 3, I 4 I 5; e o ultimo, do

quatro ff. apenas (as inums. finais), rubricado, no pé da frente das três primeiras, res-

pectivamente ; .?., .?. 3, .?. 3.

Obra interessante soB vários aspectos, e muilo estimada. Salva, no Catálogo da sua opulenta

Biblioteca, descrevea, sth o n.» 3227, fazendo acompanhar essa descrição com os seguin-

tes dizeres

:

«Una parte de este volumen trata de las antigúedas de Eclja, pattia 4e Santa Floren-

tina ; se ocupa despues de la genealogia de Ics leyes de Espafia, y termina com tjm

Sermon historial de aquclla santa. — Es obra rara.»

em que, como se vê, o ilustrado bibliógrafo em nada se refere ao segundo SermJo, com

que fecha o texto propriamente dito da obra.

Edição primitiva, e, ao que parece, a linica que até ão presente existe. Os exemplares sSo

actualmente MUITO RAROS. O nosso enconlra-se optimamente conservado, e isto au-

menia-lhe sensivelmente o seu muito .iprcço e valor. - Nicolau António, Blbt. hisp. novii,

tomo II-, pag. 272.

Historia do Ia miierle y mailvrio (iel Santo Iiinocente de l.i Giiar-

6"^^io

fÚ o o

dia, natural de la ciudad ile Toledo. Impresito cn Nadriã, vii S. Uieronymú

ri Real, por hiã Víiijuez de I.eqiierim. Ano 1583—111-4.° de 90. fí. niims. iia

frente (além do fronti.s|pioio, e lnUe/. alguma ou algumas P. do prels.) E.

Na folha 1, em caracteres itálicos, vem o •Aigtiniento de la obra.i; de ti. 2 a 73 o texto

propriamente dilo da «Historia», que se divide em três Partes, fechando com o

usual- 'LAVS DEC..; de II. 74 a 7S «ALOVNOS ELOGIOS DELSAN-||cto Inno-

cente martyr.» (constam de poesias cm vários metros, sendj uaias em latim, e outras

em castelhano); de I). 79 a 96: «TRACTADOlly platica de la ciudad de Toledo, a

fus vezinos aiTIigidos : en que || (e muerira, como los males de pena q pa 1! decemos,

fon por nueftros peccados.
jl
Y como fe han de auer los difere- 11 los fteiuos de Dios

enel |1 trabajo. " Autlior et Maestro Alexio Venegas de Bu- \\ fíc ; Pue/to cn ordeii )

corregido, por ti pa- .;
dre fray Rodrigo de Vepes, profeffo y predi- \\

cador de S.

Hicronymo et Real de Ma-
\
drid. Imprcffo coi: priailegio enel dicito moneflerlo,

Ano deli '.íSj-

que compreende como que um Prologo («RAZON DEL TRACTADO || figuiente. ),

iiui «*| Argumento de la obra.t, <>*! Propone la ciudade de Toledo a Jas\\ vezlno$.>

e oilo Capítulos, o nltimo dos qu.iis fecha com o clássico «L.WS DEO.»-, seguiii-

do-se amda, como remate, o colojót final

:

«IMPRESSO EN MADRID, |1 En fan I lleionymo cl Real, por luan Yniguez de ||
Le-

queric.r Ano de 15H;,.. •

Livro, no seu género, muito curioso e apreciável. Edição linica, adornada com várias es-

tampas (gravura em madeira), sendo duas de página, as quais leproduzeni, ropecti-

vautente, a vista panorâmica de «Laovaudja» e cidades circunvizinh.is, e a vista

igualmente panor:'imica de -HlERVSALEiM- e outras povoações próximas. RARIS-
Sl.MA. Exemplar sem o frontispício.

3606- TRACTADO
|| y desci ipcion. . .~£A' MAI'R1D, 1583.

(Do fronliy.ici > domus, (m folha áparle, a exada reprodução foto-zmcugrãlica)

.

In-4.° de 88 folhas numeradas na frente. E.

Na frente da folha 1 o frontispício que em folha separada se reproduz em foto-ziu-

cogravura
; do verso da mesma II. 1 i frente da 43 decorre o texto propriamente

dito da Descrípctoa de la Ticrra santa, que se divide em nove Capítulos (••] Ca-
pitulo primero, De la necefsidad y proue- 1| eh ) que fe Tigue, de teoer noticia y



|T R A CT A D Otí
ty defcripcion brcue ycõm
Ipendioía dela tíerraSanl^

0:3. c'e Paleftina. if
( E/pecialmcnte qu^r.ro a ios lugares de^|
que aymencÍDnen las D iuinas letras, ^;S

yqucmaspertcnecenalahiftoria pf
de la vida y raucrte de nueftro È r

RedcEíir>tor !efu Chri- p"

íio.
|í:,

i
Compuejlo yortísKsi» con macho tfiuilo y ^^
iilt^cncU,foreife.âTs9rAy'\pingoàt KR

lepts^ profejfoy Predicadorde Sun ^í

:

Hitnnymo el %e*l dt M%
^iUdrid. 8í-^

[impresso CON PRIVILE-i
gio , enel dicho Moncfterio , por ^ r

luan yâigcíz de Lcqacriu, ^i

Ano de
« 5. 8 3-

-13Ar,-?!^8~ " — — •

m

Frontispício da obra descrita no Catalogo sob o n.o 3606.

O original mede I74XI40ii'id.

(Pag. 784)
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ionoci-11 mieniu dela Tieira rancU , a •[ Capitulo nono y vllinio, De las mu-
chás gen- 1) tes y naciones que alli acuden en peregri || nacioo, y de las que alli ha-

I
bitan.i), fechando com o clássiio- <LAVS DRO.s; no verso da referida H. H

esta subscrição tipográfica:

E N 1/ Á IJ R 1 D,
r.n ól Monejterio de San Hieroitymo el Kcal,

por luan Vniguez de Lequerica.

Ano de ivv,.

e um ..ADVEKTIMIENTO." ; da frente da «. 44 á parte superior da frente da 11. 79:

«DISCVRSO Y
I!
tractado de la peregrina 1| cion, cue lefu Chrifto nueftro fefior hizo

II
en efle mundo, fanctiticando con fu pre- 1| fencia los lugares dela tierra de Promif-

II
fion, defde que nacio en Bethleeoi, hafia

1|
que fe riibio a los Cielos, poniendo

conjl dfigencia, el dia, mes, y ano, y el
1|
lugar en que las cofas parfa-||ron.>

que se divide em sete Capitules (c*| Capitulo primero, De la vtilidad y prouecho
||

q fe faca de dilcurrir, meditando la vida y obras y milagros dei hijo de Dios

nuifiro Re- !' deniptor, con las circunltancias || dei tiempo y lugar.», a «*1 Capitulo

lexto (aliás sétimo), En que fe ponen los grandes ||
myfterios, con que fe concluye

efta pere-
1[
grinacion dei Hijo de Dios, defde || el lueues dela Cena, hafta [| la Alcen-

cion.i), a que põe remate o usual- cFIN.» ; da parte inferior da frente da referida

H. 79 á frente da II. 82, a duas cols., as seguintes peças:

«*1 Snmma de la peregrinacion de lefu Chrilto nueftro B Senor, legú la pufo Vuolf-

fgango Vneiffembnrgio en fu Mappa de Palellina.»

«fl Refufcita a tercero dia, Pare 1; ce a Maria Magdalena.»

«fl Defpues de la fubida||al cielo.>

«fl Peregrinacion de San || Pablo.»

«] Peregrinacion de S.
|| Pedro.>

rematando esta ultima peça com o U3ual-«LAVS DEO.» ; do verso da reíericla H. &1

a melo do verso da frente da íl. 85 (numerada erradamente 83)

:

« ! BREVE ANNOTACION DE 1| los inefes tie los Hebreos, y de las fleftas
:|
que m

filos fe celebiauan.»

da metade inferior da frente d.i mesma fl. 85 até inn pouco além do meio do verso lia

fl.-86:

* *1 Declaracion de algunos vocablos que pocli.iii || deíeiíer ai lectoi, enel difcurfo y

tracia^o |1 de la Defcripcion de la Tierra fancla,
]| || y de la peregrinacion de la Tierra

fancta,
|| y de la peregrinacion de lefu || Chrifto nueftio fe- U iior.»

da parte inferior do verso da mesma fl. 86 a o final da frente da fl. 88:

* •] Copia de la feutencia (sic) que pronuncio Poncio
||
Pilato contra lefu Chrifto

nueftro !| Senor.»

a que põe fecho o clássico- «FIN,> No verso da referida fl. 88 (ultima), a meio, o

colofún final, que damos em reprodução foto-zincográfica um pouco reduzida. (O ori-

ginal tem QOmm de largo)

:

EN EL MONESTERIO DE SAN
Hieronymo cl Real, Por luanYnigucz

de Lequerica, imprefíor de Ijbros,

Aíio I 5 8 j.

Na composição tipográfica, esmaltada de letras iniciais de desenho de fantasia, eniprega-

rara-se caracteres redoirdos e itálicos de vários corpos e ainda uma linha de hebraicos

e outra de gregos. Os caracteres redoirdos e itálicos de corpo menor vêem-se nas

numerosas notas e citações que marginam o texto.
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O volume conta on?.e cadernos de impressão de oito ff. cnda um, rubi içados, no pú da

frente das cinco primeiras ff. de cada um deles, lespcctivamcnte : A 2 (a primeira fl.

deste primeiro caderno, por constituir a fl. do rosto, não apresenta a respectiva lubrica

A), A 3, A 4, A 5, a L, L 2, L 3, L 4, L 5. Na rubrica dos cadernos não se cmpif-

gon, como c usual, a letra J.

Livro interessante e muito apreciável; RARÍSSIMO; Salvá não o possuia. Bom exeni[i!:ir;

apenas levemente manchado ]iela agua nas ultimas follias e com um pequenino con-

serto na margem de fora das duas folhas finais.

3607—Yepes (Fr. António ííí)._í:()H0N1G.'\ [í GENKHAL, ||
OK LA íilíDKN hK

||

San Benito... Panphna c Volltdd-.df Ano 1609. n 1621.

^-0/
/^'' (Do fronlUi írio do Tvhn I (liniiti:> u cauta reproliwuo lolíjzini-uijrújicii)

:

<0 oni,iuil merie J77x1.''''>""n)

In-fol., 7 tiinios de X IV. (prels.) inuiiis., 4r)4-42 iiunis. c niiiis XXll iiiiiiiis

finais, o 1.°; VIII 11. (pruls.) imiiiis , 45Í-22 nmns. e iiiiiis XXII inums
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liriaiH, o 2."; VIU 11". (pieis.) intims., 410-;,'6 nunis. c mais XIV inums.,

íiniíis, o 3.0; XI ff. (prels.) iminis., 4.58 niims. e mais XIX iiiiiins.,

linai.s, o 4." ; XI ff. (prels.) inums., 474 niims., e luais XXVI iiiiinis..

finais, o 5.°
; XI ff. (prels.) inums., 495 niims., uma em branco e mais

XXXIV inums., finais, o 6.» ; e XXXIX ff. (pieis.) inums. e 522-28 nnms.

na Ircnie o 7.°. E.

Os sele tomos (que teem portadas perfeitamente iguais á do primeiro, acima reproduzida,

lor.im dados a lume, respectivaraents, nos anos : 1609, 1009, 1610, 1613, 1615, 1617 e 1621:

os tomos I a III foram impressos em (Pamplona) «En la Vniuerfidad de N.' S." la Real

de Yraclie, de la Orden de San Benito. Por Alaiias Mnrts Imprejsor dei Reyno de

.Waaarra..; e os tomos IV a VII : .EN VALLADOLID. Por FrScifco FernSdez de Cur-

duu:i» (õ registo tipográfico do frontispício e o cotojõn final do tomo Vil diz: «EN VAL-

LADOLID.
II

En cafa de la Viuda de Francifco Fer-
{|
nandez de Cordoua. Aiio

||

de 1621..).

Na composição tipográfica, esmaltada de lindas letras iniciais de desenho de fantasia, cabeções

decorativos e florões ornamentais (gravura em madeira), empregaram-se caracteres redondos

e itálicos de vários corpos.

Crónica i.Tiporiante, de elevado merecimento e muito estimada. Salva nao a possuia. EdIçZo

primitiva, de esmerado lavôr tipográfico ; impressão nitldissima sobre pape! de linho de

óptima qualidade. MUITÍSSIMO RARA. Belo exemplar j encadernação, inteira, de car-

neira fina (um pouco maltratada), da época (século XVII), tendo as pastas, a meio, im-

presso a ouro, o seguinte ex-liàrís, que reproduzimos em tamanho exacto:

.3008—Young {Edtv.)—Cí'.a\Tes iliverses dii Docteur Young, traduites de

Tanglois Par M. le Touineur. Deiniere Edition, corrigêe & aiigmentée du Sifov
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fOic

Triomphe de Ia Fieligion. A Amslerdam, Chez E. van Harretelt. MDCCLXXll
(os dois primeiros vols., c: MDCCLXXl, os dois vols. restantes). In-lá.»,

' tomos de IV-LVI--295-I, IV-£>10-II, lV-XLVin-279 e IV-379-I pags. R.

As LVI pags. pieis, do vol. I inserem um .DISCUR5 PRÉLIMINAIRE,
|1
Ccstfnam u,i

abrégé dela vie d' Youtig, quelques réftexions fur fon gritie, Jiir fes Nulís £. fiir

cette Traduclion, avec une idêe de tous fc: Ouvrages.' ; e as XLVIII pags. prels. ilci

vol. IH vm «PRÉFACK..
- (ibras e ti.idiiçrio limito estiiradas. Edição ciiidad.n c nitidamente impressa ; desconhecida

a Brunet. Adornada com quatro finas gravuras a buril (VinkeUs, fculp, 1769), das

quais a primeira representa »Young offraut sen livre a reternel.»; a segunda «Young

enlerrent sa filie. > ; a terceira icproduz o busto de Edouard \'ouiig; e a quarta uma

das mais interessantes scenas d'uiiia das obras.

3600—Ysaboau (.4.)— Coiirs d'agricnUiire pratique, publiéo par une ijocieté

d'.agronomcs sous la direction de... Troisième édition . . . Paris: Dupont,

1866. In-S.", 4 vols. E.

3610—Yvanez (Fr. Francisco).-\\{^\ DO MVI
||
Gloiiofo Ahhadc São Bento...

TAsboa... 1577.

{Do fronlisj.inio damos, em folha aparte, o exacta rc/jrodvçíio folo-xincográfica).

In-g." peq. de IV IT. (prels.) inunieradas e 71 nuinor.-idas na frente.

A primeira das IV ff. prels. representa o rosto do livro (reproduzido folo-zincográficamenle

em follia separada) ; no verso dessa ff. o Sumario do textu da obra, sobre a epigrafe

:

"fl O çac fe ajuntou a vida ^ milagres de Sam Ben \\ to, he o fegulnte • ; na

frente da fl. II a tLicen(a (^ approbação.t ; e do verso da mesma fl. 11 a o verso da

IV a Dedicatória («EPISTOL.V,.) ; .Aa Scienirsima Senliora || Iflanle Dona Maria, Frei

Pedro
I,
de Chaues Geeral da ordem ' de S. Bento da obfervancia ||

nefies Kegnos de Por-

11
tugal.»

As 71 pags. nums. Inserem : de ti. I a 48 a -Vida do muy glur/ofo Abba-lide S. Bento,

/cripta por o fan- 1| ctlfsimo Papa Gregório no
|j
feguudo Ituro de feus || Diálogos.»,

que íe divide era um Prologo (n. 1) e l? Capitules ("•! Capitulo primeiro. De como
São Bento

\\
tornou faõ hum taboleiro i/uebrado.' a <.'| Cap. íj. de híia molher

douda que foi faã\\na coua do P. S. Bento.'), fechando com o usual - «FIM.« ; e

de fl. 49 a 71 :

.TAVOA DAS COV-
1| SAS ILLVSTRES DA OK- 11 Jem de noffo glorioto P. S. Bento,

& Ca- |1 thalogo dos fummos Pontífices. & dos Edi |i peradores, Reis, Príncipes, Duques,

Con-
Ij
des, Doctores, que forao religiclcs da mef- 11 ma ordem, & dos outros varSes illuf-

tres q II
com fua pregaçtto conuerterao muitas Pro- || uíncias á fee de Ctirll"to, tirada de

grauiPsi-
[1 mos aulhores, de Pedro DamiSo Cardeal,

|1
Beda, Bernardo, Antonino, Paulo

Diaco-
II
no, Li3o Cardeal, & de híia Ctironíca anti*

i;
ga fcrípta de mao que efiá no MoeT-

lelro de||S. Beto em Floronça (sicj, & de Defiderío, Theo
|I
doro, Sabelico, Raimundo,

Trittemio, & H outros muitos que fe acharão na hiftoría H monaftica de Pedro Calzolaio

que pouco
II
ha fe imprimio, em a qual copiofamen- '; te fe fcreuem fuás vidas, & obras,

|;

& moefteiros onde viuerao,
1| recopilada per o Pa- H dre Frei Fran-

II
cifco {[ luaíiez Theo-

logo & monge da mef-
|j
ma ordem de noffo gloriofo \\

Padre S. Ben- 1| to.»

que abre por uma espécie de Prologo Ao pio lector., e termina cora a usual indicação

— «FIM.»

O volume é formado por dez cadernos de Impressão: o primeiro, de quatro U. (as prels.),

rubricado, no pé da frente da segunda o terceira ff., respectivamente: A a, A3; e os nov
imediatos, de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de
cada um deles, respectivamente : B, B 2, B í. B 4 a K, K i, K 3, K 4. Na rubrica dos ca-

dernos nao aparece a letra J.

A Informaçiio ou aprovação, de Fr. Bartolomeu Ferreira, permitindo a impressSo da obra, Ji.í

textualnente :

« POr mandado dos Illuftiifsimos & Re |1 uerendifsimos Senhores do Confelho ||
da

fancta girai InquIfiçSo vlj efta vida || de Sam Bento, conforme a como a efcre-flue Sam



V4DA DOMVI
Qlorwfo (íA^badc Sao ^ento
jcriptaper ofarãlij^imo TapaOreg:>riof,

nojegundo Ciuro dosJèi{S Dialogou.

OAtaiii fe ajuntou na volta dcua folha fe vcrá.Conv à

vkU & milagres de S.Amaro difcipulo do P.StCenco.

flmprejfo tm Lisboa, ^er António l^ibeirfitCom

" llftttcaio Confflhogerti}da S.InjuijicÁQt

^ Ordinerio. l y 7.7.

Rosto da liTfo descrito no Catálogo sob o n.o 3Ô10. «Fac-simite»

de tamanho igual ao do original.

,Pag. 788)
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Gregório : & efiá Irei LidaJa na || verdade, & julgo ler digna de l'e Imprimir, || & nue
edificará a tal liçUo. A onze de.De 11 zembro, de mil & quinhentos & fetenta &•

i iniatro.
;;

Frey Bartholomeu
\\ Ferreira.-:

A Licença ^ aprobafão que se seguem esiao datadas de I.isbua.

Fazendo parte do mesmo volume, roas com rosto próprio, a numeração oas i.jlh;.^ e a rulika-
caç3o dos cadernos privativas, segue-se ainda :

-PROCESSO
li
DA PENITENTE VlfiA 11 do lan(-lo Ai: Liijboa...

(Do rosto damos a eiactn rtprodiirvo íolo-:iniO(,rálica que segue]

:

P^R O C E S S O
DA PENITENTE VIDA
Je fanélo Amaro, & dos mila-

gres ^ cm fua Vicia,por feus

merecimentos fez noífo

Senhor.

IQ ímprelTo em Lisbos per António Ribriro,

cem licença do Con Telho geral da fantl,!

jiiquillçáo, &OrdinaKQ. *^

. 5f77-

{Reprodução de íiimnnho iiinal ao do original)

In-S." peq. de 38 fí. numeradas na ti ente c utm innmerada, final.

—

As
duas obras em um rolume E.
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Na frente áa primeira das 38 ff. nums. o rosto do livro (acima reproduzido em foto-zincoííra-

fia); no verso da mesma primeira ti. a Licença ^ approbação. (diversas das que vêem

na Vtíia de S. Beiíioj ; na 11. II e pane superior da frente da ti. III a Dedicatoila

(«EPISTOLA.») .A MVITO EXCELLENTE í.\\ lUuftrífsima Senhora a fenhora

dona Bernarda
\\ Abbadeffa de LoruSo, ^c ; na parte Inferior da frente e no verso

da referida (1. III o ..PROLOCiO DO QVE {•R^SLk; dou efta Itifloria, a todo pio

^7* cathollcoW Lector.* ; da frente da fl. 4 (primeira em que aparece os sinais numéri-

cos) á fiente da 3S o texto propriamente dito da obra, que se divide em dezanove Capí-

tulos («'1 Capit. 1. Da ciiaç3o & modo de vida de I] fam Mauro.» a «^ Ca. ig. Da inorlc

do fanclo AH^ade IVÍauro,
||
& de Tua fepullura, «l numero de 1'eus dias..), e c- prccedid.,

da rubrica :

.l'ROCKSSO DA VIDA
li
& milagres do gloriofo Sancto

||
Mauro difcipulo dr S. Bent",

II
& Abbade na fua ordem.»

no verso da mesma fl, 38 (ultima das numeradas) os dizeres

:

« ESíla iiiftoria fcrcuco FauTta mõ
|1 ge dircipulo de Sam Bentc, || (t coropunlieiro de fam

Mauro em
II
Teu caminho, 8; prefente em fua {[ fepuUura: fcreueoa a rogo dos mu

||
ges

do moefteiro Cafsinenfe, Gt do
I|
fancto Theodoro Abbade do inf-||rteiro Lateranenfe : &

Tcripta of- 1| fereceo ao Papa Bonifácio.

<^ '1 Foi trafladada de Latim em Hn-
jl
goagem de lium liuro antigo feri- || to de itena do

moefteiro de
||
Alcobaça, no anno do || Senlior. || M.D.LXIIII. ||

íFIM.)>.

Na frente da folha Inumerada final (verso em branco; vem a declaração do visto de Fr, Mar-

tinho de Lede^ma

:

« EV frei Martinho de Ledefma
||

vi cfla hifloria 8i lenda do bè-
|I
roauenturado fam

Mauro mõge que || foi da ordem de Iam Bento, & a cõ
|t

feri com a Latina, & fiá con-

forme,
11 & n3o tem nada contra a fancta fé |; catholica, mas antes he edificatu- 1| ria &

prouocatoria à muita peni- 1| tencia & virtude,
j] Frey Martinho de |1 Ledefma.»

O opúsculo conta cinco cadernos de impressão de cito ff. cada um : o primeiro rubricado, no

pé da frente d.i segunda, terceira e quarta ff., respectivamente ; a 2, a 3, a 4 ; e o» quatr<f

restantes, no pó da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: b,

b2, b3, b4 a e, e 2, e 3, e 4.

A informação ou aprovação, como na Vida de S. Bento, é também de Fr. B.irlolomeu l'er-

« Por mandado dos Illurtrirsimos fc Reue- 1| difsimos Senhores do Confelho da
||
fancta

K: geral Inquifiçlo vij efta vida de fan ]|
cto Amaro, & não tem coufa contra i fee, & ||

boõs coftumes, antes edificará, &: he digna de " fe imprimir. Em fee do qual afsinei aqui.

II
Frey Bartholomeu y Ferreira.-'

A Licença ^ approbação que se seguem vêem datadas de Li;

Na composição tipográfica das duas cbras, embelezada de varias letras iniciais de desenho de

fantasia (gravura em madeira), empregaram-se caracteres romanos e itálicos de vários

corpos.

A Vida de S. Bento e a Vida de Santo Amaro, que ficam descritas, e que Barbosa Ma-
chado (B/W. Lusit., tomo II, pag. 18;, fundado nu testemnuho de JoSo Franco Barreto,

atribue erradamente a Fr. Fernando Annes, constituem, juntas no mesnfo volume, uma
espécie bibliográfica muito valiosa e sumamente apreciável a \árlos respeitos. Edição de

esmerada execuçlo tipográfica, a única vinda á luz até hoje, e EXTREMAMENTE
RARA-, nem mesmo se conhece o logar certo ou prezumivel onde exista algum oiJtr-i

exemplar além do nosso, o qual, por feliz acaso, se encontra perfeitamente consorTadt',

Foi este exemplar que serviu para a interessante e desenvol\ida noticia que da obra n

Conde de Azevedo enviou a Inocctu-io, e que este insere a pags. 304-306 do tomo I.\

C» do Suplemento) do Diccionario l)lbliograp/iico. -Soasa Viterbo, Fr. Bartholomeu
Ferreira, o primeiro censor dos Lusíadas, pag. 111,
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3(;i 1-Zabalefa {.han rff).-Kíir,OIiKS
1|
CF.LKRFiADOS

; ||
I>K LA

||
ANTIGVE-

ItAi'.
II
Afio (Vinhela reproduzindo um;i pequena esíera nrniiar mM le a "^/^ ^ ^

comptdeiile peanha; gravura em madeira) 1665.
||
SV AYTOR

||
DON JVAN

li
DE ZAVALETA.

|| || Í,1SB0A |1 Vom Iodas ax licenras nccefforias.
||

Na Officina de Domingos Carneyro.

—

ln-S.° peq. de IV pags. (preli-'.) iuuujs.

e I5'i- num., afiira mais IV inurns., finais. E.

Na primeira das IV r^as. prels. o frontispicio (cujos dizeres acima textualmente reprodu-

zimos), impresso a preto e a vermelho; a pag. 11 em branco; e nas pags. III e IV o

•PROLOGO.^
As 154 pags. numeradas inserem o texto propriamente dito da obra, que fecha com o usual

cFINIS.", seguindo-teuma linha de pequenas vinhetas ornamentais e depois os dizeres:

— •El dia de Fiefta por la maiiltana, \]y por la íarde, se eftampard\\ laego.^—A pri-

meira das IV pag;. injmis. finais está em bianco, e nas três restantes vêem as eLlCEN-

C,AS.* pennitindo a impressão.

Livrinho curioso e estimado. Edição MUITO RARA ; desconhecida a S.ilvá, e registada

I)or Sousa Viteibo a pag. 440 do seu estudo, publicado ])óstnmo-4 Litteratara hes-

panhola em Portugal. Bom exemplar.— Salva descreve, no Catálogo da sua opulenta

Biblioteca, sob o n.o 21S6, a edição de Madrid, por Gregório Rodrlguez, 1653, in-8.0

de lV-142 ff.; e essa descrição é aconipaniiada da seguinte nota :-«Contiene este

tomito varias sentencias, máximas y dichos agudos, lecibidos por in generalidad con

aplauso y calificados de errores por Zabaleta.»

.SOlL' OBRAS
II
mSTClílCAS, rOLlTIi":AS,

||
Filosóficas, y Mobales.

|| S'/^^ «^
KSCrilTAS POB .IVAN

i;
De Zabali.! a. II CON II. DIA DE FIESTA ||

Por

Jlanann, y Tarde, y los fuc( ÍIos
||
que eu el paflan.

||
aNADIDAS EN ESTA

QVAHTA
II
iiuprefsinn vn índice mty pontual, j.ara mayor

||
facilidad de

los I.ecloi es.
II
DEDICADA

II
Al Si Sen Don Iíi.hnabdino Pabdinas,

||

Cavcllero dei Ordc n de Santiago. . . 1| |i
Con Dicenc ia: En Madrid.

Por Anloiiio Gon<;..ltz || de Eeyes. Alo de 1692. \ || Acoita de Jofej li

Bafei nes Ayo, Mcicader de lihros. ||
\endelo en la Lorija Real de San

Felii e.— ln-4.° (íe Vlll pags. (prtls.; iiiunjs. e oM nums., afora mais diuis

inums., finais , de ÍNDICE. E.

As VIII pags. pieis, compreendem: fionlispicio, cujos dizcies, emoldurados por tarjas de

composição tipográfica com pcqs. vinhetas de oinamento, são impiessos, em linhas

e palavias altein.idas, a preto e a vermelho; Dedicatória •AL SENOR BERNARDINO
PARDINAS...» (datada e subscrita no fim: «Madrid, y Diziembre ií. de it.03. anos.

!
De V. S. fu mas cariíioro afecto, que fu mano befa, |{ Fiancifco Menoyre.') ; Licen-

ças permitindo a reimpressão das obras; 'FEE DE ERRATAS.»; 'SVMA DE LA
TASSA.» ; e Advertência «AL LECTOR.»

Com excepção das peças prels., dispostas a uma só medida de composição tipográfica, tudo

o mais alinlTa a duas colunas por pagina.

As obras compilad.is no volume são : « Teatro dei honibie.»—«Problemas de filosofia

nalvral. Acomp.iiiados de consideraciones moralcs.» -«Errores celebrados.» — «El dia de

fiesta.«-«El dia de fiesta por la Lirde,- <E1 Emperador Commodo : «Historia discvr-

siva, segvn el texto de Herodiano.»-«Milagros de los trabajos.»-«Histotia de Nvcstra

Scfiora de Madrid.» Quasi lodos estes tratados haviam sido d.ados a lume isoladamente

Obras estimadas. Edição RARA. Belo exemplar. - Salva, n.o 2034.

3(3i:!—Zarate (Atuiusiiit df).— Historia drl descubriniierito y conquista de Ias X "^ /r /O
provinci.is dei Peru, y de los suocessos que en cila ha auido, desde que cJ /r" ^
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se conquislú liíisla (jut; ti Licfiiíciailo de la Gasea Obispo de Sigucliga

iaoluio a cslos reynos: y de las cosas natuiales que en la diclia prouincia

He hallan dignas de me/rioiia. La qual escrevia Augiistiti de Carale. An-

vers. por Martin Nitcio, 15õ'>- In-8." peq. de Vlll fl'. (prels.) innms , 273

nurns. na frente e mais VI inunis. de « f%? Tabla do los Capilulos ||
deste

presente libro.>. finais. K.

As VIU ff. prels. inserem: titulo; «DEDICATORIA« ; e • f^ Declaracion de la difi-||

cultad que nlgunos íieneii en auertguar
\\
f/or donde piidieron passar aí Petit las

gentes i/iie ptimeramente lo poblaron.- («AL LECTOR-l.
Obra interessante e muito estimada, tida como de elevado merecimento, tanto por seu

assunto ccmo por sua composição (Veja-se Salva, n.o 3425). Primeira edição. Os
exemplares são RARÍSSIMOS; ao nosso falta o írontispicio, a M. imediata e a ultima

(«Tabla»). Ainda assim mesmo é de bastante apreço e valor.

ii(rl4-Zigabono (£Mí/íjímío). — COMMENTARIA ||IN SACRO-
||
/íiíía quatuor

l.hiifii Etiãgelia tx Chty- \\/of(oni ulwrvviqve veteríí feri], tis magna
\\ exporte

cullecta, Aiitore qtiidem £»(/);/-
||

ii io Zii,ahono. inlerprtte rfco loãne JJen
||
leniu

Nechlinienft Hieronyrniano.
\\ In lioc opt re graihice admodum

|| redactnni

elt in compendium, qiiie-
||
quid ad Euangeliorum explanatio

|1
nem diffiile

Iractant Origenes, Bali
|1
lius, Naziat zenus, Chryloftomus,

|| ca-lerique

Iheologi Graeci.
||
Addidibns & ivralce confidationem Judaicas cniuffJem im-

||

poftvra-, fine libclli de fido legali lenu Chi ifti Jaceràotiíi, ex Svirlm
||
de.Jvmpti.

II
PAKISII, II Apud loanneni de Roigny, in via |1

lacohaea fub insigni qua-

luor
II
Elementoruiii,

II 1562.— ln-8.» peq. de XXXII ff. (prels.) inunis. e

430 nuins. na frente. E.

As XXXII folhas prels. compreendem : Írontispicio com os dizeres acima textualmente

reproduzidos; versos latinos, epigrafados: «Mait. Mernartij Parilen. in hos comuen-

[| tarios lumultuarij Elegi.»; Dedicatória («PR.EFATIO.»), antecedida da epigrafe:

"^Ê 'LLVSTRIS
I!
SIMO AC REVEREN- 1| difsimo domino D. Franciíco .i Bo- 1| ua-

dilla Epifcopo Cauriên, Arclii- 1| díacouo Toletano 6<c loannes Hentenius Nechlinien.

II
S. D.>; <lndex rerii me r morabiliú in cõ-

; mentariis Euthy || mij.>' (a duas cols.

por pag.); -CAPITA EVAOELIO- ||rum iuxta Qraecorum rup-||putationem.> ; e

«LOCA QVAEDAM IN QVIBVS
||
nofim exemplar aijo modo habet quàm ea que||

vulgo circunferentur Orsca exemplaria.»

Após o texto da obra propriamente dito, que decorre nas 430 ff. nums., a subscrição

final:

«PARlsns,
II
EX CALCOORAPHIA lOANNIS |i Sauetier, Anno Salutis Chri-

15Ó0.»

rtianx

í/i^^

A-/ c^'

Livro MUITO RARO. Edição bem trabalhada. Bom exemplar, apenas com um pequeno
defeito no canto superior de fora da ultima folha.

3615—Zafer (/fen).— Soiwan el Mota' Qssiano conforti politici di Ibn Zafer, árabe

siliciano dei XII secolo. Versione italiana di Michele Amari sul testo ará-

bico inédito, non Iradoto in alciina lingua deirOccidente. Firenze : lulice

te Monmer. 1861. In-S.» de lY-377-352 pags. E. ,-

3()16-Zola (Émile).~Rom&, par... Vingt-troisième niille. Paris: Btbliollií<itii'-

Charpcntier... ISOtí. (No pé do verso da II. do ante-rosto: L, Imprimi-ruí
révn-:e.i, rue Migno, 2, raris.]. In-8.o de IV-751 pags. E.

:iti17-Zuccholli da Gradisca (P. ,l)i£onio).-RELA/IONI
jj DEL VLí\GG10 || E 1|

MISíIONE DI CONGO || NeirEliopia infeiiore Occidentale. || DEL || P, AN-
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TOMO ZUCOHELLI
|i
DA (iHADlSGA,

i|
rredicaloie Capuccino delia Pro-

\)ncia di Sliria, e già
||
Miílionario Apoftolico induLto Regno. Nelle quali

íi deícrive diftiitaiiiente tutto uiú, che di notabile O occorio \\ di vedere,

ed operara ai ludctto P. MiíTioiiario, íi ne'lunghi viagiiillda lui fatli,

come pura neUeleicizio delia Miflione. \\CO\SECfíATE\[ Díl niedeíimo

com Oflequio rifpettorimuio
||
ALLA SACHA ClíSAltEA

|| líKALE MAE^^TA'

II
DELL'

I!
'i'iy«/'í//»'"<! 1'npenilrice de' ííomaiit

li
ELKONORA MADDA-

LENAIITRRESA 11 Vedora dul Gran Leopoldo. || IN VENEZIA, L'ANN()

M bCC.XII. ;;
— --

H Per Hartolomeo Gia varina, ai' |1 lulegna delia Spo-

lanza. Con fÃixnza de' Snp. e Pfit. In-4.° de XVIII pags. (prels.) iniinis.,

}38 nums. c mais XLIII iuums. e uma em branco, finais. E. {Perg.).

Na primeiM das XVI il pags. prels. o frontispicio com os dizeres acima reproduzidos

textualziente ; a pag. II eai branco; de p.ig. 111 a VI, em grossos caracteres rednn-

(los, a Dedicatoiia á .SACK\ CESÁREA KEALE MAESTA.., fecha. <Di Voftia

Cefárea Reale Maefia II nr'riÍ5ca li 7. Aprile 171-
II VmUlfs. C Offeq. Vaffal/o i\

V.

António da Oradifca Capu.;cino.'i ; de pag. VII a X as Aprovações e Licenças permi-

tindo a impressSj da obra ; na pag. XI a «Protefta deli Autore.» ; de pag. XII a

XVIIo.ladice de' Titoli rielle ventitre 1|
Kclazioni, che fi contengo- 1| no nel prefentí

Libro.= ; e na pag. XVIII o Prologo "AL TIO LETTORE.»
Das XLIII pags. inums. finais, as XLII primeiras inserem, a duas colunas, o ilndice

copiofiffime di tiitte le materie contenute nelle
;

Relazioni deirOpera, col numero

indicativa de' II Paragrafi.', que fecha com o usual-«IL FINE.» ; e na pag. XLIII e

ultima a .ERRATA., e «CORRIGE..
Obra interessante a vários respeitos; é dividida em vinte e três Relaciones («RELAR-

ZIONE {sic) PRIMA, a .RELAZIONE VENTESIMA TERZA, ET VLTIMA..). Nestas

Relações vem uiinuciosamenle descrita uma longa viagem que se efectuou a começar

em Stiria, junto de Qenova, passando por varias cidades de Espanha, Portugal

(Lisboa), Brasil (S. Salvador, B.-.hia de Todos os Santos, etc ), possessões portuguesas

(Benguela, Loanda, Zimbeze), Reino do Congo, etc, e seguiu no regresso, o mesmo
itinerário, vindj a terminar no mesmo ponto de partida, isto '•, na Stiria. Na curio-

síssima descrição desta viagem ha interessantes informações sobre os climas. Hora,

xoologia, etc. das regiões percorridas, e particularmente sôore a foruia de governo,

policia, caracteres, usos e costumes, civis e militares, dos respeclivos povos.

Da interessante niateria que a obra oferece dão ideia as epigrafes das seguintes Re!a-

íiones :

-RELAZIONE QVARfA. || Uelb lunga naviga.!Íone per rOceaiio, da Lisbona fino

airiudia Occidentale nella Pioviíicia dei Bra-
!l

file. al!a Cillà di S. Salvatore, delta la

Bahia di liitti li San- jj li, con lulti q\icgli avveninicnti, che ruccedettero nella
1; me-

de fima.»

«RELAZIONE QVINTA,
|i
Nella quale ! raccouta ciiifuramente la prima dimo- 1! ra

falta dal P. Miffion.»rio nella Província dei Brafile, ||
con dare una diftinta notizia, non

meno de' rili, e co- !! ftumi di quegl' India:ii, che delia qualita di quel Paefe.»

«RELAZIONE SESTA, || Del lungo viaggio fatto dalla Citta delia Bahia, fino
ii
alfEtio-

pia infeiiorê» Occidentale nell' Affrica, aili Re-
||
gui di Benggnclla, e d'Ango!a, con-

quifte di Porto>.';illc
i|
contigne ai Regno di Congo.»

«RELAZIONE SÉTIMA, || Delia dimora fatta iiella Citt.à di Loanda liei Regiio dftngola

prima d'urcire alia Miffione dei deferto, dove||fi defcrivono, non meno le qualilà dei

Clima, c dei Pãe- || fe, che li Coflumi barbari di quegli Etiopi.-

'RELAZIONE VENTESIMA, || Delia Navigazione di ritonio fatta dal P. Miffiona-
1!

no per la Ciit.á dela Bahia in Nave carica di Schiavi || Negri, che fi franfportano i(

quella volta : e delia fecon- 1| da dimora fatta dal medefimo nella Província de)

Bra- 11 rile.>
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'oH'

,UELAZ10NE VENTESiMA I'RIMA ||
Simb.irca il I'. Mifrionan.) M.\ líahw iii Nave

<li
li
licenza, detta Ia Principerfa, per parfate colla medefi-

||
ma iii Poitogallo c fi dcf-

ciivoíio variavveniiiietili oc-llcoifl nclla fudetia navigazioiie.>

r.dição cuidada, nitidamente impressa; e, ao que p;

hoje. MUITO RARA. Óptimo exemplar.

i ol^a ctiiila al6

:5tll8-Zurita (Cerom/mo).-LOS CINCO l.llllin^ lUílMIilU S DF.L.V
|1

priíiiei-íi

parte dolos Aniilos...— gai-at;o(;a. .. M.I».',X1I (I:i(i2),

{L>ij fronthpicio damos <i s?f;m'n<e rxaota rcpioiução foU.-svh-iuyiifun):

LOS CINCO LIBROS PRIMEROS DELA
primcra parcc delos Analcsdcl.i Corona de Aragon comp4e
^ ílospor GetonjmoCuntjchroiiiftadcl rcyno.

»*ÇON PRIVILGGIOS PARA LOS RB Y NOS X SC.
ftoriO)dcUdiUiiu3»oid<Araj^oft,ytnjtjQtdcFbndcK

(<: orl(i!uid wi-ne 3i2xZiU'""')

Iil-fol. '1« VI fl. (iMvls) jnniiis. f 3H(l niiiris. r,a freat'- (n vorsn riu iiUima

ein "branco).



-ái ^'"''

^^FVERON VlSTOb LSTO^ CINCO,
Jibrosconlosprimeros.poretiliuflnfíimoyreue-

imilImíBfcnor doh HerhJndo df Arigcn arfobilpo dr ÇJrago<a;y

àntprimifTOoCtconliírrncií J:í'jíír!Cjiaicucr;ndiííiii!3

frontispicio do segundo volnme da obra descrita no Catálogo sob o n.o 3&1S,

Reprodufão bastante redozida.

(Pag. 795>
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A frente da primeira das VI ff. prels. representa o frontispício (acima reproduzido foto-

zincográficamente) ; no verso da mesma priuieira ti. a tSilma de los priuilegios.» ; e

de (I. 11 a VI, a duas cols. por pag
, a .f^ TABLA DELOS CINCO HBROSll

primeros dela primera parte de los Anales||dela Corona de Aragon.,.", que fecha

com a indicação: '1 Fin dela tabla.»

De folha I a meio da frente da 330 (ultima das ff. nums.) decorre o texto propriamente

dito dos «Cinco Libres primeros' da Primeira Parte da obra. Depois, na restante

parte da frente da fl., por remate, o colojõu tipográfico, e a marca ou insígnia do

impressor, que reproduzimos em fac-simile- foto-zincográfico bastante reduzido (o

original mede 120X16Imm):

^Acabaroníedeimpiíinir los cinco libros prime
s dda prímínpanc -íi

Gcronírno Ccriuchi 5nrtbddrc<.n"
dí Arigô.compueltotpn*

> nobkykalaud^d»
Çj«gO{a,ínlj cafa q'ic(M<k loTseCoc«,que ihon <X<1< P«ka

Bfrnuz,a. x»i.<l< MifoSe.M .0.LXI L •"

l"27íiá^^
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— SEGVNDA PARTE
||
DE LOS ANALES DE

|1
l;i Cí.roiKi. ilo Aríigon

Çaragoca... M D L X X 1 X.

{Do frottlispicid damos a sfguinie extHa ri-.proihtçãú foto-:iiicoffrálkii)

:

SEGVNDA PARTE
DELOSANALESDE

la Corona de Aragon.

^ Loscincolibro^primcros de la Segunda parte de

V» Anikt dt I» Corona dí Arjgon .
compocftojporGnonym»?»-™»

òaa <c DOT.nio.1. P<«.or,.tni., ViSnoTTopi^lIoi J. USxiiCnk»

Uc. Ra! M.jcH.a , , it\ t-tf-' *• ""l"!- »
e M D U X X I X

(O (ntgíiwl Mede S03xJS4""'h

lii-fol. do \ ir. (prtls.; iiiiimeiadas e 327 niimenula^ n;i frenle.

Das X ff. prcls., a írente da priuieita forma o fioiítispicio do voluuie, que acima se re-

produz folo-2incográficamente ; no verso da mesma pnuieiía fi. as Licenças autori-

zando a impressão desta Segunda Parte ; na frente da ti. II c na parte superior

(quatro linlias) da H. Ill o Privilegio réjjio, datado no fiui : . . . Dat. en el Pardo a

Teys dias dei mes de Dcziembre ; Ano dei Nafci- 1| miento de Nueftro Sefior lelu

. Chrirto de Mil y Quintientos felenta y ocho. 1| YO EL REY.« ; seguidamente vários

nomes, e depois uma estampa eniblemática (gravura em chapa de cobre); nas ff. Ill



ISTORIA DEL RE»Y
DON HERNANDO

EL CATHOLtCO.
DE LAS EMPRESAS, T LlGAt D% ITÁLIA.

Compucfta porGcronymo Curita Cbronifta dcl

Rcyno de Aragon.

oê Contiencn fe en efte primcr volumcn . los cinco libros

plimcrol y ciiclk»rnnBjcliicori(<)iKrucc<lkronficB<lo RcjidcOtlJll,
~ dcldccl6D4«b«»noiriA4delKTl>odr<inoada,h«ÍLW

amntiJcU tU; niCuholin.

Sê Impríftiieron fc cnia muy infignc ciudaddc Çaragoça.en
b Qlfituu ^Do<i»ogo4tFanai»riji .y VrfiDo ImpitirardrUSKia.Rctl >7

Clihi)JtriM»gd<)<i,yddlU|PodtAngoa.

* M. D. L X X X.**

Rosto do quinto volume da obra descrita no Catálogo sob o n.o 3616.

O original mede 297X205"'».

(Pag. 7»T)
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e IV a Dedicatória : • ^jè A los llluflres Senorcs don Fray Juan de
||
Sangorrin Caf-

tellan de Ampofta, ef Dotor Marlin de Ayfa Canonigo ta la
II
Saneia Iglefia de

lacca, don luan Francês de Arino fefior de las liaronias || de Offera, y Figueruelas,

don Francisco de Aragon, Domin- go Palácio, Miguel de Omedcs, Pedro Marlinez

II
de Infaurti, y el Dotor António

|
luan Mattheo :

i

DIPVTADOS DEL REYNO jj
DE

ARAGON.., datada no fim: .... Çaragoça a XXXI de IVlayo de
jl
MDLXXVIil.. ; e

de II. V a X, a duas cols. por pag., a .^/^TABLA DE LOS CIVCO; Libros pri-

meros de la Segunda parte de los li Anales de la Corona de Aragon.-

De folha 1 á frente da 327 (ultima das ff. nurnsí o texto dos Cinco Libros primeros»

desta Segunda I'arte da obra, a que se segue ainda a enun-eraçSo das erratas gráfi-

cas ; e no verso da mesma uUima It., a meio, o colofõn:

«íMjIMPIÍIMIOSE LAIISEOVNDA PARTE DE LOS A- 11 nales de Ia Corona de

Aragon, por mandado de; los muy lliiftres Sefiores don luan Sangorrin Caftellandc

Ampofta, el Do- ',„ tor Martin de Ayfa Canonigo de l.i Santa Iglefia de lacca, don

luan Francês de |; Arino fefior de las Baronias de Offera, y Figueruelas, don Fran-

cifco de Aragon, Domingo Palácio, Miguel de Omedes, Pedro Martinez de Infaurti,

y cl Dotor || António luan Mattlieo ciudadano de Huefca, y Catliedratico en aquella

Vni- 11 uerfidad : Y acabaronfe de imprimir los cinco primeros, que fon los li- p bros

XI, XII, XIII, XIlIl, XV, en la muy infigne ciudad de
1|
Çaragoça : en la Ollicina de

Domingo de Fortonarijs, y Vifino, ;: Impreffor de la Sacra Real Calholica Mageftad, y

dei
II
Reyno de Aragon : a veynte dias dei 1| mes de Octubre |1

Aiio. M D L X X V 1 1 1.>

LOS CINCO LIBROS
|f
POSl BRROS DE LA SEGVN- ||

da pmle de los

Anales de la Corona de|| Arngon: compueflns por Ceronymo Çiirita
|1

Clironilta dei Rpyno.
||
(A mesma gravura em cobre que vem no rosto da

parte precedente)
||
Imprimio fe !a Segunda parte de los Anales de la

||

Corona de Aragon, en la muy inlignc ciudad de G:\ragocri, en la OíTici-
1|
na

de Domingo de Poiionarijs, y Vrlino, linprellor de la Sacra Real la-
11

Uiolica Mageítad: y dei Reyno de Aragon. H
MliLXXIX.— ln-fol. gr. ile

VIII IT. (pifeis), iniinis. e 371 nums. rra frente.

Das VIII folhas prels., a frente da primeira. consiilue o tosto do volume; no verso da

uiesma li. vêem as Licenças autorizando a impressão, e uma declaração respeitante

ao Privilegio régio; de fl. VI a Vil, a duas cols. por pag., a -sa^TABLA DE

LOS CIN'CO 11 Libros poftreros de la Segunda parte de los
|i
Anales de la Corona de

Aragon.- ; a freme da fi. Vlll cm branco, e no verso apenas a estampa emblemática

(gravura em cobre) que vem na frente da terceira ti. prel. do volume antecedente.

De folha ! á frente da 371 mltima das ff. nums.l decorre o texto propriamente dito dos

< Cinco Libros postreros» da Segunda Parte ria obra; seguindo se, a uma so medida

tipográGca, as erralas da impre5s.io. \'o verso da mesma ultima. M., quasi a meio, a

subscrição final

:

CV3 IMPRIMIO SE L/^llSEOVNDA PARTE DE LOS A- " nales de la Corona de

Aragon, por mandado |1 de los muy Illurtrcs Seiíores Dipulados dcl Reyno: y acaba-

ron fe de im-Ipriniir los ci ico libros portreros, que fon los Libros XVI, XVII,
|l

XVIII, XIX, XX, en la muy infi.jne ciudad de Çarago.;a : || en la Oliicina de Domiugo

de Porlonarijs, y Vrfiuo, || Impreffor de la Sacra Real Cathoiíca Mage- 1, flad : y dei

Keyno de Aragon : a || catorze dias dei mes |1 de Hebrero : Aiio H M D L X X I X.»

Historia dkl rev ;' don iiernandí) ,
el cATiinLicd...

Çaragoça... M. D. L X X X.

{Do fronlispicio dmnof, cm folha ápoile. a cxiicla r'-i>n<dHrão (oio-úncnfjriifica).

lii-fol. gr. de VI IT. (prels.) inuins., 3ol nunis. e mais uma iniim., final.

.\ ficiile da primeira das Vf ff prels. representa o frontispício do volume, de que acima

damos a reprodução foto-zincogràfica ; no verso da fl. as Licenças permitindo a ini-

VOl.II 51
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pressão; na fl. II a Dediculori.i • ^Afc A los niuy Illuflics Scfioies (ion loaii Capara
j

IVior de S, Sepulcro de Ia cidad dé"Calatayud, Leicio de Ortal Caiioni
||
go en la Saiila

Iglefia Metropolitana de S. Saliiador de Çaragoça, '| Don loau Xijnenez de Vrrea Conde

de Aranda, Don Eu-
{{ riqne de Palaíox, Don Miguel Omedes de |! Etil, loan Laftauota,

Miguel Lo-
II
pez, y Pedro Lnzoii, || DIPVTADOS DEL REYNO

|i
DE ARAOON..,

datada uo fim ; .... Eu el nin- 1; iiartcrin de S. Eugracia de Çaragoça: a qualro dei mes

de Março de M. U. LXXIX » : e de fl. IH a VI, a duas cols. por pag., a .^ TA-

BLA DE LOS CIN- 1| CO LIBROS PRIMEROS DE LA HlSTO-|!RIA DEL REV
DON HERNAN-líDO EL CATHOLICO. || DE LAS EMPRESAS, Y LIOAS DE
ITAL1A.>

351 folhas inims. imediatas são ocupadas pelo texto proprianienle dito dos cciíico libios

primeros» da «Histoiia», a duas cols. por página, seguiudo-se depois as erratas da

impressão. Na frente da ultima fl., inum., quasi a meio, o regista tipográfico

:

.ÒIiíjIMPRIMlO SE LA II HISTORIA DEL REY |; dou llernando cl Calholico, de

Ias empicfas, ||y ligas de Itália, por mandado de los Sefiores Dipulados dei Reyno deli

Aragon : y ac.ibaroure de imprimir los cinco Libros primeros, eu {| Ia muy Infigne

Ciudad de Çaragoça : cn la officina de 11 Domingo de Portonarijs, y Vrfino Imprefror

II
de la Sacra, Real, y Catholica Mage- 1| ftad : y dei Reyno de Aiagou : a H Ireze dias

dei mes
II
de Enero.

|| Afio || M. D. LXX\'..

-Los CINCO LIBliOSll POSTIiEROS DR LA HIS- ||
TOUIA DEL IIKV

DON HETi-
II
NANDO EL CATHOI.ICO, ||.De lasemprefa.sy ligas de Itália,

||

CiiMIVESTA por, GERO.WMO f.VlillA |1 Clironiíla dei Reyiio de Arat<on.

II
(A mesma gravura que fe vê no frontispício do volume anterior)

|i

^^Conlieue íe en efie volnmeii, la ri'lacion de la» coías que |1 fucedieron,

dffle que Ia acal o fu reyno, y començo íii Gouierno cn los
||
reynos de

Cadilla, híifta fu firi.
!| ^^ Imprimleion fe en la inuy iníigne ciudad de

Caragoga, en
|| la Oííiciíia úi' Domingo de Portonarijs, y Vrlino Impreílor

de la Sacr:i, y |] Catholica .M,:geflad, y dei Reyno de Aragoi).
|| M. D. L X X X.

—In foi. gr. de VI fí. (prets.) innnis e 408 nums. na frente.— .-Is teií Parles

eiii iijtinl número ile folumef. E.

Na írcutc da primeira rias VI ff. prcls. o losto do \oluiue (cujos dizeres sáo tcxlualnieiitc

liansaitos acini.a) ; no verso- da II. as Licenças .arriorizando a impressão (as nicímas

que vceni no volume precedente); e de fl. 11 .i VI, a duas cols. poi pag., a « i^W TA-
HLA DE LOS CIN-

1| CO LIBROS POSTREROS DE LA HISTO-
|| RIA DeTrEY

DON HERNAN-ljDO EL CATHOLICO.
|| DE LAS EMPRESAS, Y LIOAS DE

ITÁLIA.», a que se segue ainda o tnesrnu desenho emblemático que se vê na ultima

d,as ff. pr(I«. dos vols. segundo c terceiro, mas agora reproduzido em gnivui.i de

madeira.

De folha 1 á parle superior da frente da fl. -107, a duas colunas por página, decorre o tc^i

propriamente dito dos «cinco libros pustrcros» da «Historia» dei rei D, Fernand'. i

Calólico; da restante p.irte da frente da fl. 407 a parte da frente (verso cm branco) i i

fl. -108 (ultima), também a duas cols. por página, as Erratas gráficas respeitantes -

mesmos «cinco libros. ; c ocuiKindo o restante espaço da frente da folha o colofón

:

.^IMPRIMIO Sr LA
II
HISTORIA DEL REY |í

don Heruairdo ^Catholico, ric

las emprefas,
|| y ligas de Itália, por mandado dei (síV) los Seiiores Dipulados dei Revii.

de
'I Alagou: y acabaioufe de iuipiiunr los cinco libros poflreros, eu II la muy lufigii

CiudaJ de Çaragoça : eJi la officina de Domingo de Portonarijs, y Vrfino Impreff. i

lide Ia S.icia, Real, y Catholica Mage-
1| Ttad : y dei Reyno de Aragon :

|i
a veynie y

dos dias dei
|| mes de Abril. H Ano, .M. D. LXXX >

Na composição tipográfica de todos os seis volumes descritos, muito esmerada, com lin-

das letras iniciais decorativas (gravura em madeira), empregaraai-se belos caracteres
redondos de vários corpos, sendo os menores eui parte das Licenç.is, nas ^Tablas» e
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cm parte das epigrafes dos Capítulos ; a ioipressâa sobressai nitidlssima eni maoni-

fico papel de linho, bastante encorpado.

Obra importante e de grande préstimo para a história do antigo reino de Aragão. Edição

primitiva, a mais bela e a mais estimada. Os exempl.ires são hoje RARÍSSIMOS.
O nosso, perfeitamente conservado (e por isso de duplo apreço e valor), tem conto

apêndice muito serviçal um sétimo volume, de formato mais pequeno, com o índice

das coisas mais notáveis da obra. liste índice, que .i obra de Zuiita primitivamente

não tinha, foi, segundo Salva, coordenado por uns padres da Companhia de Jesus.

A edição, que o mesmo Salva não viu, mencionando-a por a ter encontrado registada

por Latassa, i, segundo este ultimo bibliógrafo, a primeira que se fez do índice em
questão. O volume consta de XVI pags. (prels.) inuuis., 747 nums. e mais IV inums.

c uma em branco, finais. Os dizeres do respectivo fronlispicio, impressos, em linhas

alternadas, n preto c a vermelho e guarnecidos por dois filetes, dizem textualmente:

ÍNDICE
II
DtLAS COSAS |1

MAS NGTAfSLLS,
|1
QYE SE HALLAN EN

LAS QVATRO PARTES
li
.lo lo.s Aiiriales, y las dos Hloiia.s de Geronimo

t;uiil:i, Cro-|;nifta de! Re\no do ArUí^on.
||
DIRIGIDO A EOS ll.LVSTRIS-

SIMOS
II
Senores Dijuitados dei.

It
(Escudo d'<Tmas do Conselho do Reyno

de Aragão (gravura oin niadeir.a), ladeado por estes dizeres: Slemtnala «o-

bilitaul íi/ios Reges.—At fna. Celiiberi, flemmata noHlilnnt.)
\\
CdN Llf^EiNCIA V

PniVILEGIO.
il II EN rAHAGOÇA.W Por Alonín Rodrigues. Ano

II II
M LCIín (1604).

As XVI pags. prels. compreendem: frontispício; 'UCE\CIA.' ; ^PRIVILEGIO.» ; De-

dicatória aos Deputados do reino de Aragão ; em caracteres itálicos, o Prologo 'AL

LECTOR.» ; «Aduertencias para el Lector.» ; uma declaração respeitante aos autores

do índice; em caracteres itálicos: *A los Illuftiirsimos fenores Diputados deli!

Reyno de Aragon. !l SOAíErO.> ; e um •Epigraumia.- ; em caracteres itálicos e re-

dondos : «A efte nueuo índice para las obras de Gero- mo Çurtta, luan Ripol Ef-

criuano de mandamíento dei Rey N. S. CAXCION.-; e, em caracteres itálicos:

• Doctoris Bartholomsi Morl.inij CaeTaraugu- !, ftani,.. . Keg. Capellani.
1|
/n /frip/o-

rem Amialium Celiiberiív Regnm occafionc noui ///rftc/i*. il DODECASTICHOM » —

Nas 747 pags. nums. imediatas, a duas cols , o texto propriamenti? dito do índice,

que fecha com o usual- ••] Z..4KS DEO-, rematido por um pequeno lloião decora-

tivo (gravura em madeira). Das IV ff. iuuuis. finais, a primeira insere, em caracteres

itálicos, uma Advertência de «El Imprefsor ai Lector. >, subscrita : «Alonfo Rodri.

gues.>, e seguidamente, em caracteres redondos, a subscrição tipográfica

:

«I Acabofe de imprimir efte índice a 28. de j Mayo, dcl afio de 1004. fiendo Dipu-

tados dei
;| Reyno de Aragon los miTmos Illuflrirsi-

:
mos fenores: a los quales va

ttirigido,
!1 y lo han tomado dsbaxo fui] amparo, como patrones y |l protectores dei.

>

nas pags. II e III as .ERRATAS.; ; e nu pag. IV (ultima) as «Erratas de lo que

fobra y falta en efte índice.», fechando com o clássico- "FIN.»

Com respeito aos dois primeiros fomos ou volumes da obra de Zurita, os quais foram

os únicos publicados em vida do autor, e hoje são os mais raros, diz Salva o se-

guinte (CaíãlogO: n.o 3230), em nota com que acompanha a descrição dos meamos

tomos

;

• Ambos^ tomos llevan ai fin cl escudo de Coei, lo cual no es de estranar habitndo

sido Pedro Bernuz su sucessor.

«Estos son los dos tomos primeros de la edicion original publicados durante la

vida dei autor: su rareza debe ser mui grande hoi en dia, pues ya en 1585 los reim-

primió el hijo de Zurita, por no hallarse y poder completar la obra nniéndolos á

los cuatro últimos que su padre habia dado á la estampa eu 1579 y 15S0.o

Veja-sB : CroHjVoí. .

.





SUPLEMENTO
E

ADIÇÕES E RECTIFICAÇÕES

á Primeira e Segunda Parte do Catálogo

3619—Abreu Mousinho {Manoel de).-BREVE DISCURSO, [| EM QUE SE CONTA
A CONQUISTA || DO |1

REYNO DE PEGÚ |1 NA ÍNDIA ORIENTAL, !|
Feyta

pelos Porlvguezes em tempo do Yisorrey
\\
Ayres de Saldanha, sendo Capitão

Saloador \\ Sibeyro de Souza, chaviado Messinga,
[\
jmtural de Guimarães, a /f^"^ ^ C)

quem os naluraes
||
de Pegú elegerão por seu Reij no anno j| de 1600.

||
NOVA

EDJGAÕ.
II
-<ii>-

11 LISBOA, || NA TYPOGRAPIIIA ROLLANDIANA.
||
1829.

II

,~^_-.-^
II
Com Lkeufa da Meza do Di^semhanjo do ÍV/ju. lii-S." peq. de li

pags. E.

A primeira pag. representa o rosto do livro; a pag. 2 em branco; de pag. 3 a 70 de-

corre o texto propriamente dito da obra, que fecha com o costumado- «FIJVI.. ; e

nas pags. 71 e 72 (ultimas^, em caracteres itálicos, o <INDEX DOS CAPÍTULOS
(Catorze)

;
DA CONQUISTA DO REYNO DE FEQU.>

Livrinno interessante e valioso para o conliecimento exacto dos sucessos que relata, pu-

blicado primitivamente em castelliano ; muito estimado. Edição já pouco frequente

no mercado. Bom exemplar.

{Relativamente ás edições anteriores, veja-se, no presente Catálogo, o n.o 2073. — Garcia

Peres, Catálogo razonado, pags. 5 e 6.

Acosta, OU Costa (Cristovam d').—TRACTADO Delas Drogas... (n." 19).

A data da impressão desta obra é de M. D. LXXVllI, e não M. D. LXXlll, como por

lapso safu indicado.

O autor, Ctistovam da Costa, era português, natural de Ceuta, segundo uns, ou de Tan-

gere como querem outros dos seus biógrafos. Este seu trabalho foi, em grande parte,

extraído da obra de outro nosso compatriota, o insigne botânico e medico Qarcia da

Orti- Coíbqulos dos simples c drogas c cousas mediciítaes da índia (Veja-se, no pre-

sente Catálogo, o n.o 22Sõ).

3620—Adricomio Dalfo.—Chronicon de Ghiistiaiio Adricouiio Delfo, tradvcido

de lalin en espanol, por Don Lorenzo Maitinez de Mareilla, Cavallero de ; -

la Orden de Calatiava, Conde do Montoro... Ano 1619. Con Licencia. En /<^O"^
Madrid. Por Juan Martiiiero, Mercader de Litros. In-4.o do VIU pags. / /^

(prels.) inums., 286 nums. e mais XX inums., finais. I£.

Livro apreciado. Edição pouco vulgar. Bom exemplar.
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i-P

/dI^'

3(i-2i-/ESOPUS. -^ -Ksnri ^^; ii
niiUGis fabiíll^:

|| gr.kcI') et i.a-

TiNP,
il

Ciirii aliis opiiloulis. quorum in- || dox pioxiniíi reler- [; lurp;igelld.

C>
II ^^ II

(Curiosa niarcii r>nihlèma do impressor : uma espécie de esctidi^te

tendo no centro uma cahci,'a de homem corn três rostos, ladeada pelas

iniciais do iuiircssor: .1. e .F. No Indo esquerdo da marca, em composi-

ção tipográfica, os dizeres : Concórdia puma; res crefcvnt.; o no lado direito

os mesmos di/eres em grego)
[|
VKNF.TIIS, M D XLII — In-8.p peq. de 3fi4

pags., além do mais IV inums., finais. E.

Na primeira das 364 pães- nunis. o rosto do livro, com es dizeres transcritos textual-

mente acima; na paj. 2 o .INDEX || AVTHORVM HVIVS
||
LIBRI.. nas pags. 3 e

4: .lOANNES FARREVS |;
STVDIOSIS

i

SALVTEM .
; de pag. 5 a 101: -/ESOPI

FABVLATORISli VITA, A MÁXIMO PLA- 11 NVDE COMPÓSITA.., que fecha com
os dizeres: .FINIS .CSO- Pi VIT/E

[]
A MA-

:
XIMO

il
PLANV- [1 DE 1| CONSCRI-

PTãL.y ; e de pag. 1C2 á parte superior da 3(i4 o texto das Fabulas de Esopo e res-

pectivos Comentos. Na parte infericr da meàma pag. 3^4 e nas três primeiras das

IV pags innms. finais, disposto a duas colns., decorre o «INDEX FABVLARVM •,

que fecha com o usual-«FINIS.>, a que se segue ainda o "REOISTRVM » dos ca-

dernos de impressão que formam o volume
; por ultimo a subscrição tipográfica final

:

Venetlj^ apitd loattnem Farrean, ^^ fra-

três. Anno à partu Virginis.

M D X L I I.

A ultima das IV referidas pags. inums. finais insere somente a marca do impressor e o

registo tipográfico iguais aos que se vêem no frontispício.

As páginas pares inserem o texto grego, e as ímpares o texto latino.

Fabulas muito estimadas. Edií^o esmeradamente executada, desconhecida a Brunet.

MUITO RARA. Bom exemplar; apenas o frontispício reforçado e ligeiramente de-

feituosa na margem inferior.

Na mesma encadernação está uma outra obra em latim e grego, impressa em:->Vene-
tiis apud hxredes Petri Kauani, & {| sócios. M D X L I X.>, faltando-Ihe o frontispício.

;iO'i2-AHonso & Vicente (Grajorio-, fíil).—.\hHK'SEtiÚS QLE FEZ
||
tUiEGO-

AFFONSO, CHIADO DO fíWi) DE
||
Évora, com outros arrenegos de Gil

Vicenle de Eishoa,
||
Novamente iinnreílos.

li Eíla conforme com o origiiinl.

Em S. Eloy de I.isjioa a 4. de
||
Dezeniliro de 1620. M. Vicente da lieíiir-

reiçaõ.

o folheto nãu apresenta frontispício próprio, vindo os dizeres, acima transcritos, no alio da

frente da primeira fl. ; depois véem-se iiuatro fíguriuhas (gravura tosca em madeira), e

seguindo logo os Arrenegas, que, dispostos a duas cols. por pag., vao até quasi final do

verso da ultima ti., rematados por o usual — «LAUS DEO.» Por ultimo o registo lipo-

gráfico

:

Ojiu Iodas as licein.as neccílaiias.
|| Em Lisboa

||
Por Domingos Carneyro.

Anno de 1649.- In-i." de IV IV. inums., 011 seja um caderno de impress5o,

inbricado, no (.é d.i frente das duas primeiras IT., respectivamente:

A, A 2. B.

Os Arrenegos de Gregório Afonso, primitivamente dados a lume no Cancioneiro gerai de

Garcia de Rezende, edição de 1516, decorrem da frente da folha I á (rente da IV, onde
se vê o cLissico— .FIM ', e um tlorSo de remate (gravura em madeira); e os de Gil Vi.

cenie, subordinados á rubrica : — "Arrenegos do Barqueyro do
|| Inferno novamente

||
tro-

vados Por Gil
II
Vicente de Lis-jl boa.>, ocupam o verso da mesma ti. IV (ultima).

Folheto interessante e muito estimado. EdiçSo BASTANTE RARA. Bom exemplar. — Catálogo
Palha, n." 1013.

D.i, espécie bibliográfica que fica descrita devem certamente existir outras edições anteriores

(Barbosa Machado menciona uma de Lisboa. Por António Abares, 1639, ln-4.o), como
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se intere da Licença que segue aos dizeres do lilulo, aciína repruduzldu, e que len: a data

de 1620; mas, que nos consle, dessas ediçOes n3o tem aparecido exeinpler ali;uiii. Das
posteriores (se porventura ha mais do que unia) havemos já tido exemplares da de Lishoítj

1766, in-j.' de 8 pags.

Este optisculo não é mencionado pelo sr. Braauicaiup freire na «Tenlativa bibliográ-

fica» vicentina, inserta de pag. 2(j9 ;i 302 da Vida e obras de GU Vicente, do mesmo
erudito publicista.

:í<123-Agustin (7J. ^«íoiíioj-DIAIOGOS
||
liK LAS AliMAS, I I INAUIÍS

i|
Oli

LA NUBLIlZA IJK ESPANA.
|1
LOS FSCIíEVlA ||

D. AGUSTIN,
||
AHZUBISPO A^PJ/i^

•DK TARIÍAGÕNA;
||
CVYA ORHA rOSlHLWlA

|i
Ua nUfido am vario» Li- O O^CP Q

bros, afíi mnnvfctiios, toiru inpicf-
\\ fo> ] eiifiueiínUf n los mifmosaffimi .t,

í con diligencia
\\
fia procvrado emmendarla\\D. GHEGUiilO MAYÂ^S 1 SIS-

CÁR,
II

Bibliolecariú dtl Rei nueftro .SViior... 1| AUTOH DE LA VIDA
ADJUNTA

II
DE DON ANTÓNIO AGUSTIN. |1

COiN LICENCIA,
1|
En MADRID,

por Juan de Zuniga,
||
Ano i734.-In-4.° de 1I-XLII-93LV11I-II-I80-XVHI

pags. E. {perp.}.

As 11-180-XVlll pags. finais inserem, sob frontispício próprio;

VIDA
II
DE D. ANTÓNIO

II
AGUSTIN, 11 ...II LA ESCRIVIA 1| D. GREGÓRIO

MAYANS I SISCÁR
II

... IICON LICENCIA,
||
En MADRID, por Juan de Zuíiiga,

||

Aiio I734.>

A primeira obra é enriquecida com duas gravuras a buril (Paulus — Ninguet f.) reproduzindo

escudos d'armas.

Livro curioso e apreciável. Haro. Óptimo exemplar,— Salvi, n.o 3534.

Aimé-Martin (M. Z..).— Veja-se : Moralutes (rançais.

Almeida (P. António de).— Veja- se : Leltere aitnia delVlndia...

Almeida \P. Jorrje de).—PregiigAu que fez . . .— Veja-se : Manjiíeí Sulijveiru

(P. Diogo).

3024-Almeida {Fr. Manvcl Angelo dt;.—DECLAMAÇÃO
1|
.MORAL,

||
QUE NA

OCGASIAM DA ROGATIVA,
||
QUE FEZ

||
A VENERÁVEL ORDEM TER-

CEIRA DO CARMO DA B^IIIA, l| com uma dtvotiliina Uiociflaõ de peni- _

tencia, por caufa da gfaniie
[|
íuccii, i|iie lenlio a mesma Cidade da Raliia ,-^^9^íO^-)

delde o annol|de 1734 até o presente de 1 7 i^. \\ Empenhando fe iiefia ro-

gativa
il
AO PROTOPATRIARCHA ||

SANTO ELIAS,
||
PARA COM O SEU PA-

TROCÍNIO ABRIR
il
os Ceos, a regar a len-a,

||
DISSE

\\
O REVERENDÍS-

SIMO PADRE MESTRE
II
Fr. .VJANOEL ANGELO DE ALMEIDA,

||
Doulor

Jubilado na Sagrada Theologia, u Provincial da mefma Provin- 1| cia do

Carmo da Bahia, H £ OFFEHECE\\A feu Ciinliado o Capilaõ
|| ANDRÉ

MARQUES,
II

...
II
Dada ao Prelo por hum seu intimo veneraJor. || LISBOA

OCIDENTAL,
|| Na Oflicina de JOSEPH ANTÓNIO DA SYLVA,

||
Impreflor

da Academia Real. || 1|
M. DCC. XXX\ 1 1|

Cum tudas us licevras necef-

fatias. In-4.° 'áo XVI pngs. (prels.) imims. c 22 niims., além de uma iniini.

e uma em branco, finais. B.

As \V'I pagi. prels. compreendem: frontispício ; Dedicatória ao .SENHOR CAPITÃO
||

ANDRÉ MARQUES.» (em caracteres itálicos), datada e subscrita no fim: <... Carmo da

Bahia, 36. de peve-\\relro de w?,. II
De V. MerceW IrmaS affectuoriffimo, e obrigjdis-

simo. \\Fr. Manoel Angelo de Almeida.^ ; e -LICENÇAS.. iDo Santo Oflicio.-Do Or-

dinário.— Do Desembargo do Paço.) permitindo a impressãa.

De pag. 1 a 22 o texto propriamente dito da Declamação Moral; e na pag. inum. final

outras «LICENÇAS.» permitindo a impressão do opúsculo.
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O opúsculo conta cinco cadernos de impresslo de quatro (f. cada um : o prlmelto rubricado,

no pé da frente da segunda ti : « ij ; o segundo, no pé da frente das duas primeiras ff.,

respectivamente: ««, ««ij; e os três restantes, no pé da frente das duas primeiras ff. Je

cada uin deles, respectivamente : A, A ij a- C, C ij.

Prédica apreciável, e t3o RARA, que o sr. Dr. Carlos Rodrigues n.lo a possuía na sua vas-

tíssima BrasilUnse. O autor nito é mencionado por Inocêncio, mas Barbosa Machado

cita-o a pag. 173 do tomo II da Bibl. Liislt., e Sacramento Blake a pags. II e 12 do

tomo I do Dic. bíbl. brasil.

3fci25— Almeida de Araújo Correia de Lacerda (D. José Maria ãe).—\ new
.-j DicUonary of Uie (lOrliiKiiese ninl t iiglish iarguages... l!y D. José de

V Lacerda. Lisboa: hiipmifa Noiional, J.S7Í. In-l." gr. oii foi. iietj. (iu V1-94U

pags., a três colunas. E.

Estimado. Bom exemplar.

Alpini (Profper).— Veja-se : 0)7(1 (Gnicia do).— Ilistoife dos drogves ..

3626—Alvares (^//oh.-o).—ACTO ||
DR

||

S.TA BARBARA,
||
VIRGEM, E MARTYR,

II
FILHA DE DIOSCOliO GENTIO, || Em o (/«a/ eniraõ as figuras, que no

principio da obra fe \\fegiie>n
||
(Vinheta alegórica, reproduzindo a imagem

^^ de Sanla Barbara; gravura eiu madeira)
||
PORTO: ||

Na Offlcina de Anto-
' ^ nio Alvarez Hibeiro. Anno de 1790. ||

Com licença da Real Meza da Commif-

faõ Geral fobre o e.rame. !] c Cevfvra dos Livros. In-4.° de 22 pags., além de

duas em branco, finais, ou seja um caderno de impressão de seis folhas,

rubrioado, no pó da frente da 3.", 4.", 5.* c 6." ff., respectivamente: A 3,

A 4, A 5, A 6- R

Na primeira página o froiitispicio do opiíjculo, com os dizeres transcritos textualmente

acima; a pag. 2 em tranco; e de pag. 3 (primeira em que aparece a numeração) a

22 o texto do Acío de Suitía Barbara, que é em verso. A fechar vê-se o clássico

-

.FIM .

Os interlocutores ou figuras do Auto. são: Santa Barbara, três Pedreiros, e Dioscoro

Pai de Santa Barbara, e. hum Anjo, dous Pastores, e Marciano, /iam Alcaide, hum
homem anciaõ, e duas dometias.

Auto interessante e muito estimado. Parece que foi impresso pela primeira vez em Lis-

boa, por Vicente Alvares, 1613, in 4.o, contando já numerosas reimpressões até nos-

sos dias A reimpressão a que pertence o exemplar que expomos á venda é pouco

frequente no mercado. - Forjaz de Sampaio, reaíro de Cordel, n.o 60.

Alvarez (P. Cio.)— Veja-se: Letlcrc oviiva âeWíndia. .

,

Alvares da Silva [.loié IVrí.s.>i/Ao)— Veja-se: Osório (D. Jerónimo) —Cartas
portuguezas de. .

.

3(327- Alvarez de la Fuente (Fi: ./-wt|i/í.) -DIÁRIO
||
HISTÓRICO,

||
Y MORAL.

II
SU AUTOR

II
EL PADRE KlíAY... Y LE DEDICA AL REVERENDÍSSIMO

^ ^ PADRE
II
Fray luan de Solo. .

||
DIVIDIDO EN DOZE PARTES

||
por los

doze meses dei afio.
||
PARTE PRIMERA. (á DOilJDECIMA).

II II CON
PRIVILEGIO: En Madrid, por\\ 7b»in.<i Uodrigiiez Frias. Ano de 1182-8:1.

In-8.« peq., 12 vols. E. (Penj.). y-

Alvares Pereira Pato Moniz fA^aio.).— Exame critico. . .—Veja-se: Macedo

(/. A. ííe).—Cordão da p^stc...

Obfí» curiosa e estimada. Belo exemplar ; com óptima encaderna(;3o de pergaminho, da

época.

3628-Alves Mendes. -Cren(;a e Caracter. Discurso no templo dos Coiigic-

^/O gados' do Porto (Festa das ' Dores), 8-1-91 Porto: Magalhães gj- Moiii:,
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Kditores. . . (No verso do nnte-roslo : Porto: JSSI— T\ip. de A. J. da Silra

Teixeira). In-S." gr. fie XI-30 (wgs.. além do duos f m brnnco, finriis. B.

Amyot (./(Jfí/Hf.s-).— Veja-se : 1'liititrch.' de ( Iwíroniine.— lM^ viés des liniri-

nif s illvslres. .

.

3»>-2t)- Andrade Caminha {Pedro (/c).-! OKZIAS || DE || PEDBO DK ANIKADE /^ .<

CAMINHA,
li
MANDADAS PUBLICAR

1|
PELA U ACADEMIA REAL DAS (/lÀ 1^^^

SCIENCL4S
II
DE LISBOA

|| .. j]
(EmLilòiiia da mesma Academia; graxiira \y r'

em madeira)
1| I ISBOA

|| NA OFEIChNA DA MbSMA ACADEMIA.
1|
MDCCXr.l

li
Çoin licença óa Iteal Alfza da Cuihniiffaii Geral

||
fuhrc o E.ran.e e Cevfura

dos Livros. ln-4.° de XII-49.7 pngs., além de uma tm bianco, e duas

inums., finais. E.

As XII pags. pieis, comprtenatni ;. titulo do ante-rosto («POEZIAS ||
DE

|| PEDRO DE
ANDRADE CAMINHA >) (pag. I; .i II em biatico); titulo do rosto, acima transcrito

(pag. III; a IV cm bianco); .PROLOGO., (pags. V a XI; a XII em branco); e

«NOTiCI.\ |De giiaí dos dous Manufcritos nos for-\\iteceo cada Ituma das obras

defíaW Collecção.' (pags, XIII e XIV). Das duas p.igs. inums. finais, a primeira insere

o ..INDICE.>, e a segunda o .ERROS PRINCIPAES.»

Esta compilação, muito estimada, das poesias de Pedro de Andrade Caminha, o famoso

riv.ll do nosso grande épico Liiis de Camões, compreende : Eglogas, Epistolas, Elegias

Sonetos, Odes, Epitalamios, Epitáfios, Epigrammas, e Fragmentos já impressos. Edição

primitiva, e também a única publicada. RARA, Bom exemplar,

Annes Bandarra (Gonçalo)— Veja-se: Bandurra.

3630— Antídoto saiutifaro contra o Despertador Constitucional extranumerario ^-. y
n.° 3. Dividido em seto Carias dirigidas ao autor d'aquello folheto impio, ^rt ^' ~^

revolucionário^ e execravel. Para lieneruio da mocidade iirasilcira, espe-

cialmente da Fluminense, por lium patrício fiel aos deveres, que lhe

impõe a Religião, e o Império. Impressa no Rio de Janeiro. (Escudo dis

armas portuguesas) Lisboa: Na in-pnssâo Regia. Aunu 18'27. Com Licença.

In-4.° de 166 pags. E.

Juntamente, na mesma encadernação, outros opúsculos sobre o mesmo assunto,

3631—António (AVroíira).—CENSURA || DE HISTORIAS
1|
FABULOSAS, || OBRA

POSTHUMAII DE
i|
DON NICOLAS ANTÓNIO, 1! CAVALLERO DE LA OB-

DEN DE SAN-
||
Tiago... || VAN ANADIDAS AIGUNAS CARTAS DEL

MISMO
II
Autor, y de otros Eruditos.

||
Pvhlica.eflas Obras

\\
DON GREGO- ^3^^'^

RIO MAY.ANS I SISCAR, \l
Atitar de la Vida de Dm KicoUs António.

\\

(Vinheta ornan;ental
;
gravura em madeira)

||
CON LICENCIA. ||

||

En Valência, por António Bordazàr de Artâzu, ImprtlTor dei S. Oficio, i

de la 11. Cidad.
II
Alio de MDCCXLlI.-In-fol. de XXIV pags. (prels.)

inuiiis. e 752 iiums. E.

As XXIV pags. prels. compreendem o seguinte: titulo do ante-rosto, titulo do rosto: Dedicato-

lia .... At REI i DE
:i
PORTUGAL

II
DON JUAN V.», datada e subscrita no fim:

«Oliva a 3o. de Setiembre
||
de 1742. il Dow Gregório Mayáris i Slfcàr.* (pags. V a

XV) ; Carta ou Sub-Jedicatoria «AL EX.mo Su.vou. || DON JAVIER DE MENESES,
||

Conde de Ericeira...», datada e subscrita no fim : <<... Oliva a 30. de Setiembre de 1742,

; Don Gregório Mayàns i Sifcàr.. (pag. XVI); «CENSURA
|| D££ DOTOR DON

JUAN BAUTISTA CABRERA\\i Rocamora...'; «APROBACION
i|
D£i DOTOR

JOSEF HEBOT I SANZ...'-. .INDIIE r DE LOS CAPÍTULOS DE LA CENSURA.,
(a duas cols.) ; «ÍNDICE DE LAS CAET.XS »; «LICENCIA.»; «SUMA DE LA
TASSA..; e Prologo de «EL Ds. AQUSTIN SALES,

;
PRESB. DOtOR THEOLOOO

DE LA UNIVERSIDAD de Valência... ai Letor.-
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De pag. 1 A parte superior de 044 decorre o texto propriamente dito da Censura de Historias ra-

bulosas; da parte infciior da mesma pag. 644 á parle superior da 704 o texto das Car-

tas; na parte inferior da mesma pag. 704: . £i IMPRESSOR A LA OBRA
SONETO..; de pag. 705 a 742 o .ÍNDICE' DE LAS COSAS MAS NOTABlES

1|
que

contiene ia Confura de Hiftorias Fabulolas.» ; de pag. 743 á parte superior da 752 o

• índice;; DE las cosas mas noTABLES
;;
que rontienen ias Canas de Uon Níc.

António, U i de algunos Eruditos.» (todas estas peças silo dispostas a duas colunas); e

na parte inferior da mesmo pag. 752 (ultima) a «FEE DE ERRATAS..
Livro interessante a vários respeitos, e muito tstiiiiado; RARA. Belo exemplar.

Relativamente á Biblioteca Hispana Vetas e Nova do mesmo autor, veja-se. na Primeira

Parte do Catilrgo, o n.o 176.

Antunez (P. /Jic;/o).— Aniiva dei Collcgio di Macao . . — Veja-se ; V.e/ííix"

(i)i(ii'a dcWíndia .

.

3Ò32— Apollonius Rhodius.—Os ar^onaulus. Potiiia de Apullonio Rhodio; tra-

duzido pi)i- Jnsé Maiia da Costa e Silva... Lisboa: Imprensa Naiional.

lSr>2. In-8.0 (je XXVII-27Í1 pags. E.

Vers3o estimada, enriquecida de Notas do traductor — d« quem é também um PROLOGO qut

vem inserto nas pags. preis. VII a XXVIT,

Aranha (P. João).—Oração que o...— Yejase: Relação das e.reqriaí...

Arcos {Chrisioval de].—C_^tinníiús\ 5)rl uritfrnUIc unrun ||
niiifr Juis ;>n-

Iricio. . .— ^euilln, 1520.—Veja-sd : Varthema (Ludovico).

3C33-Arnauld & Nicole {Antoine—, /Verw.-LA
||
PEHPKTUITE'

|]
DE EA

FOY
il
DE L'EGI.ISR ||

CATIIOLIQVE
||
TOUCHANT II

L'EUCHAMISTIE il

é^'
^ DEFENDUE

|| Contre le Livre dn Sievií Clavdií:. \\
Mini/Ire de Charenton.

ii
SECOSDE EDITION.

||
Quod npiid muitos tinnm invenilur, non eft erra-

tnm. Ter. de prafe. cap. 28.
||
(Vinheta alegórica

;
gravura tm co!>re; II

A PARIS,
[| Chez Chaules Savbkux, l.ibraire jlll(i^ lous la Tour de N.

Danie,
||

, .
||
M. DG.LXX || || Avec Approbations, ^ Privilege dit

Hoj/ —Jn-i." gr. do VIII paps. (prels,) ifiurns. e xxxij-SSG 8í niini.'=. E.

As Vm pags. prcIs. ccmpieendeni: frontispício; em caracteres ii,ilicos c cncimad:) pela;

armas pontiftcias, a Dedicatória: «SANTÍSSIMO PATR1 Ij CLEMENTI IX
|1
PONTI-

FICl MÁXIMO
II
ANTONIUS ARNALDUS Doctor Sarboniciis

|t
.í iurnau fELicii*-

TFM.>; e 'PRIVILEGE DV ROY.'-^ as xxxij pags. imediatas: .AI^PROBATIONS II

DE
II
MESSEIGNEVRS LES PRELATS.» ; e «TABLE DES CHAPITRES.»

Livro, no seu género, curioso e estimado. Edição de esmerada exectição tipográfica

;

RARA. Bom exemplar.

Arte de Furtar, Espelho de enganos. . . — Veja-se : Vieira (P. António).

Atien 'P. Giovanni).—Vejn-se: Lettere annva deWÍndia. .

.

3634- AVGVSTISSIMO
li
HISPANIARVM PRINCIPI || RECENS NATO|| PIII-

LIPPO DOMINICO
II Victorio Auítri:iCo, Philippi hoc nomine f»cnn-l|di

Lulilaniae Regis F. expecliísimo Nata-
ij
litlum Libellum dedicat Acide-

1|

mia Conimbri(3enlis.
II
lESSU D. FRANCISCI DE CASTno AM)NSILIIS

II
Oatholica: Majeftatis, ^ eiufdê Academiw Bectoris.

||
(Logar de tiT-.s

vinhetas paralelamente dispostas, reproduzindo a central o escudo das

anr.as reais portuguesas; gravura era madeira) 1| CDNIMBIUC/E. ||
Ty|is,

& Expenlis Didaci Gomez Loureyro Aca- ||
deiíiiae, & Regis Aruliitypogin-

phi..
II

•

II
Cifm facnltate Inquifitoriim, Ordinarij.

\\
Anno Dni 1606.

—In- 4." de II II'. (prels.) ir:unis. e 80 nimis. na frente. E.

^y/í/
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A frente ila piimeira das duas ff. pieis, constiluc o roslo do livro (cujos dizei es icpicdu-

ziiuos (extualniente acima); ua patle supciior do veiso aa mesma ptimeira fl. o iiifoiíiie

ou aprovação permitindo a inipiessão, datado e Eulisciito: •... oie lõ. de Selemhio

1005.IID. Fr. ngidio da Prercnt.ição.i.. e a Licença, dalnda e subsci ila :^<... Em Lis-

boa 16. de Sep-
II
tembro de C05.

|| Marcos Teixeira. Ruy Piz da VÍiga.t na parle

superior da frente da segunda fl., em latim; .ylD PRINCIPEM EX ALCAICIS\\

f)DE.»
; na parte inferior da frente e ua paite supeiior do veiso da mesma segunda fl.

lima poesia latina, epigrafada : -LIBELLVS PRINCIPI.' ; e na parle inferior do veiso

da mesma segrnida fl., em caracteres itálicos ura «SONETO AO LE1T0R.>
As SO pags. unius. inserem o texto propriamente dito da obia, que consta de um

-SERMÃO
II DO DOVTOR GABRIEL \\ da Cofta, lente da Cadeyrn maior da

farícta Ex-
\\ critura, & Cónego na Doutoral de Coimbra, || no Preftito que a Vni-

uerfidade ordenou à
|i
Rainha Saneia, dando graças a Deos

\\
peito nafcimento do

Príncipe Dom [] Felipe nofso Senhor. >

(folhas 1 a 91 e numeiosas poesias (Odes, Epigramas, Sonetos, Cauções, Eglogas, Ter-

cetos, Romances, Mote e glosa, ele.) em latim, português, espanliol e italiano (ff. 10 a

79 c frente da SO). A ultima das poesias consiste em um .SONETO DE QVATRO
||

Línguas.» (respectivamente: latim, italiano, espanhol e português), a que põe remate

o usual-. FINIS..

O veiso da folha SO (ultima) insere sómeute, na parte superior, a subscrição tipográfica

final

;

GONIMBRlCiE,
Ex Officina Didaci Gomez Loureyro Acattemia;

Archi typographi.

Afino Domiiii looõ.

í
Na compoãitâo tipográfica, bastante esmerada c em que sobresaem letras Iniciais ds

desenho de fantasia e cabeções decorativos (gravura em madeira), empregaram-se

caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

O volume conta onze cadernos de impressão : o primeiro, de duas fí. apenas, sem qual-

quer rubrica; e os dez restantes, de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente

das cinco primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4, A 5 a

K, K 2, I\ 3, K 4, K 5. ,Na rubrica dos cadernos não aparece a letra J.

Livro inleressanta e, pelas peças que o constituem, de muito apreço, MUITO RARO.
Belo exemplar.

:íti35-AVTO
II
liO IVHAMEN-

|| TO QVli El. BEY
||
DOM PHELIPPE NOSSO

||
O

SENHÚÍi, SEGVNDO DESTE NO.VlE,
||
fez aos Ires Eíb.dos deite Reyno, &

do que elles fizerão a fua
||
Mageftade, do reconhecimento, & aceitação do

Prin-
11
cipe Dom Felippe noffo Senhor, feii filho,

||
Primogénito. Em Lis-

boa a 14. dias
|| do mes de lulho de 1619.

|| E al^i o acto das Cortes ^ a 18.

dias do mtsTiio mes fe celebrou neila.
il
(líscudo das armas reais portu-

guesas ladeado por folhagem e encimado por viseira, corna ducal e ca-

bega de dragão alado
;
gravura em luadeiía)

1| Km Lisboa, Por Pedro Cras-

beeck. An>w. 1619.
|!

•
||
Vendele em raia de Belchior de Faria Li-

ureiro de fua Mageltade.— In-fol. de 1.5 ÍT. nums. na frente, ou sejam Ires

cadernos de impressão, o primeiro, de seis ff., rubricado, no pé da fiente

da segunda, terceira e quarla ff., respectivamente: A 2, A 3, A 4; o se-

gundo, Inmbóm de seis If., rubricado, no pé da frente das quatro primei-

$ò/y(joE>
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nis; R, B 2, B 3, n 4 ; e o terceiro, de três fl'. opoií.is, iiilincado, nr> pó iki

tVante das duas primeiras: C, C 2. B.

Na Irenie (verso era branco) da primeira folha o rosto do opúsculo (cujos dizeres trans-

crevemos textualmente acima] ; da frente da fl. 2 a o verso da fl. IO decorre o te.\to

propriamecle dito do Avto do hramciito; e da frente da II. II á frente (verso em
branco] da II. 15 (ultima) o texto do Avio das Cortes, que é antecedido da compe-

tente epigrafe :

-AVTOliDAS CORTESlIQVE FEZ EL REY ||
NOSSO SENHOR NESTA

||
CIDADE

DE LISBOA ; A i8. de Inlho de i6i9.«

Ambos os i4i'/os começam pela formula: «iljM nome de Deos amen. Saybão quantos eftc

acto, (ii eftromtnto, feyto por mandado dei Rey norfo fenhor. Virem, que no anno

do nacimento de noffo Senhor lefu Chriflo, de mil & ftircentos & dezanove anos...»

-e terminam por dois Alvarás, o segundo dos quais fecha por estes textuais dize-

res : «. . . Marcos Rodriguez Tinoco o fez, Eoi Lisboa aos treze dias do mes de

lulho do anno de mil reifcentos & dezanoue: & eu Francifco de Lucena o fiz ef-

creuer.» (Seguem-se varias assinaturas).

Espécie documental e bibliográfica interessante e de uiolto apreço. RARÍSSIMA. Belo

cNemplar. -InocCncio, Dlc. bibl,, tomo I, pag. 314, n.o 1769.

363G—Autores gregos.—Arislopliniis. Comedias el deperditarum fragmenta,

, fy ex nova rcceiísione Guilelirie Dindorf. Accedunt Menandii et Phileiíionis,

' ciim Indicihus (Marca do Kditor). Farisiis, Editore Ambrósio Firmiii-

IHclot, Instiiuti Francice Typographo . . . M DCCC LIV. In 8." gr.do IV-ij-

542-lV-l •Í5-1I-34-2 pags. e um Fac-simile em II. desdobrável. K.

As 34 pags. que constituem o penúltimo grupo de pags. Inserem, precedido de frontis-

pício especial : «FRAOMENS inédits d'anciens potites grecs, tires d'un papytus

appartenant au Musée Royal, avec la copie entlcre de ce papyrus, suivis du texte et

de la traduction de deux autres papyrus api-artenant au même Musée, publiés de

nouveau, avec des additions, Par M. Letronne... /bl., Ibi., 1851.

Traduções muito apreciadas. Edição nitidamente impressa. Bom exemplar.

3637— Autores latinos.— Corneliiis Nepos, Quinle-Curce, Jnslin, Valère Ma-
xime, Julius Obsequeris; CEuvres completes avec la Iraduclion en fran-

/) ^ (.'ais, piil^iliées sous la Direction do M. Nisard... (Vinheta alegórica) Pa-
ris, Diibochet, Le Cltevalier et Comp., Éditeurs... Ciarnier Fréres. Li-

hraires... íSõO. (No pé do verso da fl. do ante-rosto: Paris.— Typofira-

phie de Firinin Diãot Frères.. .). In-S." gr. de IV-ii-856 pags. li.

Tradução muito estimada. Edição nitidamente impressa. Exemplar bem conservado.

Avedichian {Gabriel).— Oúéines et raison de la liluigie catholirjije. . -

Yeja-se: Pascal {J.-B.-E.).

Azambuja {Fr. Jerónimo <fe).—Veja-se : Oleastro.

Azeredo {Dr. Balthasar dei.— Fvnebris oratio...—Vejase : Relação dan
exéquias . .

.

Azpilcueta Navarro (3[artin rfe).—Veja se : Porto [Fr. Hodriçio (7o).— M.i-

nual de Confessores.
.

.

^

B
Barbosa (T). Jo.sij).— Relai;ão da Posse, e da entrada .. 174B.— Veja se

adiante o ailigo : Machado (Ambrósio).

Barezzi Cremonese (Jiniejco).— Veja-se: Lisboa (Fr. Marco <?().—Clno-
niclie...
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;)()!.S-Barreiros & Outros (G«s/nf). - NOVUS d! Blí

Annó iln. lo. i\v.

'.OTKKODAMl,.

{D'> liovmpiio di-nws a Hgii)i!i' caacla rfircdiçõo fiíu-shicuirá/icfl)

:

NOVUS ORBIS.
id ca,

NAVIGATIONE^
PRIMy€ IN AMERICA M;

quibus adjunximus

G.ASPARiS VaRRERií DlSCVRSVl^

íuper Ophvra Rcgione/

ElenchHfH Autcrent virfi fagirn%

LtQor iHvev.Qt.

/^j-âÂôo

o V £ is Q ;.: .4 M í,

^pud lohanncm Leonardi BeiswoUÇ
An (4 o CÍ3, l3, «VJ.

i
Ki-prcdiiçi'to (Ic iotiHitilin igvni ao i/o otiiiiKi'.;

Í!i-S/ peq. de XVI pags. (pi-els.) iiinnis., 570 miius. e ii;::io L.WXIV imin'.s .

filiais. E.

A primeira das XVI pags. prels. representa o frcntispicio do iivro (aciuia reproduzido

foto-ziucogr.ificamcnte) ; na pag. II o .ELENCHVS AVTORVM.. ; e de pag. Ill a

XV (a XVI cm braiicc) a Dedicatória, subordinada á epigrafe; tOrnatbfimis, l'iu-

deiitisfimisque \\ Viais. „ IN „ COI LEOIO
i:
THALASSIARCHICO

|
VRBIb EOTE-



810 CATÁLOGO DA UVKARlA

ROD. II
Doniinis fuis... datada e subscrita no tim: «Roterodaiiii. xv. Cal. Octobris.

Anno
II
Chrifti 1616. ], Vejter omni obfe^uis,

\\
Iohannes Li.oxAitui j Bfrv^ovt..

Uas 570 paginas numeradas imediatas, as pags. 1 a 59 inserem :

•NAVIOATIO CHRI-ISTOPHORI COLVMBI,
jl
QVA MVLTAS REOIONES

||

Hactenus oibi incógnitas ir.venit,
;| inventasque Hífpanix rcx coli j; iufr.t & fre-

quentar!. >,

que se divide em XXVI Capítulos («CAPVr l.-Qiiomodo lex llijpaitiiiium dcdlt

Uburaicas \\
duas Chrtftophoio Coluinbo.n a «CAPVT XXVl - De iiifnlis iiiaacffis,^ varljs morlbtts.-); de pag. 0'i a fi3:

<.DE OFNITIBVS VA-
|| RHS, LOCIS QVE

; innumcris ab Alonfo
1, rcpertis.-,

com dois Capítulos (.CAPVT l.> e .CA1'VT U.-Quomodo Aloitfus patriam repetijt

onuftus II
baccis Ç^ margaritis, £7- quomodo con- ^reffiis esí ciim Canlbatls- ; de

pag. 6J a 70 :

.DE NAVIGATIONE
|| PINZONI SOCII

|| Admirantis, & de rebus per || eum repertis..,

com dois Capítulos (.CAPVT I.. e «CAPVT 11. -Quomodo Pinoims mnre potu

fuave lnve-\\nit, ^ de lii/ulls i-arí/s.O; de pag. 71 a 132:

.ÁMtKH.i VrspvriílINAVIOATIOKESIlQuatuor. Illurtiiffinio Renato
Ij
Hienifalcm íi

Sicília' regi, duci Lo- ||
lhoringi.T ac Barn. Americiis

||
Vefpiilins huniileni rc-ll vercnliani,

ÍV debí-
II
la rcconmien- 1| datíonem»,

i|ue fecha; •... Hunc nuiicium niajefiatí |1 vertioc pliirimum qiioqiie inlerdum com-
||

incndans,
||
Americvs VrsrvTivs

'j /« Llfbo/ta'.'í de pag. 133 a 171 :

.PETRVS
!| MARTVRIIDE INSVLIS NVi^ERjl REPERTI?, ET DE MORlBVSi;

incolarum eariindcni.» : de png. 17t a 540;

• FERDINANDI CORTESII||DE INSVLIS NOVI-||TrN' IWENTIS NARRATId.
ADIlCarohtni Quíntnm Impe- !| r.'itorcni.>,

que coiiléiii iim -AROVMENTVM • (ila pag. 175 a parte da 179), fechando com h

indicação -<ARQVMENTI FINIS ». c du.is Narrativas ou Relações: a primeira, pre-

cedida de nni Picfacio; .FERDINANDI CORTESII 1| IN SECVNDAM DE !| NOVA
.MARIS 0-!|CEANI HISPÂNIA '| NARRATIONEM :

||
AD !| Carolum v. Romanoruni (i

Impcr.-dorem, Prs-fntio. (da pai te restante d.n pag. 170 ã p.irle superior da Isl), lera

como titulo ;

•FERDINANDI CORTEí^II ||
DK NOVA MARIS 1, OCI AM HISPÂNIA, || Natralio

Tecmida.»

e decorre da parte restante da poy. 181 a pag. 35-1, seguindo-se ainda uma poesia em
latim, epigrafada: .EIVSDEM DOCTORIS

||
PATRI SAVORONANI

;
AD r LECTO-

REM,
II
Cármen.» ; e a segunda Narrativa, precedida de um -AROVMENTVM.. (pngs.

355 a 35S) e de ura Epigrama cm latim: «lOHANNIS ALEXANDRI || BRASSICANI
LEO,

II
Docloris, Poeti .ic Orat. à Csfa.

|| Laurcati, Epigranuna,- (pag. 359), subordi-

nada á epigrafe :

•TERTIA FERDINANDI CORTESII NARRATIO .

c abrange de pagina 360 a pag. 535; de pag. 536 a 540 dccoirem duas »írl^rotIl I)r

IvDEs CoNVKRsis.»
; e dc pag. 541 a 570:

•EPITOME CONVER- 1| TENDI OENTES ||
INDIARVM AD FIDEM

|: Chnlii, adcoqnc
.id Ecclefiam Sacrofan- 1| ctam Catholicam & Apoftolicam, Aulore||R. P. F. Nicol.i.j

Herborne, rcgniaris ob-
|i

rcuaiili.T ordinis iVlinorum Oenerali
|| Cc.uuv.irraiiu Cif

montano.»

que fecha com o usual - -FINIS.» tcnialado por ura pequeno florão decor.ilivo (gr.avur.i

em madeira).
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As LXXXIV pags. inmiK-iadas finais inserem a obra «DE OPHYRA RtOlONEx do nosso

íiaspar Barreiros, a qual compreende; frontispício, de que damos a seguinte exacta

rq)rodui;ão f jto ziiicogrãfica :

G A S ? A R I S

VA/:vRKRlí IVSrTANI
Commcntarius

OPHYRA
a E G í O N E

iaucrislitícris Lib. 1 1 í. Regum
&: l í. Paralipomcnon.

ROTERODAMí,
/"pudloânocm Lconardi Berevvout

Anno 1 6 i 6.

(pag. I ;a II cm branco); Dedicaloiia a U. João 111, sob a epígrafe:

«CASPARISIl VARREI!! LV-|!SITAN1 COMMF.N- 1| TARIVS DE 01>HY- 1| RA RE-
aiONE IN SA-IICKIS LITTERIS LIB. III.

1|
Rrgiiin. ft II. P.iralipomtnon..

II
D.

lOANNI III, P0R-1!TVGALLI/E ET ALOARBIORVM RtOl IN- Ij clyt,., Africo,

.'Ethyopico, Arábico,
i,
Peifico, at que Indico, Cafpar Vare-|(iius S. P. D».

datada e subscrita no fim: «... Ebors. v. kalend.
||
Oecembris. ji o.i..- (pags. Ill a

IX) ; em caracteres itálicos, a sub-dedicatoria :

D. SEBASTIAN'0, IISVM.M^ SPEI, POR-
;
TVOALI.l-: ET ALOER-

|| BIORVM
REOl INCLV-llio, Afric« .Eihvuiuo,

|| Aiabico, Perlico, atquc ', liidic»,
|i
CASPAR

VARRERIVSIIS. P. O..
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5- Jíí'

datada no fim : '... Ebora Sexto KaUnd. Malj. I, A.nno m.d.ln.» (pags. X a XVI).

.AROVMENTA COM- 1| MENTARII DE OPHY
|| RA REOIONE CASPA-

|1
RIS VAR-

RERU..

(pags. XVII a XX) ; depois o testo propri»mente dilo da obra, enoiniado pela epi-

grafe :

•COMMENTARIVSJDE PHYRA REQION'E, |: LIB. III. REO. CAP. IX. ET
1|
X.

ET II.
II
PARALIP. IX.

II
couiniomorata ; iind Salomoni lu- \\ deoruui Regi inclyto, in-

gens auri, ai- il
geuti, gemiiiaruni, eboris, aliaruui-

1|
que rerum copia apportabatur,

CA-I SPARE VARRERIO Lufita ||
no Auclore.-

e fechando com o usual ->FINIS.> (pags. XXI a LXXIX)

:

.DE OPHYRA RE-IIOIONE ABRAHA- Ij MVS ORTEUVS IN || TlIESAVRO UEO-
ORA-ll PHICO.-

que fecha igualmente -<F1NIS.> (pags. IXXX a I.XXXIII); e por ultimo:

<DE PARADISO IDEM.. («In tabula Oeographi.-E facra;..),

que da mesma forma fecha-«I'INlS.> (pag. LXXXV).

Na composição tipográfica, bastante esmerada, dcstacam-se várias letras iniciais de dese-

nho de fantasia, cabeções decorativos e Horões de remate ornamentais (gravura em
madeira) ; os caracteres empregados são os romanos e itálicos, de vários tamanhos,

sendo os mais pequenos nas notas ou citações que por vezes marginam o tcxlo.

Compilação inttressantissima, pois compreende peças de real merecimento e altamente

proveitosas para o estudo e história das navegações primitivas ás regiões america-

nas, extraídas da colecção de Orynaeus. Edição de esmerado lavor tipográfico;

MUITO RARA. Belíssimo exemplar; com uma óptima encadernação de carneira

fina, do século XVIII; lombada e pastas ornadas a ouro.-Brunet, Man. du Llbr.,

tomo IV, cols. 132-133 ;-Ternaux-Çompan3, Blb!. Amérlc, n.o 385 ;-Leclerc, B/W.

Americ, n.o 414.

Relativamente aos iCommenlarius de Ophyra regionc» do nosso Gaspar Barreiros,

-

primitivamente impressos em Coimbra, por João Alvares, 1^51, e reiuipressos, acom-

panhados dum comentário de Augustinus Canisius, «de Locis Sacrse Scriplorx, et

Quiiijuagena Antonii Nebrisensis, Autuerplcv, npud htvrede Joannis Belterl, 1600,'m-

S.o,-vej.t-se Barbosa Machado, Bibl. Luslt. tomo U, pag. 335; e na Primeira Parte

do presente Catálogo, a pags. 93 e 94, o n.o 322.

Barreto (/'. í^roticííco).— Helaliont; delia Missiono e i.liiisiiaiiilii clit'...

.Malavar. . . — Vejn-se : Lctltre umiva dtWIndia..

.

Barros e Sousa de Mesquita da Macedo Leitão e Carvalhosa {Mhhihí

FrtW"ÍM-o rií.'). — Vcj.vse: S".iiliircta (]'isco)iric de).

Bartolini ;/', Ubaldiho].—Ycja-so : Lellire oiinva deWlitdia..

Bartholomeu (/'>.)— Veju-se: Lioro Ordinária lio ORioio Dinino...

Bartolomeu [íum).—Vejr.-so: LHteve annva dcirindio...

'.)-Bentivollo (G!iirfu).-L.AS (iUKlíRAS |1
DE FLANDES |1

DKSlH-: !.\ MVhi;

TK DEI.
II
KMI'FíliADOR CARLOS V.

|;
HASTA LA CONCLUSldN HK LA

IITRIiGUA DIC DOZK ANOS, || ESCRITAS 1'OR EL KMlMiNTlKSlMO
||

CAHDEXAL RKNTIVOLLO,
||
Tiadnxolas de lengiia 'iofciíiia eri la F.f|jaíiol;i

ol Píidie
II
RASÍLIO \Ar(EN, de los Clérigos Meiíoies.

|i
Nucví^lmpreffion

cnritjue:ida con lindas Figuras, y lletrato$ de /o.< Varoncs mas lilujiret.
||
(Marc;i

do impressor; gravura em madeira) || EN AMBEFiES. || I'or (iERONVMO
VERDUSSEN, Iinpreflor,

II y mercador de Liljros. Afio M.nc.l.X.K.WIl-

II II
Com Licnicia y Priíiicgio. in-foL de anle-rosto alegórico i" XI!

pags. (prels.) iniinis,, aUi minis, e mais XIV inums., finais. K.

Ae XII pags. prels. compreendem o seguinte: frontispício, cujos dizeres (acima reproduriJo>í

^^0 impressos, em Unhas alternadas, a preto e vermelho (p^g. I ; a H em branco); çip
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caracleres itilicos, a Dedicatória »AL
;i
REVERENDÍSSIMO J Y MIJY XOBU- SEROE

;! DON FRANCISCO ORTIS DE YBARRA...^ (subscrita no final: .De V. S.
||

El mas humilJe de Tus Criados ; GERONYMO VERDUSSEN,
|1
Impreflor y Mercader

de Libros..) (pugs. Ill a VII); .PROLOGO., (pag. VIU); .EL PADRE [|
ANTÓNIO

VASQVEZIlde los Clérigos Menores :l los Efludiosos.» (pag. IX e X); Licenças e Atro-

vasSes e «SUMA DEL PRIVILEGIO., (pag. XI); e, era caracteres itálicos, «PARECER
DE MANUEL DE FARIA Y SOUSA 1) Cavallero de la Orden de Chrifto. fobre

]
cfta

Traducion.»> fpag. XII).

De pag. 1 a 540, a duas cols., decorre o texto da obra proprtaniente, que íecha com o usual

— «FIN.» Das XIV pags. inums. tinais, 3s lY primeiras inserem, a duas cols.: «LAS
SENTENCIAS

II
Mas Not.ibles que |1 contiene efta Hirtoria.»; e as X restantes, também a

duas cols., a .TABLA
|| De las cofas mas Notables

||
que fe contienen en 1| eTta

Hiftoria..

N.i Composição tipográfica, bastante perfeita e cti) que se salientam lindas letras iniciais de

desenho de fantasia e florões de remate ornamentais, empregaram-se caracteres redondos e

itálicos de vários corpos, sendo os de corpo menor nas numerosissimns notas e citaçCes

marginais que ácompanhair, o te.\to.

Obra curiosa e estimada. EdiçTo enriquecida com grande numero de gravuras (algumas de pa-

gina dupla), a maioria das quais reproduzem os bustos das personalidades que em dife-

rentes paizes, especialmente em Espanha, mais se evidenciaram na segunda metade do

século XVI e princípios do século seguinte. Todas estas gravuras, incluindo a portada

alegórica que inicia o volume, tem. com ligeiras variantes, a seguinte rubrica do artista

que as executou: Qasp. Bouftais fecit. MUITO RARA. Belo e.xemplar, com uma óptima

e valiosa encadernsçSo (inteira de carneira fina) da época, tendo a lombada ornada a

ouro e as pastas com largas cercaduras a frio (estilo Renascença).

3040-Bormudoz de Pedraza [Frnm;!c<,).-]iL
\\
SEMiEIARlO || DEL HEY,

||
A

KELIPE TERCERO, MONARCA
,i
Segundo de Elpnna, H POR EL l.ICKN-

CIADO FRANCISCO
\\
rtmvdts de Piàraza, Avogocli ai

\\ fus Renlcí Cot-

fejos.]\ Ano (Escu(3os das armas imperiais espnnl.olas lendo no ceiílro o ^Ç~^J^ O C>
das arinas portuguesas; gro\uia em madeira) 1620.

||
CON PRIVILEGIO.

II II
En Madrid, Por Luiz Sãchez Impref. dei R. N. S.—In-4." de IV

ff. (prels.) inuins. e 86 niini.ç. na frente. E.

Na frente iverso em branco) da primeira das IV if. prelo, os dizeres do frontispicio

acima transcritos; na frente da ti. 11 a .TASSA.=, «ERRATAS.» e -Suma dei Privi-

legio.- ; no verso da mesma fl. parte do mesmo Privilegio, s .APPROVACION..
de Tomas Gracian Dantisco e o Visto do Dr. Pedro Diez de Noguerol ; na fl. 111,

era caracteres Itálicos, a Dedicatória -A D. FERNANDO || CORRILLO, CAVALLERO
dei Habito de Santiago, dei Confejo de fu Magettad, y fu Prefidente en el i|

Real de Ias índias. > (dat.ida e subscrita no final: -..Madrid primero de Nouiem-]'

hre. 16:0. El Lie. Vermudez de Pedraza.-) ; e na ti. IV a Dedicatória a D. Felipe

segundo de Espanha (começa pela íoririula : -Seíior», e fecha com a data e subscri-

ção do autor: -... Madrid a S. : Nouiembre. ió:o.
1 El Lie. Vermudez de Pedraza.>').

De folha 1 á frente da Só decorre o texto propriamente dito da obra, que é dividido

em VIU Discursos, o ultimo dos quais tem a epigrafe de 'Discvrso vitimo.', fe-

chando com o usual-FlN. No verso da mesma H. Sft e ultima, um pouco acima do

meio, este outro colofõn tipográfico:

E N M A D R I D
,

Por Luiz Sanchez Impreffor dei

Rey nueftro S. Ano 16.0.

Primeira edição, muito rara, deste livro, no seu géuero, curioso e estimado; Salva não

o possuía. Bom exemplar; apenas um pouco curto de margens.

Bezerra de Lima [João rlníofiío).—Veja-se : Gomes de Lima.

Boaventura (S.).—Veja-se : Liwo do SHimilo do amor diuino...

vou II 51
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3<J41—Boiste (il/.)— lj'Univurs, pofine oii prose, en tloiize chants; sulvi ilo

noles et d'obseivalioníá sur le systOiíie de Newton et Ia léorie physiqiie

'/In (y cio la physiqiH! de la turre. Oriíé de figures d'aprés Hnpliaes, Le Poiíssiii,

ihlt Fuesly, Le Bnrliier; avec vi^nclles d'upn''s Monnet et I^ejeuiie. faris,

I
^

Ghez Boiste, Aijasse et Veterville. .. An l\ {ISQ-J}. In-H." de XIl-478 pags. C.

As gravuras bão impressas em separado.

Borri (P. CViisíti/oro).— Relalioiíe delia iivov.i iiiis.sione. . .— Veja-se : Let-

tere annve deli' índia. .

.

Botelho (Gaspar Clemente)— Veja se : Monteiro {Dr. Nicolau).—Heiagam..

.

oOi2— Botelho de Moraes e Vasconcelos (íViihcisco).— HISTORIA
||
DE

||

LAS ClEVASyDK SALA.MANCA, l)'KL CABALLEltO FHASCISCOW Bo-

lello de Mordes i Vafcuncèlos,]] CHfiUMSrA MA\ OR DE LOS KSCOLA-
O BES,

\\
Duendes, i Efltintitiwis :

\\
AhXDWA, l ULTIMAMENTH

||
ajultada

por el milmo, en eflu fegunda
||
imprelsiori.

||
(Linha de pequenas vinhetas

de enfeite siniétrioaniente dispostas)
|| EN SALAMANCA.

||
Gon todas las li-

'

cencias neceflarias.
||
Ano de i;34.— ln-8.° peq. de VI pags. (prels.) inums.

e 4.il nums., além de uma em branco, final. E,

As VI pags. prels. compreendem: froiuispicio (cujos dizeres reproduzimos acima); uma
Advertência referente ás erratas (pag. 11) ; <APPROBACÍON QUE EL \\ Reverendif-

simo Padre Áíaeftro Fray\\ Aiifelmo de Lera... hizo a ef-,ta Hljtoria, de ordeii

d'el Real i Su-, premo Confejo de Caftilla.., datada e subscrita no fim: «En efte

Monafterio de Monfer- il r.^ite de Madrid. Abril 13- de 1714. \\Fr. Anfclnio de Lera.'

(pags. 111 a V e parte superior da VI) ; e uma declaração do autor respeitante á

mesma Aprobacion,

De p.igina 1 a 423 decorre o texto propriamente dito da obra, que fecha com o usual

-

• I'1NIS.. ; de pag. 124 a 430 um ROMANCE, precedido da seguinte informação,

servindo de rubrica: «IMPRIMESE ESTE ROMANCE CON\\la Hijtorla de las

Cticvas de Salamanca,
\\
por hacerfe mencton d'él en dicliaW Hijtorla.» ; e na pag.

431: ^VERSOS LATINOS QUE EL CABALLERO\ Francifco Botetlo de Mordes l

Vafconcelos „ compujo en elogio de Salamanca.' - Na pag. inunierada final vem uma
declaração ou advertência do autor.

Divide-je em sete Livros esta obra curiosa e estimada. Edição já BASTANTE RAKA.
Bom exemplar.

A edição primitiva, muito rara, parece ter sido dada A estampa em Leoa de Francla,

1731, também em lormato de S.o («Catálogo de libros escogidos reunidos por 1'.

VINDEL... Madrid... MCMXIll, n.o 323-)

Alem das edições primeiras que ficam descritas, temos conhecimento de duas reimpres-

sões que apareceram poucos anos depois. A primeira foi publicada sob o seguinte

titulo:

.SATYRICON,
II
O || CUEVAS 11 DE SALAMANCA. II OBRA || D'EL CABALLERO

FRANCISCO
II
Botello de Moraes i Vasconcelos, H ACADÉMICO REOIOUDE LA

EXCELENTÍSSIMA
|| i Real Academia de Madrid.

||
(Linha formada de estrelinhas

simetricamente dispostas) |1 EN SALAMANCA. H Por A.momo Vili,.\kgoruo.
||
Co«

todas tas licencias neceffarias. \\ Aiio 1740.- In-8.0 peq. de XXVIll pagj. (prels.)

inums., 229 nums. e mais uma inum , final, sendo o frontispício cmfielezado por uma
tarja formada de psqs. vinhetas ornamentais (Catálogo Bertrand-, n.» 531).

e a segunda reimpressão, dada a lume sob o titulo primitivo, saiu igualmente EN
S/li/IAMA/C/l.

1, PoK Amomo V11.LARGOKD0.
II
Con todas las licencias neceflarias.

||

Ano J711.— In-S.o peq. de XXVIII-2291 pags., sendo o rosto, como na edição prece-

dente, adornada de tarja.

• Da Historia de las cuevas de Salamanca existe também, uma versão portugueza, resu-

mida, devida a Joaquim Manuel de Araújo Cortéa de Moraes, a qual foi dada á

publicidade com o titulo

:
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«HISTORIAI! DAS
II
COVAS DE SALAMANCA

||
DO CAVALLEIRO

1|
FRANCISCO

^ BOTELHO DE MORAES • E VASCOMCELLOS, r CAro/iís/a Mdr dos Estudantes.

Trasgos e /-«i/fcc/ros. || ABREVIADA E TRADUZIDA EM PORTUOUEZ
|i
POR :

.

JOAQUIM MANOEL D'ARAUJO CORRKA DE IMi^KSS,, \ Professor d'Humanida^'

(fes. II (Escudos das armas reais portuguesas)
|
COIMBRA : |l NA IMPRENSA DA

UNIVERSIDADE.il -{] — ||
if>;8. In S.» peq. de VIII-I30II pags., vindo nas pags.

prels. V a VIII o -PROLOGO .
; e nas duas inums. finais as «ERRATAS..

De rrancisco Botelho de Moraes e Vasconcelos descreve SalvA (Catálogo, n.o 490) uma
produção literária, de que não nos foi dado ainda ver nenhum exemplar, ignorando

por isso se ela ter.i ou não qualquer relação com a obra acima descrita. É a se-

guinte :

«Satyrac equitic dúaiini Francisci Botello de Moraes et Vasconccloi, cuui notis et

argumentis loannis Oonzaliz de Dios. Satmantkcr, Nicolaus Josepims VUlargordito.

1739. In-4.0 de VIU pags. (prels i inums. e 115 nums.

Quanto a outras obras de Moraes e Vasconcelos, veja-se, na Primeira Parle do presente

Catálogo, os nums. 443 a 451.

3643— Bouhours (P.)— L;i njuniere de liien penser dans les ouvrages d'esprit.

Dialogues. Nouvelle éditiou. A l.yon, CJiet Antoine Besson... Avec Privilege

dti Re;/. I11-I2.0 de X-544XXXI pags. E.

Brandão [Fr. Anloniu). — Yeja-se : Monarrlna Lv/yttina. ., (.y.'' e 4."

parte da).

3G44— Brilant-Savarin {Jeíiii-Aulhelnic).— Pliysiologie di.i goiít, ou MédiUtions

de (laslronomie (ranscedanle ; ouvrage Uiéoriíue, historique et à rordre

dti jour. . , Noiívellc édition orn Je de giavures. El prpcédée d'ui)e Noiicu

par M. Eugcnc Bareste. Paris, Pigortau, ]f>5L'. Iii-12.", 2 Parles: rle IV-XI-

176 e IV-185 pags. em um vol. E.

Obra interessante, publicada sem o nome do autor. As gravuras que adúrnauí esta edi-

ção são impressas em separado.

Brilo (Fr. liernurdo de). — Vejai-e: Monarrltia l,ii6Í'fiii(i. . , (!.'• e 2."

jiarte da).

3t)i5—Bulhão Pato.— (^aiitos e Salyras. lAíbua: Fdilorcf—fíilhnid it- Semiond...

1S13. In-8.° de tViW pags. E.

Livro de poesias bastante apreciado. Primeira edição, j.i pouco vulgar no mercado.

Burnet (.íi'í/tefí).— Veja-se : More (T/io»/a.sj.— Utopia.

€'-' O

^ £> O

Cabral (íVíiiífcscõ).— \ej-t-se: LHíire annvn deWíndia..

.

Cabral de Mello {José /lífyHslo).— Odes de Q. Horácio Flaccu. . .— Veja-se :

}loratin» Flai-rus.

Calindez de Carvajal (Loie^i^o).— Veja-se : Perez de Gnzman (Fernan],—
Ciónica,..

Caminha {Anlcnio Louremv).— Veja-se: Osorin (D. Jltóhíwo).—Obias inc"-

ditas de...

Ki—Camões (Luis d<;),-()BnAS || DE |1
LUÍS DE CAMÕES, |1 PRÍNCIPE DOS

I'OETAS DK HESPANHA. ||
SEGUNDA EDI(}ÀO,

||
Da que, na Officina Lui-

siana, íe fez em Lisboa
!
nos annos de 1779, e 1780.

|1
TOMO L PARTE L

[{Vinheta ornamental; gravura em inaJeira)
|| LISBOA. 1| Na OfBc. de

S1M.\0 THADDEO FERREIRA.
||
ANNO M. DCC. LXXXIL (c M. DÇC.

'^ D
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'/

J-XXXIII.)
II II

Com licença ç/a Ihal Mezu Cenforia. ln-8.o peq., 4

U.mos em 5 vols. de 200, 3201, 448, 382-11 o 374-VII pngs;. E.

As pags. 3 a 66 do tomo I inserem um Prefacio, epigrafado: «THOMAS DE AQUINO
|[ PRESB. SEC.

II
Nefia fiia fcgiinda edi(a3 lias Obras de \\ Luís de Camões,

!i
AO

LEITOR.»; de pag. 67 a 124 um «DISCURSO PRELIMINAR, 1,
APOLOGÉTICO, R

CRITICO. ;; Com que saMo a primeira Edifaõ ', pelo mesmo Tomás de Aquino ; e de

pag. 125 a 154: .BREVE NOTICIA
I|
DA VIDA

1|
DE

||
LUÍS DE CAMÕES >, que

termina por varias poesias, de diversos autores, em louvor do Poeta.

O mesuio tomo I 6 enriquecido com uma gravura alegórica i,meronym. Barr. inv.-Lit-

cius SC. olisp. 17S4) reproduzindo o retrato, a meio corpo, de Luis de Camões.

Edição, a vários motivos, de bastante merecimento e apreço. Estimada. Rara. Belo

exemplar.

Campos I Manuel A).— Reloçani do soltnine recebimento. . . (n." 558).

A respeito desta Relaçam e duma versão CiSlelhana, feita por Álvaro de Velascos, e im-

pressa em 15S9, em Alcalá, por Juan inigu;z de Lequerica, veja-se o interessante ar-

tigo de Sousa Viterbo- «.Nolas Bibliográphicas. Certamens poéticos», publicado no

n.o 1 (Abril de 1903), pags. 13 1?, da Revista da Figueira.

;ití47 IL CAN210NIERE
jj
PORTOGHESE |1 DELLA BIBLIOTECA VATICANA

MEoSO A STAM!'A
II
PA

li
EliNtSTO MONACI||CON VNA PREFAZIONE

O CON FACSIMILE
||
E Ct)N ALTRE Il.I.rSTRAZIONI.

i| 11 HALLE S.

II
MAX MEMEYER KbiTOIiE.

|!
l875.-In-4.° gr. de XXX-45G-II pags. p.

dois fac-similes de pags. do manuscrito original. E.

A primeira das XXX pães. prels. em branco; na pag. II uma espécie de primeiro fron-

tispício, com os dizeres

:

COMMUNICAZIONEII DALLEll BIBLIOTECHE Dl ROMA 1]
E DA ALTRE Bl-

BLIOTECHEl! PER LO STUDIO
||
DELLE LETTERATURE RONANZEU A CURA

Dl ERNESTO MONACI
1| V. I. ]: ||

HALLE S. || MAX NIEMEYER EDI-

TORE
II

1875...

na pag. III o frontispicio propriamente dito, com os dizeres acima reproduzidos; a

pag. IV em branco ; de pag. V (a numeração só começa a aparecer da VI em
diante) a XVIII a .PREFAZIONE.>, ^latada e subscrita no fim: «Roma, 20 Ottobre,

1S75 ..Entesto Mouaci - ; de pag XIX a XXIV: "APPENCl I. „ || CATA-
,- LODO Dl AUTORI PORTOOHRSI ' COMPILATO

;
DA ANGELO COLOCCI ||

SOPRA U.M ANTIGO CANZIO.NIERE OOOI IGNOTO, || E RIPRQDOTTO SE-

CONDO L'AUTOORArO ESISTENTI:
|] NEL COD. VAT. 3217.., ; e de pag. XXV a

XXX, a quatro cols. : <-Al'PENDICE II,:,
1 TAVOLA DEI PRINCIPALI ||

ERRORIljCHE SI OSSERVANO
||
NELLA 5CRITTURA DEL CÓDICE..

De pagina 1 a 424 o texto propriamente dito do Cancioneiro ; de pag. 425 a 450

:

«NOTE (a duas cols..
;
pags. 4i6 a 440)-ABREVIATUKE (pags. 441 a 44S)-IND1CE

O.NOMASTICO» (pags. 449 a 456). A primeira das duas pags. (inums.) finais insere

a .ERRATA » ; e a segunda o .ÍNDICE DEL VOLUME.-
'".ancioneiro importantíssimo para o esludo da poesia portuguesa amiga; multo esti-

mado. RARO. Btlo exemplar; encadernação inteira de cliagrin vermelho; Iomb.ida

e pastas ornadas a ouro. -Falta o volume II, dado a lume em ISSO (4. o de X-II-IS/

pags.).

Cardim iP. Antoniu Fnwciíco).— Belalione delia Proiiincia dei GiHppoiít;. .

,

Veja-se : Leitere (mma deWlniii ..
''

Cardoso Braga (^fé).—Veja-se: lAimí (lU. Ca» /os). —Historia...

:'fi48— Carino Velho de Barbosa ^iiíohío de). — Exame critico das Cortes de

ry Lanie^'o. Por .. Porto: Typogniphia de D. António Moldes... 1845, Iii-

8." de IV-142-I pags. Des.
'

As IV pags. prels. compreendem : frontispicio (embelezado com vinhetas de ornamento)
e «Advertência ao Leitor.»
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Carneiro (/!)i(únio).— Veja-se : hegra e dillinii.-Oes lia Onimi de Cliristo.

Carpentier (.1/.).—Yeja-sc : Aoc/, Cmj.cnlier & Puissard /i/.i ..

Carrion (Francisco).—Veja-se: I.eltcre annra deli' índia ..

.

3(ii;i— Carteromaco (Nicolò íorÍP.^weiTi).— KiCCIARDKTH) |,
roí-JMA

||
Dl.

1.0-M'JiA (l.ivorno), i-So.

(Do fruiittsjjicic damos a exacta ríjirodurãn juln-snicufiidjicn que sef/íií-)

.

CL f^>v
Pts mr>€cl^ ap*iui

{«Fac-simileíi de tamanho ignal ao do original)

ín-ia.", 3 vols. de fronlispicio alegórico e xxjv-3fiO lags. o 1.°, trontis^i')-

cio alegórico e 380 pags. o 2.o
; e fronlispicio alegórico e 3?8 j a^s. o

:í.°. E.

As xijv pags. prels. do tomo I coDipreendem : Dedicatória «A S. E. REVERENDÍSSIMA

MONSIGNOREW D. ONORATO CAETANI Db' Dlihi i.i Sekmoneta.>, subscrita

ao fim: Di V. E. Revukem.í.-si.ma |1 t/"!//i7/. Devotiff. ed Oblig Servitore\\Qí.\

Editore., (pags. j a viiij) ; .VITA || £)/|| NICOLÓ FORTEQU£RRl.> (pags. ix a

xxj e parte superior da xxij); e: .Oitave di Nih.telk E.mo.\io P. A. 1|
Dirette a S.

E. la Sig. Principeffa di Forano, ||in occafione di rimandarle il Ricciardetto da lei

J-^/O o
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êí^"

jolí

benignamente coinunicalogli.» (parle inferior da mesma pag. xxij e pags. xxiij e

xxiv).

No tomo 111, de pag. 333 em dianie, decorre: .RIME PIACEVOI.I \ Dl\\ NICOI.O FOR-
TEQUERRI IITRA OLI ARCADI ||

NIDALMO TISEO...

Oa frontispicios alegóricos dos três tomos são de desenho comum.

Poema em oitava rima, dividido em trinta Cantos. Muito apreciado. Linda edição, es-

meradamente executada ; adornada com os já mencionados frontispicios alegóricos,

retrato do autor (O. L. D.-Pomp. Lapi Seul. Libar ;;*>.) e mais trinta bonitas

gravuras (umas assinadas: loaii. Lapi inv. et sculp. Libur. /-o.<; outras: O. i. inw

et deli.-P. Lapi scul. Liburi. /;>«) alusivas a outras tantas passagens do l'oeni.i,

tudo liabilmente executado a buril em chapa de cobre RARA. Beiissimo exemplar,

ostentando uma magnifica encadernação (inteira) de carneira tina da época, perfeita-

mente conservada.- Brunet, Man. du libr., tomo I, col. 1£04.

SfôO-CARTAS.-COPlA DAS CAfí-
II
TAS, (JYE A liAYNHA DE SVhXIA

||
es-

crcueo a Sua Mageí'ade o Sereniílimo
||
Rey Dom lOAM o IV. & n || Baj'-

nha noffa Senhora. || Com a Heloçãi) das Arynas que do Reijiio de Sue-
|{
cia

tra: o Ethhaixodor Francifco de
]] Suiifa Coutinho.

O opúsculo Dão tem frontispício propriamente dito. Os dizeres ou titulo acima transcri-

tos vêem no alto da frente da primeira folha a preceder o texto. No fim do mesmo
texto a subscrição :

Com todas as licenças veeefsarias. || hm Lisboa, Por António Aluarez Inipreí-

lor dei liey
|| N. S. Anno de 1642.—In-4.° de 8 pags. inums., ou seja um

caderno de impressão de quatro fT., rubricado, no pé da frente da pri-

meira e da terceira, respectivamente : A, A 2. B.

Nas pags. 1 e 2 o texto da Carta da rainha da Suécia a D. João IV (datada no fim:

«... Feita em noffo Paço Real Hocholnienfe
il
aos 30. de lulho de iO|i.»); de pag. i

a 8 a .COPIA DA CARTA QUE A\\Rayn/ia de Sueda efcreueo ú Raynlia\] nojsa

Senhora.^ (datada no fim: «... em noTío Paço Real Hocholmenfe aos
i

30. de lulho

de iWi.>\ seguindo-se, como que a rematar, uma vinheta quadrangular (gravura em
madeira) reproduzindo uma peça de artelharia; e nas pags. 7 e 8 o texto áí-.Re-
lação das Armas que do Reino de Suécia trás \\ Francifco de Sou/a CoatinhOt Em-
baixador

\\ às partes Sptentrionais, em ires nãos de gucrra.t ( Armas que vem com
preço feito*.- Armas que vem da Raynha de Suécia, pêra fe\\ venderem neste Reyno.'

— 'Armas que vem de mercadores pêra fe venderl \\ neste Reyno.»). Fecha com as

Licenças permitindo a impressão do opúsculo, e com o registo tipográfico acima

reproduzido.

O texto de cada uma das duas cartas é, respectivamente, iniciado por uma letra decora-

tiva de desenho de fantasia (gravura em madeira).

Carvalho (P. Manuel (?ej.— Veja-se : Letlere annva delVImUa...

3ti5l—Carvalho de Parada (4n<o«»o).— AHl E ||
DE líEVNAR. . . Em Bticellas

for Paulo Crasbeeck {lb'44).

{Do fronlisfiicio damoK, em folha áparle, a exacta reprodução folo-xincogràfica).

Infol. de, além da portada alegórica, IV ff. prels. (inums.) e 296 nums.
na frente. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. as •LICENC.AS» permitindo a

impressão da obra (várias: umas datadas de IMI, outras de 1642, e ainda outras de

1643) ; na H. II a Dedicatória .AO || MVITO ALTO, E MVITO PODEROSO REY,
E

II SENHOR NOSSO DOM lOAM O QVARTO DE-!ifte nome, reftaurador da li-

berdade
|| Portuguefa.., datada e subscrita no fim: «... Lisboa 30. de Mayo deo^l

||

António Carualho de Parada.^ ; na frente (verso em branco) da li. III, em caracte-

res itálicos, o -PROLOGO AO LEUOR.. ; e na fi. IV o -PROLOGO SOBRE O
ASSUMPTO.*

As 296 folhas numeradas inserem : de II. I á frente (verso em branco) da 256, a duas
cols. por página, o texto propriamente dito da obra, que fecha com o clássico-



Púrtada que enfrenta o livro descrito no Catálogo sob o n.» 3651.

O original mede 248X163mm.
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"FINIS.», a c|iie se segue ainda um llorão de reuiale ornamental (gravura em ma-
deira) ; de H. 257 a 259, em caracteres itálicos e também a duas cols. por página, o

• INDliX DOS' SINCO LIVROS DA || arte de Ueynar.s que remata com uui outr-j

llorão que tem ao centro as conhecidas iniciais simbólicas da Cumpa de Jesus : 1 H S
;

e de a. 260 a 20o, igualmente a duas cols. por pag., o .INDEX DAS
: COVSAS

MAIS NOTÁVEIS ' deftes finco Muros da arte de Reynar.», que por sua vez íecha

com o usual -<LAVS DEO..
Na composição tipográfica, bastante esmerada e em que sobresaem leiras iniciais de de-

senha de fantasia, cabeções decorativos e tiorôes de remate ornamentais (gravura em
madeira), aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos, sendo os de
corpo menor nas notas e citações que marginam o texto, sendo a impressão, muito
nítida, efectutda sobre magnifico papel de linho

Obra clássica e, no seu género, muito interessante e estimada. Edição primitiva, a única

vinda a lume até hoje; MUITO RARA. Bom exemplar. - Dr. Soiidonio Leite, Clás-

sicos esquecidos (Rio de Janeiro, 1916).

Relativamente á obra de Carvalho de l'arada, e a um outro exemplar com variante de

frontispício que possuía a Livraria Azevedo-Samodães, veja-se, na Primeira Parle

do Catálogo, o n.o 625, e nas «Adições e rectificações» á uiesma Primeira Parte o

artigo : Carvalho de Parada.

3652 IVSTIFICAC.AM
II
DOS PORTV -

||
gueses. U SOBiJE A ACC,AM

DE LIBERTAREM Wfeu Reijm da obediência de CasW/o.
||
OKFERECIDA

AO SERENÍSSIMO
||
Príncipe Dom Tlieodolio 1|

Noflo Senhor.
||
(Escudo das

armas reais portuguesas; gravura em madeira)
\\
PELLO DOUTOR AN- a /°r:^/f y^

TONIO CARUA-
II
ttalho (sic) de Parada Arcipreste na Sé de Lisboa, ^ ora '^ ^'^O'^

II
Prior de Bucelas Prolhcnotorio Apostólico, || <^ Vifitador deste Ai cebifpado.

II II
Com todas ai licer.ças neceffarias. ||

Em Lisboa por Paulo Craes-

beeck Anno 1643.— In-4.° de IV tr. (prels.) inums. e 90-32 (aliás 90-31)

nums. na frente, além >1e uma em branco, final. E.

Na frente da primeira das IV ff. prels. o fiontispicio (cujos dizeres transcrevemos acima

le.ttualmente) ; no verso da mesma primeira fl., em cima, as ^ERRATAS» ; na fl. II,

em caracteres itálicos, a 'DEDICATÓRIA.^ ao Príncipe D, Teodósio, que começa

pela formula- «SENHOR.», e fecha pela rubrica do autor: «António Carv.ilho de Pa-

rada.» ; na fl. Ill e frente da IV as -LICENÇAS.» autorizando a impressão do livro.

As primeiras 90 ff. nums. inserem o texto propriamente dilo da lustijicaçam dos portu-

gueses, que se divide em un: <PROEMIO.» (da frente da fl. I á parte superior da

frente da fl. 3) e XX Capítulos («CAPIT\'LO. I. || Da ordem, com que Deos difpos

a reStauraiaõ defte Reyno.', a .CAPITI' LO XX.
'i
Continua/e ame/ma matéria da

vexação dos vafsaltos \\
por meio dos tributos.^) ; e as 32 (aliás, como já se disse

acima, 31) ff. nums. finais : de Foi. I a 9 :

«CARTA PRIMEIRA
Ji
PÊRA O CONDE DVQVE..

datada e subscrita no fim : «Lisboa, 13. de Agofto de ò;,5. |1
António Carualho de

Parada
II Arciprefte de Lisboa.» ; de fl. 10 á frente da 12:

«SEOVNDA CARTA
II
PÊRA O CONDE DVQVE.»

datada e subscrita no final: «... Lisboa, li
29. de Ochrbre de 637. ||

António Carualho

de Parada
II
Arciprefte de Lisboa»; do verso da mesma fl. 12 á frente da 14:

«TERCEIÍ^A CARTA
II
PÊRA O CONDE DVQVE.»

datada e subscrita no fim; «... Lisboa 22. de Março de 638. ||
António Carualho de

Parada |] Arcipreffe de Lisboa.» ; e do verso da mesma fl. 14 a o verso da 32 (ultima):

«QVARTA CARTA || PÊRA O CONDE DVQVE.
i|
depois da liberdade defte Reyno.»

datada e subscrita no fim; «Lisboa, 2. de Feuereiro de "4 1 •
II
António Carualho de

Parada.» Por ultimo a rematar, o usual- LAVS DEO.»

Na composição tipográfica, bastante perfeita e esnraltada de várias letras iniciais de desenho

de fantasia, um cabeção decorativo e um florão de remate (gravuia em madeira), ern-

pregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.
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°
TeTn-bri^f

1"" '
"°'\"í'^'""' '^ -'"'-=-

= " P-ne-To, de qualro H. (.s p.els )sem nibnca nlgiiiiia ; os dois ímpHíntr»c in-n « o/s* i i_' .
h**-*^ /

. . ,

^ imeaiaios (zo t 3.0), fambeni de quatro ff rarfa um..bnc^dos n„ pe d. frente das .esmas ,f., tespedivamen.e : A, A A J a'. b'

primeL; o,4o"ff d
'"'1 "'

IV"" "" ^""" '""^ "*"-"- "« p'é da 'frente d!spnme,ra. quatro ff de cada «n, deles, respectivamente: C, C2, C3, C4 a M M '>

mltof H
' \^ '"" "" P"""'"-' f^; 0^ ^^'^ imediatos (15.0 a 21.0) dequatro ff cad^, -rn. r.^uc.,o „o pé da frente das mesmas ff., respectivamente

: a,''» 2,

m.ÍhIh . r '
°''' ' ° ""^'"'"o « "Ilinio (22.0), também de quatro ff

n".;'.: !L"].
'''"' '-' '"' "^""^'" "• " '• "' ^^ ""'^'- <^- -en-

"'
G^Taf sfe 'f sf" '° "• '""'"" °^ ^^«'""'^ "'"' " «• 36 tem o numero

Livro interessante, clássico e muito es.in.ado. única edição até hoje dada a lume O-

Castilho Barreto (./o«. Wúia^o d.}.-Veja-so : RMro dos Santos X- Casti-ino narveio,

3653-Castro e Sousa (A. D. de).-HESUM()
(| HISTÓRICO

II DA II VinA

D AFFOnS . oT. ° " °' P^'«TU«'^L NA MENORIDADE D'EL HEI

n n?r PjSr^n tT " "'" ''''"'"' « /•«'^ *''»"'«•)
II
PELO APBADE

|| A.

msfpMA.ÍÍJo*^'''^'"'^'^^'™^'^^^ HONORÁRIO DA ACADEMIA

?Íp ^ m ;
™^ " • • • "

^^'"'^'^''^ ornamentai,
||
LISBOA

|| -^m~
||

atora uma em branco, final. B.
v^'^,''-,

°
meur' FoCo^lT''

^'''«'""'' "" ^"'^g""» -» abertos a buril em chapa deinetai.-rolheto interessante e muito apreciado. RARO.
3654-Castro Moraes Sarmento entorno rfe\- Noticias l.iographicas de Fran-

^ "eradoTriaÍ,"^?:"
'^^^, '''^^"°' ^° ^--'^° ^« sua Ma^.esrder^.O -

d ordens ^ '
h f" "°"""''° '° ^^'''"''"- ^^^'"^ '^^"^ ^J"'^^"'^^

!.vl «
••

' ° '''' ""'''^ ''^"^ portuguesas). Eio de Janeiro. Na Im-pvey Re,ta. 1819. Om Ucenra da Meza do Desembargo do Paço. In 4 «de29 pags., alem de uma em branco, final. H

'Tcuio^t^^J^l^;,: "o °?, Ts ^ 0"?"%"°. '""' """"'^ ° ''''""- '""'^' "»

"'"'"vln^rn:;;" Í""^,^-^°^V(^'--
•^^"«-' <io).-ms,osi,ões do «uperior Pro-

ílrceira d! S °Í';^^^.^''^'V<'g"í«'-'
'^ liberaria da Congregação da Ordem

ce. to sesL;/
"'"' "'"'^'- ''"^°^ ^"' °^ "°"°« ^^ ^«^il «ete-

. ,^ reniV T ^ "°''^' "" '^'""t^^" To.íío Primeiro. (Escudo 'd'armas

curiosa e estimada. Publicada anúnima. Rara. Bom exemplar.
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Cervantes de Morales {linenarenlvra\.—.\vyc dei GoniiMito. . —Yej;i-se

:

Ximeties Avin^-.

(firiti— Cervantes de Salazar (F/íiiuis.-o).— fj^ (Obins T] fiaiuiíta ^ ||
(Cciuuii-

tes iic pnlnjnr, l)n lifflin, || fllorofto, i) irnínijiíia.— Ãlrnln íic lirnnrfi. ..

(/)o froniiêpkio damos a f.racta reprodni^ãv fulo-ztiu-oyviiluii ijve seguei

' CcroamwoeSaiasar. ba tecto,

íjlofado,}'tra<íu5icíOi

jf2^ pamcra cí WttWatogo 6da Wççwía'
Cd^eoM!tc>o^dc po;iTijnera ^^^l(f^uraf(

trataSclaegr.idcjaor marauillae quco?
tn ábõbiCT po: cl cõrrano Dc fus trabafos

f njifcríae.comcíado pc: d maeltro 0Vai.

y acabado po: fracucoCerBãuoíifaiajar.

9 "ila fcgundâw cl fippologo ôe U oaoftr

idadf o rraMlo .intitulado EiíbnooÇ»o^
rondo "oonícíc trata coninaraiulloróef

Oclos grandes maUo^claocjofidad,}'

elcotirrsrío Qc Io9 ptouccboo e btcncc

trabofo , Compucito po; cl IMoroBi

^ EoF0<JC»ePi5lofadc F moialijado pi

' cifccíJemaiucBOíSalaíar.

Jí24tcrccrac3b infroduaonj^canimofa''

raUfabiâanaDõdc k sedara cptc cofa féa/

f(c poncn grartdc3 auiToíípara Ia vida tm>

waua.'conipudla m lann po2 cl cficèlífe va»

|roiT,JEfly»«uuabuclra cnOtlcUanccon
»mucbasai.na:.jico que ai piopofírotpajian

jpo: tfranaícoCamatcbCêSaiAiar.

CCofipaíuíTcgío.

////^^

(O orújinal mede íSAxlS^mm)

lii 4,", 3 Pailes ou Tomos cie XIV fl'. (prels.) inums. e Irrr. nuius. na
frente a primeira; XII (a ullima em branco) fl". (prels.) inums.. Irir. nums.
na frente e mais uma inum., final, a segunda; e liii. 11'. nums. na frente,

uma inura. e duas em branco, finais, a terceira, em um vol. R.

Oas XIV tf. prels. que aatecedem a primeira Parte eu tomo, a primeira representa o

trontisplcio geral das três Partes; de fl. llá írente da VI a «®|)iftt>l«. ^llCUpa-
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tiutrt.» «CE^l "iiiU illiiflif Ifrior ^ú y íjci'iini'i'ii 0'ortf5 IWnniiics bfl

unllr
i;
íirrniliriJiuV y lomiuiriaíior Stlii |1 munia (ripiifirt/ íniiKi|"co H

CtnilitCS íf grtlnjnr. §. |1 IJ ^ln•^l^lUll fcliliíníl.» ; do verso da mesma II

VI á frente da XIV o "íJrolllilO 111 ICítOV.», sob a epigrafe: "CE í^mbiafiO ôf

ItlírnlfS II
robriím ^fl |tlnr)lni (Olilin

||
nl Jíltor." ; e no verso da mesma

II. XIV (ultima das prels. da primeira Parte) o « C «^l'flUll'Cl"<' M DidlOflO/

vvx írnii
II
fifco OTíiuniilríj íc gnlnjnr.»

De íO. j. a parte da frente da íl'. IllT. decorre o texto propriamente dito do »yin-

logn òcla i)iglli^níl orl Ijniiibrr.» (aSiitíiiiuiitorts. f ;\iirclio. ^liilonio.

^ilinriO.»), que fecha com o usual-<i*| JnilS ilCiL», a que se segue ainda, ocu-

pando a restante parte da frente da referida fo. ItTf., a subscrição final

:

* C[^'ftn íirrífiitc nbrn ij Çin 1 lnijo iniu &igni^nb btl l|iiiibrc/fl iiiinl

rflinnifo cu 1!
nlUi ftilíi ij muij profimaíiiiu-lr/ ri iiiarrtrK (Oliitn/ II ij lo

pitiffiiUiin imi grniiíir rluqufrin/ fummn tni- || biiioii ij imiri)n Soitriíin/

írmirifro (!'rniniilrs 5í II Snlnjnr/ loíií \)a\a nuouofcfr los bonrs ij

l)fnt|i-
II
ciís ij &c íitcs rtrrbimos/ jmrn tuirbnr luns fnltas 11 ij poqbn-

brs ynrn bintriíin tiifffinniitto i»í uras ui ||
iinjs : fnf iiiuircffn tn ^Icnln

íi£ Ijfinu-tâ/rn rnfn it
|i
3iin S( iUocni/ n rru. Sc Ittnijí 6fl am

i«. í). rluj.»

no verso da mesma fo Ittl. (ultima) vem apenas a marca ou insígnia do impressor

Juan de Brocar, a qual damos em reprodução foto-zincográfica de tamanho exacto :

Esta primeira Parte conta doze cadernos de impressão: o primeiro, de quatro ff., rubri-

cado, no pé da frente das três ultimas, respectivamente: fl ij, d HJ, rt III) ; o se-

gundo, de dez ff., rubricado, no pé da frente das seis primeiras: b, b i|, U llj,



aíèvedo-samodAes 823

b iiij, ti V, b »]; e 03 dez imedialos, de oito ff. cada um, rubricados, no pé da

frente das quatro primeiras: H, a ij, il ii}, a iiij a li, It it, li iij, li iíij. Na
rubricação não aparece a letra j.

Na frente da primeira das Xll ff. prels. imediatas o rosto da segunda I'arte, o qual,

com pequena variante nos respectivos dizeres, é perfeitamente igual ao da 1'arte

Primeira; o verso da mesma li. em branco; nas ff. 11 e 111 uma «(ípiftClil llUll-

nipiltOVin.» (Dedicatória), antecedida da epigrafe: ^->
|j f^ ^l JlluflVilTilUO

1) if-^-í
II ucrrníiirniini rcnor ímu 3unn lUiutiiicj lijilirio, Slvfoliirpn

6r f olrSo, pri-
|| mnío ír Ins ('•(pmMUí || mnrftrn !l

ij rniifiiTur írl pviíi-

fipc mir-
II firo rtúor : írmuifin (i:tv-

li
imiitrs 6c §ninjnr.» || í>. p.»;

de 11. IV a VI o «CE ^^rguiitíto ij iiuirnli&nli 5ir
|! In olun por írniirifc»

{"rninil-
|| tro íc §nlnjfir>.; e de ll. Vll a Xl (a XII em branco) o «í^roloflo

nl IfíJur.», subordinado á rubrica: "«Cl C?l inntflro á^lirio lifllinní, |t fll

llCllijIllO IJ piíl JntOr.», fechando com a declaração: .•|íill M ^nUlUIflIÍO

1) iiiornlianíi írl ainUiiui.»

De f0. ). à frente da $0. líir. (ultima das ff. nums. da segunda Parte) o texto pro-

priamente dito da Segunda Parte, precedido da epigrafe

:

"CE^PPoloflc iiíln oiinfiíiní || ij ti InUmjo. giitilulniio ínbriao.»

rematando com o clássico-oíjll»', no verso da mesma ^í. lítí. o colofón

tipográfico, que damos em reprodução foto-zincográfica bastante reduzida (o original

mede 117X103 mm):

^Hglo2Íay alabança De^
2)106 todo podcrofo.F Ock r.icnninma virgc lan»

cta dbamícfíoianueílra.fc acaba la pjcfcnreobja.

ínrttulada Sppologooela ocioíidad.? cUrabajo:

marauillofamenrc côpuefto cn alto eftilo , r grand e

artifido.cs vtu picínir.da j>maginació para ooctri»

na.piouecbo.p gufto ocl lectoí.oondc bailara gran

dí9fccreto6,afíiocbFrto:i36fagrada0 como p:o'

fanas.v fictioncs pocticaeimucba crudicion dc va

riae faenciae.ic cofaô gcncralee nw? Declaradas

cnpbilofopbianarural.oocumentosmuFCiccclcfeô

enla €ttca moialpolmca f todo gcncro ógouema

cíon.íodo muF rabiamctc anotado.F occlara*

do po: francifco íCcraantes dc ©alajar.

JmpíimialTe en Slcala Dc l^enarcr

caxaía oe 5nã oe B:ocar ,
cncl

ano cx rtfa faluació DC mil

f qmmctoe.Fquarcti

ra f fcfõ anoe,

ciicl ntcsDc

JDafo.

A folha inumerada Hnal tem apenas, a meio da frente, a marca do impressor, da

qual acima se vê o <fac-simile.»

Esl* Segunda Parte t formada por dez cadernos de impressão : o primeiro, de doze t>.

(as prels.), rubricado, no pé da frente da segunda a sexta ft., respectivamente:
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n ij, « iij, a iiij, 11 0. n uj ; os dois imediatos (2.0 e 3.o), de oito ff. cada um,

rubricados, no pé da frente das cinco primeiras: %, % iJ, |l iij, ^ iiij, % U

e |3, jJ ij, § iij, tí iiij, ^ U ; os seis imediatos (4.o a 9.o), também de oito ff

cada um, riibrio4dos. no pi da frenle das quatro primeiras: (T, t'l' ij. fl. iij, Ct iiij

a 6, fl ÍJ, íjiij, í) iiij", e o imediato (IO.» e ultimo), de seis ff , rubricado, no

p6 da frente das quatro primeiras: 3, 3 ij, 3 iij, 3 iiij.

A primeira das llii. ff. nums. imediatas representa o frontispicio da Terceira l^arte, que,

com excepção de alguns dos seus dizeres, é semeltiante aos das duas Partes prece-

denjes; na íi. ij o ílrulUflO, sob a rubrica: «CE^ '" fciriliffimn fciíom

íoiin IliWnrin. ^iifnntn 6f Oinftilln ínimirrí rrr
||
«nntcs ir gnlnjiu-,

Jolllft li IJ ítniin riiiciiinS.» ; e de li. iij (estas três primeiras folhas não apre-

sentam a competente numeração, oue só comfça a aparecer da ÍO- iiij. em diante)

a ÍO. Iiij. (uliiuia das íf. nums. finais)o texto propriamente dito da Terceira Parte,

subordinado â epigrafe:

«C 3lltl•^l^lllilTlt 1) rnmiiio pn- H nt In IniiiJiiiin, íieiiiíc fí ínlnrn iinr

infnll frn ij ff pmint iiniiiSrs niiifoí pnrn
|| In uiín Iniiitnnn, rõpiicCtn

nt Ifltin
II
pov ri rrrririiír unrtm íiiijs

|| lliiits, ij Imrltn cu ffnftilla
jl

im rõ imiflins níitioiíES
|| tj nl propofito Ijnjin

|| por írniifra Círr || un>

tts ic 5» I!
Iii|nr-»

e fechando com o costumado— «SflltS JICO.»— A folha inumerada (inal insere:

na fieute, uma espécie de Advertência do Impressor, sob a rubrica : «Jonit ílf

iJrOtnr nl JíCtor.t, e terminando por estes textuais dizeres:

«... (íBftn lUirn ríiiio toíns Ins ftt iiins fi; piiblirn pnrn nlinin Sr ííro
||

ffiior: 1) pnrn griícrnl príiiEtlio íicln (flirifliniin rípulilirn
||
impriíiiinfc

íii íftn rnfn Sc ^Icnln n .roiij. 6£ gmiin itíio ^^;
|| imtrtrn rnluntioii Sc

p.g.rluj.»

e 110 verso da folha a marca ou insígnia do mesmo impressor Juaii de Brocar, já afraz

reproduzida fofo-zincográficaniente.

Esta Terceira Parte é constituída por sete cadernos de impressão : o primeiro, de quaiio

ff., rubricado, no pé da frente das três ultim.is, respectivamente: ^ ij, s- iij, S" ÍÍ'Í I

os cinco imediatos, de oito ff. cada um, rubricados, no pé da fieiite das quatro pri-

meiras ff. de cada um deles, respectivamente: §, ^ tj, ^ iij, J3 iiij, a $,
e ij, í" iij, í iiij ; e o imediato ultimo), de doze ff. (as duas ultimas em branco),

rubricado, no pé da frente díis seis primeiras, respectivamente: (S, ® tj, ffi iij,

OB iiij, (Si).® Mj.

Na composição tipográfica das três Parles, muito esmerada e em que se destacam lindas

letras iniciais de desenhor de fantasia (gravura em madeira), empregaram-se belos e

salientes caracteres GÓTICOS de vários corpos, sendo os de corpo menor nas citações

e notas que marginam o texto da Primeira Parte.

Livro, pelos interessantes trat,idos que o constituem, de bastante apreço. Muito estimado.

Edição primitiva, EXTREMAMENTE RARA. Óptimo exemplar, .ipenas ligeiramente

picado da traça na margem de algumas folhas. -Salva, Catálogo, n.o 3869;-^Heredia,

11 o 2320.

Céspedes (Gregório <??).— Veja-se : Lettere annva deWIndia^i

,

3657-Cespedes y Meneses (Gonçalo de).—POEMA TliAGICO
|| DEL ESPA-

NOL
II
GERARDO, Y DESENGANO 1| DEL AMOU LASCIVO.

||
Prlmera y

^ legiinda parte.
|| NVEVAMENTE CORREGIDO Y EMENDADO

\]
en e/ta

^ vitima impreffion iwr tlon Gonçalo de (Uspides, y Menejes,
\\ vesitw y

natural de Madrid, fu mi/mo Autor. || A DON GOMKZ SVADRZ DE Fl-

GVIÍROA
II y Cordoua, Duque de Feria, Marque/ de Villalu;!.. . || Ano
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(Marca lio imiircssor; a uiesiiui que reproduz imos a pag. 203 da l." Parte

(lo Catálogo) 1625.
Ij
Con todas las licencias, >j approuaciones ncceffa-

rias.
II II

F.N LISBOA. l'or António Aluarez. Y a fu cofta.— In-t.» du

VI 11". ({lieis.) iniiins. o 2. 2 iiums. na frente. E.

Na frente da primeira Jas VI fí. prels. o frontispício (cujos dizeres iranscrevemui. acima); no

verso da mesma primeira ti. os Vistos e Licenças permitindo a impressão do livro; na

freme da 11. 11 a Dedicatória .A DON GOMEZ
|1
SVAKEZ DE FIGVEROA Y |1 Cor-

doua.. .», II subscrita: Dom Gonçalo de Cefpedes", y iMene/ís. ; na parte superior do

verso da mesma fl. H em caracteres ilálicos. um Sontto »<De don Sebaftian de Cefpede.s,

y Meneres ai Duiiue l| de Feria. i; na p.nrte inferior do verso da leferida fl. II, também em

caracteres it.iIicos, o Prólogo «AL LECTOR.»; na parte superior da frente da fl. III duas

Decimas «Del Maestro Vicente Espinel, a don Gonçalo cte\\ Céspedes y Mencfes.»; na

parte central da frente da mesma ti. 111, em caracteres itálicos, um Soneto «De don

Francifco Daualos y Orosco, Ventiquatro perpetuo ]' de Vteda.» ; na pai te inferior Ja

frente e na parte. superior do verso da mesma fl UI, Igualmente em caracteres itálicos,

três quadras «De Luis Velez de Gueuara..-; na parle inferior do verso da referida fl. lU,

ainda em caracteres itálicos, um Soneto sDe Gonçalo de .-\yala ^ e outro «De dona Betriz

de Zuiiiga y Alarcon >: da frente da fl. IV á parte superior do verso da fl. VI, em

tercetos: «Epiftola a los Lectores, de dtn SebafiL-in de
||
Cefpedei, y Menefes.»; e na

parte inferior do verso da meíma fl. \'l 'ultima das prels.), em caracteres itálicos, um

Soneto, subordinado á epigrafe: <EI Poema ai I.ector.-

As 232 folhas numeradas inserem, a duas cols. por págin:i, o texto propriamente dito da obra,

que se divide em duas Patles: a Primeira, com triís Discursos, decorre de fl. 1 a 123

(numerada erradamente 223), fechiindo com o usual - «FIN.» rematado por um pequeno

florão oinamental (gravura em madeira); e a Segunda Paite, tan.bém com três Discursos,

de fl. 124, ou ames de fl. 127 a 232, fechando ii;ualmeme com o clássico — «FINIS.»

As folhas 125 e 126 conieem ; na freme da priíneira o fiondspicio da Segunda Parte, com

os dizeres :

SEGVNDA PARTE DEL ESPANOL
|1
GEI! A_RDU. ! DESENGAfJO

IJ
DEL AMOR

LASCIVO.
II
POR DON GONZALO Dt^WCejpeaes y Menefes, vezíno y natural

\\

de Madrid. „ (Marca do impressor)
|1
EN LISBOA. ||

-- - ' Por António .\lva.ez. Y a

fu cofia Áno de .M. DC. XXV »

ni verso da mesma priír.eira fl. (121) o Prloac «AL LECTOR..; na frente da segunda

fl. (125), em caracteres itálicos, dois Sonetos: o primeiro com a rubrica: «DE DON
FRANCISCO DE AVALOS YBOrozco, Veintiquat.o de T lede, a don Gonçalo de

||

Cefpedes, y .Menefes,., e o segundo: -A DON GONÇALO DE CÉSPEDES Y ||
Menefes.

el Licenciado Felipe Bernardo dei Cal'lillo..; no verso da mesma segunda ti (125) um

Soneto e uma Sextilha, sob a epigrafe: ..\ DON GONÇALO DL CÉSPEDES H y Me-

nefes, vna Peregrina.»; na freute da terceira fl. (126), em caracteres itálicos, três Deci-

mas e duas quadras: as primeiras: «DE DON DIEGO DE ÀGREDA
|| y Bargas, hijo dei

Doclor don .Vlonfo de Agreda, |1 dei Confejo fupremn v Clmara de
|1
fu Magefiad.., e as

segundas sob u rubrica: .A DON GOXCALO DE CÉSPEDES
][ y Menefes, cl Licen-

ciado don luan Ruiz de Alarcon y Mendoça.»; e no verso da mesma terceira fl.. ou seja

a 126 do volume, também em caracteres itálicos; duas Quintilhas: «DE DON FER-

NANDO BERMVDESliCaruajal..; três Quintilhas: -A DON GONÇALO DE CESPE

DESlIIuan de Vergara de la Sena.», e duas Decimas de iGONÇ-VLO de AYALA !!
ai

Lector.», todas dispostas a duas colunas.

Na composição tipográfica embelezada com várias letras iniciais de desenho de fantasia, dois

cabeçSes decorativos e um pequeno florJo do remate (gravura em madeira), empregaram-se

caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

Novela em prosa, entremeiada de varias composições em verso; muito estimada. EdiçSo

B.ASTANTE RARA; citada por Salva (Cataloga, n.o 1764). Bom exemplar; apenas o

frontispício reforçado e uma pequena mancha na parte superior das primeiras folhas.—

Catálogo Palha, n.o 137S.

Chagas {Fr. António rias).—Veja-se : Pereira Veloso (/ose).- Desejos pie-

dosas .

.



82Õ CATALOGO DA LIVRARIA

Q 36o8—Chaves (Fr. Tliomus (le).-SVMHA\\Sacramentonim. .. CONlMHlil-

(9 CM... 1566.

(Tio fronti-^jiiiio ilmniif a s-cijxanle rxiicta rejirothu-ão [utú-ziíicogrãlicn]

:

SFKíMA
Sacrãmentorum exdoHrin/L^

í'rtincifci FiFiorij Dominicanr.ficrcC

Theolo^iie ohm aiyuJSalmanti*

C(vn Primanj prafeíforts.

f.Thonia Ghauio ciuíícm ordiois

auchorc. NuncdiligcnctusfiC

corrcvlias çxcuía. ~

CONIMBRIC^..
APVD lOANNEM BARRFRIV^yj

IXPOGRAPH VM BEGIVÍdi

[fífprodvção de lamanho igual ao do orUiinal)

In 8." peq. (Ití II IT. (pfels.) inumeradas b "2'iO numeradas na fientc. E.

Na frente da piiineira das duas folhas prels. o rosto do livro (acima reproduzido em
foto/.incogravura) ; no verso da mesuia primeira II., em castelhano, o parecer ou

aprovação de Juau de Ludena, prior de S. Pablo de Valladolid, datado e síbscrifo no

fim : «... Rn fiete de Hebrero, de H Mil y quliiientos y Terrenla. ||
luan de Ludería.",

e seguidamente a declaração do Visto de Fr. Manuel da Veiga :-«fl Vidi totum hoc

opus.
(Jy- nit iit CO in- iieal quod pias aures pofsit offenderc. 1;

Frater Emma-
imel da Veiga.'; e na segunda folha a Dedicatória, antecedida da epigrafe:

-

^-J ADMODVM ^-^ II Reuerendo domino Frandjco Perez, ecctefin Toletana

fanctiW Qenefij rcctorl Frater Thomas de Claaes. S. D..

De lolha 1 a 230 (ultima) decorre o texto propriamente dito da obra, que fecha com o

usual — «LAVS DEO...
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Na composição tipográ&ca, bastante perfeita e em que sobresacm diversas leiras ini-

ciais de desenho de fantasia (gravura cm madeira), empregaram-se caracteres redon-

dos e iláJicos de vários corpos, sendo os de corpo menor nas abundantes citações

que uiarginauí o texto.

O volume ô formado por vinte c nove cadernos de impressão: o primeiro, de duas ff.

apenas, rubricado, no pé da frente da segunda : • ij) ; os vinte e três imediatos i2.o a

24. o), de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente das cinco primeiras B. de

cada um deles respectivamente: A, A ij, A iij, A iiij, A v a Z, Z ij, Z iij, Z iiii,

Z v; os quatro imediatos (25. o a 2S f), tambrm de oito ff. cada um: Aa, Aa ij,

Aa iij, Aa iiij, Aa v a Dd, Dd ij, Dd iij, Dd iiij, Dd v j e o imediato e ultimo (29. o),

de seis ff. somente, rubricado, no pé da frente das cinco primeiras, respectivamente

:

fie, Ee ij, Ee iij, Ee iiij. Ee v. Na rubrica dos cadernos não se empregou a letra J.

Livrinho, no seu género, interessante e muito apreciável. Primeira edição portuguesa,

RARÍSSIMA. Belo exeuiplar.

Com respeito À obra (que foi traduzida em italiano por l"r. Francisco de Turcio e a

versão estampada em Venetia, por Pietro Deuchiiti, 1574, in-4.o, e ISSO, in-8.o), ao au-

tor e ás v.inas edições que vieram a lume durante os séculos XVI e XVII, veja-sc

Barbosa Machado, S/W. Lusit., tomo III, pag. 742.

Coelho (/'. Gnsitar).—Veja-se : Leltere annca (hllhuliu. .,

::!6r)'.i— Coelho da Rocha íM. .4.).— Ensaio sobre .i Historia do governo o cia

LegislaçSo em Poitugal. para servir de Inlroduc(;5o ao Estudo do Direito X~-/^
Pátrio, por... Segunda edií^iio. Revista, e emenciada pelo Anctor, e addi- ^-^ p/i ^ C>

cionada com nm breve Snpplemento sobre o,'; acontecimentos posteriores

á morte de Ell\ei D. Joíio VI. alé á restilinção <1a Carta em 27 do Janeiro

de 1S.Í2. (Escudo das armas reais de Porlngai;. Coinihra: Aa Inprcnfa da

Uniceisidade. 18Pt. In-8.° de XVl-í.^iS-I pags e unia II. (desdobrável) com

a Tahoa Chronoloijica dos Monarchcis Purtvgvncf, jnrn conferir o vorUdndc

de dalas, coni tive vão indicados dijfercnUí (nclof. V.

As XVI pags. prels. compreendem: frontispício; «PrefaçJo.. e «ÍNDICE.- Obra curiosa e

estimada. Pouco comum no mercado. Bom exomplar.

Colin f.lMÍ(i)if).— Veja-se : Orla {Garcia rf»),— Histuirc des drogves...

Collecçam das antigvidades de Évora... /76.J— \i ja se: Resende {Andrc

fie).— Historia da Antiguidade da Cidade de Eiiora...

Collet {Ferdi>iand)— VeÍn-se: Vcrfjilitis Moro (P!/6/íií.s\— i;Éi)r'dc de...

Constituições da Ordem de São Paulo. . .
- Veja-se : Nolkidnde {Fr. /'i an-

cisco da).

-"660—Cormenin. -1'iéceptes et porlraits parlamenlaires, par Coniienin. Brv-

xelles. Sucicté Bdge de Librairie. Hanwan d C' Í8S9 (No pé do verso da

II. do ante rosto: Inij). de Unmnan et (.".'' — Peltombe, (lérniil). In-S.» peí). de

IV-272 pag.s. K.

Corpus illus.trium poetarum . .—Veja-se: Heis (P. António dos).

^tít)l— Correia Aires de Campos (Jotio).—índice chronologico dos pergaini

nhos e foraes existentes no Arcliivo da Gamara Municipal de Coimbra. ^ /y/^ ,^
Primeira parle do invcniario do mesmo Archivo. (Armas da Camará Mu- ^ / '^ ^-^

nicipal de Coimtira). Coindra: [mi,r,ii:a da liiiveraidadc. 7<W.3. In-fol. de

84-111 pags. E.

3G63-Correia de Lacerda (D. Fernando).- HlSTtJl. IA
||
DA

||
VIDA, MUHTE,

E TliASLADAC.AÒ
i|
DE

||
SANTA ISABEL !1 SEXTA i|

RAINHA DE POR-

TUGAL.
II
ESCHITA POU

II
D. FERNANDO CORRÊA DE LACERDA II

Bilpo

Jz/iTô
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3iá^ D

(lo Porto.
II
Agora fegtinda rez imprcffa, e (uxrcfcenlaãa com o fexio Luro

dt! /lia \\ fegvnda c uttima Trnflurhrnu, e mnis circtiofloncinf, que con-
|i
Hicm:

e com o Iiiifx cojiofo das eou/us nolnveis
\\
UFH-UiEClDA

\\
A.' IMMACU-

LADA tONC.FiC.AO PA VIIÍGFM || MARIA ||
HlíNIiORA NOSSA 1|

POR
|i

,I()AÒ ANTÓNIO DE QUEllIOS. 1| (Ppq. vinheta oinnnienlíil)
|i
LISBOA

OCCIDENTAL :
1|
Na Offic. de ANTÓNIO DK SOUSA OA SYLVA. || II

~M. DCG. XXXV.
II
Co»! Mas ns licenças ncceffariris. In-^." rle XXVIII pagy.

(prels.) inuiiis. e 54i iiiinis. !;.

As XXVllI pags. picls. compreenJein : frontispício (cujos dizeres Irniiscreveinos textual-

mente acima) (pag. 1 ; a II em branco) ; cm caracteres Itálicos, a Dedicatória "A' IMMA-

CIJLADA CONCEICAiW DE||MAR1A SANTÍSSIMA...., subscrita jio fim : «Voffo

rauyto devoto, e indigno ertrí\o\\JOAÕ ANTÓNIO DE QUÉIROS.y (p.igs. llf a VI)

Prolojo cAO LEITOR.^ {p.igs. VÚ e .VIH) ; ,Carta que o Conde de Vlllar Mayor

Manoel Tel-WUs da Sfíva... cfcreveu ao Bifpo do Por-\\to em repofta da em que

lhe pedio a || clnfura do Livro da Rainha Santa.', daifida e subscrita no fim : ...Sal-

vaterra | 'a '12. de Fevereiro de 1O80. O Conde Manoel Telles da Sylva.» fpags. IX a

XV); ''Carta que D. António Alvares da Cunha... efcreveo ao tiifpo do Porto, em

repofta da em que lhe pedlo a [: ccnfara do Livro da Rainha Santa.', dat-ida e.

subscrita no ftm : «...Lisboa, e Fevereiro de léBo. f\Dom António Alvares da Cunha.'

(pags. XVI a XIX), ^Carta que D. Franclfco de Soufa Capltaõ da Ouarda\\dc fua

/!..> efcreveo ao Bifpo do Porto, cm repofta da em
[1
que lhe pedio a cencura (sIc)

do Livro da Rainha]] Santa., datada e subscrita no tim : .... Lisboa rç. de Fevereiro
il

de 1680.
II
Dom Francifco de Soufa.* (pags. XX e XXI) *Carta que o Reverendiffimo

Padre Meftre Frey Joaõ,]de Deos... efcreveo ao Bifpo do Porto \]
em repofta da

em que lhe pedio a cenfura\\do Livro da Rainha Santa. y (pags. XXll a XXV);

tCarta que o muito Reverendo Padre Meftre Domingos
l\
de Paiva... efcreveo ao

Bifpo do Porto em re-
1| pofta da em que lhe pedio a cenfura do ]\ livro da Ralnlia

Santa.', datada e subscrita no fim : a... Lisboa; e Seminário Irlandez, 2. de Março de

lóSo. ]] Domingos de Paiva. (pag. XXVI); e ^LICENÇAS.. (Do Santo Oll.cio.-Do Ordi-

nário..- Do Paço.) permitindo a reimpressão da obra.

De pag. I a 512 decorre o texto propriamente dito da obra, que fectia com os seguintes te.\-

laais dizeres; —«FINIS LAUS VB.V,\\Virgini que Matri, ac Beata Elifabctlia.y; <•

de pag. 513 a 531 (ultima), a duas cols , o .INDEXADAS PESSOAS, E COUSAS
MAIS NOTA-

jl
veis, que fe contém. neTta Hiftoria.», que remata com o u!ual-<FIM»., a

lue se segue' 'ainai um findo* ftorSo, que tem dO centro o escudo das armas reais portu-

guesas (gravura em madeira). , « *

Obra clássica e 'muito estimada. Seg*unda ediç'3' . jâ pouco vulgar no mercado. Bom

exemplar.

A primeira ediçSo, hoje bastante rara, foi dada a lume em 1680, e constllue um volume /«-•/."

de XXVIII-37S-109 pags. Os d'zercs do respectivo frontispício rezam textualmente ;

<HISTOIiIA|: DAlj VIDA,
II
MORTE, MILAGRES, || CANONISAÇAÕ, E TRASLADA-

ÇÃO ,: DE :
SANCTA ISABEL || SEXTA : RAINHA |1 DE PORTUGAL. ||

DEDICADA ;'

AO SERENÍSSIMO
II
reiNCIPE

|
DOM PEDRO,

íi
í:bCRn A |:

POR || D. BERNARDO
COREA (sicl DE LACERDA II

indigno Bifpo do Porto. II
LISBOA. ||

Na Ofticlna de

,1050 GALRAÕ
I'
—^—;—

II
Com. todas as licenças neceffarlas. Anno de i68o.»

.As XXVII primeiras ^ags. p^s. (a >ifíVlII em branco) compreendem: frontispício ; De-

dicatória =AO*S6RENISSrtMO i| PRIN'CIPE||D0A'1 PEDRO., (datala do <Porto 10.
|i

de^Aeosto de 16Í8.»); Prologo «AO LEITOR.»; Cartas que acima mencionamos na des-

crição da segunda ediç3o da obra ; e «LICtNÇAS.» autorizando a impressão. — Nas 378-

109 pags. nums. imediatas decorre o texto propriamente dito da obra, que se divide em

Cinco Livros.

Hm meado do terceiro quartel do século passado, fez-se uma nova reimpressão (terceira edi-

çSo) da obra : Coimbra : Imp. da Universidade, ÍS6S. In-S." de 380 pags.

3663—CORREIO
|| DO || PORTO.—PORTO. NA TYPOGRAFIA A' PRAÇA DE

S. TIlElíEZA, N." 13. Com Licença (E outras tipogiafias, entre elas:
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«PORTO: TYPOGIÍAFIA DE VllVA ALVAHKZ lUUKlRO >t FILHOS.», e:

«COIMBRA: Na Real Imprensa da Universidade). ISí'(i-;;4. In-fol. peq.,

15 anos em 27 vols. E.

Jornal diário muito imporlante no seu teaipo, e que hoje ainda oferece grande interesse,

não só para consulta histórica como para simples distração de um espirito curioso,

lusere noticias interessantes, de caracter geral, não só do paiz como do estrangeiro.

O primeiro número saiu em 27 de setembro de 1820, e o ultimo em 7 de maio de
1834. As colecções são hoje MUITO RARAS. Ao nosso exemplar, belamente conser-

vado, falta o primeiro ano, ou sejam os números publicados desde 7 de maio até

31 de dezembro de 1820. Assim mesmo, e atendendo á extrema raridade das cole-

cções, pôde, sem favor, considerar-se um exemplar de subido apreço c valor.

-

_ Silva Pereira, O Joniatismo Portuguez, pag. 12.

Costa (De. Gabriel áo).— Serrnrio do. . .— Vejn-se : Relação das eieqtiias . .

.

Costa (twaiii/e/ (ia).— Historia renim... 157Í.—Veja-se : Mnffeo (João Pe-

d*o).—Hisloriarum indicaniiii. .

.

Costa e Paiva {Dr. António da)—Veja-se : rtoleirc da viagem que em des-

cobrimento da índia.. .

Coste {ClirisloiUle de /a).— Veja-se : Acosla [Cristovnl rfn).

Cola (Rodrigo).— Dialogo entre ri amor y vn Cauallero viajo. ..—Veja-se:

Oudin (Cesnr).—Refranes e Provérbios.,

.

Couros (P. Woííeo).— Veja-se: Ltttere annta delV índia...

Coutinho (D. Gastão).—Relaçam que em svstancia contem a caria, ([iie o

General...—Veja-se: Carla (Copa da) qve ns Eslados da Olnnda ..

3ii()i—Couto {Dioíjo do).— Décadas da Ásia (]ue traiam dos mares que desco-

lirirao, Annadas, que desbaratarão. Exércitos, que vencerão, e das

acçoens lieroicas, e façanhas, e hellicas, que oliraraô os Portugueses n.as V' J j^ /. ,)

Conquistas do Orienle. Fscrilas por Dioiío do Conto, Cronista, e Guarda- C '^'fl^ ^ ^
iMór da Torre do Tombo do Estado da índia. Nesta ultima impressão ac-

crescentadas com índices inuy copiosos. Tomo I ijue contém as Decad is

IV e V. Otíerecidas ao Ex.'"° Senhor 'thomas da Silva Telles, Bisconde de

Villa Nova de Cerveira, &c. l'or .layme Domingos de Late e Sagan (Vi-

nliela que se repele nos 2 vol. seguintes). Lisboa Occidental. Na Offtc.

de Doiiiingos Gonçalves .. MDCCXXXYI. In-fol. de XXXlI-tiOS pags.

Tomo II. qno contem a Década VI. Dedicada ao Ex.""* Dom Jayme,

Duijue de Cadaval, &c. Ibi., pelo mesmo impressor. M.DCC.XXXVI. In-fol.

de XIV pags. inmris. e de 607 a 931 pags. a que se segue o Index das

cousas notáveis deste primeiro e segundo Tomo... que abrange 7.5 pags.

-Tomo' III. que contem as Décadas VII, Vlll e IX. OITerecidas ao

Senhor Manoel Nunes Vienna, Cavalleiío piofesso da Ordem de Chrislo,

&c. Ibi., ibid., M.DCC.XXXVI. In-fol. de XVI-(J25 p.igs. incluindo os

Index.—Lote de três vols. E.

Esta edição, apreciada e já mui pouco vulgar, não reproduz a Década XII, mas traz

pela primeira vez impressa a Década IX.- Belo exemplar, com óptima encaderna-

ção (inteira de carneira) da ípoca.

Couto Guerreiro [Miguel do).—Veja se: Ovidiíis Nasào (Pm6/íhs).— Car-

tas de..

.
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3665— Cruz (Fr. Gaspar da).- TnACTADO || EM QUE SE CONTAM
||
MUITO

P0[{ ESTENSO
il
AS COUSAS DA CHINA, |] COM SUAS PARTICULARIDA-

DES,
II
E ASSI

II
DO liEYNO DURMUZ ||COM1'OSTO POfi Eí, R. PADRE

||

EREY GASPAR DA CRUZ
||
DA ORDEM DE SAM DOMINCOS.

|| D1RIGI]10

AO MUITO PODEROSO REY
j]
DOM SEBASTIAM

||
NOSSO SENOR. || IM-

PRESSO COM LICENÇA. 1569.
II
SEGUNDA EDIÇAÔ. ||

^««s-s^— H LIS-

BOA,
II
NA TYPOGRAPHIA ROLLANDIANA.

||
1829. || || Com Licença

da Meza do Desembargo do Faço. Iri-S." pe(]. tle 195 pa^js., c.xcluinilo

urna em branco, (irial. E.

A primeira pag. representa o rosto do livro (cujos dizeres transcrevemos textualmente

acima); a pag. 2 em branco; na pag. 3, em caracteres itálicos, o "PROLOGO DE
ANDRÉ DE BURGOS || impressor ao muito alto e poderoso Rey dom !| Sebastiam

primeiro deste nome Rey de Por.tltugal e dos Algarves. &c.>>; a pag. 4 em branco;

de pag. 5 a 10, também em caracteres itálicos, o «PROLOGO DA OBRA.> ; nas

pags. II e 12, igualmente em caracteres itálicos, o «AVISO AOS LECrORES.> ; de

pag. 13 a 191 o texto propriamente dito do Traciado da China, que se divide em
XXIX Capítulos, fechando com a indicação: •Fim do tractado da China.»; de pag.

179 a 191

:

'RELAÇAM DA CHRONICA DOS REYS ',\ Dorniuz, e da fundaçam da cidade Dar-

muz,
II
tirada de híia Crónica que compôs hú Rey do jj mesmo Reyno, cliamado Pacha-

turunxa, scrí- pta em Arábico, e sumariamente traduzida^ em lingoajem Portu-

guesa por hum religioso da '', ordem de sam Domingos, que na ilha dormuz
\\ fundou

hiia casa de sua ordem.'

segulndo-se a subscrição tipográfica final da edição primitiva: — <Foy impresso este

tratado da China, na miiy || nobre e sempre leal cidade de Évora em casa de
||
André

de Burgos impressor e cavalleiro da casa do Cardeal Iffante. Acabou-se aos xx. dias

de Fevereiro de mil quinhentos e setenta.»

a pag. 192 em branco ; e de pag. 193 a 195, em caracteres itálicos, a «TAVOADA
DOS CAPÍTULOS

II
QUE SE CONTEM NESTE TRACTADO..

Tractado muito valioso e muito para consultarse sobre os factos e sucessos que des-

creve, e também muito interessante para o estudo dos usos e costumes dos naturais

da China e de Ormuz no século XVI. Edição bem executada, já pouco vulgar no

mercado. Bom exemplar.

Com respeito á edição primitiva, de extrema raridade, veja-se, no presente Catálogo, a

nota que acompanha a descrição da obra descrita sob o n.<> 2073.

Cruz (P. Juan da).— Veja-se ; gijstorin 6i; In gglcsin...

:itS(it)- Cunha (D. jWawíed da).—LVSITANIA VliXDIOATA.. . (n." :íU47).

Desta interessante obrinha existem duas versões em francês : a primeita, em que se revela

o seu autor apenas pelas iniciais P. M., foi impressa em Rovea em 1642, constituindo

um ia-12.'^ de IV-131 pags.; os dizeres do respectivo fiontispicío rezam textualmente:

«LA
II
DELIVRANCEII ET LE

||
RESTABLISSEMENT ji DV ROVAVME||de Porivgai.

IITraduil du Latiu de l'Illuslrisinie |1 Archeuesque de Lisboiínc || Par P. M. ||
—

||

A ROVEN||De Tlmprimerie de Lavrb.nt Mavpbv,
|| me aux luiís, prés le Palai,.

II II
M. DC. XLVIII

II
AVEC PERMISSION."

Os exemplares, muitíssimo estimados, são actualmente de extrema raridade.

A segunda versão, feita por Jules Thieury, veio à luz, acompanhada do original latiuu, em
DleppCf 1863, constando os dizeres do frontispício da maneira que segne :

«LVSITANIA llVINDICATA.il |l CEUVRE DE D. MANOEL DA CUNHA ||TRA-
DUITE EN FRANÇAIS, AVEC UNE PRÉFACE, || Par ||

JULES THIEURY. [|
||

TEXTE ET TRADUCTION. i; (M.uca do editor) |1 DIEPPE. |; Chez MARAIS. Libraire,

"Graude-Rue, N.o 41. || — 1| 1863= (No fim da obra; «Dieppe-Em. Dei-evovb, Impri-

meur.»). In-S.o de VlII-107 pags., excluindo uma em bianco, final.
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As Vlll pags. prels. coniprt^endeni i fiuntispicio (aciíiiA transcrito) pag. I; a liem

branco); e o «PRÉFACE», datado no fim: «Roucn, le 5 décembre IS62.»; na pag. IV

vê-se o escudo das armas de D, Manuel da Cunha.

De pagina 1 a 107 decorre o texto propriamente dito da obra, ocupando o origi-

nal latino as pags. pares, c a versão francesa as pags. ímpares.

Esta versão, que dizem ser magistral, disfiuUi por isso mesmo do melhor conceito e da

melhor estima.

Defauconpret (.!.-./. ^.).- Veja se: Ross l^Johri). ~-\W\ã\\in\ flii seooml

voyojje . .

.

3«i7-DEFINIÇOENS, || E ESTATVTOS |1 DOS 1|
GAV.\LLEIHOS, E FHEIHES

II
d:i Orden ;le NoíTo Senhor

||
ILSV CIIUISTO.

|| i.OU A HISTORIA DA
URI<'EM,

I! ^ principio delia.
\\
(Cruz da Oídem de Cristo; gravura em

madeira) y Gloriari oporlet in Cruce Domini noftri lefu Chrifti. \\ EM
LISBOA.

II
Na Officina de lOAM DA COSTA.

|| ||
M. l)C. LXXI. (1671)

II
Com todas as licenças neceffarias, d- Privilegio Real. In-fol. de IV

pags. inums. e xxxxviij-18n (as duas ultimas nums. erradamente 107

e 108) nums. E.

As IV primeiras pags. prels. conipieendem : fronlispicio (cujos dizeres transcrevemos acima)

(pag. Ij a II em branco); e «LICENÇAS» permitindo a reimpressão do Livro (pag.

111 ; a IV em branco). E as xxxxviij pags. imediatas: «PROLOGO.» (pag. j) ; CARTA
DE SVA SANTIDADE PÊRA OWfenhor Rey D. Dinis fobre a inftituicaõ da

Ordem de Chrifio.- (pag. ij.) ; em cii.icteies itálicos, o <SVMMARIO.t (pag. iij)

;

• Bulia JimdatioiílS' (pags. iv a xij) ; 'CCEPTATION, ET RATIFICATIO Domini

Regís Dlony/ij> (pags. xiij c xiv) ; -A BVLLA DA FVNDAÇAM EM lingoagem.t

(pags. XV a xxj); -ACEITAÇAM, E RATIFICAÇAM DOW Senhor Rey D. Dinis,

do conteúdo na Bulia acima., (p^gs. xxiv (de) a xxv) ; 'bVLLA DA VNIAM DOS
MESTRA

II
dos de Chrijto Santiago, ^T* Auis a Coroa In perpetua." (i).igs. xxvj a

xxxiv) ; •A MESMA BVLLA EM LINGUAGEM. (p.igs xxxv a xxxx.iD ; PROVI-

SAM DEL REI DOM lOM O IVWpella qual manda que, os Commendadores,

Caualleiros g. || Freires, paguem os três quartos ao Conuento de Thomar antes
\\
de

fe encartar.' (pag. xxxxiv e parle superior da xxxxv) ; em caiaclercs itálicos, o

• INDEX DOS TITVLOSnquc Te contem nefte Limo.» (da parle infeiior da mesma

pag. xxxxv 3 pag. xxxxviij).

Na composição tipográfica, mui esmerada e embelezada de letras iniciais de desenho de

fantasia, cabeções decorativos e florões de remate ornamentais, empregaram-se caracteres

redondos e itálicos de vários corpos.

Entre as duas primeiras folhas do volume vêem quatro outms folhas que teem estampada?i

a veiraelho, na face, as diversas cruzes da Ordem de Cristo.

Livro clássico e estimado. Segunda edição, nitidamente impressa. RARA. Belo exemplar.

-

Catálogo Palha, n.o 25S7.

Relativamente á edição primitiva, veja-sc, na Primeira Parte do presente Catálogo,

o n.o lOÍí.

3668-Des bõhmischen Herrn
!|
LEO S von HOZMITAL

||
HITTEH-, IIOF- UNH

P1LGER-REI?E '; 'lun-h dtc .ibendlande
:

1465-1467.
|!
Beschrieben von

zwcien seiner Begleiter. ||
—

|!
IHnerls

|i
a Leone de Bosmital noMi y ^^ t^

Bohemo annis li6o— 1467
||
per

||
Gcnuaniam, Angliam, Eranciam, Hispa- /^^<f'^^^

niam, Poitugalliaii] ;,ii]ue \ Italiain coiifecti, Comnientarii coaevi duo.

II

—=í-í-í^-
II
StuttgarI,

II
gedrucl<t auf Kosten des lilerarischen Vereins.

1844.—In-8.0 de Il-XIV-II-212 pags. E.
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As II primeiras pags. prels. constituem a li. do rosto (cujos dizeres transcrevemos tex-

tualmente acima) ; e as XIV pags. prels. : «Inhalt» (índice) (pag. 1 ; a U em branco)

;

cVorwort.' (Introduçãoi (pags. III a XIV).

Das II pags. imediatas, que constituem como que o rosto da Relação latina, a primeira

insere os seguintes dizeres:

• DEILEONIS A ROSMITAL ;; nobilis Bohemi H ilínere i per partes Oermanlae,

Belgii, Britanniae, Franclae, \\
Hispaniae, PortugaUiae atque Itália ll

annis MCCCCLXV
- VII. llsuscepto 11 Commentarius coaevus.»

E as 212 paginas numeradas: de pag. 1 a 5: -Ad lUustrem et Magnificum Dominum,

Domi-
II
num Zdenko Leonem, liberuui Baronem de Ros- limitai et de Dlatna in Rullo-

witz etc. supremum 1|
Machionatus IVIoraviae Capitaneum, Dominum ]] ac patronum

suum observandissimum.., datada e subscrita no fim: -Dalum Olomucii Calend.

lanuarii. Anuo post virginis partum [!
MDLXXVll. ||

Dominationis Tuac Magni8cae

ac Oencrosae || Observantissimus. ||
Stanislaus Pawloaski a Pawlowsez I. P. Do-

ctor, Protono-
II
tarius Aposlolicus...> ; na pag. 4 um medalhão com a insígnia de

Deiicko. Leo a Rosmital, lendo por baixo a legenda : «Hoc insigne gerlt veterum

domus alta Leonum, ||
Quam plácido semper numine Christe fove.» ; de pag. 5 a 8

varias poesias; na pag. 9 o tPrsfatio.» ; de pag. 10 a 142 o texto propriamente dito

da referida Kelação latina da viagem, que consta de uma serie de Carias; na pag.

143 o rosto que precede a Relação alemã da viagem, com os dizeres

:

«Des bohmischen Herrn ;i LEO'S von ROZMITAL " RITTER-, HOF-UND PILOER-

RElSE||durc/i die /l*«níí/a/;rfc ,' 1465-Ub7. |1
Beschrieben durch Gabriel Tetzel von

Hiirnberg.>

seguindo-se, de pag. 144 o 19õ, o respectivo texto; e de pag. 197 a 212: .NACH-
WEISUNQ DER EINZELHEITEM..

Além do que fica mencionado, que é integralmente o que constitue a edição do livro,

o nosso exemplar tem apensas mais IV-XII-II p«bs., ou sejam oito íolhas, que inse-

rem, além de um frontispicio privativo com os dizeres:

"Viagem do cavalleiro bohemio
:
LEÃO DE ROZMITAL,

ii
QUE ELLE EMPREHEN-

DEO
II
COMO CAVALLEIRO, CORTEZÃO PEREGRINO il

NOS ANNOS DE
||
1465

A 1467
I!
NOS PAIZES DO OCCIDENTE || Escrita \\

por dois dos seus
||
companheiros

II
STUTTQART || IMPRESSO A CUSTA DA SOCIEDADE LITTERARIA II

-
||
1844..

(pag. I ; a II em branco),

uma versão portuguesa das peças preliminares acima mencionadas, a saber: «ÍN-

DICE.» («1. Viagem do cavalleiro bohemio Leão de Rozmital aos paizes [i do Occi-

dente, nos annos de 1465,1466, 1467; publicada por J. A. Schmeller >.- -2. A chronica

de Rheim, publicada por Frauz Pfeiffer.-) (pag. Ill, a IV em branco); e a .INTRO-
DUCÇÃC (pag. 1 a XII); e ainda uma «ADVERTÊNCIA., (primeira das II pags.

finais ; a segunda em branco).

Relativamente á versão portuguesa das referidas peças prels. (devida ao Conde de Sa-

modães) e á sua impressão efecluada na tipografia particular do Conde de Azevedo,

dá-nos pormenorizada noticia a já citada «Advertência., e por isso a transcrevemos

em seguida :

«Esta traducção porlugueza que se dá do Frontispicio, índice e lntioducç.ío

d'esta obra, foi feita pelo Snr. Conde de Samodãcs, e impressa na imprensa parti-

cular do Snr. Visconde de Azevedo, pelo impressor Domingos de Sousa Rodrigues.

«A introducçâo explica admiravelmente tudo quanto n'ebte livro se contém, es-

pecialmente explica elia que as duas historias, que se aqui lêem, uma escripta em
latim, e a outra em allemão, são ambas a descripção de uma mesma viagem, e só

contém as difíerenças de serem escriptas por dous indivíduos diversjs, mas compa-

nheiros em todas as jornadas feitas durante a viagem, e por isso o estylo de cada

um d'elles não é idêntico ao do outro, e um conta certos factos mais minuciosos que

o outro
; porém em todo caso a essencialidade da viagem é a mesma em ambas as

narrações,.

Livro interessantíssimo e de elevado apreço a muitos respeitos, sobretudo para nós por-

tugueses, por conter a relação de uma viagem que, por meados do século XV, efe-
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duoii em Portugal o cavaleiro Leão de Rozmilal, cunhado de Jorge (de Podiebradi

rei dos Bthemics. Edição (única?) de esmerada execução lipográBca; impressão ní-

tida Si")bre papel de oplima qualidade. Os exemplares são bastante KAROS, mor-

mente em Portugal. O nosso (cerlamenle o único que contém as pags. que inserem

a referida versão portuguesa das peças prels. do livro) encontra-se belamente con-

servado e revestido de uma magnifica encadernação (inteira) de couro da Rússia, de

cur verde, com a lombada e as pastas liuda e artisticamente ornadas a ouro e a

frio. Por tudo, um exemplar valiosíssimo.

Dessailly (Abbé).—Les livre.s saints. . .—Veja-se : Mvijno {Albe Fr.).

3G0U- Deos (Fr. Jacinlo df).—VEIiGEL
||
DE

|!
PLANTAS, E FLORES

||
Da Pio-

vineia da
||
MADHK DE DEOS || dos Capuchos Reformados,

|I
COMPOSTO

\\

Pelo P. M. Kr. lAClNTO DE DEOS, 1| Lente du Theologia, Primeiro Padie

da mefma Província,
||
ENCommillaiio Geral, & Deputado do Santo Officio

da
II
Inquifiçaõ de Goa na Índia l rienlal:

|i
0//'ertTÍdo, ^ Bedicario || Ao

EXCELLENTISSIMO SENHOR 1, D. Ff. DIOGO HERNANDES
|i
DE ANGVLO

Y SANDOVAL, ||
COMMISSARIO GtRAL QUE FOY DE TODA A FAMÍLIA

II
de noflo Padre S. Francifco. Arcebispo de Sardenha... ||

Peio P. Fr.

AMARO DE SANTO ANTÓNIO, ML\ISTliO\\ Provincial, ^ Primeiro Pa-

dre da Provinda da Madre de Deos de Cwa.
||
(Vinheta representando uma

taça com flores e fructos; gravura em madeira)
||
LISBOA, ||

Na Ofticina de

MIGVEL DESLANDES,
|i
Irapreflor de Sua Mageítade.

|1
Com Iodas as licenças

neceffarias. Anno. 1690.— In-fol. de XII pags. (prels.) inums. e 479 nums.,

excluindo uma em branco, final. E.

As XII pags. prels. compreendem : frontispício (cujos dizeres reproduzimos textualmente

acima) (pag. I ; a II em branco) ; em caracteres itálicos, a Dedicatória a Fr. Diogo Her-

nandes de Angulo y Sandoval, a qual começa : «EXCELLENTISSIMO J SENHOE.., e

fecha: .... Ooa i. de laneiro de 688. || O Capellar. mais liumilde de V. E. H /r. Amaro

de S. António, Miniftro Provincial.^ (rags. lU e IV): Prólogo «Ao Lelior.., subscrito

por Fr. laclnto de Deos (pags. V e VI); «LICENÇAS.» (Do Padre Cr.missarlo Geral.—

Licenças do S. Officio. - Do Ordinário. -Do Paço.l autorizando a ImpressSo da obra

(pags." VU a XI) ; e lista dos «Livros que o Autor defie Vergel
||
tem comporto.> (Im-

preffos - Mandados à Imprefsão - Manu-
",
fcrítos).

As 479 pags. nums. inserem : de pag. I a 451 (a 452 em branco) o testo propriamente dito d«

obra. que se divide em VIII Capítulos; de pag. 453 á parte superior da 457 o «INDEX
|1

Dos Capítulos, Si Artigos.»; na parte inferior da mesma pag. 457, em caracteres Itálicos,

a .Proteftacam. do autor; a pag. 458 em branco; e de pag. 459 a 479 a ..TABOA
1|
Dos

Capítulos Provinciaes da Provin- || cia da Madre de Deos da índia H Oriental.., que fecha

com os conhecidos dizeres: - «FINIS, |1 Laus Deo.»

Na composição tipográfica, muito cuidada, empregaram-se caracteres romanos e itálicos
;

e, em

destaque, notam-se nove letras iniciais de desenho de fantasia (gravura em madeira), dois

cabecBes decorativos tendo ao centro uma palmeira e a divisa - CVRVATA RESVRGO

(gravura em madeira), vários outros cabeções formados de pequenas v.nhetas ornamen-

tais, e ainda um florlo de remate (gravura em madeira) no final do Capitulo 111.

Os oito Capítulos da obra, sub-dlvididos em Artigos, sSo

:

.CAPITVLO I. Corno, ^ quando os Frades Menores entrarão
\]
em a índia

Oriental.' (com XV Artigos) ;

«CAPITVLO II.
II
Da erecção do Convento da Madre de Deos

||
em Cuftodia.» (com

uma espécie de preambulo e Xll Artigos)

;

cCAPITVLO III.
II
Da creaçaõ deftas Cafas em Cuftodia.' (com uma espe«le de

'
proemlo e Vlll Artigos)

;

«CAPITVLO IV. II
Como os noffos Reilgiofos entrarão cm o grande \\

Imperl» da

China.' (com uma espécie de proemlo a XI Artigos) :

«CAPITVLO V. Criafe a Custodia de Malaca fogeita á Província \\
da Arrábida.'

(com ura pequeno Intróito e Vlll Artigos) ;

J^M'
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O

i/^'
o

«CAPITVLO VI.
II Dafe conta da no/Ja affifíencia em Cambaia.' (com uma espeole

de intróito e XVI Artigos);

.CAPITVLO Vn.\\Dacna(aõ de iiofsa Cujtodia em /Vflw«f/a.> (com uma espécie

de preambulo e XVII Artigos) :

«CAPITVLO VIII.
II
De vários requerimentos de muitas Cidades, que pediaõ nofjos

Religiofos.n (com um pequeno intróito e X Artigos).

Esta Crónica da Provincia da Madre de Deos dos Capuchos Reformados é multo interessante

e de subido valor para a história das mlssSes rollelosas nos paizes ultramarinos, mor-

mente na índia e na China (Macau, etc); escrita em linguagem esmerada, foi jubtamente

incluída na lista dos livros portugueses considerados clássicos, e é por isso duplamente

estimada. Edição primeira, e ainda a tinica vinda a lume alé hoje, ML'ITO RARA, Bom

exemplar; apenas com uma leve mancha de humidade na p:irte inferior das primeiras

folhas; óptima encadetnaç.1o (inlclia de carneira, antiga— Barliosa Machado, B/W. líis/í.,

tomo II, pag. 463;— Inocêncio, Dic. blbl., tomo III. pags. 238 239; — Flganière, Bibl.

hist. port., n.» 1452 ; — Pinto de Matos, Man. bibl. port., pag. 219 ; — Xavier da Cunlia,

Impressões Deslandesianas, vol. I, pags. 8991 ; — Catálogo Palha, n.o 2483.

3G70-Dias {Baltlia»íir).— ÁVl\)
||
DE

|1
S.TA CATIlAFilNA,

||
(Vinheta reprodii-

ziniio a imagem (l;i Sunin
;

firaviira tosca em m.irteira)
ii
OBRA NOVA-

MENTE KEITA DA VIDA DA || Bemavenlurada Santa Catharina Virgem, e

Marlyr, filha dei Rei Co.slo de Alexandria; y em a quiil fe conta feii mai-

tyrio, e gloriofu fim, e he mui devota, e contemplativa. ||
FEITA POli

||

BALTHAZAR DIAS. ||
Itilerluculoris Santa Calharina, fua mui, Inim Ermitão,

Chrifto, N. Senhora,
\\
hmn pagim, o Imperedor Moiencio, e a Imperatriz, e

Profirio feu Payem,
||
him Alcaide, e In» Doutorei chamados Jonas, Abilar, e

Sylvano, e hum A,ijo.
||
LISBOA : || Na OHicina de FRANCISCO BORGES DE

SOUSA.
II
Anno de MDCCLXXXIX.

|| 1|
Com licença da Beal Meza

Cenforia. In-4.° de 31 piígs. niims. alt^m de uma irium., final, ou seja um
cadeino de impressão de dezasseis ÍT., rubriccdo, no pé da frente da 2."

á oitava, respectivamente: A 2, A 3, A 4, A 5, A o? A 7, A 8. B.

Na primeira das 31 pags. o rosto do folheio; e de pag. 2 a 31, disposto a duas colunas,

o lexto do Auto, que é em verso. A rematar o usual-«LAUS DEO.»-A pag. inume-

rada final insere, iia parte superior : OraçaÕ ao Santo Sudário, que fecha com os

dizeres: Padre noffo. Ave Maria.

Auto clássico e muito apreciado. Edição desconhecida a Inocêncio; já mui pouco vulgar

no mercado. Bom exemplar ; apenas um pouco aparado na margem inferior das folhas.

—Catálogo Palha, no. 1231.

A edição mais antiga que se regista deste Auto (que hoje couta numerosas reimpressões)

foi dada á estampa em Évora, por Francisco Simões, 1616, e coustilue um opúsculo

de formato ln-4.^. É raríssima.— Forjaz de Samjjaio ; Teatro de cordel, n.o 61.

3071- CONSELHO || PARA BEM CAZAR.
||
(Logar de Ires vinhetas (gra-

vura tosca em madeira) reproduzindo outras tantas figurinhas, paralela-

mente dispostas)
11
OBRA iNOVAMENTE FEITA, A QUAL HE

jl
chamada,

Conlelhos paro bem cazar
;
porque em ella íe Irataõ as 1| mais das couías,

que convém a tal confelho: muito pioveilola
||
para os homens, & mulhe-

res. Agora novamente emendada, & ||
acrelcentada por Balthe,zar Dias.

Vai feguindo o aulhor, que hiã H leu amigo lho mandou pedir, pela ma-

neira íeguinle. E ao
||
fim víjÍ acrefcentada húa carta à hCa íenhora q 1|

.'queria aprender a ler. 1| EM LISBOA.
|1
Com todas as licen^aa neceffarias.

||

Por Domingos Carneiío, anno de 1659.—In-4.° de oito fí. inums., ou sej.i

tim caderno de impressão, rubricado, no pê da frente da segunda, ler-

ceirae qutirta tV., respectivamente: A 2, A 3, A 4. B.
Na frente da primeira fl. o rosto do opiisculo (cujos dizeres transcrevemos textualmente

acima) ; do alto do verso da mesma primeira fl, a quasi meio da frente da oitava fl.
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(iillima), disposto a duas colimas por página, o texto propriaineiile dito do Conselho

para bem cazar, que é escrito cm verso (quintilhas), rematando por iisnal - cFIM.»

Depois lima decima, que fecha cem o também não menos usual -«LAUS DEO.»

No verso da ultima folha, em uma só medida tii>ográfíca, lê-se; Caria a húa Jenhora, que

qaeria aprender a ler.

Escrito, no seu gínero, muito interessante e estimado ; considerado clássico. Edição Mlil-

TISSIMO RARA. Belo exemplar.

Com respeito a outras edições, veja-se, na I*nmeira Parte do presente Catálogo, o-n.o 104Q.

Dias (P. MaiiMp/).— Relatione. . . li.illa Cine...— Veja se : Leitere aiiuva

deli'índia ..

.

Diaz (P. Pietro).—Veja-se: Letlete nnnru ddVludia...

367-2— Diaz da Vargas (/-Voíícísco).—SVCCESSI
1|
DKLLA GVEIíRA

||
Dl POIÍ- ^ .

TOGALLO... IN VENETIA... M D LXXXll. (1582). j7) ^ (j^â C>

{Do Irniilispií-io damos a seguinte exacta reprodv(ão fo/o-:wco;/rf?/ícn)

;

SVCCESSI
DELLA GVERRA

Dl PORTOGALLO;

Nc*qii3li non folamcntc fi dcfcriuonogli

Apparecchi tutti , che in eííx

furonofatti;

TUatlncoYonatione ancora delia MãcHi
CattoUcadd ReFdippo .

CON PRIVILEGIO-

IN VENETí A,

AppreíTo FrancefcoZilettL

M D LXXXII.
In-S." peq. de IV IT. (preLs.) iniiiiis. e 71 nuins. na frente, além de uma

em branco, final. E.
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Na frente (verso em branco) da primeira das IV ff. prels. o rosto do livro (acima repro-

duzido em folozincografia) ; e de H. li á frente (verso em branco) da IV a Dedica-

tória: .<AL MOLTO 1L1.VST. IISIONOR MIO,! ET PADRONE
1|
orferuandiffimo,

II
// Sigaor ConfHercole li

Beuitacqui. (é ii.iclada por uma letra E de desenlio de

fantasia (gravura em madeira) e vem no fim datada e subscrita: «Di Venetia, a >

di Seltembre. H i582. || Di V. S. uiolto Illuflre 1|
Deiioliff. feruitore

I|
Euangelifla

Ortenfe.)-

De ti. 1 á frente da 71 decorre o texto propriamente dito da obra, que O precedido do

sub-titulo

:

•DISCORSO,
II
ET SOMMARIOIIDELLA OVERRA 1| di Portogallo, & de' fuoi

Ij

ruccefsi ;
!
NVOVAMENTE 5CR1TTO

;
da Francefco Diaz di Varga, |1 delia Citlà di

Trugillo..

No verso da referida II. 71 (ultima das tf. nums.) vem somente o •Registro-, marca

do impressor (quasi idêntica i que se vè no frontispicio) e subscrição final.

A obra compreende como que várias partes ou capítulos: a II. 2 (verso), começa:

«Relatione delia gente, clie comparue nel fe ji
licifsimo efrercito di fua Maeli.i, ta-

Iranljdo nel Regno di Portogallo, per conqul !
ftarlo, dellaquale fu Capitano gene-

rale
II
1'Ecellentifsíuio Duca d' Alua, Don

i;
Fernando Aluarez di Toledo.-;

a H. 8 (frente)

:

«Relationi delPArmala, che fi congiunfe ' nella Corta di Andalogia, per
;
la conquifta

di Por-
II
togallo.»

;

a 11. 13 (verso)

:

«Nomi delle galee, & fuoi Capitani, ív || d'altri trattenuli in loro, che
||
feruirono in

queftoB conquifto.»;

a II. 16 (frente)

:

«Quel che accadè ali'efercito di fua Maert.i
|1
nel fuo viaggio, & ne gli alloggiamenli

II de' quattro di Oiuggno dellanno 1580. Hebe eniru in Portogallo; & quello che

interuenne alParmata, & 6n che ti diede |[ ai conquifto: e quel fegue.-;

a 11. 53 (verso)

:

.INCORONATIONE, ||ET QIVRAMENTO, ([ CHE SI FECE NELLA TERRA || d/

Tomar dei Regno di\' PortogaUo, 1, NELLA PRÓPRIA, & reale perfona dei Rei Don
Filippo noftro Signore.»;

e a ti. 63 (frente)

:

.PERSONE ECCETTVATE NEL PERDONO H GENERALE; ;i
COSI ECCLESIAS-

TICHE,
II
COMO SECOLARI..

Na composição tipográfica, adornada de três letras iniciais de desenho de fantasia, dois

cabeções decorativos e dois Horõesinhos de remate ornamentais (gravura em madeira),

aplicaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

O volumesinho conta dez cadernos de impressão : o primeiro, de quatro tf., rubricado,

no pé da frente da primeira: a «; os oito imediatos, de oito ff. cada um, rubricados,

no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente : A, A 2,

A 3, A 4 í H, H 2, H 3, H 4 ; t o ultimo, de quatro ff. apenas, rubricado, no pé da

frente das duas primeiras, respectivamente : /, / 2.

Livrinho interessante e valiosisiimo para o estudo e história da ocupação de Portuga]

pelos castelhanos em 15S0, e sucessos subsequentes, que descreve circunstanciada-

mente. Dá-nos também o numero exacto dos regimentos, soldados e,navios utillsa-

dos pelos espanhoes para a sua acção violenta, e bem assim os que os portugueses

reuniram para se oporem á invasão ; extensas e curiosas listas contendo os nomes
dos comandantes, e das pessoas que tomaram parte activa nos sucessos, e ainda uma
relação respeitante ás personalidades exceptuadas no perdão geral concedido por

Felipe II, nas quais estão incluídos D. António, Prior do Crato, D. Francisco, Conde
de Vimioso, D. Manuel de Portugal, D. Pedro de Meneses, etc, etc- Os exemplares

. são MUITO RAROS. O nosso encontra-se optiuiamente conservado, e isto aumenta-
Ihe o apiêço e valor.
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/oA^ ^

Dolores (Socor).—Veja-se : Couto Jlron-ne {D. Maria ila Fclicidaile'

.

Driver (7ofeíi).— Veja-se: ltíason{J. .1.).— A Irentrisc. ..

Du Bois (M. /.oi(ís).— Veja-se: Mercief dii Paty ,€. M. J. li.).-Leí.U(>.fi. ..

Duelos.—Considéralions sur les moeiírs de ce siècle.- VVjíi-so: Moralis-

les [rançais.

Eborense ou Rodrigues (.Indié).— Veja-se : Rodrigues Eborense {Amln).

Ecluse [Charles ile r,).— Vej:i-se : Phitarcits de Chaeioneins.— J^es vios

) lies lioinmes illvslres. .

.

Ericeira (Conde do).— Veja-se : Ahneses {D. Fer)ia)Hlo de—, D. Francisco

Xavier de—, D. l.uis de] : e Moi-eno Forcei ' Francisco).— Wnliixlo de Ma-

nuel de Faria e Sou>.a.

Escobar (António de).— Veja-se; Escolar (Gerardo de).

Escudo (O), ou Jornal de insliuccão, . —Veja-se : Macedo (J. A. de).

3073— Estatutos da Província da Conctyção no Ileynode Portugal. Ordenados,

e Reformados no anno de 1733. Sendo Ministro Provincial Fr. Manoel da

Natividade. . . e sabidos k luz no anno de 1735. Sendo Ministro Provincial

Fr. João de Santa Roza. Coimbra: Na Offic. de Luiz Seco Ferreyra. Anno
de MDCCXXXr. In-fol. de XVIlI-246 pags. E.

Por sobre os dizeres do froniispicio vem uma vinheta (gravura em madeira) reproduzindo a

imagem de Nossa Senliora da Conceiçilo e o escudo das armas reaia portuguesas. —
tstatutos n3o mencionados pur Inocêncio. Pouco vulgares no mercado. Bom exemplar.

Estella (Fr. lJii-çio].— Trnctado de la
\\
vida... (n." 1143).

Na descrição desta obra, a pag. 311 da Primeira Parte do Catálogo, onde se lê: c...Luiz

Rodrigues» — leia-se : *.., António Gonçalves.»

3674-EVANGELIA
11 ANNI- H VERSARIA. QV.-E DOMINI- ||

eis diebus & in

Sanctorum festis le- H auntur, Hebraico conuería
I|
PER 11

M. Fridertcum '^ '^ '6~(I)
Petbi : II

.Vmííc emendatiora quam antea
||
(Marc.i do impressor; gravura ^

em madeira)
||
Amtverpi.í;, E.\ officina Cliriltopliori Plantini, H Architypo-

graplii líegij. IIM. D. LX.XXI. (1581).— In-8.o peq. de 93 pags., além de

duas inums. e luiia em branco, finais. E.

Na primeira pag. vem o titulo transcrito acima, o qual é encimado por outro titulo, em quatro

linhas, em hebraico; na pag, 2 um preambulo ao fLhCTuKiS » (datado e subscrito no

fim: «Anno CliríSti 15S1\\JA. Ftidericus Peiri.»); de pag. 3 a 93 o texio da Emngelia

propriamente dito; e nas duas pags. inun;s. finais uma advertência do autor, epigrafada:

«AVTOR LECTORl.»
Exceptuando o titulo transcrito acima, o preambulo, as epigrafes dos capítulos e a advertência

final, tudo o mais é composto com caracteres hebraicos.

Excelente »diçao, MUITO RARA, nlo citada por Brunet. Belo exemplar.

Eymeric (Meoías).—Veja-se: Paramo (I.onis à).\\ Le Manuel des inqui-

siteurs ...

8(i75- Falcão (Christocumj. —Ohxas de Christovam Falcão, contendo : A /^"^ã/^^ -^

écloga de Crisfal, a Carla, Cantigas, Esparsas e Sexlinas. Com um Estudo Ky ^ O^
sobre a sua vida, poesias e época, por Theophilo Braga. Edição critica,
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liò^o

re|)roduzida (l.i edigíio (ie Colónia de 1559, com a segunda parle a|iociy-

))lia de 17il. Porto: Imprensa Porfngne-o — Editora. J.S7Í. ln-8." do '24-

40 pags. E.

As primeiras 24 pags. cortpreenJeni u íronlispicio e o Estuio do Dr. Tet4iIo Braga, subordi-

nado á epigrafe : -CHRISTOVAM FALCSO || || ESTUDO SOBRE A SUA
VIDA, POESIAS E ÉPOCA.»; e as 40 pags. finais as obr.is de Cristovam PaicSii.

Obras muito eslim,idas. Edição esgotada, já pouco vulgar no mercado.

Na mesma encadernaçSo vem depois esfoutra obra :

_I VILLA NOVA DK GAIA.
||
ROMANCE || POH || JUÀO VA/

||
DE KVOllA

II

—»«»=—
II
PUBLICADO SEGUNDO A EDIG.ÀO DE 1630 E ACO.VirA-

NIIAUOUDE UM EbXlMO SOBIiE A TRANSFORMAÇÃO DO RCMANCIi

ANONYMO II
iSO HOMANtK COM FORMA LITTERARIA

||
POR THEOPIIILO

Rraga. ||
~JXS'^<^

[\ COIMRRA || IMPRENSA LITTERARIA
1|
IfeBS-In-S.»

do VIU iO pags.

Na prirreira das 40 pags. o rosto do opiisculo; a pag. 11 em branco; e de pag. III a VIII

(assim numeradas) o Estudo do Dr. Teófilo Braga, antecedido da epigrafe: «THASN-

EORMAÇSO DO ROMANCE POPULAR;, NO ROMANCE COM FORMA ERUDITA

NOS FINS DO SÉCULO XV1«; na parte superior da pag. 9 os dizeres do frontispiclo

do opúsculo na edição de 1630

:

iBREVEli COMPOSIÇAM E TRATADO,
||
Agora novamente tirada das antiguedades de

Espanha.
||
Que trata de como el Rey Almançor morreo em Por- H tugal junto á cidade do

Porto, onde charnSo Gaya, ás !' mSos dei Rey Ramiro, & sua gente, donde também co-
||

brou, & matou sua molher chamada Gaya, que estava com este Mouro, da qual ficou este

lugar chamado de
|1
seu nome

I| |I
Composto por João Vaz natural da Cidade de Évora,

II
em verso de oila rima. || Dirigido a dom Miguel de Meneses, Alarquez de ViUa Real,

&. 11 Foy visto, & approvado, pello Padre Prey Manuel Coelho, i. Em Lisboa com todas as

licenças necessárias. ;| Por António Alvares. 1630.»

na parte inferior da mesma pag. 9 um .Soneto ao Marquez.»; na pag. 10 o «ARGU-

MENTO E DECLARAÇAM DA HISTORIA.»; e de pag. 11 a 40 o texto do .RO-

MANCE DE GAIA.» que fecha com o usual - «LAUS DEO.»

Romance interessante e de muito merecimento a vários respeitos; incluído na lista dos livros

portugueses considerados clássicos, sendo por isso duplamente apreciado. Reimpressão

estimada; já pouco comum no mercado.

A edição original, extremamente rara, foi dada á estampa em Lisboa, por António Alvares,

1601, in-fol. Reimprimiu-se várias vezes.

Faria e Sousa [Manuel rie).— Notas de. . . ai Nobiliário dei Conde de Bar-

cellos. . .
.— Vejn-se : Pedro (D.).—Nobiliário. .

.

Com respeito a Faria e Sousa e ás suas obras literárias, veja-se também Garcia Peres,

Cat. razon., pags. 207-214 e 631.

.%76—Ferguson (Jornes).— Astronomy explained upon Sir Isao Newton's Prin-

cipies, And made easy to Ihose wlio have not studied Matliemalics To

whicii are added, a plain melhod of Dislances of ali the Planeis from llie

Sun, by the Traiisit of Vénus over the sun, e Disc, in lhe Year 1761. An
Account of Mr. Horrox's Observation of over Transil of Vénus in lhe

Year 1639 ;... By... The seveiilh edilion. Lonclon: Printed for W. Stra-

hans... M DCC LXXXV. In-8.o de VIII-501-XIV pags. e vaiia/estampas

impressas aparte (ff. desdobráveis). E.
As estampas que acompanham a obra são abertas a buril em chapa de metal. Obra esti-

mada. Edição pouco comum. Bom exemplar; encadernação (inteira de carn. fina da

époci.

Fernandes (P. Domingos). — Veja-se: Ovidius Naso (Publius). — K^yn-

sir5o'dos Fastos. ..



AZfeVfeDO-SAMODÂES • 839

Fernandes (/'. 7"^ii/.s). I.ettfia di Mahco. . , — Veja-st- : Lctfne oinivn deli'

Índia . .

.

Fernandes Couto (Brás).— Ht^^imenln, quo se ha de ler no ("aiiipo de
Tangere. ..— Veja-se : Meneses {D. Fernando rfc}.—Hisloria de Tangere..,

Fernandes Galvão (FrancísíO).— Seinifio das exeqvias...— Vfja-se: Re-

lação das exeijcias. .

,

3,077—Fernandes Trancoso (Gonfafo).— HISTORIAS
l|
PliOVEYTdZAS

i|
Plil-

MEYHA, SEGUNDA.
|i
&

||
TERCE\TiA PAUTE:

||
Que Contém || CONTOS ||

DE 1'IiOVElTU, E EXEMPLO,
II
para boa educarão da vida || humana. ||

COMPOSTO POR
It
GONÇALO FERNANDES TRANUOZO. |1

Levii no fim a /S^//^<^C'
Policia, ^ Vrhanidade (.hriftaã

||
jVinheta ornamental; gravura em /

madeiía)
||
LISBOA ORIENTAL.

||
Na Oflic. de ElLiPPE DE S0L7A

VILELi A, 11
An. M.DCC.XXIL

|1
Com todas as Licenças neffeçarias (sic).

— In-S." peq. de XVI pags. (prels.) inunjs., '.i8i nums. e mais uma inuiii.,

final. E.

As XVI pags. prels. conipreeiídeni : fioiítispicio (pags. I ; a 11 cui branco) ; BREVE RE-
COPILACiAM ;j Da Doutrina dos Myfterios mais importantes de noffa \\ Santa

Fé, a quai todo o Chri/taõ lie obrigado faber, ^ |1 crer com Fé explicita, quero

dizer conhecimento dif-\\tincto de cada //um.
||
Recopilado pelo |í Padie ANTÓNIO

REBELLO,
li
Irmaõ Proferfo da Terceyra Ordem de iiolfa

i]
Senhora do Monle do

Catmo.» (p.ig. Ill a XII e parfe superior da XIII); .TABOADA 1| i?^ PRIMEYRA
(Segunda e Terceira) PARTE.' (da pai te inferior da mesma pag. XIII a o final

da XVI).

De pag. 1 a 383 o iexlu propriamSite dito dos Contos de Fernandes Trancoso ; e na pag.

intini. final as «LICENÇAS.» permitindo a impressão da obia.

Livro curioso e muito estimado. Edição RARA. Bom exemplar.

A edição primitiva, raríssima, das duas primeiras Partes da obra foi dada a lume em Lisboa,

por Marcos Borges, 15S5, in-S.o; e a da terceira Parte: Lisboa, por Simão Lopes,

J596, in-8.0. As duas primeiras Partes haviam sido reimpressas: Ibi., por João Alva-

res, 1589, in-S.o; e as três Paites, reunidas fm um só volume, foram impressas pela

primeira vez: Lisboa, por António Alvares? 1633, lambem em S.o. Em igual formato,

fizeram-se depois as seguintes leimpressões : Lisboa, por António Alvares, 1646; —

Ibi., 1648; - Ibi., 1710; - Ibi., 1722 (é a que acima descrevemos); - Ibl., 1746. Além

destas reimpressões. Pinto de Matos alude a uma edição, de que diz ter visto uni

exemplar, com as licenças datadas de 1634.

Ferrari (António).—Veja-se : Lettere annva delVíndia. .

.

Ferras de Novaes '/.«ís).— Veja-se: Virgilins Maro (Pm6ííuò).— Eneidas

de...

3G78-Ferreira (^híohío).—CASTRO ||
TRAGEDIA

il
DO DOUTOR II

ANTÓNIO

FERREIRA.
II
(Florrio ornamental; gravura em nnadeira) |1 EM LISBOA,

i;
Imprello por Pedro Crasbeeck. [|

||
Anno M.D.XGVIL— In 8 ° peq. Jf/^f!C^

de 69 pags., exclinndo uma em branco, fin:il. E. C ' '-

Peça teatral muito estimada ; escrita em verso e dividida em cinco Actos. Na ultima página,

depois do usual- •FIM.», vê-se uma vinheta (gravura em madeira) que supomos repre-

sentar a marca do impressor.

Na composição tipográfica empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários corpos.

O volume conta cinco cadernos de impressão de quatro ff. cada um : o primeiro está rubri-

cado, no pé da frente da seginida fl. : A ij ; e os quatro i estantes no pé das duas

primeiras ff. de cada um deles, respectivamente : B, B ij a E, E ij.

Pelos caracteres que se empregaram na impressão da obra, afigura-se-nos ser a prezente

edição uma contrafacção executada no século XVII ou ainda no XVIII. RARÍSSIMA.
Belo exemplar.
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3679-Ferreira Cardoso da Co»ta ( Vicente José).—O VEI.HO I.IBEliAL.
||
JOH-

NaL politico
II
OKFKliKCIlK)

II
a SKHEMISSIMA SENHOliA

|1
INFANTA

À^À D ^ l-tKGENTF.
II
DONA ISABEL MARIA.

||
(Logar do escudos (Varinas tle l'or-

P' tiigal)
II
PELO DKSF.MBAnGADOl; || VICENTE .IdbÉ FEHREIIÍA CAllDOSO

UA COSTA.
II
LISBOA : \\ NA IMPRESSÃO lUCGIA

||
/,S1V.

||
Com licença.

— In-8.0 de XXXlI-818 pags. E.

Compreende: XXXII p.igs. de prels. (Fjoiít., Dedicatória e PROVAS) e 10 minieros, os

12 piinieiros dos quais Irazeni, no fim, o segninte registo : LISBOA : NA TVPOGRA-
FIA DE GALHARDO. \\ Ctm Licença. ; e os restantes : LISBOA : NA IMPRESSÃO
REGIA. rò2õ.

II
Com Licença.

O n.o 1 contem 6 Suplementos, o n.o 10, 1,0 n.o 14, 4, e o 16, 6.

Pitbicação interessante e estimada. Exemplar da 'tiragem em papel de superior qualidade.

Muito raro.

No fim o segninte apenso: RESPOSTA do doutor... ás perguntas feitas pelo senlior

redactor do periódico intitulado O FISCAL, dos Abusos aos poIitico-Christãos, e sábios

da Nação em sua folha n o 15 na data de 4 de setembro de IS26.» - A rematar : - LIS-

BOA : NA IMPRESSÃO REGIA. /Sj6. \\ Com Licença.

Ferreira de Vasconcelos {Jvr(je\ — Conjedia Evfrosina. . . (n." 1'249, e

«Adições e reclifica<;ões» A Primeira Paile do Calálogu).

Relativamente a esta notável peça dramática quinhentista (de que existe também uma
edição Impressa em Évora em caza de André de Burgos Impressor e cavallieiro da

caza do Cardeal lljantc. 1566; in-S.o de 242 (í. inums.), veja-se o interessante opús-

culo do Dr. A. J. Martins Teixeira de Carvalho, publicado póstumo sob o título

:

«Comédia Eufrosina. de Jorge Ferreira de Vasconcelos ||
NOTAS A MARGEM

||

DO RECENTE ESTUDO DO SR. AUBREY F. O. BELL, 11
SOBRE A EDIÇÃO

DE ivji
II (Vinheta ornamental) 11 COftlBRA Ij

IMPRENSA DA UNIVERSIDADE
1|

1922» -In-S." gr. de 41 pags., além de três em branco, finais.

Ferreira de Vera {Álvaro).—Hoian de... ai Nobiliário dei Conde de I3ar-

celos. . .—Veja-se : Pedro (D.).— Nobiliário, .

.

Figueiredo (Fr. Mnnod de).— Veja-se : Pereira Baião (José).—\iàa da...

Santa Teresa. .

.

Figueiredo e Alarcão (Ruy rfe).—Veja-se : Itelaçam da victoria que o ge-

neral de Cavallaria Francisco de Mello.. ; — e: fíelação do svcesso

qve. .

.

3680-Figueiredo Ribeiro (José Anastácio de).— HISTORIA DA OHDEM
||
DO

1|

HOSPITAL, HOJE DE MALTA,
||
E

||
DOS SENHOHES GRÃO-PtUORES

DELL A
II
EM POKIUGAL : || ÍMurtar/a sobre os Docmnenlos, que podem

-, j. y^ supprir, confirma'; ou ||
tmindar o pouco, incerto, ou falso, que ddla se

d Jil O ^ acha im-\\presso: servindo incidentemente a outros muitos as-
\\
sumptos,

7 I com geral titilidade.
\\ PoR |]

José' Anastácio dií Figueiredo Ribeiro.
||

PARTE I.
II
Até a morte do Senhor Rei D. Sancho 11.

\\
(Escudo das armas

reais portuguesas ou do Grão-Prior da Ordem de Malta
;
gravura em

chapa de metal)
||
LISBOA. M DCCXCIII. ||

—=-
|l
Na Officína dk Si-

mão Thaddeo Ferreira.
|| ij

Com Licença da Real Mesa da Com-

missão Geral sobre o Exame
\\ e Censura dos Livros. In-4.° de XVI-4 8

pags. E.

As XVI pags. prels. compreendem : titulo do ante-rosto (.HISTORIA DA ORDEM || DO :1

HOSPITAL.») (pag. I ; a II cm branco); titulo do rosto, acima transcrito (pag. Ill);

transcrições de um verso latino de Lucanus, e outro de Horatius (pag. IV); «AO
PUBLICO!]/). P- F; datado no fim: «... Escrevia em Lisboa a 12. de Outubro

i;
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de i;o2.. (p.igs. V a XV); ç .CATALOGO
[i
Des Trabalhos ou Obras, de que o

Publico ya
II
tem poffe, com o nome do mefmo Author da

\\
prefente Htftoría.*

Obra interessante e estimada. Primeira edição, nitidamente impressa.

Único tomo que veio a lume. RARO. Belo exemplar.

Relativamente á segunda edição, completa, veja-se, na Primeira Paite do Catálogo,

o n.o 1246.

Forteguerri (A'íco?ô).— Veja-se : Cartoromaco. (N.^StilílJ.

3()8I—Frades (Os) julgados no tribunal da razão. Obra [.osthunia de Kr.fr : ^^/"V)
(Kscudo das armas reais portuguesas). Lisboa: Aa impressão Ker/ia. :y^
Anuo ÍS14. Com Licença. In-i." de 149 pags , alem de uma tin branco,

uma de Erratas e outra em branco, finais. E.

Livro curioso ; atribuído a Fr. Joíio Baptista e Fr. Joaquim Forjaz, e ainda, segundo uma

nota manuscrita que o exemplar tem na face interior da pasta da frente, a Fr, Fran-

cisco de S. Luís. Jã pouco vulgar no mercado. Belo exemplar.

3tí8i'—Frederico II 4 ZImmermann.—Diálogos de Frederico II. Rei da Prússia

com o Doutor Zimmerniann medico, e conselheiro de sua Magestade bri-

tânica. Lisboa: Na Offtcina Patriarcal. M. DCC. XCIV. Com licença da

Real Mesa da Cummissaõ Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros. In-

8.° peq. de ll-S.iSl pags. E.

Adornado com uma gravura a birril (/% S. inv.- Queiroz Sc.) representando Frederico U
em colóqtrio com o Dr. Zimmenuanrr.

3683- Freire {Francisco José - Cândido Lusitano).—CARTA
li
APOLOGÉTICA,

II
EM QUE SE MOSTRA,

|1
que naõ he Author do Livro,

|j
INTITULADO

|i

ARTE DE FURTAR H O INSIGNE
jj P. ANTÓNIO VIElliA,

||
Da Companhia /Ç^Ã^ ^

de Jeíus
; ||
ESCRITA

\\
POR HUM ZELOSO DA ILLUSTRE ||

memoria deite

grande Lícritor.
||
(Vinheta ornamental ;

gravura em madeira)
||
LISBOA,

1|

Na Regia Officina SYLVIANA, e da Academia Real. || ii M. DCC.

XLIV. Com todas as lice7ii;as neceffarias. In-i." de II pags. inums. e 2b

nurns., além de unra em branco, final.

As duas pags. prels. constituem o frontispício do folheto; e nas 25 pags. nums. imedia-

tas segue o texto da .Carta Apologética., que fecha com a data: .... Borba, " 20 de

Fevereiro de 174 1.>

Junto a este curioso opúsculo, publicado anóuimo, ha na mesma encadernaç.io, dois

outros versando o mesmo assunto, isto é, uma interessante controvérsia a propósito

da paternidade atribuída ou negada ao celebre livro a Arte de jurtar, vindo a lume

sem nome de autor (1). O primeiro destes dois opiisculos, publicado também anó-

nimo, mas que hoje irão se ignora ser da autoria de Francisco Xavier dos Serafins

Pitarra, é o que em seguida descrevemos

:

«DISSERTAÇÃO APOLOOETICA,
;

QUE MOSTRA SER O AUTOR ||
do livro

jl

ARTE DE FURTAR DIONO DESVELO DO ENGENHO ||
illuftre ||

DO PADRE ||

ANTÓNIO VIEYRA, £AI RESPOSTA DE HUMA CARTA, \\efcrita por hum

ignorado zelojo da memoria áo dito Padre: \\
OFFtREClDA

\

AO 1LL.">' SENHOR

II
D. RODRIGO

II
ANTÓNIO DE NORONHA: 1,

COMPOSTA AQUELLA ENTRE ||

dous cntiofos génios, refideules ambos na || Corte de Madrid. LISBOA;
|,
Na nova

Officina SYLVIANA.
II

ji.M.DCC.XLVl. || Com todas as licenças necejfarias.

In-4.o de VIII pags. (prels.) inuma, e 26 nums., além de uma tt. em branco, final.

As VIII pags. prels. compreendem: fronUspicio (cujos dizeres são textualmente

transcritos acima), a pag. II em branco; de pag. 3 a 5, em caracteres itálicos, a

(I) A este respeito veja-se o interessante e valioso estudo ultimamente publicado

pelo ilustre advogado e erudito publicista brasileiro inosso bom e prestante amigo)

sr. Dr. Solidonio Leite: .Solidonio Leite ||
A AUCTORlA|| DA

1
Arte de

Furtar
li
-5-5-

|| RIO DE JANEIRO
;
Typ. do Jornal do Commercio, de Rodrigues & C.a

II
-

II
1917.-ln-S.o gr. de VI-lOo-IV pags.
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Dedicaloria «AO ILL."° SENHOR!! D. RODRIGO ;; ANTÓNIO DE NORONHA..,

subscrita no fim : 'Beja a mão de V. Senhoria f, Seu mais reverente criado || F. X. í..«;

a pag. VI em branco; e nas pags. VII e VIII a .PREFACC.AÕ ||
SATISFACTORIA.

[| LEVTOR.» -De pags. 1 a 2fí decorre o texto propriamente dito desta «Dissertação

Apologética-, em dialogo, tendo por INTERLOCUTORES Tido, e Albano.

segundo opúsculo, que tambcm não traz o nome do autor - Irancisco José Freire

(Cândido Lusitano) -damos a devida descrição:

—VIEIRA
II
DEFENDIDO, || DIALOGO APOLOGÉTICO,

il
Km que la

inoltra, que naO he o veidadeiro 1| Aiithor do livro intitulado,
|| Alll E DE

ElIRTAH
II
O PADRE (| ANTÓNIO VIEIRA, |!

da Companhia de .leíus, 1| Ken-

pondendo-fe às razões de hiinia nova Diffcrlaçaõ, em que, im-
||
puçinando os

fundamentos da Varta Apologelica, fc perlende
||
moflrar, 'lue a dita Arte he

obra do mefmo Padre:
\\
ESCRITO POR HUM ZELOSO DA MEMORIA

||
illnl-

tie deite infigne Esoritor,
||
E OFFERECIDO AO SENHOR

||
.JOSEPH FÉ-

LIX REBELLO,
II
Fidalgo da Caía de Sua Mageítade, Cavalleiro proleílo

na Ordem || de Chriílo, Eí''rivaõ do Conlelho da Fazenda, &c. \\ POR 1|

FRANCISCO LUIZ AMENO. ||
LISBOA, H Na Regia Officina SYLVIANA,eda

Academia Real. || ||
M.DCC.XLVL

||
Com todas as licenças ncceffarias.

In-4.° de XII pags. (prels.) inums. e 67 niims., excluindo uma em branco,

final. — Os Ires ojnisculos em inn vol. E.

A primeira das XII pags. prels. representa o rosto do opúsculo (cujos dizeres estão

fielmente reproduzidos acima); a pag. II em branco; de pags. III a VIII, em cara-

cteres itálicos, a «D EDICATORIA.. .AO SENHOR ;1
JOSEPH FÉLIX

||
REBELLO....,

subscrita no fim : ^Criado de v. m \\ Franclfco Luiz Ameno.' ; nas pags. IX e X o

.PROLOUO..; e nas pags. XI e XII as .LICENÇAS.. (Do Santo Ollicio.-Do Or-

dinário.— Do Desembargo do Paço.) autorizando a impressão.

As 65 pags. nuuis. imediatas contêm o texto pro; riamcnte dito do iDialogo Apologético.,

em que são INTERLOCUTORES: Amaro, e Honorato; e nas pags. 66 e 67 uma

.ADVERTÊNCIA..
Os opúsculos que ficam descritos são, cada um de per si, e mais ainda no seu conjunto,

relativamente ao assunto que versam, muito interessantes e estimados; todos os três

actualmente MUITO RAROS; e, assim reunidos, de extrem.T raridade. Bons exem-

plares.

Freire (Romtiahlu Oíofey.sío).— Elogio do (Cardeal D. Nuno da Cunha de

Ataide) . —Veja-se: PWa»- (íV. Joiío tio).— Descripção fúnebre ..

3684-Freiro de Andrade (yaií«ío).-VIDA
||

i E
|I

D. J0.\0 DE CASTROU
QUAinO VISO-REV DA INIUA ||

ESCRITA POlí .lAClNTO FREIRE DEAiN-

p DRADE,
II
IMPRESSA CONFOHMH A PRIMEIRA EDIÇÃO DE 1(551. || ||

'o>'^-
^ AJUNTAo-SE algumas BREVES NOTAS ||

AUCTORIZADAS COM DOCU-

MENTOS ORIGINAES E INIlDITOS ||
POR

||
U. F. FRANCISCO DE S. LUIZ,

Bispo Beserralarii de Coimbra...
|1
(Emblema da Academia das Sciencias

;

gravura em madeira)
||
LISBOA || Na TrPOGRAPiâ da mesma Academia

||

1835.11 tom licença de Sua ilageslade. In-4.° de VIII pags. (prels.) inuins.,

fj|-'( nums. e mai.s V inums. e uma em branco, finais. E. ,

As VIU pags. prels. compreendem: frontispício; «Artigo extrahido das actas da Acade-

mia Real das Sciencias da sessão de 6 de setembro de 1S27.., datado e subscrito:

«... Secretaria da Academia cm 16 de Março de lli35. Joaquim José da Costa de

Macedo, Secretario da Academia.y ; Dedicatória «AO PRÍNCIPE
I

DOM THEODO-
SIO

II
NOSSO SENHOR.., datada e subscrita no fim: t... Lisboa 15 de Mar(o de

I6i\.\\ Jacinto Freyre de Andrade ; e Prologo -AOS QUE LEREM..
.\s '51

1 pags. numeradas imediatas inserem : de pag. 1 a 319 o texto propriamente dito

da obra ; de pag. 321 a 354 o «INDEX || DAS PRINCIPAES COUSAS D'ESTA HIS-

TORIA.. ; de pag. 355 a 306 as Not.ís.., que abrem por uma íPRHrít, \o.. ; e de
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pag. 3')7 a 514 os «DOCUMEMTOS.» (65), que íccham com o usual-.riM.. -Nas V
pags. inums. Snais decorre; «CATALOGO

|| Das Obras impressas, e mandadas pu-

blicar pela Academia Real \\ das Scieitcias de Lisboa ; com os preços por que cada

uma
II
deltas se vende brochada.>

Obra clássica e muito importante para a história da índia durante o vice-ieinado de D.

João de Castro. Edição esmeradamente executada; muito estimada, por causa das

valiosas Notas e Documentos que a acompantiam. Já POUCO VULGAR no mercado.

Belo exemplar, enriquecido de uma litografia (Seridlm lit/i. IS35-- Lisboa. Ofli. R.

Lithog.) com o retrato de D. João de Castro.

Kelativamente a outras edições anteriores, vejase, no presente Catálogo, o n.o 1305.

Freitas (Miguel Joachino de).—Veja-so : S. Miguel {Fr. .Tacintu de).—
Notas da Analysis Benedictina..

.

:)085

—

Froes {P. Zn is).—Carla na qual reldta as grandes guerras, alleraçõeae

inudaiigas que houve nos reinos do Japão. .
.— Veja-su : Carias que os Pa-

dres e Irmãos da Companhia de lesus, q andão nos Heynos do lapão cs-

creuerão.. .— etJições rie 1570 e 1IJ98 (nums. G12 e (313 do presente Catá-

logo).

Veja-se : Lettere annva deWíndia .

.

Froes Perym {Damião c?e).— Veja-se ; 8. Pedro {Fr. .loão de).—Tiíealro

lieroino. .

.

G
Galhegos {Manuel r/t).— líelação de tvdo qve se passov...— Vej.-i-se:

Maia de Azevedo {P. Nicola n].

Garay {Blafco de).—Cartas en liefranes de .. — Veja-.se: (ludin {César).—

Ilefranes e provérbios. .

,

GarCilaso de la Vega.— Veja-se: Laso de la irga {Garci).

368(3— Gérard I.Âbbé).— l,e Cointe de ValinonI, ou les rganiiitns de la raisoii.

I.cltres lecueiliies et ijuljliées f',.r M. . . Nouvello Edilioií. revue .i au-

ginenlée. A Paris, Chez Moutard. .. M. DCC l.XXVI. Avec Fermiasion.

8 ° peij., 5 vols. K.

Obr.i estim.lda. Edição ilustrada com estampas alert.i.s a buril.

Glrardin (írniis í^p).— Veja-se: fíibdro de Figuev-edo {Mii)ioc/.).— Or:M:õiiS sn-

gradas.

Giraud (Comíc) — Thcatre d'Nota et du. . .—Veji-se : Nota A- Giravd. .

Godinho (C"míov^m). — Veja-se: Pereira da Fonseca {P. António).—Poderes

de Amor. ,

.

Góes {Damião de). — Chroniua do felicissinio Rei Dorn lúiianvel . .

.

(N.o 1.397). .

Com respeito a Damião de Qoes, a esta sua famosa crónica e mais trabalhos liter.uios,

veja-se, alem das obras mencionadas, o interessante e valioso estudo que o sr. Joa-

quim de Vasconcelos publicou a pags. 25-11 do ^Plutarcho Portuguez- (Porto, ISsl),

sob a epigrafe :~ -DAMIÃO DE ODES MDI-MDLXXII , artigo que é acompanhado

d'uma belia reprodução (fototipia de Eniilio Biel sob um desenho de Júlio Costa)

do esplêndido retrato do famoso cronista de D. Manuel pintado pelo grande artista

Albrecht Durer.

3687—Gomes da Silveira Malhão 'Frandico).—\ ida e feitos de. .. Kscrita |)or

elle mesmo: Com as obras, quantas compoz em prosa, o verso até o anna

;

jí^s-à



844 CATÁLOGO DA UVRARIA

X ro

de 1789. . Segunda impressão. Lisboa: Na Tiipoijinplua Lacerãina, iSOti.

Iri-8.0 peq., 4 vols. E.

Gomes de Vasconcellos de Figueiredo (DojJt).— Veja-so: Saiiirlunge {Ma-

dame OíUol rfp).— llistoire de Itoiíi Antoine...

Gomes Freire {Mniwel],— Veja-se: Santa Alaria (Fr. Ayoslinho de).

Gongora y Argoie [D. Luis de].—Veja-se: Pellicer de Sallas y Tuvar {U.

Joseph).—liBCciones.

Goztan (7>éon).— Veja-se: Ollavi (/.).—L'Urne. ..

Gusmão Soares (Vicente de).—Vllimus acções... (n." Irill).

Inocêncio e Fig.iniétc alribuem a paternidade desta obra a Joio RodriRiies de Sá e Menezei,

3." Conde de Penagulío.

H
3tí88-Homem (Fr. ./l/ciimcí).—VERDADES ||

SOrUiE A VINDA
|i
DO || ANTI-

CHlilSTO.
II
RELAÇÃO,

II
&Í1 a qual fe dà evidente noticia em breves, c

compendio/os Capitulou,
\\
de donde hade nafeer, e vir o Âuli-Chriflo, rjiie

Paijs hade ter, que
\\
vida fará, que vklorias hade haver, que fim terá, e ulli-

1|

mamente, que finaes lhe liaõde preceder, e devem
\\
acompanhar. \\ A' culta do

nieicador Niculão da Coita Vionna morador em Vli- 1|
la (.lii) Real iia Rua

do S. Paulo.
II
(Vinlieta ornamental; gravura em madeira)

|1
COIM RR A

||

Na Officina de Anionio Simoens Ferreira Impreflor da || Univerl. Anno de

1757. II
Cor» tudas as licenças nereffarios. In-'i.° de uma 11. para o rosto e 17

pags., além de uma outra em liranco, final, ou seja um caderno do im-

pressão, de dez fí., rubricado, no pé da frente da segunda á «luinta tT.,

respectivamente : A 2, A 3, A 4, A 5. B.

o texto do folheto, que se divide em X Capítulos, é Iniciado por um á de desenho de fanta-

sia (gravura em madeira) e fecha por o usual — *FIM.», a que segue um llorão de

remate (gravura em madeira).

Folheto interessante e muito estimado; publicado sem o nome do autor. Reimpressão POUCO
VULGAR no mercado.

A edição primitiva, muito rara, consta de um 4.° de 11-38 pags. Os dizeres do respectivo

frontispício dizem textualmente ;

.VERDADE
II
DO ANTICHRISTO

|1
CONTR.V A MENTIRA

||
INVENTADA. lUVinheta

ornamental
;
gravura em madeira) ||

LISBOA. {| || Com todas as licenças necef-

farias. \\ Na Officina de Domingos Lopes Rofa.
||
Imprefro por induflria Tua- 11

Anno i643.>

Das reimpressões que porventura haja, tivemos já um exemplar da seguinte, publicada sob a

indicação

:

«... dada á estampa pelo doutor Biuno de Mendonça Furtado. (Vinheta ornamental; gra-

vura era madeira). Lisboa. Na Ofic. de António Pedrozo Oalram, 1748.^ In-4.o de

32 pags.

Huerta (Geronimo rfe)—Veja-se: Piinin.'í svciindus (Cams)— Hislorijj.na(\Tal...

Huysmanno (Guilitlino).—Veja-se: Narrutiones reT\fí) Indicarvtn. .

.

Ibannez (Fr. Francisco).—Veja se: Yvaiiis.

Ignatius (.9.) — Veja-se : Pohjcarpus <S: Ignalius (S—, 6').

Ivanez [Fr. Francisco)—Veja-se : Yvaiíez.
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Jones {GviUi(ri)'i:}.—\fiy,i-so: OHodra {Francisco Manoel de).—Escolha. .

.

Kopke (Dioíio)—Veja-se: Rulciro riu vingem que em (icscobrimenlo da

3089—Jeronimus (^.).-yl-i
|| fW (í-piftoliis (^ II

6d . . . fW Cmi tíiirnns (^ ||

lâõJ.

{Do frunlis/jiciu daiiio-í a exacta re)>rodiição folo-sDiCíif/riificit (fuc sejiie)

;

é?C>

{LI unri.u-l' :. lV, _',• .X /íAS""")

Iii-fol. de VIU II. (|iifl^.) iiiuirs e •.'Õ2 iiuiii.-i. na frellle (i' verso da iiUiiiia

em branco). E.

VOi. II 53
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Na frente da primeira das VIII ff. prcls. a portada do livro, de que acima se dá a re-

produção foto-zincográfica ; no verso da mesma primeira H. uma tarja formada por

quatro vinhetas ornamentais (gravura em madeira) que emmolduram uma estampa

(gravura em madeira) representando S. Jerónimo em atitude de oração ante um Cru-

zeiro com a imagem de Christo. Por baixo da gravura os dizeres

:

f%í (Orn \no iiobis licntc ^-i
gicruniiiif.

na H. II a fW CHiiflíiln piolicmiiil. (^"í 11 CE (!"H'ini.ilrt proljcminl òd
Imiljilcr gunii 6c HPolimi : rnlui; In pvrfnítc olirn. tliiini6ii nln illur-

trr ij imiij iriif !l rciibn híunn ímrin Itlmin riuiiiiirj 6r i^orji), priíiinn

5u-
II

(iiifín St Oíiiiiíiin: ij nliíni riirl inifma liiiinr^liii&rrrii || Siiiiitffimn

Sc r^lirln <'"lnrn : IJ por C\'U llllll) ||
lltasi illuflrc.» (Abre por uma linda letra

inicial de desenho de fantasia (gravura em madeira, e fecha com os usuais dizeres:

«^^^ 6Í0S lUlUinS. ^-^ ) ; c de H. lll a VIII, a duas cols. por página a:

a CTnliln.
II Cl Sifliii; fi; In tnHn >iin prrfi:iitr olnn, 0*ii In

1|
qiinl fncil-

mrtt poíni Imllnr tnío la lí ni cila fc raiiliciic: n|"|"i cl miiiicro 6c los

libros,
II
tomo Ins cpiflílas 6c cn6n libro: ij Ins fltniiçns cii iiiic rn6rt

»nn ôcins cpiftolns rs IUinrtl6a ..> a fechar, o clássico :-5-%ííiii 6cln

toliln. (i»
De Jí. j. a í'0. fflj. (frente), também a duas cols. por pag., decorre o texto das

(ffpiftolns ÔC fmit íjicrii,, que é precedido da respectiva epigrafe:

5"%^ Ciimifnçnii Ins ff-piftolns 6cl glariíifn fnii- 1| ftn, ij iiiinj cfclnrcriío

6i>rtiir 6cln fnnrtn umbrc ijiildia, cl bicunuí- 1| turn6o fcnor fniit f)ic-

romjmi) : imciiniiiciitc Irn6u;i6ns 6c Intiii cii 11 Iciigun ('nftcllnun : ij pnr-

li6n!j rii libres, cpiftolns, ij cltniuns : por cl bntliillcr Hiinii 6c pc-
liiin iintiirnl 6c íiii6n6 |ícnl : ij nl jucfciilc

||
iicjiiui ôcln iiififliic, ij lO-

ronn6n fiu6n6 6c llnlciicia. íirrntnn 6clrt5
||
roflumbrcs it iiirlu6c;>, qiic

pnrn nr6ciinr lu citiiucrrntinii diri- |i 1'tiniin fnii iiciclTnrins. Smi pmii-

ôns cu fictc il
libros primipnlcs.»

Abrem por uma linda letra inicial ornamental (gravura cm ui:ideira), e fcchauí cum
estes dizeres

:

5-%ííiu bel ['cpliiiiii, ij ultimo libro, ^i
No alio lio iciro da leferida $0. CClj, unia dedar.ição ou petição do Iraduloi Juan de

Meiína : . CE tPftos ficlc libros foit iUurtrc ij muij ^. §. II
los ij fll prc-

fcntc fc inc offrccc cmbinr n B. 5. imprcITos ij trn6iiji6os cii nicfcs

:

ij
II
cl fdcno iiiillnr ôcln crcntion 6cl imnibo, ij tiid fctcno ciiiqiicunr

6r mis niios. §upli- 1!
ro n |). §. los mnnbc rrrouorccr ij rcmirnr. . .»

Depois, na restante parte do verso da icferida ÍO. Crlj. e em parte da face da

ío. rrlij.:
'

5-%? (BI mifmo bntliillcr giinn bc llloliun ^-J H nl Icflvr, Çinliib ij glo-

rin pErbiirnblc.

a que se «egue o f%í |tcfliftro 6cloB (iiiníicriios 6cln picfciitc obm. ^H
' e, por ultimo, a rematar, a subscrição final, que reproduzimos em foto-zincografia

(o original mede 35X137min)
;
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fuf impicflò ai Burgos, ai Sarmenial cn cafa rc t^cdra
t>c Santtllana, a colla vt la^e 0itt^ t ^ompo'

ntdit fu« picnfas ,ai e(ce ano tc,

-'^18. B. l MU
Na composição tipográfica, esmaltada de numerosas leiras i]iiciais de desenho de fantasia

(gravura em madeira), aplicaram-se belos caracteres GÓTICOS de vários corpos.

Epistolas e versão muito apreciadas. Bela edição ; de impressão mui nítida sobre papel de

linho de óptima qualidade. MUITO RARA. Belo exemplar; apenas ligeiramente macu-

lado por un\ peq. corte de traça na maigem de algumas ff., distante do texto.

3090—Jorge (/'. ilínrcos).—DOVTKINA CimiSlWÃ. . , LISBOA... 1624.

(Do fronlispicio damos a scíiuinfc ceada 7-cpro(lv(,ão fnlo-zincoíiráfic.a)

:

DOVTRINA CHRISTa7\.

Conipofta pelo P- Marcos lorge da Compa-
nhia de i E S V Doutor em Theologia.

Acrcfcmada feio Vãíbe lotado MauinzdA mefma

CoinfAnhU Doutor JJueohgo.

De nono traduzida na lingoa do Rcyno de Corgo,

^icr ordem do P.Mattheus Cardofo Theologo,

da Companhia de I E S V.

ÃQ illiipifim S. D.'Miiucl de C/f «rd, Arcchi}[ó Me-

tropolitano deíla cidade de LisloiU

Com ioi<f> as IjcrJiçis mejfmAS.

'. - no A. Por Geraldo da Vinha, kS"*^*

3-^^S <o o

{ReprudiiçOo em tmiinnho igual ao du original)

In-S." peq. do IV IT. (prels.) imims., 134 nums. e mais tmii iniiin., final. E.
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A frente da primeira das IV ff. prels. representa o rosto do volume (acima reproduzido cm

folo-zincogravura) ; no verso da mesma primeira 11. e na frente da segunda as •Licenças.'

autorizando a impressio da obra, uma das quais subordinada á epigrafe : «Licença do

Reuedor.) (D. lorge Cabral.); no verso da fl II e na frente da III a Dedicatória tAo

illujtrtfsimo Jenhor dom Miguel de Ca/iro.
li
Arcebljpo Metropolitano da cidade de

\]
Lisboa, ^c.', subscrita por Matllietis Cardo/o, no verso da ti. Ill e na fronte da

IV o •Prologo ao Leitor. ^ ; e no verso da mesma (1. IV (ultima das prels.) apenas, a

meio, uma vinheta com a imagem da Virgem e do Menino Jesus (gravura em madeira).

Db folha I i frente da 134 (ultima das ff. nums.) decorre o texto propriamente dito da «Dou-

trina Chriftail», a que põe fecho os seguintes dizeres ;
— «iaus Deo,\\ Vlrgtneqtte

Matri,\\ fine labe peccatl origina- \\ lis concepta.' No verso da ultima das ff. nums. e

em parle da frente da fl. inum. final, em caracteres itálicos, vem o .INDEX DOS CAPÍ-

TULOS, ||& do mais que fe contem nerte liuro.>; na restante parle da freme da referido

fl. Inuni. final as «lirratas.»; e no verso, quasi ao centro, uma vinheta representando o

Calvário (gravura tosca em raatteira).

Na composição tipográfica, em que se destacam, além das duas vinhetas mencionadas, uma

outra representando a Ceia do Senhor, e duas letras iniciaes decorativas (gravura cm

madeira), empregaram-se caracteres redondos e itálicos de vários Corpos.

O volume é constituído por dezoito cadernos de ImpressSo : o primeiro, de quatro ff. (as

prels.), rubricado, no \,t da frente da segunda 11. : » 2 ; e os dezassete restantes, de oito

If. cada um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, res-

pectivamente : A, A 2, A 3, A 4 a R, R 2, R 3, R 4. Na rubrica dos cadernos nSo apa-

rece, como é usual, a letra J.

O texto da obra, em PORTUGUÊS e CONGO (além de algumas peças em lalim), com-

preende: Catorze Capítulos {tCap. I. que quer dizer Cliristão.», a «Capitulo XUII.

das Orações, & ben-
1|
çao da Mefa.») (de 11. I á frente da 77)

;

'Ordem como liam Clirljtão deue gajtar o dia.» (Jo verso da 11. 77 a quasl final da

frente da 86)

;

'Auifos geraes pcra hcnt viucr.» (da restante parte da freme da 11. 86 a parte do

verso da 88)

;

«Como fe ha de ouuir Miffa, com H outras lembranças per- 1[ tencentes ao Tacrificio
jj
da

Miffa.» (da restante parte do verso da n. 88 a o final do verso da 95) ;

«Como fe ha de cõfeffar hum jj CbriflSo.. (da frente da 11. 96 á frente da 100)

;

«Como hum Chriftào
|1
ha de comum- H gar.», que remata com a vinheta reproduzindo a

Ceia do Senhor (do verso da fl. 100 á frente da 103i

;

•LADAINHAS QVE HAM
||

de cantar os mininos, quando vSo com O o Senhor fora.»

(Laday/ilta dos Santos. — Ladainha de D. Virgine — esta antecedida da epigrafe

:

• LlTANl/t; DE D. VIR-
1|

gine in a:Jc Lorelana dice folllx-..) (do verso da fl. 103 á

frente da 107)

;

•Modo de rezar o Rojairo cie noffa Seitliora.» (do verso da II. 107 a o verso

da 132)

;

«Acto de contriçito na lingoa do
|I
Reyno do Congo.» (11. 133 e fieme da 131 — ultima

das ff. nums.).

Os dois textos (o original c o da versio) eslSo dispost-is em linhas alternadas, jítu é, uma

regra (em caracteres menores) em português, e logo depois outra em conguês, e assim

successivameme, como melhor se pode ajuizar do <(fac-siniite> da primeira pagina que

damos em seguida ;
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Fol.l

I E S V S.

Doutrina Chriftáa, ordenada a

Mulongui achriftão, iíaliidiquiltia ma*
•naneira de dialogo, pêra en-

moânii acubôbayacuuiitíjla, muna cu»
Jinar osmininos.

longa oaléque.

Capitulo primeiro que quer dizer

Lufúma luancere quiâcjuiuma
Chrirtão?

ochriílão?
Hecolhidos os mininos onde fcha de fazer

*

Azonzama oalêque bana bccubangui-
a doutrina, fdlosha omeitre

lua o mulongui, íiabobeíTa o dungi
períignar, Sc benzer,

cQtenda banabâlu,yocuicanduíla^
djzen<locCmelles.

bobayâu.

A Pclc»

primeira das Licenças autorizanJo a impressio, subscrita por D. Jorge Cabral, diz tex-

tualmente :

«Vi efta doutrina CbriflaS, em lingoa de Con-
,;
go & portuguefa, nSo tem coufa, que

impi-
II
da poderfe imprimir, antes fera de muito prouei- |I to pêra o Reyno de Congo. Lisboa

nefta cafa de S. Roque da Companhia de lESU 6. de Nouem-
í|
bro 623. || D. lorge

Cabra!.'

e a ultima, amais extensa, de Pêro Novais:

«Ev Pêro Nouaes Provincial da Companliia de ||
lESV em Portugal, por particular

commif-
II
faõ, que pêra iffo tenho do multo Reuerendo P. |1

Mucio Vllellefclii noffo Pre-

pofito geral, dou llçè- 1| ca, que fe imprima a doutrina Chririaã compofia
||
pelo P. Marcos

lorge doutor em Theologia da Cõ- ||
panhia de lESV; & acrefcentada pelo P. Ignacio||

Martinz da mefma CBpanhia, doutor Theologo, || & de nouo traduzida na lingoa do Congo

por or-||dem do P. Mattheus Cardofo Theologo da noffa ||
Companhia ; a qual foy vifla,

examinada, & apro- jl
uada por peffoas doutas na lingoa. Em tefilmunho O do cjual dei efta

por mim affinada, & fellada com |1 o fello do meu oflicio. Em Lisboa 2. de Março {| 162^.
{|

Pêro Nouaes.»
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fL

Livrinho, no seu género, muito inleressanle e de subido conceito, EdiçH»» pilnieira, sem

duvida a irais estimada. Os seus exemplares, atualmente RARÍSSIMOS, s.lo verdadeira-

mente preciosos e por isso de altíssimo preço ; e nao nos consla «jiie algum tenha apare-

cido no mercado de hii dezenas de anos a esta parte. O nosso (com uma leve mancha

d'agua na paite superior das primeiras e ultimas folhas) encontra-se muito bem consn-

vado, e isto duplíca-lhe o seu valor venal e estimativo.

A Doutrina christaã do P. Marcos Jorge foi também traduzida em latim e italiano, e tam-

bém, além do conguts, em inalabárico, devendo-se esta ultima versão ao P. Henrique Hen-

liques, a qual foi impressa, segundo Barbosa Machado, em Cochim, 7559, ou sej;i dois

anos antes de vir a lume, em Lisboa, o propiio original português I

Relativamente â obra do P. Marcos Jorge, ás suas versões e respectivas ediç3es, veja-se,

entre outros autores, Barbe sa Machado, Biói. Lusit,, tomo II, pags. 449-451 e tomo JII,

pa^s. 407 e 440; Inocêncio. Dic. Bibl. tomo VI, pags. 164-165; e a Primeira Parle do

presente Catálogo, a pag. 478 (n.o 1640).

3691—Jovio (/*f:w'o).— Dialogo del.is empresas militares y amorosas, com-

liveslo en iengva italiana, i or Paulo lotiio, en la qual se tracta delas

deuisas, armas, motes, o blasones de Linages, nvevamenle Iradvzido en

rtomance ('astellario por Alonso de VIoa. Venecia, Por Gohriel (nvliío de

Ftrraris^ Mbl.VUI. ln-8.° ptq. de 173 pags. nums e uma iniim., final. F],

A obra propriamente dita decone cie pag. 11 a 171 ; nas pags. 172 e 173 vem : «ALA fl--

LICE ME-iiMORIA DfLA IM-1| MORTAL ANIMA, H DEL ILLVSTRE. ||
Y CLARO

V>4/?0A^|| FRANCISCO DE VLLOA || CAVALLERO NOBILLISSIMO, ETC. HAlouso

Db Vlloa Sv Hno.:« — a ]iag. Innm. final insere o «REGISTRO» dos c.ulei nos, a

marca do impressor Oiolito (giaviira cm madeira) e o colofón final :

«EN VENETIA POR GABRIEL
II
OIVLITO DE FERRARIS, || M D LVIII.»

Obra e tiadiiçâo muifo ei^tiniadas. Pritiitita edição da vfisân, impressa com belos caracteres

cursivos. MUITO RAPA. Exemplar falto das piinieiras oito pags. (prels.).- Salva,

n.o 2084.

Com respeito á segunda edição, vt-ja-Fie, na Primeira Parte do Catálogo, o n.o 1647.

6^^

3G9'2—Labre (P/i«/i;);)o).— liiociniuMi lingiiat' ^M;^ca• primogenias vocês sive

ladices in qiuituor I';iilt's ficili int-tliodo dislrilmt;>s compleMinj.

Auctore Philippo Labt e, Biliiiicí), Soriíialis Jcsii Presbytero. Nova Edilio

priorihus ouclior & en trid^lioi... /Viií.<, A^md Vihiam Simonis Penará,..

.

M. DCC.l. Cwii Privilegij Iteyif. In 8."
| lm]. i'e 240 2431 pags. E.

:<n93-Laso de la Vega (6Vm).-()BHAS
||

I Kl, EXCKl.E.V- 1! TE POETA GAIÍ-
||

CIl.ASSO DE LA
||
Vfgn.

||
(.OA' A.\.\OTACIUNIÍS, Y \\

emiendaii dei Macftrn

Francifco San-
||
clu-s Ci.tedtulicu de lielmica

\\
de Sídamanca || Ano (Marca

-, do impressor
;
gr;i\ura em niadelrii) 1612.

||
CON LICENCIA,

||
EN Madrid,

U Por luan de la Cueíla. ||
|| A cofta de Manuel líodriguez, rende/e en

Palácio. In 8." peq de VIU S. (prels.) iniims. a 140 nnms. na frente. E.

As VIU ff. prels. conipieeiídcm o seguinte: fiontispicio ; ^TASSA.» (datada e Subscrita no

fim: «... finllMadiid, a doze de Nonienibre, de mil y reyfcientos y doze afios.
|

luan Aluarez dei Alarmol.> ; •LICENCIA.» do mesmo Juan Alvarez dei Marniol
;

.FE DE ERRATAS..; Soneto de «DIEOO DE IVNTA.. ; .SONETO CONTRA LAS
IIAnotaciones dei Míieftro Sanchez, quando la prrniera vez fe imprimian. Hallo- 1| fc en

cafa de vn Cauallero
|I
de Salamanca. > ; outro Soneto, epigrafado: -Rerpondioel M,aeriio

Sanchez en las ef-
1|
paldas dei niifnío papel. Ponefe el noni- |l bie dei autor contrario,

con algunas
1|
propriedades dei mermo.. ; Soneto .De Francifco de Figueroa a la muerle

de ]'i vn hijo de Oarcilafro de la Vega, que||niurio con fu padre en la guerra.» ; tEX



TODAS LAS DE
CADAS DE. TITO LÍVIO
PADVAXO, QVE HASTA AL PRESENTE

;S 1:aLÍA?.0>! V FVLPON' IMÍRISSAS EN LaTIN,
Ujduzidsvcn Karr.aoçf CjftdIino,ij;ounu.5uanicn-

'.c r«vC r.ofçidasy cmcnjjdii
, y anadidas de is»

libras fobrhvjrjatravlaçicn.

^gj"^!; --i,^?^^íç .j^

^ Vcndcfc Ia prcfent- obn c n Anucrs cnuA dç AtuUo
Uyrcman^a Ia cnfcna dcU GlUiiugOfdu

COM rxivinGio.

f rontispicio da obra descrita no Catálogo sob o n.o

O original mede 237X130mni.

(Pag. S-1)
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O o

ENCÓMIO IO. CHRIS-Iltophori Caliieli Sldlt, ad Petium Fcr- 1| diiiandum Cabreiam
Boimdillani.

il
Lib. III., (poesia em latim); Soneto em italiano -I. D. FLORÊNCIO

KOMANO.»
; .EIVSDEM FLOIÍENTII

||
Romani., (poesia em latim) ; Soneto, com a

epigrafe: BOSCAN A LA MVERTE||de trarcilarfo.. ; out.o Soneto .DEL MESMO.,
(todas estas poesias s.io compostas, tipooi,ificanicnte, com caracteres itálicos) : Prologo :

«EL MAESTRO FRAN-.,. cifco Sanchi/ ai I.ector S.. ; e TABLA DE SONETOS ^

(e das Eglogas, Elegias, Redondillas e Quíntílías],

Clássico espanhol quinhentista mnilo apreci,ido. Edição cstim.ada ; impressão, nítida, sobre
óptimo papel de linho. RARA. Bom exemplar.

Veja-se: SandiKZ (^Fraucisco).—Anuotuuinnes y decl;iraciones, soltre

l;is oluMs dei Excellente Pocta..

.

Lavanha (João BapI islã). -í^ol-as ..1 Noliiliaiio ilel Cnnde de Barcelos...
— Veja se: Pedro (D) —Nobiliário. .

,

LETTRE II 1-XRITE DE LA CHINE... |1 Veja-se; VerlúH (P. Ferdinand).

Libertino {67ef/ien<í>).— Veja se : Mello {Fimicisco Manuel de).

3694-Uma (Alexandre Jníoiiío).— BENTEIDA
||
OU NOVO METHAMORFOSE

||

POE.MA JOCOHKROICOIIDE ANDI^ONIO || MELIANTE LAXAED.
||

liecor-

(iani-le nelle as ac(.'oens do Grande
|| BENTO ANTÓNIO

||
Emquanlo ho-

mem OITerecido a elle mefmo em
||
quanto mulher, na pefloa

|{ DA SE-

NHORA
II
DONA BKNTA

||
AÍIalata ad lionorem noves fora os

||
Bigodes.

|1

( ) II CONSTANTINOPLA. []
Na Offidna BIGODIANA. \. Anno de 1702.

In-S." peq. de 90 pags. iniinis. E.

As pags. 1 e 2 constiluem a fl. do ante-rosto ; as 3 e 4 a H. de fronlispicio ; nas patís.

5 e 6 decorre: -FICC.AM
;:
PCETICA,

:j E j: ARGUMENTO GERAL Ij de esta Obra.-;

e de pag. 7 em diante o Poema. Este compreende trcs Cantos : o l." com um Argu-

mento e 42 oitavas ; o 2.o, com Argumento e 55 oitavas, e o 3.°, com Argumento e

66 oitavas.

Poema curioso e apreciado. Edição original. Rara. Belo exemplar.

3695— Llvlus Patavinus (3ií«s).— TODAS LAS DE-||CADAS DE... Colónia '0 '/'líi
O

'C>

Agrippina . . JL D. LIII. (l3o3).

(Do fronlispicio damos, em folha áparle, a exacta re/jrodiição foto-xincográfica).

In-foi. de IV ff. (prels.) inums. e DCVII nums. na frente, além de mais 18

niiins. na frente (lXXXV a CIIl) e uma inum., finais. E.

Na frente (verso em branco) da primeira das IV íf. prels. o rosto ao livro (reproduzido

foto-zincográficamente em ti. aparte) ; na II. II a Dedicatória «AL SERENÍSSIMO

II
MVY ALTO, Y MVY PODEROSO PRINCI- PE Y SENOR DON FELIPE, REY

DE INGLATER-llra, de' Nápoles, y Hierufalcm, &c. Príncipe de Ias Efpa- 1! nas.

Arquiduque de Auftria, &c. Amoldo Byrcman ||
Vezino de la çludad de Colónia, Sa-

ludljy perpetua Feliçidad..; e na ti III (a H IV em branco) o .PROLOGO || D'EL

CLARÍSSIMO HISTORIADOR: TITO LÍVIO PADVANO, PRÍNCIPE DE LA
||
hif-

torla Komana, en la primeri Década
;
de fu obra.»

Oe folha 1 á frente da DCVI, a duas cols. por página, decorre o texto das Décadas

propriamente dito, que fecha com os seguintes dizeres

:

FIN D' EL LIBRO QVINTO DE LA
quinta Década de Tito Livio Paduano Prin

cipe de la hlftoria Romana.

no verso da referidada ti. DCVI e na frente (verso em branco) da DCVII unia

advertência do impressor.

As dezoito folhas finais (como já dissemos, numeradas de LXXXV a Cltl) inserem o

seguinte: de ti. I a parte da frente da 2: .AVISO NOTABLE PA-||RA ENTEN.
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DER LAS COSAS QVE SEllefcriuín en las hyrtorias de los Romanos y de los
|1

otros gcntiles que parefcen Ter milagroras, 1| en fauor de Tus Dio^es.^, da parte

inferior da frente da referida II. 3 á frente da 4, a duas cols. por pagina, uma Ta-

bia, antecedida da epigrafe: .EN ESTA TABLA SE TONEM ALQVNOS H de los

nombres de las dignidades y oilieios y lugares próprios ||
de que ufauan los Roma-

nos con fus dfclaraciones, para que
|;
quando los lectores liallaren los tales nombres

en eftas
|| hyftorias, & no fe acordaren de lo que quieren dezir, lo liallen aqui.» ;

do verso da mesma II. 3 á pai te superior do verso da dezanove, também a duas

cols. por pagina: «TABLA DE LOS CA- 1| PITVLOS DE LAS DÉCADAS DE TI

to Liuio, en los qualcs Te fumaran breueniente |1 las cofas mas priucipales que en

los di- II chos capítulos fe contienen.., que remata coma indicação: -« EIN DE
LA TAIiLA DE

||
Tito Liuio 1'aduano.., scguindo-se ainda o registo ou -LA ORDEN

DE LOS
II
quadernos.» que o volume contfm.

A folha inuuierada íinal contém: na frente, a meio, o colojõn tipcgráfico, que damos em
reprodução foto-zincogr.ifica bastante reduzida (o original tem 38x131 i"™)

:

ACABOSE DE IMPRI-
MIR ESTA HISTORIA DE TITO LÍVIO
PA D VA NO rRINClTE DF LA HISTORIA ROMA-
na,cn la fiudad Imperai de Colonij Agnppitia,á coftíí

dcAnioldoIiyrtkmannolibrcro, cnclanod cl

Scfiordc M. D, HIL
e no verso, também a meio, a marca do impressor e livreiro Amoldo Byrkuian, a

qual reproduzimos em loto-zincogravura de menores dimensões (o original mede
I18x87inm):

Na composição tipográfica, em que se salientam lindas letras iniciais de desenho de

fantasia, empregaram-se caracteres redondos e itálicos, sendo estes ap^as nas linhas

das epigrafes dos capifulos imediata à primeira e nas notas e citações marginais que

acompanham por vezes o texto das Décadas,

Tradução muito estimada das Décadas de Tito Livio, devida a fr. Pedro de la Vega, e

agora corregida e aumentada (<anadida de los cincos libros poftreros de la quinta

década.» -diz o revisor e impressor na Dedicatória ao príncipe D. Felipe) por

Amoldo Birkman. Primeira edição completa, bela e nitidamente impressa ; mencio-

. nada por Salva a pags. 429-430 do Tomo II do Catálogo da sua opulenta biblioteca.

irtUlTO RARA. Exemplar com manchas dagua nas primeiras e ultimas folhas ; no

mais, optimamente conservado.
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Lopes ijoaqvim José Pedco).—Veja-se : Semanário rie instiucçrio. . .

Lopes (SíHiúo).— Veja-se: Vilterias {Alonao d';).— Fios sanctoinni. .

.

SGOC— Lucianus samosafenus.—AHl E \> HISTOniCA Ij DK || LUCIANO SAMOS- / ,,

SATKNO,
li
Traduzida de Grego em duas veríoens Porlugiiezas

||
|iolos yÇn àP

^

Hevereiídos Padres Fr. Jacintlio de S. Miguel, |1 Chronifla da Congregação '

de S. .leronymo, e || Fr. Manoel do Sanlo António, Monge da mel-
|i
ma

Congregarão em Portugal.
|]
Daàm à bis pelo

\\ P. .lOSRPH lIENlUQrKS||

riE KIGUElliEDO.
||
heíbutfiro do Uabito de S. Pedro, e Capellaõ

\\
da Rnhiha

yoffa Senhora. \\ DKDICADAS il AO EXCF,LLENT1?SIM0 SENIlOl! || D.

! HAN(.1S(;0 XAVIER |; JOSEPIl W. MENEZES, |1 Conde da Ericeira..
1| LIS-

BOA OCCIDENTAL,
|| NA OEFICINA DA MUSICA.

|| ||
M.DCC XXXllI.

II
Coiu todas as licevç':s nece/faiias. In-S." peq. de XLl pags. (prtls.) iiimns.

e 113 rairns., além do nnia em branco, final. E.

As XLl pags. prels. compreendem : frontispício, com os dizeres transcritos acima (pag. I
;

a II em branco) ; Dedicatória .AO EXCELLENTISSIMO SENHOR |1
D. FRANCISCO

XAVIER
II JOSEPH DE MENEZES,

:| Conde du Ericeira...», subscrita por Jose/j!i

Henriques de Figueiredo (pags. III a VI ; a VII em branco); em caracteres itálicos,

outra Dedicatória ao mesmo Conde da Ericeira, datada e subscrita no fim: «... Be-

tem .20 de Novembro de >;,;
\[ Fr. Jacintlio de Saõ Miguíl • (pags. IX a XVIII);

Censura (Subscrita pelo Conde da Ericeira), Apr.^vações e Licenças permitindo a

impressão do livro (pags. XIX a XXXV; a XXXVI em branco); e .ERRATAS.»

(pags. XXXVIl e XXXVIII ; as XXXIX a XLl em branco).

De pag. 1 a 113 decorrem os textos das versões portuguesas da «Arte histórica» de Fr.

Jacinto de S. Miguel e Fr. Manoel de Santo António, vindo a primeira nas pags.

pares, e a segunda nas impares.

Versões muiio apreciadas. Edição única, RARA. Belo e.\emplar.

M
Machado da Silva Castro e Vasconcellos (í</íj) —Marquez de Monle-

belo .—Notas dtl Mar(iuez úc Montelielo ;il Noliili.irio dei Conde de Bar-

celos. . .—Veja-se : Pfrfjv) (D.) - Noliliarii) ..

3607- Maciel Aranha (Coai-fM/Mra).— ('uidi.dos da morte, e descui.ios da vid.i,

reprezentados nas vidas dos S mios, e Santas, dos Varoens illustres em

virtudes, e Veneráveis Serv.is de Deos, que como refulgenles astros, e

luzidissimos Piai elas, esmaltarão o Elereo fitni;.menlo da Igreja Lusi-

tana. Primeiro Ton;o (ímico que se publicou). Neste Tomo se particulari-

zam os nascimentos, virtudes, e ac^oins memoráveis de novecentos S:in-

los, e Santas, que se veiieraõ Canonizados, e Beatificados, e se declar.nõ

os nomes, e pátrias de mais de n]il e trezentos Veneráveis Servos de

Deos, de qiie trataõ o II. III. e IV. Tomo, pelos dias do anno : Com a Addi-

çaO das prodigiosas vidas dos dous mayores santos, o Patriarcha S. Jozé,

'Pay putativo de Clirislo: do seu Di\ii.o Precursor S. João Baptista; e da

Discípula iriais amada de .lesus, Maria Magdalena. Por... Da Cidade de

Braga. (Vinheta ornatienlal; gravura em madeira). Lifbna, Na Offiàna de

Francisco Borges de Sonsa. Anno de MDCCLXl. Com Iodas as licenças m ces-

sarias. In-fol. de XXX pags. (prels.' inunis. e 0U6 nums. E.

As XXX pags. prels. compreendem: ante-rosto ; rosto; .PROLOGO
||
AOS PIOS, E TI-

MORATOS LEITORES.»; «LICENÇAS., permitindo a impressão da obra; «INDEX
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II
DOS SANTOS, E SANTAS DESTE

|1
primeiro Tomo.»; e .PROTESTAÇÃO || DG

AUTHOR..
Esta obra dí Maciel Aranha, no seu gínero, inieressante e estimada, í como que um

Fios snntonim português. Pouco vulgar-

PGOH-Madre de Deus {Fr. Mnnutl rfn).-01iAg.4M
||
CONCIONATUHIA ||

N:is

luiijpluolas exe(iui;is
|| DA E.XCRLLKNTISSIIMA SK.NIl()l;.\

|| I(. MAIilANNA

JiK ALKNCASTIU),
II
Iiignillima ni.-iy do Excelltnlininio St-nlior

II
VASCO

FIÍKNANIIES
II
CÉSAR DE MENEZKS, || Conde de Sabugo/a, Vice Rty, e Ca-

pilau General de mar, e terra no
\\ Eflado do Brajil \\

Celebiadas na Paio-

quial de nofla Senhora do Rolniio das porias do
||
Carmo da Cidade da Ba-

lda em 29. de Outubro de 1731. HPEI.O IíEVERENDISííI.MO DOUTOR
||

ANTÓNIO GONSALVES PEREIRA, || ProíOMoíar/o Apoftvlico de Sua Santi-

dade, Ex-Vizitador geral do Reconca- 1| vo da Bahia-^ \\
DISSE-A O MUTIO

í;EVERKNDO PADfiE MESTRE
li
Fr. MANOEL DA MADRE DE DKOS,

j]

Doutor jubilado na Sagrada Tlieolcgia, Ex-Provincial do Carmo 1|
da Ba-

hia, e Exaiiiinador Synodal do Arcebilpado.
|;
(Vinheta ornamental ;

gra-

vura em madeira)
II
LISBOA OCCIDENTAL,

||
Na Offlcina de Pedro Fer-

reira, Impreflor da Sereiíiflinia Rainha noíla Senhora. || 1|
Anno do

M.DCCXXXI.
II
Com todas as licenças neceffarias. ln-4.o de VI i,ag.s. (prels.)

innm.s. è 23 nums., excluindo uma em branco, finaL B.

Na primeira das VI pags. prels. o rosto do folheto; a pag. II em branco; e de pag.

m a VI a Dedicatória «AO REVERENDÍSSIMO SENHOR ||
ANTÓNIO QONSAL-

VES PEREIRA...», datada c subscrita no íim : •... Bahia 21. de Novembro de 17J1.

'! ...
II
FrancisCO Dinis da Co}ta..

Na composição tipográfici, adornada com duas letras iniciais de desenho de fantasia e

dois cabeções decorativos (gravura em madeira), empregaram-se caracteres romanos e

itálicos de vários corpos.

O folheto conta quatro cadernos de impressão de quatro ff. cada um : o primeiro sem

qualquer rubrica, e os trcs imediatos, rubricados, no pé da frente das duas primei-

ras ff. de cada um deles, respectivamente: A, A ij, a C, C ij.

Oraçam apreciável e MUITO RARA; desconhecida de Inocêncio, e que o sr. José Car-

los Rodrigues não possuia na sua aliás opulentíssima Bibliotheca Brasiliense.-Bir-

bosa Machado, Bibl. Lusit., tomo III, pags. 302-303; -Sacramento Blalie, Dlc. bibl.

brasil., tomo VI, pag. 153-154.

Magalhães [P. Fedro de).—Vejase: Sousa (Fr. Ltiis rfe).— Vida do beato

Henrique Suso. .

.

30í)!)- Malagrida [P. Gabriel).—KAIO DA VERDADEIRA CAUSA
|i
DO H TER-

REMOTO II QUE l^ADECEU A CORTE DE LISBOA No PRINCIPIO DE NO-

VEMBRO ||
liE 1755.

II
Pelo Padre GABRIEL MALAGRIDA

||
DA COMPA-

NHIA DE JESUS, MISSIONÁRIO
II
APOSTÓLICO

II
Impresso a primeira

vez em Lisboa na Officinâ de Manoel Soares
||
no anno de 1750.

||
Com

todas as licenças necessárias.
||
—

||
PORTO. ||

—
||
Reimpresso na Typo-

ohaphta particular do VISCONDE DE AZEVEDO,
jj
M.DtCCC.LXVI.

In-4.0 (ie 14 pags. nums. e três inums., finais. B.

Na primeira pagina o titulo transcrito acima ; a pag. 2 em branco ; de pag. 3 a 15 o

texto propriamente dilo do .JUÍZO DA VERDADEIRA CAUSA DO TERREMO-
TO.»; e nas três pags. inums. finais as .LICENÇAS.. (DO SANTO OFFICIO.-
DO ORDINÁRIO.- DO PAÇO) (da edição primitiva) autorizando a impressão.

Opúsculo interessante e uiuito estimado. Segunda edição, feita a expensas do Visconde

(depois Conde) de Azevedo, na sua tipografia particular. Tiragem de limitadíssimo

numero de exemplares, destinados sõ a brindes. Muito rara.



AZEVEDO -SAMODA ES 855

Não lem fiontispicio piopriaireiíie dito. Os dizeres acima reproduzidos veeni no alto da

primeira página, seguindo-se iniediatamenle o texto da Relação. No fim o registo tipo-

gráfico e declarações que se lhe seguem :

Com Iodas as Het))ças nfceffárias. ||
Por Manoel da ?yliia. Anno 1641.

||
A

- c.iilln de Lourenço de Qtieiròs liureiro do
I|
eítado de Bragança.

||
Taixão

eita Relação em reis. Lisboa 16. de Setem
||
bro de 641. ||

Menezes. Pinlo.

In-4.° de 8 pags. Inums. B.

O texto da Relação, que é iniciado por uma letra B de desenho de fantasia (gravura em

madeira), vem no fim datado esubscrito: «... Elvas 2. de Setembro de ||
1Ó41.

||
y4m<go

de V. M. Manoel Marques.'

Opúsculo interessante e estimado, publicado anónimo. Muito raro.

3703— Marques Gomes.— Conselheiro António Ferreira de Araújo e Silva.

Ksboço biographico, por.,. Com um Prefncjo de Bento ("arqueja. . (IJiid.i

vinhela ornaiitcntal). Porto: Tijpoyraphia Industrial Porlu^ueta. . I9(i6.

In-8." de V11I-149-I pags. e retrato do biogiiif.-ulo. B.

//Oc
3700— Maria Grande f/o,<(').— Guia e nianutil do cultivador ou Elemento.'? ile

agriíiilliira, pelo Doutor... Segunda edição com algumtis ligeiras eorre-

rçries, l.iíhoo: Typ. do Panorama. 1S5(i. (N.o tomo II: Lisboa: l\a T>ipo<i. de.

Galhardo Irmãos, .. 1840). In-S.» peq., 2 tomos de 377-Vl e 11-451-1X11-1

jings., em um vol. E.

Apreciado e ponco vulgar. Bom e.\empiar.

.S70l-Marinho de Azevedo (Lm.-).—APOLOGIA MILITAR
||
EN DEFENSAI!

!>); LA VICTOHIA HE |! MONTllO. H CO^TIÍA LAS RELACIONES \\
de Cas- ^9^ O Q

WUx. 1; ijasela de Geiwha, qve la cahim-
\\
niorom mordacef. y la iifiirpaii \\

.

malinofas. \\ A WS IVAN RODBIGVES T)E SAA, Y ||
Menefes, Conde de

Penaguion dei Conlejo de
|l
fu Mageílad, y fu Camarero mayor. Sin-

1|

guiar Mecenas de los el- 1| criptores. \\
OFEfíECE EL CAPITAN LVIS\\

Mariílu de Azevedo.
|| EN LISBOA.

||
En la Empienta de 1 obenc.o fie An

VKHS.
II
Anno D.MC.X.\"NXII1I. (sic). In-i." de lY pags. (prels.) inums e 24

nuuis. B.

Na primeira das IV pags. prels. o losto do opúsculo, com os dizeres transei itos acima ;

a p,ig. II em branco; na pag. Ill, em caracteres itálicos, a «DF.DICATORIA || A DON
IVAN RODRIGVEZ DE SAA, Y MENEZES,

||
Conde de Penaguion...., dat.ada e

subscrita no fim : «... Lisboa 3. de setiembre de 1Ó44. [j Luís JVÍarino de Azevedo.' ;

e na jiag. IV as «LICENC,AS.» permitindo a impressão da Apologia,

As 24 pags. nunis. inserem o texto da Apologiv militar, que fecha com o nsua]-«FlNIS »

Na impressão, esmaltada de duas letras iniciais de desenho de fantasia, aplicaram-se cara-

cteres redondos e itálicos de vários corpos.

O folheto é constituído de quatro cadernos de impressão : o primeiro, de du.is ff. tas

IV pags. prels.), não apresenta qualquer lubrica; e os três restantes, de quatro ff.

cada um, estão nibricados, no pé da frente das mesmas quatro ff., respectivamente

:

A, A 2, A 3, A 4, a C, C 2, C 3, C 4.

Folheto interessantíssimo e muito valioso para o estudo e história de factos e sucessos

militares que põe em relevo. Muito estimado e RARÍSSIMO. Exemplar um tanto ou

quanto aparado nas margens laterais das folhas e levemente manchado pela agria

;

assim mesmo, e atendendo á sua grande raridade, de muito apreço e valor.

3702-Marques (l/miMe;).—RELACAM ||
DA VITORIA QVE||ALCANCOV EM

nOVS DESTE
II
mes de Selébro, o general Marlim Afon || ío de Melo, nos

campos da Cida
||
de de Eluas, contra o ini- 1| migo Caítelhano. ÚO
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As pags. prels. V a VIII inserem, em caracteres itálicos, o Prefacio de Bento Carqueja,

datado no fim : Porto, 1906 ; e a pag. iiinm. final a indicação :- <Foi concluída a

impressão era 3 de iVIarço de lOOú.»

Biografia muito apreciada. «Edição especial para Brindes.» Óptimo exemplar.

370i— Mattos (P. Emelio <le).—ECCEBOMO.\\¥V,KGHCk%\\PliFA',ADAÍ<\\

NU COIJ.KGIO -DA BAHIA AS |1 íeílas feiras ;i noile, nioflramlnfo cm
_ todas o

II
Ecc.e Humo: pelo Paeife Eiilebio de Mattos, ||

ReliiJiofo da Compa-

^rÁ^ "''''^ "^^ '''^"*^' ^'^"'° "^'^
II
P"'"" "'' lagrada Theologia.

||
OfíerecHas

\\
AO

..^ • SENIIOU
II
BKiNTO DK BKIA DK NOHONIIA, 1|

Inquifidof Apoltolico do

Saneio OfTicio da Inquili(.'.iõ de
||
Lislioa, & Cónego Prebendado na Só

defia Ciinde, íic.
II
(Vinheta tendo a meio o Santo Sudário; gravura

em madeira)
II
LISBOA ,11 Na onícina de lOAM DA COSTA.

II 1|

M. DG. LXXVII.
II
Co»i titàos os licenças ncceffarias. In-4.° de IV pags.

(prels.) iiiums , 73 nums., e mais duas inums. e uma cm branco, finais. B.

Na primeira (a segunda em branco) daâ IV país. prels. o frontispício com os dizeres

transcritos textualmente acima ; e nas pags. III e IV, em caracteres itálicos, a cDE-

DICATORIA • a Bento de Beja de Noronha, subscrita no fim: «Humilde criado de

V. M.
II
lorge de Uoes.'

De paginas 1 a 73 decorre o texto propriamente dito das Practicas (VI), que fecha por

o usual -«LAVS DEO. •; e nas duas pags. inums. finais as 'LICENÇAS.» permitindo

a impressão.

Na composição tipográfica, embelezada de oito letras iniciais de desenho de fantasia

(gravura em madeira), nove cabeções decorativos (dois de gravura em madeira) e

três Hotões de remate ornamentais igravura em madeira), empregaram-se caracteres

romanos e itálicos de vários corpos.

O opúsculo conta onze cadernos de impressão : o primeiro, de duas ft. (as prels.) sem

rubrica alguma; os nove imediatos, de quatro ff. cada um, rubricados, no pé da

frente das três primeiras ff. de cada um deles, respectivamente : A, A ij, A iij a II,

H ij, H iij ; e o imediato e ultimo, de duas ff. apenas, rubricado, no pé da frente

da primeira : K.

As VI Practicas de que consta o texto, são: ..PKACTICA I. |1 Dos Erpinhos.» (pag. I a

12) ;-.PRACTICA II. || r!a Purpura» (pags. 13 (numerada erradameitte T) a 23; a

25 em branco) ; — -PRACTICA III.
|| Das Cordas.» (pags. 25 a 35 ; a 36 em branco)

;

-.PRACTICA IV.
II
Da Cana.» (pags. 37 a 48) ;-.<PRACTICA V. ' Das Chagas»

pags. 49 a 00) ;-.PRACTlCA VI.jlE vitima do titulo de Homem.» (pags. 61 a 73).

Practicas muito apreciadas. Inocêncio regisla-as a pags. 245-247 do tomo II do DIc bibl.,

e acrescenta : -Tenho um exemplar d'este livro, que o sr. Varnhagen nos dá como
um perfeito modelo de estylo sublime, cheio de uncçâo religiosa, e digno de ser

estudada como tal.»

Edição única. Os exemplares são actualmente MUITO RAROS. O sr. dr. José Carlos

Rodrigues não possuia nenhum na sua aliás opulentissima Bibliotlieca Brasiliense.-

Barbosa iVlachado, tomo I, pag. 76(); -Sacramento Blake, Dic. bibl. brat., tomo II,

pags. 306-303.

370o- Mattos (P. Francisco ác).—SERMAM || (JUE PREGOU
|| O PADRE MES-

TRE
\\
FRANCISCO DE MATTOS

||
DA COMPANHIA DE

i|
(Vinheta com as

conhecidas leiras simbólicas da (^omp.* de Jesus; gravura ejji madeira)

II
DA PROVÍNCIA DO BRASIL || iV^ FESTA Oí;

|1
S. CRRGOHiO

|| MAGNO
II
EM NOSSA SEiSHOÍiA UA AJUDA

||
DA CIDADE DA BAHIA

||
Eítando

o Senhor expofto. || ||
EVOIiA.

||
Com as licenças rtquiíilas. Na Ofli-

cina defla Uni-
||
verlidade. Anno de 1675. In-4.o de 11-18 pags. B.

As duas primeiras pags. (inums.) constituem a fl. do losto; e nas 18 pags. nums. decorie

. o texto do Sermão, que é iniciado por unia letra Q de desenho da fantasia, e fecha

com o usual — «LAUS DEO.», a que se segue ainda um florão de remate (gravura em
madeira).

'6Í'
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Na composição tipográfica, adornada com um cabeção decorativo tendo a meio as conlicci-

das letras simbólicas da Compa de Jesus -I H S, e a referida letra inicial Q e florão

de remate, empregaram-se caracteres redondos e itálicos.

O opúsculo é formado de dois cadernos de impressão: o primeiro, de quatro ff., está

rubricado, no pé da frente da segunda e terceira ff., respectivamente: A 2, A 3; e o

segundo, de seis ff., rubricado, no pé da frente das Ires |)rimeiras, respectivamente

:

B, B2, B3.

Pudica bastante apreciada. Edição primitiva, MUITO RAR.\. O Dr. José Carlos Rodrigues

não possuía nenhum exemplar na sua aliás opuleulissinia Biblioiheca BraslUeiisc. -

Barbosa Machado, Bibl. Lusit, tomo III, pags. 195-196.

Mayàns i Siscar (D. Gccgoi-toji—Vida de D. António Agnslin.. . — Yoju-so:

A[iitstin (D. António).— Diaiogos...

Mello da Fonseca (Aitíouio (ie)— Vuja-se: Mucedo (Joír <ii).— Anliiiolo du

lingiKi píirtiigiieza. ..

3706—Mendes (P. Vuleiili»i).—'6UmM')
il
Dl) Pl;lNi:iI'l': DOS 1'ATiilAIiGAS

||

SANTO ELIAS,
II
VOLTAXDO A SUA IMAGE3I 1)0 HKAL CULLEGIU\\ .

da Ciiiiipanhia de JLSLS da CHade da Baliiu, onde offifrio cito mezes
\\
e J^ C)'7(C-é' /O

treze dias pnr occafião de huma fecca exlraordimiria
,
para o fei( muq-

|]
iii/íeo

Coiwevio do Carmelo em publica Prcei^sau, e pompa tnvnfol\\aos i^. de

Julho de 1735.
II
liFFERECiDO .\o REVERENDÍSSIMO pADRB Mestre

||
Fr. MA-

NOEL AN(jELO||DE almeida,
II

... froviíicial do Carmo da Província

da
II
Bahia, e Pernaiiibiico, 1|

PHftíADO NA IGREJA DO COLLEGIO
\\

ria Companhia de JESVS \\Pe\,o Muito Uh.vbrendo Padre Miístre ||.VA-

LENTIM MEMíES, IJDA MESMA COMPANHIA, LENTE ACTUAL
||
da Sa-

gt;u1a Tlieologia, e. Examinador Syiiodal do Arceliil
||
pado da Bahia,

||

Dado ao prelo ]ior hum feu renerador.
||
(Vinheta ornamental

;
gravura em

madeira)
II
LISBOA OCCIDENTAL,

ij
Na Offic. do MANOEL FEBNANDES

DA !lOS'ÍA,
II
Impreflor do Santo Offlcio

|| ||
Anno de M.DCGXNXV.

||

Com iodas as licíunis neccffarios. In-4.'' de VIII pngs. (preL-.) imims. e '.!8

Diims. B.

As VIII pags. prels. compreendem : rosto do folheio (pag. I ; a II em biaiico); em caracte-

res itálicos, a Dedicatória a Fr. Manuel Angelo de Almeida, dalaila e subscrita no fim :

<... Ba/lia, 20. de Julho de 1735. I|
De V. Reverendiffima ||

o mais obrigado veuerador

II
Domingos Círdozo dos Sasios.. ; c de pag. V a VIII as «LICENÇAS.. (Do Santo

Officio.-Do Ordin.ario.-Do Paço.) permitindo a impiessão.

De p.ag. 1 a 2S decorre o texto proprianicnle dilo do Sciniíio, que fecha com os dizeics :

tFINIS, LAUS DEO, || Virsinique Matrí fine labe concepta.t

Na composição tipográfica, embelezada com duas letras iniciais de desenho de fantasia e

três cabeções decorativos (dois gravados cm madeira, e um formado de pequenas vinhe-

tas ornamcniais, siuiélricanienle disposlas), cmpregarain-se caracleies leiloudos e itálicos

de vários corpos

O folheto é formado de quatro cadernos de impressão de quatro ff. c.ida um : o primeiro

rubricadOj no pé da frente da segunda fl. : A ii j c os três imediatos, no pé da frente

das duas primeiras ff. de cada um deles, respeclivamente : B, B ii a D, D ii.

Prédica apreciável e RARA. Inocêncio não a regista, nem a o aulor, no seu Dic. Bibl.

Faltava na Brasiliense do sr. Dr. José Carlos Rodrigues.- Barbosa Machado, Bibl.

Lusit. tomo 111, pags. 70S-769 ; Sacramento Blakc, Dlc. bibl. brasil., tomo VII, pags.

339-340.

37()7_Menezes {D. Fernando de^.-HISTORIARUM |1
LUSITANOHUM iMi? ^ // ^ ^

ASm MDCXL. VSQLE ÃD MDCL VIL
||
LlBRl DECEM. ||

AUTIIOHE 11 (^ ú f^ á>

O

COMITÉ DA EniCElRA ||
JOANNl Y.

1|
LLSITANORUM P.EUI

||
CONSE-

CRATI.
II
tjuibus accedit ejusdem Comilis Vila,

||
AUTHORE

|;
P. ANTÓNIO
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^cúp V

nos IiE\S,
II
Con>.'reg.4ionis Oralorii VlyíTippocciricntnlis.

|| Hegisp Aca-

demiae Sócio. || TOMUS PlilCI!.
||
(Marca ou Emblema ila Aradomin

;
gra-

vura a buril em chapa de motalj
||
FLYSSIPPONE OC(.II)ENTALI,

||
In

iEdibus JOSEPH AMONU DA SYLVA,
||

liegiae AcademiíP, Typograplii.

II- II
M.bCC.XXXlV.

II
Cum fucvltale Supet iorum. [n-i.o gr., 2 vols. de

LXXII pags. (prels.) inums., 451 nums., uma em branco, mais XLV inuiiLs.

estros em branco, finais, o 1.°; o IV pags. inums., 4ti0 nums. (de 453 a

012) o mais LYUI inun.s., finais., o 2.". IO.

As LXXII pags. prels. do volume I compreendem: titulo do ante-roslo (.HTSTORIARUM H

LUSITANARUMMB ANNO MDCXL. USQUã AD MDCLVll.\\LlBRl DECIiM..)

<pag. 1 ; a II em branco) ; titulo do losto, impresso, em linlias alternadas, a preto e ver-

meltio (pag. III; a IV em branco); em grossos caracteres itálicos, a Dedicatória a

D. JoSo V, a qual começa pela formul.i : -HEX AUGUSTISSIME.., e termina pela ru-

brica : «Statius de Almeida
',]
Congregatio/tis Oratoríl.t (pags. V a XII); Prologo de

• PHILIPPUS JOSEPH US ||
GAMA, [i LufUanus, \\ LECTORI..), datado no tim ;

.Ulyfsipp. Occid. XIII. Kalendas Maias, H anno Domini M.D.CC.XXXIX.» (pags. XIII

a 07, a 68 era branco); e tFACULTAS.» (Sanct.x- Inguisitionis. — Ordinatii.).

De pagina 1 a 43 decorre a .VITA 1| FERDINANDI DE MÉfiBZBS.
\\ Comitis Ericeirieit-

fis.>; de pag. 44 a 451 o texto dos Cinco primeiros Livros da obra, cnda um dos quais é

antecedido de um Argumento. As XLV pags. inum. linals inserem o «INDEX
||
IN

LIBROS OUINQUEIIHISXORIARUM LUSITANARUM,
|1
qui in lioc priori tomo conli-

II
nentur.», que fecha com os dizeres: — «LAUS DEO, VIRGINIQUE MATRl..

As IV pags. prels. do Tomo 11 constituem o ante-rosto e o rosto, sendo este, como no Tomo 1,

impresso, em Unhas alternadas, a preto e a vermelho.*De pag. 453 a 912 decorre o texto

dos Livros Sétimo a Decimo, precedidos também do respectivo Argumento; o ultimo fecha

com os dizeres latinos: Ccetera desiderantur.t, seguindo-se o usual — «FINIS.., e como

remate um florSo alegórico (gravura a buril em chapa de metal, assinada: De Rocherjort

scuíp. Lisboa). Das LVIII pags. inums. finais, as LIII primeiías inserem o • INDEX
[

IN LIBROS QUINQUE
II
HISTORIARAM LUSU ANARUM, [i qui in hoc altero tomo

conti-
II
nentur..; a LIV em branco; a LV o .AD-MONITIO..; e as LVI a LVIII as

Erratas e correcções dos dois Tomos, incluindo as dos índices.

Na composição tipográfica, bastante esmerada, empre?aram-se belos caractsres redondos e ilá-

licos de \ários corpos ; e- a adornar a mesma composiçSo vêem-se doze elegantes letras

iniciais de desenho de fantasia (Debrie f. 1729), vários florões e doze iinius cabeções de

desenho alusivo a passagens da obra, apresentando um (o que antecede o Prologo) a

seguinte rubrica: aberto por Pedro Roclieforí. Lisboa 1732; e os restantes, tom peque-

nas variantes: O. F. L. Debrie iiiv. et sculp. 1734, uns, e 1735 outros; tudo primoro-

samente gravado a buril em ciiapa de cobre. Os doze cabe^Oes estão colocados: um a

encimar a Dedicatória a D. Jo3o V, outro o Prólogo, e os restantes a anteceder, cada um,

o texto dos dez Livros em que a obra se divide.

Além do mencionado, o volume I contêm uma bela estampa (G. F. L. Debrie dei. dlr. et

sculp. Vllssip. 1736) reproduzindo : na parte superior, dentro de oval, o retrato, em busto,

de D. Fernando de Meneses; e na parte inferior diversas alegorias e o escudo d'armas

dos Condes da Eiiceira.

Nos frontispícios s3o impressas a vermelho as linhas: 2, 4, 6. 8, 11, 13, 17 e 2(1.

Obra muito estimada e de muito valor para a história de Ptrtugal no importante período de

l(i40 a 1047. Ediç3n primitiva, e ijnica. RARA. Belo exemplar.

Menezes (D. Manuel de)— Veja-st; : Ptrei'» liaiCio (P. José). y
Mexia (Liiíí).—^polago ^c In oriosi&tiD.—Veja-se, im Suplemento final:

Cenanle.s de Salazar.

Millis Godinez {Vire)ilr de)—Yeja-.se: Vcr(jilio (Polidoro)

.

708- MISCHNA |! fivc
II
TOTÍUS HEBR/EORUM JUHIS, |1

Hitiuun, Aiitifiuita-

tuin, ac Legum Oraliiim
|| SYSTE.MA, ||

Cum Clariflimormu Ilabbinorum
||

MAIMONIDIS & PAIITENOR/E
|I
Commeiítariis Inlegria.

\\
Quibus .accedunl
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Variorum Auctornm Notas ac Veríiones
|1 in eos quos ediderunt Códices,

j]

Lulinitate donavit ac Notis illiilUavil IIGUILIELMUS SURKNUUSIUS.
||

PAUS FlilMA.
ij
(Maica do impressor: uma palmeirM, de Cdjo tronco so

desenrola uma fita em que se vêem os dizeres: «UT F'ALMA VIliE SClT.);

gra\ura era madeira]
|| AMSTEI,/KDAMI, || [i Rxcudiinl Gebardus

6í Jacobus BoRSTius.
II
cio lo CLXXxxiii-ccaT. (161)8 1703). Iii-fol., .'^eis

Parles em igual numero de vol. de: portada alogórica e L-332-XX pags.

o i."; portada alegórica e XXI1-424-XVI pags. o 2.»; portada alegórica e

XXXVI-384-XV pags. o 3.o
; portada alegórica o XL-.^OS-XIll pags. o 4.o

;

portada alegórica e XVI-3VI4-X pags o 5.°; e portada alegórica e XLVl-

50Í-X111 p.igs. o ()." E.

Todas as seis portadas alegóricas (gravadas a buril em chapa de cobre) conteem diferentes

desenhos alusivos a varias passagens do texto. Os frontispícios sao impressos, em linhas

alternadas, a preto e a vermelho.

Obra, sob o assunto que versa, muito importante e ass.is estimada. Brunet coneidera-a «un

livre indispensable pour les études iudaiques.> Edi^o bem executada ; MUITO RARA.
Bom exemplar.

Pissiilc âcaMii ritfi riTiiâiifliíSiiicm
||

nliiir liriuhrtirnsis Eiilrsie II cii ij plii-

rimis mi6i5tíi
|l
luiuitcr nftaitis

|i
ly in Unis -iii- 1| is posi- 1| tis. (N.° 210H).

Relativamente a este famoso Missal, vejase, além dos autores mencionados, Haebler,

Bibliografia Ibérica dei siglo XV, Parte 1, pags. 207-208.

Monard [D. Nicolau).—Veja-se ; Orla Garcia da.— llistoire des drogves...

Montebelo {Marqvef de) -Veja-se : M'ichado da Silra CaHro e Vasconcelos

iFclix).

.'i709 ^Monteiro (F»-. .hão).- SEhM."\U
ll
NAS

\\
EXÉQUIAS

i|
DO ILLUSTUIS-

SI.VIl) SENHOR
II

D. LUIZ ALYRRS
i|
DE FIGUEYREDO ||

^rcfòt/pi) da

líalda, Primuz da América, do Coiifc- \\
lho de Sua Magcflade. &c.

||
CELE-

RRM)AS|1NA PAROCHIAL IGREJA fiE S. PEDRO DE VIELA
||
Real aos J^/y;^/^^

ig. de Dezembro de 1735. II
E ilECITADA PELO /f. l'. \\ F. .loAt") MON- ^ ^ /^ ^ '-^

TEIRU
II
R"ligioío Eremita de S. Agoflinho, Rcytor da Isíreja de

||
S. ,lo:)ò

da Souza da melma lieligiaõ,
||
DADO A ESTAMPA || P£/,0 DOUTOfíW

MANOEL DA ASCENG..\t)
jj DA UOCtIA, || hvntliar do S. Ofíicii, Corregedor,

e Proredor da\\ Cmiarca, c Cidade do Por/o.
||
Sobrinho do Uluftriflimo

Arcehiípo defunto.
||
(Vinheta oníuniental)

||
COlMtiRA :

||
NO REAL COL-

LEGIO DAS ARTES DA COMPANHIA
||
de .lESUS. Anuo de I73f>-

II II

Com iií liccençn.^ mci-ffaiiax. In-i." ile iil pags , além do uma em branc",

filial. R.

Na primeira pag. o rosto do opúsculo; a p.ig. 2 cm br.inco ; de pag. 3 a S as 'LICEN-

ÇAS DO SANTO OFFIClO.í (Do Ordinário.- Do Paço) permitindo a impress.ío; e

de pag. 9»(priuieira cm que aparece a numeração) a 31 o texto propriamento dito

do Sermão, que fecha com o usval- 'Fim. , a que segue ainda um Horão de remate

(gravura em madeira).

O opiisculo contem quatro cadernos de impressão de quatro ff. cada um : o primeiro

rubricado, no pé da frente da segunda ti. : A 2; e os três restantes, no pé da fiente

das duas primeiras ff. de cada ura deles, respectivamente : B, B 2, a D, D 2.

Sermão estimável ; desconhecido a Inocêncio e ao sr. Dr. José Carlos Rodrigues.

Multo rara. -Barbosa Machado, Bibl I.iisií., tomo II, pag. 700.

Monteiro (.Manoel.— Veja-í^e : Ikis (/'. AnIoMo rfo.') — Coi pes jllu^tiium

poetariiin. .

.



860 CATÁLOGO DA LIVRARIA

Monteiro da Vido (/'. Selasfião).—Vijn-se: (.'owsíííuíVõc.i primeiras rio

ArL-obispado (la Bahia ..

3710-l\/loraes Pereira {Iríiiicm-o Uimundu rfe).—ANNAL
||
INMUCO-LUSITANO

1X)S SrCCKStliOS MAIS MEMORA VEIS,
II
e lias acçoeiís mais particula-

res do 1 rimt iio aiino tio fL-li-
||
ciíliino Oovonio

1|
HO ]l LtlSTRISSlMO, E

ÍXGKLI.ENTISSIMO SKNllOll
||
FRANCISCO DE ASSIS

i|
DE TAVÕHA,

||

Marquez, de Távora, Co>\de de k'.'Joà«, do Cvnfdlto rfe Kflado de S. Maijef-

lade
II
ttdctiffima, Vice-Hey, e Capitou (leucrul da índia.

\\ Em que fe i\h

liolicia das guerras, com que fc acharão au]barai.-adas as NagOftis Euro-

pcas tom aljíuns Príncipes, e Potentados da Alia, defiie o
||
primeiro de

Janeiro de 1751. alé o ultimo de Dezembro do meímo anuo: e le relerem

as Exéquias que na Cidade de Goa fe (izeri.O na morte do Se-
||
nhor Hey

D. João V, e o Auto de Jnn.mci to eoni que na uiefma Cidade foy
||
accla-

mado lícy do Portugal o Fideliílimo Serdior I'. Jofepli I. nosso Senhor
; ||

/•;/cTt/o, c olferecido \\
A' IM.rsTIllSSIMA, K EXCELENTÍSSIMA SENllOIiA

II
D. MAIIIA ANNA

||
HEliNAHDA DE TAVOUA, ||

Condelía de Atouguia.
||

FOlí FliANClSCO r,AYMUNllt)|l DE MOIIAFiS I'E11EIHA, 1|
AJe/emborj/nfior

da Cafa da Suplímrnu de. lUia.
\\
(Ptq. vinheta ornamental)

||
LISBOA,

|| [80J

Na Oíficina de FíiANC.lSCO LUIZ AMENO, Imprcílor da Con-
11
gregacaõ

Canieraria da Santa Igreja de Lisboa. || ||
M. DCC. LIII || Com as

licenças «£cp//arias.
|1
Vende-ío na uieíma OiTicina, na rua do (;arvalho.

—

In-4.» de VI pngs-. (prels.) iniims. e 89 nunis , além de uma em branco,

final. B.

Na primeira das VI pags. prels. o írontispicio (cujos dizeres reproduzimos textualmente

acima); a pag. U em branco; de pag. III a V, cm caracteres itálicos, a Dedicatória

á Condessa de Atougui.!, datada e subscrita uo fim: .... aoa\\o ultimo de Dezem-

bro de K-^i.\tllluStrifJlma, e ExcctlenUSfima SeiíhoraW Criado de V. Excellencia '

Francifco Raymuiido de Moraes Pereira.' ; e na pag. VI o Proeuiio «A QUE.M LER.»

As 89 paginas numeradas inserem o texto propriamente dito do «AiNNAL INDICO-LU-

SITANO.», que remata com o usual — <I'IM.., a que se segue ainda, em caracteres

itálicos, uma declaração referente á outra obra do mesmo autor, que se descreve a

seguir.

De parte da pagina 83 a pagina 85 encontra-se uma

• DESCRIPÇAiVl
II
DA M.iQUINA INVENTADA PELO ILLUSTRISSIMO, || e Excet-

leníiffimo Marquez de Távora, Vice Rey, e Capi- ;| tão General du índia.'

que se divide como- que em quatro Capítulos; Uso da Maquina.— Utilidade. — Das

Peneiras.— Dos Barris.

Anual ass.ás interessante e de muito merecimento para o conhecimento e história da

nossa administração e successos millitares na índia durante o ano de 1751. Estimado

e MUITO RARO. Óptimo e-templar. — Inocêncio, Dic. bibl., tomo III, pag. 41; —
Figanicre, Bibl. lust. port , n.o 976; - Pinto de Matos, Mau. bibl. pori., pag. 414.

3711 RELAÇÃO
II
DA |1

VIAGEM,
|1
QUE DO PORTO DE LlSBpA

||
fi/.erão

á índia os
1| ILL.""' E E-KC.'""-' SENIlOIiES H MARQUEZES ||

L>E TÁVORA,

II
Oflerecida ao

||
LL."» E EXC."" SENHOR

||
LUIZ BERNARDO

1|
DE TÁ-

VORA,
II
Quarto Marquez de Tarora, fétimo Conde de São João,

\\
... ftu filho

primoçicnlo,
\\
PELO DOUTOR || ERANCISCO RAYMUNDO || DE MORAES

PEREIR.A.,
II
Fiofcffo na drdem de Chrifto, Defen.havjador da Belai^ão

||
de

Goa, c da Cafa da Supplicaçâo.
\\
LISliOA, || ||

Na OBicina de MIGUEL
MANESCAL DA COSTA,

||
Impreflor do Santo Officio. Anno 1752. ||

Com
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Iodas us lii-enrps na-efforias. Iii-i.' de XX pags. (pieis.) inuins. o .TJO

nniiís. IC.

As pags. prels. compreendem : titulo do anteri,sto («RELAÇÃO
;
DA u VIAGEM, [, QUE

DO PORTO DE LlSr.QAlllkcrão á Iniiia oslIILL.inos E EXC.""os]|SENHORES||
MARQUEZES DE TÁVORA. ) (p:it'. 1 ; a II em branco); titulo do rosto (cujos di-

zeres transcrevemos textualmente acima) (pag. III; a IV em branco); em elegantes e

salientes caracteres itálicos, a Dedicatória ao Marquez de Távora, que começa:
ILL.mo e EXC.mo SENHOR.-, e fecha: <... Goa, 5. de W Fevereiro de i,si.[:ne V.

Excellencia criado inútil
|| Francifco Raymunda de Moraes Pereira.» (pags. V a

XIII); e «LICEMÇAS.. (Do Santo Ollicio.-Do Ordinário.- Do Paço.) autorizando a

impressão da obra (pags. XIV a XX).

De pag. I a 320 decorre o texto propriamente dito da obra, que a fcciíar apresenta o

usual- 'FIM.»

Na composição tipográfica, bastante esmerada e em que sobresaem duas lindas leiras

iniciais de desenho de fantasia e dois cabeções decorativos (gravura eni madeira),

cmpregaram-se caracteres redondos e itálicos de v.ários corpos.

O volume conta quarenta e três cadernos de impressão; o primeiro, de quatro ff., sem
qualquer rubrica ; o segundo, também de quatro ff., rubricado, no pé da frente da

primeira: «» ; o terceiro, de duas ff. apenas, rubricado, no pê da frente da pri-

meira : ««» (êsfes três primeiros cadernos são constituidos pelas vinte pags. prels.);

os vinte e três cadernos imediatos (l.o a 26.0), de quatro ff. cada um, rubricados,

no pé da frente das duas p'imeiras ff. de cada um deles, respectivamente : A, A ii

a Z, Z ii ; e os dezassete imediatos (27. o a 43 o -últimos), também de quatro ff.

cada um, rubricados, no pé da frente das duas primeiras ff. de cada um deles, res-

pectivamente: Aa, Aa ii a Rr, Rr ii.

A Relação da viagem propriamente dita decorre de pags. 1 a 221 ; de pags. 222 a 275:

'Ordem, que fe deve obfervor no dia 22. de \\ Outubro na entrada de S. Excellencia.

[
para o que no dia -!., e: *Ordein para 22. de Dezembro de i7>o.».

e de páginas 276 a 320

:

•RELAÇ.ÃO
II
DA VICTORIA, COM QUE A DIVINA

;
Providencia fe fervio de

abençoar as armas [| Portuguezas contra o Regulo Mouro, fitua- 1| do na conlra-cofta

da Illia de Dio, e Torta- leza de Naubandel, alcançada no dia 21 de |1 Dezembro,

dedicado ao gloriofo marlyrio
;
do Apostolo S. Thomé, fingular Padroeiro

1| da

índia.»

No fim desta Relação vêem-se cartas de diversas personalidades, que estavam então

prestando serviço na índia.

A Relação de Moraes Pereira é um livro interessante e muito valioso a vários respeitos,

principalmente por constituir uma informação autêntica e segura de todos os im-

portantes factos que relata, e de que o auctor da obra foi, ni sua maior parte, tes-

temunha presencial. Muito estimada Ediç.ão ainda a única vinda a lume até agora.

MUITO RAI^A. Belo exemplar. - Bibliõgralos e obras acima citadas.

Mousinho de Castello Branco 1 resto)— Vej;i-se : J/,4/;S/A'W0 jDí C.4.y-

TELIA) BHAXCU.

N
3712— Narraçãa ria primeira entrada publica, que na sua Diocese do Porto

fez em 27 dAgoslo de 18i3 o Ex.">° e Rev.™" Bispo D. Jeronymo Jos(5 da

Costa Rebellos. Com liunia estampa. (Armas da cidade do Porto). Porto:

Typ. de Gandra <t Filhos. . 1843. In-8.» de 48 pags. e uma estampa. B.

Opúsculo apreciável e pouco vulgar.

Nascimento (Francisco Manuel do —PWmlo lílisio).— Veja-se: Wieland (C.

M.).—Uberon . .

.

Novais Pacheco [Diogo de).— V'eja-se : Xtaier de Valladares e Sousa [José).

TOL. II 54

/>fe^cs?
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3713-Nunes (P. P/(ícÍ(/o).-ORAGAO
||
FUNEfiRR

||
NAS REAES EXÉQUIAS

/. Q PA MAGESTADE
1|
FIDELÍSSIMA, 1| . .

||
D. JOAÒ V.

|| CELEBRADAS NA
^ CATHEDRAL DA BAfllA \\

de todos os Santos aos ii de Novembro de 1750,

^_J^' II
QUE RECITOU || O M. li. P. M. PLÁCIDO NUNES

||
da Companhia de Jo-

liis :
II O/^/í-^/íí:;?//)^ II

A FIDELÍSSIMA AUGUSTA MACP',STADE r dn

Rainha Mãy tioíla Scnluua,
||
D. MARI\NNA

||
DK AUSTRI \, || Por FER-

NANDO ANTÓNIO DA COSTA |1
DE RAlíROSA.

|| LISBOA, jj Na Regia Ofli-

cina SYLVIANA, e da Academia Real. |1 |' M DCC LU. || Com todas as

licenças neceffárias. In-4.° de VI page. íprels.) iniiiiis. e ;!1 minis., alpiii

de duas inunis. e iima ora branco, finais. R.

Na primeira das VI pags. prels. o rusto do folhêtu ; a pag. II em branco; e de pag. lli

a VI, em caracteres itálicos, a Dedicatória a D. Mariana de Áustria, subscrita no fi-

nal : 'Beja a Real maõ de V. Mag.
I! Seu Jiet Vaffalo, e perpetuo Orador \\ Fer-

nando António da Co/ta de Barbofa.

>

De pag. 1 a 31 o texto propiiameute dito da Oração; e nas duas pags. inums. finais as

• LICENÇAS.» Do Santo Ofticio.-Do Ordinario.-Do Desembargo do Paço), permi-

tindo a impressão.

O iolhéto é constituído de cinco cadernos de impressão de quatro ff. cada um : o pri-

meiro rubricado, no pé da frente da segunda : A ii ; e os restantes, no pé da frente

das duas primeiras ff. de cada um deles, respectivamente : B, B ii a E, E ii.

Oração interessante e estimável. Muito rara, e tanto, que o Dr. José Carlos Rodrigues

não a possuia na sua opulenta BWliotheca BrasiUense, nem Inocêncio cita sequer o

nome do autor no Dic. fi/W. -Barbosa Machado, Bibl. Lusií., tomo IV, pags. 204;

-Sacramento Blal<e, Dic. bibl. brasil., tomo VII, pag. 79.

Oliva (.Uccs/j-í.) — ginlciflci í>í In íiijintímíi iiii luniibrc.— Vejasc, no Stiiílc-

inento final : CcrranleK de Salnzar.

:H714-Olivelra {António rfe).—SERMÃO
||
EM ACÇÀO DE GRAÇAS || A' Prodi-

giosa Matrona, e Giomi"Sa Sknhora H
S.ta aNN\, || PELO FELIZ SUC-

CESO COM QUE (DEPOIS DE NOTÁVEIS II ptrigos) 1 ihio a falvanienlo ao

mar a .'^áo ForlaUzci, o por invoca-
||
çaõ I^offa Senhora do Pilar, ti Senhora

// /n t^' de Nazarelh, que na Ci- || dade da B.ihia, em 29 de Julho do 1742, na Ca-

^) rf^ [lella
||
de Noíla Senhor.i do Rolario, e Sanliílima

||
Trindade, filial do Pilir,

II
Coin o Saiiliffimo Sccranienlo exjmfto \\ PRE'GOU SEU AUTOR |! ANTÓNIO

DE OLIVEIRA,
||
Ntdural da Cidade de Lisboa, Sacerdote de Habito de S.

Pedro.
II MefIre em Artes, e Thcologo dos Eftudos Geraes da Com-

\\
paidiin de

JESLS d" Cidade da Hohia, e nelles Ex-
||
aminador qve foy de Filofofia, e

Miffvmaiio \\ Aiioflolico por Sua Sntilidade,
\\ EM A SUMPTUOSA FESTA,

||

Que naquelle dia os Donos, e Intereílados da nief- 1| ma Náo confagraraõ

á mefina Santa, e em || feu oblequio lho dedicaõ, e nian- 1| daõ imprimir.

II
(Vinheta ornamental; gravura fm madeir.i)

||
LISBOA,

|| Na Ollic. dos

llerd. de ANTÓNIO PEDROZO GALRAM. || |1
Anno M.DCC..\L1II.

||

Com Iodas as Hcenros neceffurias. ln-4.° de XVIII pags. (prels.) inums. c 41

niims., excluindo uma i in branco, final. B.

As XVIII p.igs. prels. compreendem; frontispicio ; em caracteres itálicos, a «DEDICATÓ-
RIA II A' gloriosíssima SENHORAIIS." ANNA...>; «LICENÇAS,. (Do S.111I0

Officio.-Do Ordinatio.-Do Paço); cAO REVERENDO SENHOR || ANTÓNIO || DE
OLIVEIRA... Em Loivok Do Sini Dotiiss.Mo Sermaò

1| /l//a<íe o AutUor ao Romance
Heroyco, com que o elogiou hum || Engenho da Bahia, em hum Sermaõ feu de Exe-
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guias, ilque lhe cliegou ás mãos, impre/fo no aniio de 1738. |1
ROMANCE |: HE-

ROYCO.. ; .AO AUTOR |: DO || SERMAÕ, || PDNDERANDO AS CIRCUNSTANCIAS

II
ao Arrimiplo.

11 DIXIMAS... subscritas 110 fim: ti)o P. Oregorío de S. Vicente

Ferreira,
|| Cónego Secular de S. Joaõ Euangelijta.' ; e «AO MESMO, ||

LOUVANDO
O SEU ORANDi:

li Intenho, II
SONETO.., subscrito: .Do meSnto Autor..

De página 1 a 43 decoiie o texto propiiaiiieme dito do Sermão, que fecha com o clást'CO

-

«FIM.» ; seguindo-se poi último uma vinlicla ornamental (gravura em madeira);

Prédica apreciável e MUITO KARA ; Inocêncio não a menciona, nem ao nome do autor

faz referencia no Dic. Bibl. ; e o sr. Dr. José Carlos Rodrigues também não a contava

lia copiosa resenha da sua opulenta Bibiiotheca Braslliense. Oplimo exemplar.

Orange (Trir,cipe í?p).— AVja-fe : Carla (Copi:i da) que os Estatios de

(iluiiia. . .

Ordenações do Reino de el-rei D. Manuel in."2277).

Na legenda que, a pag. 51, acompanha a reprodução do fronlispicio dos três últimos

Livros das Ordenações, onde se lé: . Frontispício dos Livros 3.o e 4.o das Ordena-

ções manuelinas,,, y, leia-se : -Fiontispicio dos Livros 3.o, 4.0 c 5.c das Ordenações

manueiiaas...-

Paixão (Fr. Arsehio da).— Veja- se : Litru Ordinário do Ofticio Divino...

Paulus Apostolus.— Fpibtolas— Veja-se : Vlo Coietano {Thomas de),

37Ui-Pellicer de Salas y Tovar (D. Josep/i).-LECCIONES
|!
SOLEMNES

||
A

LAS OBRAS
II
DE DON LVIS DE GONGORA Y ARGOTE, Pindabo Andaluz, (y/Tp* ^í^

II
Príncipe de los Poelas Liricos de Elpana.

1|
£.".'>CÍ?/y/.4t/4í.' ||

DOiV JO-

í>-j;P// PELLICEIi lE SALAS Y TOVAB, ||
Seíwr de la Cafa de Pellicer,

\\

y Chronifta de los Hemos de Caflilta. \\
DEDICADAS || Al Sereníssimo SeSor

Cabdenal Infante || DON FERNANDO 1| DE AVSTRIA.
||
M.DC. ||(Dentro

de uni quadrangulo fonnado de peqs. vinhetas ornamentais simetricamente

dispostas : Summa infelicitas || tnuideri à nemine] XXX. (16H0)
||
CON PRIVK.E-

GIO,
II
EN MADllID. En la Imprenta dei Reino. || II

A cofia de Pedro

Coello, Mercader de Liiros, Ui-í." de XLVIU pags. de prels. (iiiums.) e 836

cols. (duas por pag.), além de mais XLIV vols. inums., de «ÍNDICE ||
DE

LAS COSAS MASlInotahles que se contienen en eítas
||
Lecciones so-

lenines.» E.

As XLVIII pags. prels. inserem o seguinte : titulo do ante-roslo (pag. I)
;

'Aduerfus

Inuldos Amuffos.i, (em grego e latim; pag. II); titulo do rosto, acima transcrito

(pag. III); um emblema (gravura a buril primorosamente executada, assinada: /. de

Coarbes F. ; pag. IV); o titulo da Dedicatória: .AL
||
HERÓICO, REAL, V CESÁ-

REO NOMBREIIDbl SEKEM.S51MO Pr.nope ... DON FERNANDO II DE AVSTRIA...

II
DON lOSEPH PELLICER DE SALAS |; V TOV.AR INSCRIBE HVMlLDE.JiV

CONSAGRA AFECTVOSO II
estas LECCIONES SOLEMNES. (pag. V) ; escudo

d'armas do mesmo Príncipe D. Fernando (gravura a buril em chapa de metal, de

execnção primorosa ; pag. VI) ; texto da Dedicatória ao Príncipe D. Fernando (pags.

VII a XII) ; Licenças permitindo a impressão do livro (pag. XIII)
;
^SVMA DEL

PRIVILEOIO', -SVMA DE LA TASSA.* e «ERRATAS., (pags XIV e XV)
;
um

belo retrato de D. José Pellicer de Salas y Tovar (gravura a buril em chapa de

metal primorosamente executada : /. de Courbes F. ; pag. XVI) ; outra Dedicatória

:

.A LOS INOENIOS 11 DOCTISSIMOS DE
;

ESPANA, |1
BENEMÉRITOS DE LA

EKVDICION
II
LATINA,

II
DfN Ioseph Pellkek i.e Salas S. P. D. O.» (pags. XVII

a XXIV); .índice DE LOS AVTORES, QVE :, don lofeph Pellicer cita en eftas

Lecciones Solemnes, di- : uididos en fetenta y quatro Claffes . (pags. XXV a XLIV):

novo titulo: -VIDA V ESCRITOS! DEU DON LVIS DE OONOORA. |!
DEI ENSA

DE SV ESTILO POR |1
DON IOSEPH PELLICER ||

DE SALAS V TOVAR... (pag.

XLV) ; bela gravura alegórica (/. de Courbes F.) aberta a buril em chapa de metal

:
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um alçado tendo: a meio, dentro de oval, e retraio, a busto, de D. Luis de Cion-

gora (que a Fama está coroando de louros, emquanto que pela respectiva trombeta,

que eiiipuntia, solta estes dizeres :- •7'« nonibre oyran los icr'ninos dcf Mundo), e

no alio o brasão d'aruias do mesmo escritor ípag. XLVI) ; «TVMVI.O HONORÁRIO
II
A LA MEMORIA GRANDE, Y EN LO MORTAL INMORTAL |1

DE DON LVIS DE
OONtJORA Y AROOTE...» (pag. XLVIl); e uma como que inscripçâo latina, pre-

cedida da epigrafe: .D. O. M. S. II PUS, AC ERVDITIS MANIBVS|[CL. V. D. D.

LoDovii iii: (Jr.xnoKA lii Au.-.OTi-,
II
LVDOVICI ET ELEONORAE ||

FILIVS
1|
EX-

NOBILISS. EXPVONAT- CORDVB. lAMIL. ORIVND.. (pag. XLVIIl).

Livro interessante e muito estimado. Os exemplares completos e perfeitos como se encon-

tra o nosso são MUITO RAROS Salva, ao que parece, nenhum pôde conseguir

para a sua iuiportuntissima biblioteca !

371ti-PENA (/-».'" JucH Antono de la).—FAMA
||

ro.sriivMA PoiíTvarKSA
\\

TiiAcicoMEiJi A. . . MADUID li Alio mdcxxxvi.

{Do fro<'li^ii'in ihDuof ii scyi.iníi' ixiifla riprudtirão folo-zincoyinjica:

(U original mede 17GxtJ.J"i"'}

ln-8." de, além (3a portada (acima rciifoduzid.i), >;x pngs, (picls.) intims.,

51 nums. e runis uma iniiii)., final. E.
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Oíijt Dit X . AffráLf AamAjiÊÍuitt . M D C XXXVl./UtUjJue. 59

Oravura que acfmpanha a oBra descrita no Catálogo sob o n.o 3716.

Reprodução um pouco reduzida.

(Pag. 865)
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Das XX pags. prels., as duas piimeiías inserem a Dedicatória «AL CONDE
|1 DON

DIEQO DE
II
SILVA.», a qual é coiiiposla em caracteres itálicos e vem no fim datada

c, subscrita: .... Madrid y Noviembre 2. de ió;,0.
|! El Dotor luan António

|| de la

Peiia..
;

na pag. Ill: ^DON BALTASAR DE AVll.A.Wal Nombre de Martin Vas
Vllla Boas.

II #{g. ACRÓSTICO ^K.; a pag. IV: <DON lACINTO ISOLA CA-
VALLEROWGinoues, Miniftro dei Santo OJicio:\\ Ai aner mneito Martin Vas Villas

Boas, ercriuiendo
|| el Libro de la Tailc de Europa.

|| ^^ SONETO. ^^-^ > ; nas pags.

V e VI: «DE DON ANTÓNIO DE
I|
Meiicres, Cauallero dei Auitó 'de Santiago.

||

í'!;^ CANCION .^i.^
. ; nas p.ngs. Vil e Vlll e parte superior da IX, em caracteres

iuilicos: «DEL DOTOR DOM MANVEL António de Vargas. \\ -il: V.» la Muerte de
Martin Vas Villas Boas. -If jl -Íf-Jí. EPICEDIO. -Sifí-. ; na pane inferior da mesma pag.
IX e na superior da X : ,EL MAESTRO ALONSO f de Alaarado d los Efcritos de
Martin Vas Villas

\\ Boas.' \\í;,-'<: OTAVAS. ^íí- ; na parte inferior da mesma p.ig. X
e nas pags. XI e XII, em caracteies iiálicos : 'DON RODRIGO DE ERRERA",á la

dulce memoria dei Di/unfo. |' i:;;^. TERCETOS ^-í^ «li na pag. XIII e parte superior

da XIV : <EL LICENCIADO D. lOAN VAZQUEZ
\\ Abogado en tos Reales Confe-

/"S- li ¥:!(• LIRAS ^ijg'.
; na parte infeiior da mesma pag. XIV. a dnas cols. : 'DON

FADRIQVE HENRIQVEZ, Caualler dei Habito de Alcântara.
|| ^-^ ESPINE-

LAS. ^-^.; na parte superior da pag. XV : .DEL AVTOR.
i| SOA/frO.» ; na parte

inferior da mesma pag. XIV : Don Luis de Aguirre Cauallero dei Habito de Santiago.

IIEPITAPHIO.. ; de pag. XVI a XVIIl : MAGlSTRI VlCENTll MARINERLl\\ Va-

lentini Cat/iolica: Maiejtatis Bibliothecarij Thefau rarique Ecciejia Ampudií^W
In laudes viri clarirsimi .Martini Vaz Villas boas.

]] ^ffi ELEGIA. ^•;^ .
; na pag. XIX,

a dnas cols.: «D£ ALFONSO DE BATRES.]] Romance- : e na pag. XX, também
a duas cols., uma «LOA.», a que põe feclio o clássico-tFIN.»

As 51 pags. nunis. inserem, em composiçiio tipogiáfica ora a duas cols., ora a uma só

medida, o texto da Fama postliuma propi lamente dito, que se divide em três Actos

LACTO PRIMERO.., -ACTO SECVNDO.>, ACTO TERCERO..) e que é antecedido

da epigrafe: -FAMA II POSTHVMA || PORTVOVESA. |1 ^%-^ rragícomedm dei Sin-

gular Varonij-^^W Martin Vas Villasboas.', a que se segue a lista das «Personas

que hablan en ella.>, e logo depois o referido texto da obia, que fecha com o usual

-

>FIN.», segriiudo-se ainda um florão de remate ornamental (gravura em madeira).

A página iuumeiada final contém, em caracteres itálicos : «MAGlSTRI VlCENTll
1|

Marineri, in laudeni D. loannis || Antonij de la Peíia, & || Martini Vas Villas- 1| boas,

II ^ii- EPIGRAMMA. ^45..»

A pags. 5 e 6 vem, sob a lubrica- «GLOSA AL CAAIOES», glosada a primeira estancia

do Canto primeiro á'Os Lusíadas, constituindo oito oitavas, sendo o ultimo verso da

oitava do grande épico.

Na composição tipográfica, embelezada com uma letra inicial (M) de desenho de fantasia

(gravura em madeira), pequenas vinhetas tipográficas de ornamento, um cabeção decora-

tivo e o florão acima mencionado, empregaram-se caracteres redondos e itálicos de

vários corpos.

O opúsculo conta dez cardemos de impressão: o primeiro, de duas ff. apenas, lubricado

no pé da frente da primeira: *i', os. dois imediatos, de quatro ff. cada um. rubricados,

no pé da frente da primeira fl. de cada um deles, respectivamente: ^|1, ^^fl, os seis

imediatos, também de quatro ff. cada um, rubricados, no pé da frente da primeira

fl. de cada um deles, respectivamente : B, C, D, E, F, O ; e o imediato e ultimo, de

duas ff. somente, rubricado, no pé da frente da piimeira: H.

Além do mAicionado, o opúsculo contém, depois da portadat uuia bela gravura a buril

eni chapa de metal reproduzindo o retrato do Padre Martiui Vás Vilas-Boas e, na

parte superior, á direita, o seu brasão d*armas. (Veja-se a reprodução, um pouco re-

duzida, que deata gravura damos em folha aparte).

Livrinho de muito apreço, não sõ pelo assunto que versa, mas também por constituir

*uma espécie CAMONIANA curiosíssima. RARÍSSIMO. Salva não o possuía. Belo

exemplar.

Philelphus iFrmwisco).—Salyrvni hei.-atoíilicliít. . . In." 2-444}.

Deste precioso e mui estimada livro possue um exemplar a Biblioteca Publica Portuense,

o qual vem descrito, sob o n.o 152, a pags. S5-S6 do iateressante estudo biblicgrá-
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fico que ácêrca dos Incuitabulos da uiesuia Biblioleca elaborou c deu a Iiiuie o sr.

Artur da Silva Carvalho. (I)

Pinoiro (M Uisl.-RELACION || DKL SVCESSO.. . (ii.» iíít54).

D.i Retaclon do P. Luis Pineiro existe uma versão francesa (desconhecida a Brunei e a Har-

bier), dada a lume, sob as iniciais de I. B., cm Paris, 1618. Constiiue um volume in-S."

de 16-879 pags.. além de V (inums.), finais, de TABLE, e os dizeres do respectivo fron-

tispício rezam textualmente :

..LA NOVVELLE it
HISTOIRE

i|
DV lAPON

|1
DIVISEE EN CINQ LIVRES, í: OV IL

EST TRAlCTEj! AMPLEMENT DE LESTAT DE SA |! Chrefiienté, du progres de la foy

Catholique, des
j;
grandes perfecutions que y font arriuees aux ' ChteTtiens, & des diuers

Martyres qu'vn grand \\ nombre, tant religieux que feculiers ont fouf- 11 fert foubs TEm
pire de Cobufama, lurques à Tan-

|i
nèe mil six cens quinze.

|1 Compofée en EJpagnol

par te R. P. Lovvs Pir.NE\ ka de la compag/tie de Iesvs 11 Et traduict en François par

I. B.
I]
(Vinheta em oval tendo no centro as conhecidas iniciais simbólicas da Comp.' de

Jesus: I H b) ,; A PARIS. |1 Chez Ie.n FoUf. tue S. Licques i| au Rofier. || II

M.DC XVIII. AVEC PRIVILEOE DV ROV.^

3717— Pires de Távora (.4/i.aro).—HISTOHIA || DE VAUOKNS || ILLVSTRES DO
APPELLIDOIITAVOHA... PARIS... :^I. DC XLVIil. (1648).

(/Jo iruntifpkio damos, nn folha áparlc, a exacta reprodução futu-zimutjriifKa.

^\ In-tol. de IV pags. (pieis.) iniinis. o 305 ntinis., afora uii:a em bnmco,

O ^ final. E.

Na primeira (a segunda em branco) das IV pags. prels. o rosto do livro (acima reproduzido

em foio-zincogravura) ; na pag. III, em caracteres itálicos a Dedicatória a D. Jo3o IV ; e

na pag. IV o Prologo .AL LECTOR .

De pag. 1 a 365 decorre o texto da obra propriamente dito, que fecha com a indicaçUo —
«FIM DO LlVliO.», seguindo-se por remate um florão de lindo desenho de fantasia

(gravura em madeira\

A composição lipográfica, em quo se salientam lindas letras iniciais ornadas (de vários tama-

nhos), cabeções decorativos e o florão de remate i.i mencionado, foi efectuada com cara-

cteres redondos e itálicos de diversos corpos, sendo os de corpo menor nas abundantes

notas e citações marginais que acompanham o texto.

O volume é constituído por 43 cadernos de impressão : o primeiro, de duas ff. (as IV pags.

prels.), rubricado, no p6 da frente da segunda: à íj ; os quarenta e seis imediatos, de

quatro ff, cada um, rubricados, no pé da frente das duas primeiras ff. de cada um dêles,

respectivamente : A, A ij a Z, Z ij e Aa, Aa ij a Yy, Yy ij : e o imediato e último, de duas

ff. somente, rubricado, no pé da frente da primeira: Z z.

Livro interessante a váiins respeitos e devidamente apreciado; dado a lume depois da morte

do autor por diligencias de seu filho Rui de Távora. Du assunto versado no texto, a que

nao falta interesse e elevação, <l<Lo fugitiva ideia as rut-ricas dos seguintes capítulos:

CARTA DEL REY DOM lOAM III. \\ a Chriftouam de Taiwra. (pags. 6 a 8);

DA EMBAIXADA QVE FEZ LOVRENCO i Pirez de Tauora por mandado dei Rey
D. loam III.

II
a Muley Hainct Rey de Fiz. (aliás Fés ; pags. 27 a 43)

;

DA lORNADA QVE FEZ A INDlA
\\ Lourenço Pirez de Tauora. (pags. 43 e 44);

DA EMBAIXADA QVE FEZ LOVRENCO] Pirez de Tauora por mandado dei Rey
D. loam III em Alemanha ao Emperador Carlos V. (p.igs. 15 a 84i

;

(!) <INCUNABULOS||Da REAL |! Bihliotheca Publica Municipal || DO PORTO
!|POR||ARTHUR HUMBERTO DA SILVA CARVALHO || Com 17 reproducções no
texto em fac siniile

!:
-

|| NOVA EDIÇÃO
!;
(Marca ou ex-Ubrls da Biblioteca) :; PORTO

II
IMPRENSA PORTUQUEZA||ii2, Rua Formosa, .12

j,
-

|| 1904.. In-S.o gr. de 2IÕ
pags., além de uma com o registo tipográfico e uma em branco, finais.
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NoíTo Senhor.

T
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p J

delRíyChtiftijnUT. cliRiynhjRcgcntt. ' liqoa, lad

I
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M. DC. XI VIII
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O original mede 287X159mm.
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DA NEOOCEACAM QVE FEZ LOVRENCO [i Pirez de Tauora do cazameiílo do
Prtticepe D. loam filho \\ de EíRcy D. loam filho de ElRey (sic) D. loam Terceiro, : e

a Princeza D. loaitna filha do Empcrador\\ Carlos Quinto, (pães. 84 a 110) ;

DA EMBAIXADA QVE FEZ LOVRENCO \\ Pirez de Tauora por mandado dei Rey

D. loam III.
II
a Raynha de Inglaterra Maria. (pags. Ul a 132)

;

DA NEOOCEAC.-IM QVE FEZ LOVRENCO \\ Pirez de Tauora por mandado dei

Rey D. loam III com o\ Emperador Carlos V, e com a Raynha de França Dona l

Leonor, e Maria Raynha da Vngria, e com o Príncipe ': de Caftella D. Fcllippe, fobre

aida a aqucllc Rcyno, :
da Infanta D Maria, frays. 133 a TíQ' ;

DA EMB.-UXADA QVE FEZ LOVRENCO \\ Pirez de Tauora a Roma por mandado

da Raynha Dona || Catiuriaa em nome de ElRey Dom Sebastiam |! ao Papa Paulo IV.

& Pio IV. (pags. 179 a 220) ;

DOS SERVIÇOS, QVE FEZ LOVRENCO PlREZ\\de Tauora affiftlndo ao con-

felho do Cardeal Dom !| Henrique fendo Regente defte Reyno. (pags. 220 a 225);

DA lORNADA QVE FEZ LOVRENCO
\\
Pirez de Tauora a defender e gouernar a

Cidade de Tart
\\
gere por mandado do Cardeal Dom Henrrlqae

\\ Regente defte

Reyno. (pags. 225 a 264) ;

DOS SERVIÇOS, QVE FEZ LOVRENCO PIREZ \\ de Tauora ate fua morte

affiftindo ao Confelho de Eftado de ElRey Dom Sebaftiam. (pags. 263 a 2Q8);

DA EMBAIXADA QVE FEZ CMRtSTOVAM\\ de Tauora por mandado de ElRey

D. Sebaftiam || em Caftella a ElRey Dom Phelippe //. (pags. 298 a 307)

;

DE QOVERNO DO ALOARVE
\\
que teue Ruy Lourenço de Tauora

'}, e ferulços

que nelle fez. ipags. 319 a 332)

;

DE lORN.XDA, QVE FEZ RVY LOVRENCO \\de Tauora por mandado de ElRey

Dom Phelippe II. |1 ao Eftado da índia, e seruiços que fez em todo o tempo, que

foi Vicerey || delia. (pags. 332 a 361)

;

DOS MAIS SVCCESSOS DE RVY ]] Lourenço de Tauora defpois de deixar \\ o

Goueriio da índia ate fua ||
morte. (pags. 300 a 365).

Edição mui cuidada, nitidamente impressa; a única que a obra conta até lioje. Os exemplares

s3o actualmente MUITO RAROS ; mcrmente quando completos e t5o perfeitos como está

o que expomos agora á venda, o qual além disso, se encontra eniiquecido de valiosas

notas manuscritas, que pejam as margens de muitas p.iginas, notas todas concernentes a

elucidar e como que a completar certas passagens do texto, — Azevedo Soares, Bibl.

NobiL Port., n.o 28.

3718— Polignac (Prince rfc). — Ftudes historiqiies, polilitjnes et mornies, siir

réial de la snciplé eiiropócnne, \ers le milieii du di,\-miivióme siéclf,

p:ir Le... Bnixellex, S^e. Typ. Ilelge, Ai. Wabten et C\mpitgnie, ISJ5. 1m-8.o //

^

^
peq., 2 tomos de 313 e 262 pags., em um vol E.

3719-Possinus (Pfín/.f).—DE VIT.A
||
ET MOHTE

||
P. IGNATII

I|
AZEVKIHl ...

ROíM.i:... MDCLXXIX. (1679.

(])o froiilispicii) damos, tm folha nparle. a exacta reprodução foln-:inc(igráfirn.

In-4.° de XIII pags. (prels.) inums. e 611 nums., excluindo uma em
lirancn, final. E.

A primeira áas XII pags. prels. forma o rosto"do livro, acima reproduzido em foto-zin-

cografia; a p»g. U em branco; de pae. III a VIII, em caracteres itálicos, a Dedica-

tória, precedida da rubrica: <REV."'s PATRIBVSI1& Carifs.nii^ Fratribus |1 Societa-

lis lefu
II
Provincise Brafiliaell Pefrus Poffinus eiurdem Socielatis [| Pacem & falulcni ^-^ A''

in Chrifto
[|
lefu veram.>; na pag. IX o Parecer ou Visto de .lOANNES PAVLVS çJ Õ Õ'^)T) /)

õ

OLIVA |i Praspontus Oeneralis Socie- II talis lefu.-, datado e subscrito no fim:
^^ ''

*... Roma: 22. Auguftí v>^^.^loannes Pautas Oliaa*; na pag. X as Licenças, três,

autorizatido a impressão do livro; e nas pags. XI e XII o .PROTESTATIO AV-
TORIS.>

As 611 pags. nnms. compreendem: de pa;. I a 533 o texto propriamente dito da obra,

que se divide em IV Livros («Liber I.> a «Liber IV.>); começa pela rubrica: <DE

//^
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VITAIIET MORTE II
lONATU AZEVEDII

|I
Et Triginta novem eius Comitus

|| è So-

Sietate leTu.», e fecha com o usual-»LAVS DEO.>
; nas pags. 531 e 535 novo

«PROTESTATIO
II
Autoris.» ; a pag. 530 em braico ; de pag. 537 a 595:

.APPEND1X||DE ANNO NATALI
||
S. I-RANCISCO XAVERII

i:
Ad RR. PP. Affif-

fentix 11
Societatis lefu.»

precedido das lespectivas Licenças (pag. 53S) e da Dedicatória aos «REVERENDIS
PATRltiVS [| Affiftentia Lufitani.-e Soe. lefu II Pe.triis Poffirttií ex Societatis. \\ Pacein

ac Salutem in Chrifto Icfu veraui.» (em caracteres itálicos
;
pags. 539 a 5)4); este

Appendix é dividido cm X Capítulos (*CAP. 1.
1| Hactetms vulgat<E de anno S. AVi-

veríj Natall, feiítentiir \\
litcertitudo dlfficultates, ^ incommoda.', a "CAP. X.||

Chroitologka Ordinatio vUce atque Actortim S. Xaverij [' ex Epocha veri Natalls

ejiis.-), terminando pelo costumado- «LAVS DEO.>; de pag. 596 a 000, a duas cols.

:

cPRIMVS INDEX
II
Alphabeticus Duoruui Í5i quinquaginta cSociet.

|| lefu, quorum

C.Tídes ab Hsreticis in Fidel [[ odium illatac, hac Hiftoria
[i
referuntur.> ;

e de pags. bOl a 611, também a duas cols.

:

«INDEX SECVNDVSjl Rerum Memorabiliuui iu I.ibros IV. De Vita
|| & Morte Ignatij

Azevedij & Sociorum.»

fechando com a 'Errata j ic Corrige.»

Na composição tipográfica, muito cuidada c eui que sobresiem leiras iniciais de de-

senho de fantasia e um Horão ornauiental (gravura em madeira), empregaram-sc

caracteres redondos c itálicos dt vários corpos, os maiores no texto principal e os

menores nas notas e citações que o ladeiam ; a impressão, bastante nítida, feita sobre

magnifico papel de linho.

O primeiro dos IV Livros em que se divide a «De Vita et Morte Ignatii Azevedii» con-

tém V Capítulos («CAP. I.
II
Ignatij ortns, Adolefcentia,

|| & Rerum humanarum
|1

abdicatio, Henrici Oo-l|ves, qui euoi Chrifto eft || lucratus, víIee fumma.», a «CAP.

V.
II
Ducitur Bracaram ab Ar- || cliiepírcopo, cui Luftrã- 1| ti Dicccesim infervit. ||

Fun-

datú ibi Societatis Col-|llegíum primus regil. || Barccll.c concionatur infi-
||
gni

exemplo & fructu. |1 Vota quatuor folènia pro- 1| fitetur. Quid de illo Bra- i carenfes &
ipfe Archie-

II
pifcopus fenfírint.») ;-o Livro segundo VI Capítulos («CAP. I. " Aze-

vedius mittitur Romã; |{
Ibi defignatus Brafilix II VUitator, illiic navii;al. I|

Snmatim

inforniatur ne- |!
cerraria notitia Regionís

|| eius, Statnfque tunc in||illa Rellgíonis &
Socie-

II
tatis.», a .CAP. VI. j Azevcdius cum Socíjs Vlyf- || fipoEe folvcns, in Infu- ||

la

Materiam pervenit.») ;-o Livro terceiro também VI Capitules (-CAP. 1. 1| Rupellen-

lium Haereticorú ;|
peculiares Odij cauf;c in jl lefuitas, paifertim Bra- 1| filia Cultore3.>,

a "Cap. Vl.IlVItimi quadraginta Sócio- 1| rfi Simonis Acoft.i: ge-llnerofa confefrio, O.

ob II eam iugulatio ac demer- || fio Diferia tcftimonia || H,-Ereticorum declar.in [|
tiuui,

fe mero ódio Ca- 1| tholica; Fidci quadra
|; ginta lefuitas occidílTe.>) ; — e o Livro

quarto V Capítulos («CAP. 1. 1| Verus Catalogus Occilo- 1; rum cum Azevedo; & qu-t;

de fiugulis nolília;
II
congeri vndecumq

; po- 1| tuerunt, ordine reddita;.», a «CAP. V.

Alij. Nove c Societate lefu, in maré ab Haeretícis
|1
proijeiiltur : c quibns fe-

1|
piem

aquis fuffocantur, || duo natatu evadunt »),

Livro de muito merecimento e que se tornou notável não sõ pela brilhante biografia do

P. Ignacio de Azevedo, como também pelas interessantes descrições que faz das Mis-

sões católicas enviadas a vários paízes ultramarinos, principalmente ao Brasil, du-

rante parle do século XVI. Os exemplares são EXTREMAMENTE RAROS, e tanto,

que por longo tempo a obra se considerou inédita. O nosso exemplar encontra-se

belamente conservado, e isto duplica -lhe o seu ja de si grande valor e estimação.

-

Leclerc, Bibtiotheca Americana, n.o 1636

:í7áO- Racine 'Jl/.). — La lloligioii, poeine ; Pai- .M. H:iciiio... Nouvello íili-

lioii, Ktivue, exacleiíient conigée & aiigmentée. (Vinheta ornamen-

lul
;

gi-a\iira em nuKiuiia). A Paris, Ches la Veuve Denaint, Ubraire.

M.-DCC. I.XXV. A\-ea Approhalion & Priíikge du fíoi- In-lá." de nxív-:}71

p:lgs, E.
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As xxiv pags. prels. compreendem : titulo de anterosto ; titulo de rosto ; «Copie de la

Lettre de S. E. M. le Cardinal Gonza ue de Valenti.» ; «Epistola Eminentissimi Do-

niini Cardinalis Valenti Oonzagua SS. D. N. lienedicli Paps XIV. nomine ac man-
dato data. 5 ; «Traductiou de Ia Leitre de S. E. M. le Cardinal Valenti de Qonzague,

écrite de la part de Sa SaiDteté.> ; Dedicatória do autor «A Son Éminence Monsei-

gneur le Card. de Valenti.. ; e tPRÉFACE.t
As 371 pags. imediatas inserem : de pag. 1 a 218 o Poema La Religiori ; de pag. 219 a

267 Lettres de Roussean, De Ramsay, Pope, ele. a Racine, e respectivas respostas

deste ; e de pag. 269 a 362 o Poema La Grace.

3721 -Ramos (P. AiTOm/o.^ií. — SERMAM ||
iVJ.S EXEQVJAS \)X UAVNHA

N. S. !1D. MAHIA |1S()1'I11.\ \^\IWA.,\\ CELEBRADAS NA CATBEDRAL
METIiUPULlTAXA DA

||
Ctdad,- da Bnhya nos 31 de Março dt- i;oo.

1|
QVE

PBEGUUWO PADRE IKI.MINGOS RAMDS DA COM-
||
panhia de JESU

Lente de prima actual na lagi;ida Tlieolo- |! gia nos Eftudos geraes da

meíma Cidade. OFFERECIDO
||
A S. MAGESTADE

||
QVE DEOS GVARDE,

II
Pt)R D. .lOAÕ DE ALENCASTRE GOVER-

Ij
nador, & Capitnõ Geral do

Eltado do Bralil, &c.
|| Anno (Escudo d is armas reais portugiiesas) de

1702.
II II

LISBOA. Com as lieençns iieceffarias. || POR BERNARDO
DA GOSTA DE CARVALHO—In-4.° de 36 pags. B.

Na primeira pag. o rosto do opúsculo, com os dizeres transcritos textutlmente acima: a

pag. 2 em branco ; e de pag. 3 a J6, disposto a duas cols., o texto do Sermão, qne

fecha com o conhecido- -FINIS.» ; seguindo-se por remate um florão reproduzindo

um vaso com Hores «gravura em maaeira).

Na composição tipográfica, embelezada de uma letra inicial, um cabeção decorativo e o

Horão já acima mencionado (gravura em madeira), aplicaram-se caracteres redondos

e itálicos de vários corpos.

O opúsculo é formado de cinco cadernos de impressão de quatro ff. cada uni, com ex-

cepção do último que tem apenas duas: o primeiro sem rubrica alguma; os três

imediatos rubricados, no pé da frente das duas primeiras ff. de cada um dêle=, res-

pectivamente : B, B ij a D, D ij ; e o ultimo, rubricado, no pé da frente da pri-

meira: E.

Serm.ío apreciável e AlUITO RARO ;
que Inocêncio não conheceu, e que õ sr. Dr. Carlos-

Rodrigues não possuia na sua vastíssima BrasUiensc. Óptimo exemplar.—Barbosa Ma-
chado. Bi*/. Lusit., tomo I, pag. 715j-Sacramento Blake, Dic. bibl. brasti., tomo 11,

pag....

(E?^ rrflrn ^ ifftiiiíõrs (sio) || ^n orííiii ín mrftvníio |[ 6f luiífo U\\\]!sx jljit

rptt. (Lisboa, pnr Valentim Fernandes, lf04?). (n." 2657).

Na descrição que demos deste livro, a pag. 232 da Segunda Parte do presente Catálogo,

linha nove, onde se lè : "O primeiro Capitulo da Regra, que conta sessenta... »,-leia-

se : «O primeiro Capitulo da Regra, que conta sessenta e cinco...

>

Resende (.liirfw d^).— (Orntia ijro rístit. . . (N.° 'i764).

A pag. 285, linhas 15 e 10, onde se lê «... como o melhor complemento que poderíamos

dar lo precedente artigo... »-leia-3e : «... como o melhor complemento que podería-

mos dar ao presente artigo...-

Ribeiro (Sffiiricdim). — Versos de. . . (n." 2794).

A página 310, linha 48, saiu errada a data que aí se lê : «cl i Idccc lxxxvi»,— deve lêr-se:

eh Idcic lxxxvi.

3722

—

Rodrigues (José Ftceíi/e).—Nova, e completa coUecção de viagens, e

jornadas às quatro partes do inundo. Traduzido do Inglezpor... (Peq.

vinheta de ornamento). Porlo, Na Oflic. de Bernardo António Farroho, e u IT} O
Companhia. Anno de 1790-92. Cowi licewa da fíeal Meza da Commissão Gorai

voi. 11 55
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sobre o Exame, e Ceiisura dos Lin-os. In-SS." peq., 4 vols. de xvi-423, 432,

424 e 397-11 pags. E.

As xvi pags. preis do volume 1 conipteendeni : frontispicio (pag. I ; ali em branco)

;

Advertência ou Sumario do que «CONTEM ESTA OBRA.» (em caracteres itálicos);

e a «Prefacçaõ do Editor Inglez.», subscrita no fim ; «J. H. Moore.>

Obra interessante e estimada ; nela se descrevem as viagens dos mais famosos navegadores,

como sejam : Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Fernão de Magalhães, Francisco

Drake, Tomás Cavandish, Oliver van Noort, Guilherme Cornelison, Capitão Dampier,

Cowley, Jacob Roggcwein, Cooke Clipperton, Anson, Byron, Wallis, Carteret, Cook, ele

-RARA. Bom exemplar.

Rosário {tr. Diogo de).—Summa caielana. . . (n." 2905;.

Relativamente a outras versões (em poituguès e castelhano) da «Suma caietana, feitas por

Paulo de Palácio, veja-se, no presente Catálogo, o artigo : Palácio i^Paulo de).

Sâ de Miranda {Irancisco de).— .^S OBHAS DO.. (Lisboa), 15V)-). (n.<'2'J32).

Com lespeito a Sá de Miranda e á edição primitiva das suas Obras, consulte-se, além dos

autores mencionados, Sousa Viterbo, Fr. Bartlwlomeu Ferreira, o primeiro censor dos

Lusiadas, pags. 50-54 ; e Garcia Peres, Catálogo razonado, biográfico y bibliográfico,

pags. 50I-50S e 538.

Salanio Lusitano.—Discvisds polilicns... |n." 295'^.

Kelativamente a esta obra, publicada também sob o titulo de <E1 Herói Poitugues>, e cujo

autor parece ser efectivamente Fr. António de Eícobar, veja-se, além dos autores men-

cionados, Garcia Peres, Catálogo razonado.,., pag. 158.

Sanctissimo Sacrainento {Fr. João de).—Veja-sc : BarbDsa {D. José).

Santa Rita Durão {Fr. José de).- Caramuiú... (n.» >.'030).

Com respeito a este apreciado poema e a seu autor, veja-se a obra que Artur Viegas deu

a lume, na Bélgica, sob o titulo: «O Poema Santa Rita Durão. Revelações históricas

da sua vida e do seu século. BruxeUes (nss officlnas Typográjicas de Louis Oandio),

igi4.> In.8.ode LXXXV-355-lV-pags.

Épicos tíraiileiros.— Veja-se o nitlgo sob este titulo.

Santos (Fr. João do«).— Kthiopia Oriental... (n. "30513).

A página 476, linha nove, onde se lê: De Luynes, /fiSS, - leia-se : De Luynes, 1684.

Santos {Fr. Manuel dos).—Illstoiia Sebastica.. . (n." 3059).

O Dr. José Carlos Rodrigues, referindo-se a Fr. Manoel dos Santos e á sua «Historia Se-

bastica, exprime-se desta forma na Bibliotheca Brasiliense (u.o 2196)» : « Na historia

Sebastica... elle ataca uni ponto inexplorado na historia portugueza e nos deixa muitos

dados curiosos sobre a trágica vida do seu heroe.»

Siro Ulperni.—O Forasteiro admirado... (n.° atVi).

Relativamente a esta obra e seu presumido autor (Luis Perrino), veja-se, na Revista da

Figueira (n." 1 — Abril de 1903, pags. 13-18) o interessante artigo Je Sousa Viterbo

:

«Notas Ijibliographtcas. Certamens pceticos.»



A IMPRESSÃO DESTA SeGUNDA PaRTE DO PRESENTE CATÁLOGO DA

Livraria de Azevedo-Samodães, — em que se encontram regis-

tadas E descritas as obras de autores cujos apelidos, nas

SUAS letras iniciais, vão de N a Z, e também as que

constituem o Suplemento final,— foi executada

NA Tipografia da « Empresa Literária e Ti-

pográfica ", da invicta cidade do Porto,

INICIANDO-SE os RESPECTIVOS TRABA-

LHOS EM princípios de Março

DE 1921, E CONCLUINDO-SE

A 30 DE Setembro de

MCM xxn.
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