MANUSCRITOS DA SÉRIE AZUL

1 - CRÓNICA GERAL DE ESPANHA
Chronica de Hespanha / [S.a.] .− [S.l.], 1344; [cópia não datada] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título
inum. em letra posterior + 332 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [470 x 322mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. de pele sobre madeira com ferros a ouro nas pastas e lombada, provavelmente do
século XVIII. Colocado dentro de uma caixa ou escrínio moderno forrado de papel de fantasia com lombada
de pele com ferros a ouro. Fls. de pergaminho. Texto escrito sobre folhas de pergaminho, sendo a primeira
profusamente iluminada e as restantes com letras capitulares, também iluminadas, nas aberturas de capítulo
ou de parágrafo. Na lombada vem mencionado o título “Cronica de España” e nas pastas, dentro de um oval
(ou sol?) o mesmo título. No final, uma pestana com a indicação: “Livro do snõr Luis de Alcaçova Carneiro”.
Cf. CINTRA, Lindley - Crónica Geral de Espanha de 1344. Edição crítica do texto português.
Lisboa: IN-CM, 1951; e ESTEVES, Elisa Nunes (ed.) – Narrativas da Crónica Geral de
Espanha de 1344 (antologia). Lisboa: Veja Editora, 1999.

2 - CUNHA, D. António Álvares da

(1626-1690)

Jardim da Nobreza de Portugal Offerecido A Magestade de Dom Affonso Sexto Do Nome / [por] Dom
Antonio Alvares Da Cunha .− [S.l., séc. XVII] .− 4 fls. inums. em branco + 1 fl. de rosto inum. + 8 fls. inums.
de índices + 1 fl. em branco inum. + 228 fls. de texto nums. a tinta + 25 fls. em branco nums. a lápis; 2.º [432
x 283 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele restaurada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. Exlibris do Marquês de Angeja.
D. António Álvares da Cunha, Senhor de Tábua, era trinchante de D. Afonso VI, comendador
da Ordem de Cristo, etc. Este estudo genealógico compreende 228 árvores de costados dos
chefes das principais famílias titulares e donatárias, bem como de algumas famílias morgadas.

3 - FIGUEIREDO, Diogo Gomes de

(?-1684)

Familias do Reino de Portugal. Primeiro Tomo / [por] Diogo Gomes de Figueiredo .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em
branco inum. + 597 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco num. a lápis (n.º 598); 2º
[422 x 285 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. restaurada em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Os fls. 81 e
591 estão rasgados ao alto. Ex-libris do Marquês de Angeja.
O autor, tenente-general da Artilharia do Reino e genealogista famoso, era filho de um outro
Diogo Gomes de Figueiredo, sargento-mor de Batalha, poeta e historiador. Esta obra começa
com a genealogia dos Reis de Portugal, seguindo-se a da Casa de Bragança, a dos Condes de
Oropeza e dos Condes de Lemos, entre outros. Conforme se lê no rosto e na notícia preliminar
do copista, este códice é uma cópia efectuada em Lisboa, em 1770, de uma outra da livraria dos
Marqueses de Penalva, por sua vez cópia do original que conservavam os Duques de Cadaval.

4 - LIVRO PRIMEIRO DO REGISTO DA ALFÂNDEGA DO PORTO
Copia do Livro primeiro do Registo d’Alfandega do Pôrto que mandou fazer o Conselheiro Administrador
Geral d’Alfandega de Lisbôa Francisco Jozé Vieira para uzo d’esta mesma Alfandega, e sua Livraria e á custa
da Real Fazenda em virtude do Aviso Regio no verso copiado .- Porto, 1832 .− 1 fl. inum. em branco + 6 fls.
nums. a romano, sendo o primeiro de rosto e os restantes em branco + 429 fls. de texto nums. a tinta + 5 fls.
em branco nums. a tinta, de 430 a 434; 2.º [380 x 238 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada, com ferros secos e a ouro na lombada e rodas a ouro e a
seco nas pastas, em cujo centro figuram as armas reais, também a ouro.
Cópia mandada executar pelo Conselheiro Francisco José Vieira, administrador-geral da
Alfândega de Lisboa, na sequência de um aviso do Conde da Lousã (Queluz, 8-04-1831).
Reúne os diplomas que regeram a Alfândega do Porto entre 1410 e 1650.

5 - SILVA, António de Morais e

(1756/1758-1824)

Artigos do Diccionario Portuguez / [por] Antonio de Moraes e Silva .− [S.l., s. d.] .− 3 fls. em branco inums.
+ 670 fls. de texto nums. a lápis, sendo os dois primeiros de título + 1 fl. inum. em branco; 2.º [359 x 228
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos em imitação de pergaminho. Pastas forradas de papel
manchado. Falta a folha de guarda do rosto.
Relação de vocábulos de ABA a ZURZIR. O Diccionario da Lingua Portugueza, de António
de Morais e Silva, foi publicado pela primeira vez em Lisboa, na Tipografia Lacerdina, em
1813. Inocêncio (I, P. 209-210) refere mais cinco edições.

6 - FIGUEIREDO, António Pereira de

(1725-1797)

Lusitania Sacra. Isto he, Antigo, Moderno, Novissimo e Actual Estado da Igreja de Portugal, em quanto ás
Origens, Numero e Divisões dos Bispados. [1.º Volume] / [por] António Pereira de Figueiredo .− [S.l., s.d.]
.− 4 fls. em branco inums. + 734 fls. de texto nums. a tinta e a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2.º [343 x 225
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos imitando pergaminho. Pastas forradas de papel manchado.
Texto com rasuras, correcções e acrescentos.
O autor, religioso da Congregação do Oratório, era deputado da Real Mesa da Comissão Geral
sobre o Exame e Censura dos Livros. No final, o seguinte despacho: “Imprima-se e volte a
conferir. Mesa 10 de Maio de 1772”. Os quatro volumes desta obra foram adquiridos pela
Academia depois da morte do autor,. Autógrafo.

7 - FIGUEIREDO, António Pereira de

(1725-1797)

Lusitania Sacra. [2.º Volume] / [por António Pereira de Figueiredo] .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. +
880 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. inum. em branco; 2.º [344 x 225 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos imitando pergaminho. Pastas forradas de papel manchado.
Texto escrito em letra corrente com muitas rasuras, correcções e acrescentos.

8 - FIGUEIREDO, António Pereira de

(1725-1797)

Lusitania Sacra. [3.º Volume] / [por António Pereira de Figueiredo] .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. +
735 fls. de texto desordenados e com saltos de numeração + 2 fls. inums. em branco; 2.º [345 x 225 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos imitando pergaminho. Pastas forradas de papel manchado.
Texto com rasuras, correcções e acrescentos.

9 - FIGUEIREDO, António Pereira de

(1725-1797)

Lusitana Sacra. [4.º volume] / [por António Pereira de Figueiredo] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. +
463 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. inum. em branco; 2.º [344 x 235 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos imitando pergaminho. Pastas forradas de papel manchado.
Cópias de documentos, umas da letra de António Pereira de Figueiredo, outras de diferentes
mãos, assim como fragmentos do texto da História do Estado da Igreja em Portugal. Alguns
documentos estão datados, sendo o mais moderno de 1792. No primeiro fl. de texto lê-se o
seguinte: “Este original com huma copia do mesmo, rubricada e emendada pelo seu Autor me
deo elle mesmo: outro si, alguns outros Manuscritos huns acabados outros não, sendo a tudo
presente, pelo dito Autor lho pedir, o R.mo P.e M.e Sñr. Joze Clemente, da Congregação do
Oratorio. Lisboa 15 de Abril de 1797. Lourenço Joze Montr.º”. Segue-se uma declaração do
dito José Clemente certificando a veracidade do que antecede, também datada de 15-04-1797.

10 - NUNES, Pedro

(1502-1578)

Tratado da sphera com a Theorica do Sol e da Lua. E o primeyro livro da Geografia de Claudio Ptolomeo
Alexãdrino. Tirados novame[n]te de Latim em lingoagem pello Doutor Pero Nunez Cosmografo del Rey dõ
João ho terceyro deste nome nosso Senhor. E acrescentados de muitas anotações e figuras per q[ue] mays
facilme[n]te se pode entender / [por] Pero Nunez .− Lisboa, 1537; [cópia do séc. XIX] .− 2 fls. em branco
inums. + 1 fl. de dedicatória inum. + 158 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2.º [363 x 231
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele restaurada e ferros a ouro. Pastas forradas de percalina. Oferta
do Rei D. Luís à Academia Real das Ciências de Lisboa, de acordo com a dedicatória constante no terceiro
fólio.
Cópia feita no século XIX da edição de 1537.

11 - CARTAS DO JAPÃO
Cartas do Japão. Vol. I / [por vários autores] .− [Diversos locais], 1544-1556; [cópias do final do séc. XVI ou
do princípio do séc. XVII] .− 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de índices inums. + 1 fl. em branco inum. + 405
fls. de texto nums. a tinta + 5 fls. em branco inums, contendo o segundo um apontamento; 2.º [336 x 239
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna em inteira de pele sobre madeira, com ferros secos nas pastas e na lombada.

12 - CARTAS DO JAPÃO

Cartas do Japão. Vol. II / [por vários autores] .− [Diversos locais], 1557-1562 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl.
de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 4 fls. de índices (“Tavoada”) inums. + 459 fls. de texto nums. a
tinta, com saltos de numeração; 2.º [344 x 249 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna em inteira de pele sobre madeira, com ferros secos nas pastas e na lombada.

13 - CARTAS DO JAPÃO
Cartas do Japão. Vol. III / [por vários autores] .− [Vários locais], 1563-1569 .− 3 fls. em branco inums. + 421
fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2.º [399 x 276 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna em inteira de pele sobre madeira, com ferros secos nas pastas e na lombada.
Pertenceram ao Colégio da Companhia de Jesus de Évora.
Estes três códices, cópias do final do século XVI ou do princípio do seguinte, denominados
Cartas do Japão, conforme os rótulos das lombadas das respectivas encadernações, têm, na
realidade, títulos diferentes. O primeiro não tem qualquer referência especial. No segundo fl.
inum. do seguinte, lê-se: “Cartas dos P.es da Comp.ª de Jesus”. No rosto (que melhor poderia
chamar-se portada) do terceiro, está escrito: “Livro das cartas que foram enviadas pollos padres
da Comp.ª de Jesus que residem nas partes de Asia côvem a saber, India, China, Japão, Maluco,
Amboino, Comorim, Preste João...”.

14 - MONTEIRO, Adriano Augusto da Silva

(18-- −19--)

Ante-projecto d’hum plano geral d’inquerito economico. 1ª Parte. Plano d’inquerito geral agricola / [por]
Adriano Augusto da Silva Monteiro .- Lisboa, 20-12-1907 .− [texto:] 1 fl. em branco inum. + 114 fls. de
texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; [quadros estatísticos:] 1 fl. de rosto inum. + 114 quadros nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [326 x 218 mm].
BROCHADOS [Cópia]. Dois volumes brochados incluídos numa pasta de percalina com cantos e lombada de
pele com ferros secos. Fls. de papel pautado e quadriculado.
Anteprojecto elaborado em cumprimento de um despacho ministerial de 17-07-1907, por
Adriano Monteiro, engenheiro chefe de 1ª classe e chefe da 4.ª circunscrição dos Serviços
Técnicos da Indústria. Esta primeira parte é composta por dois volumes: um contendo o texto
do plano de inquérito e o outro os quadros estatísticos. Cópias assinadas. A segunda e a terceira
partes correspondem aos manuscritos 15 e 16 da Série Azul.

14/1 - LUÍS, Lázaro

(séc. XVI)

[Atlas] / [por] Lazaro Luis .− [S.l.], 1563 .− 10 fls. inums., com mapas; in fl. [613 x 432 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna em inteira de pergaminho, realizada no ano 2000 no Instituto dos
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo. Fls. de pergaminho. Desenho policromo a guache avivado a ouro.
Obra prima da cartografia portuguesa que contém diversos mapas, “taboadas das declinaçoens
do sol”, o regimento da estrela do Norte, o regimento do sol, o regimento do Cruzeiro do Sul,
etc. No verso do último fl. existe um desenho aguarelado de Nossa Senhora com o menino
Jesus ao colo, abraçado a uma cruz e já com chagas nas mãos, nos braços e no peito. Por baixo

deste desenho, a seguinte nota: “Lazaro Luis fes este livro de todo ho univerço e foi feito na era
de mil he quinhêtos he sesêta he tres anos”.
A Academia das Ciências de Lisboa publicou em 1990 uma edição fac-similada desta obra,
preparada por Luís de Albuquerque e Maria Catarina Henriques dos Santos.
Cf. CORTESÃO, Armando - Cartografia e Cartógrafos Portugueses dos Séculos XV e XVI.
Vol. II. Lisboa, 1935, p. 243-251, e Portugaliae Monumenta Cartographica. Vol. III. Lisboa,
1960, p. 113-116.

14/2 - GIRALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Estado demonstrativo das Rendas do Imperio Britannico no Anno de 1810 / [por] Joaquim Pedro Cardozo
Cazado Giraldez .− [Madeira, 1820] .− 1 fl. de texto inum.; in fl. [759 x 546 mm].
MAPA [Original]. Fl. de papel.
Refere-se ao produto bruto, despesas de administração, entradas líquidas e os pagamentos feitos
no Império Britânico, em 1810. Oferecido aos ministros e secretários de estado do Rei D. João
VI. O autor, então tenente-coronel graduado de Milícias e intérprete do governo da Madeira, foi
sócio correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa.

14/3 - GIRALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Estado demonstrativo das Rendas do Imperio Britannico no Anno de 1810 / [por] J. P. Cardozo .− Madeira,
20-10-1820 .− 2 fls. de texto inums; in fl. [759 x 546 mm].
MAPA [Original]. Fl de papel.
Diz respeito ao produto bruto, despesas de administração, entradas líquidas e pagamentos no
Império Britânico em 1810. Oferecido aos ministros e secretários de estado do Rei D. João VI
de Portugal.

14/4 - GIRALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Estado demonstrativo das Finanças da Gram Bretanha pelo espaço de 10 Annos, desde 1790 a 1799 / [por] J.
P. Cardozo .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de texto inum.; in fl. [719 x 537 mm].
MAPA [Original]. Fl. de papel.
Informações acerca da “Receita dos dinheiros concedidos para as despezas do Exercito,
Esquadra, Artilheria, Premios e Pensoens para objectos Nacionnaes [...]“. No final: “O Tenente
Coronel Interprete do Governo da Madeira J. P. Cardozo, se fôr encarregado [...] da execução
de uma igual Tabela, ou Cadastro Geral das Rendas, Receita [...] do Reino Unido [...] ou da
Capitania Geral da Madeira, a hade concluir com toda a Exacção, e talvez ainda mais conciso e
claro”.

14/5 - GIRALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Tabella Demonstrativa dos diversos Ramos da Administração Publica da Ilha da Madeira e Porto Santo /
[por] Joaquim Pedro Cardozo Casado Giraldez .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de texto inum.; in fl. [755 x 526 mm ].

MAPA [Original]. Fl. de papel.
Refere-se à receita e despesa da ilha da Madeira, mais precisamente no que toca aos ramos
eclesiástico, civil e militar. Contém informações acerca da história da ilha: sua descoberta,
divisão em capitanias, etc.

14/6 - GIRALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Tabella Chronologica e Historica das Monarquias da Antiguidade / [por] Joaquim Pedro Cardozo Casado
Giraldez .− Funchal, 27-03-1816 .− 1 fl. de texto inum.; in fl. [1320 x 763 mm].
MAPA [Original]. Fl. de papel.
Relativo à Assíria, Média, Babilónia, Esparta, Roma, Pérsia, Síria, Argos, Micenas, Sicíon,
Egipto, Tiro, Reino do Ponto, Macedónia, Atenas, Tróia, Judá, Israel, Bitínia, Tebas, Corinto,
Lídia, Pérgamo e Pártia.

14/7 - GIRALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Tabella Chronologica dos Soberanos da Europa / [por] Joaquim Pedro Cardozo Casado Giraldez .− Funchal,
Janeiro de 1816 .− 1 fl. de grandes dimensões; in fl. [1319 x 765 mm].
MAPA [Original]. Fl. de papel.
Descrição dos “annos que viverão e governarão” alguns soberanos e Papas da Europa. Contém
notas históricas acerca de diversos países europeus.

14/8 - MACHADO, Virgílio

(1859-1927)

[Diplomas] .− Lisboa, Rio de Janeiro,..., 1884-1905 .− 34 diplomas nums. a lápis; in fl. [646 x 498 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos, de diversas dimensões, metidos numa pasta de cartão forrada de papel
manchado e com cantos de percalina.
Diplomas atribuídos a Virgílio Machado por diversas instituições como a Academia Nacional
de Medicina e a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa.

14/9 - TEIXEIRA, Francisco Gomes

(1851-1933)

[Diplomas atribuídos a Francisco Gomes Teixeira ] .− Lisboa, Liège,..., 1878-1924 .− 36 diplomas nums. a
lápis; in fl. [573 x 440 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos, de diversas dimensões dentro de uma pasta de cartão em cujo rótulo figura o
título indicado.
Diplomas atribuídos por diversas instituições como a Sociedade Real das Ciências de Liège, a
Sociedade de Geografia de Lisboa e outras.

14/10 - MOURA, D. António Rolim de

(1709-1782)

Carta corographica ou descripção demonstrativa das terras, e rios mais principais, que se tem descoberto, e
navegado, des o limite Setentrional da Capitania de S. Paulo, até a divisão da América, no destricto de Villabella, Capitania do Matto-grosso; com mais particular, mais segura, e mais exacta observação, desde a Villa
de Paratí, pelo caminho denotado com a linha de pontinhos, até a Cidade de S. Paulo; e desde o lugar de
Araritaguava, pela navegação dos rios Teaté, Paraná, vulgo, Rio-grande, Rio-pardo, Camapoan, Tacoarí,
Paraguai, Xianè, Porrudos, e Cuyabá, até a Villa deste nome; e desde a mesma, até a Villa-bella, parte por
terra, até encontrar o rio Guaporé, pelo caminho velho, e parte pelo ditto rio [...] / [por] D. António Rollim de
Moura .− [S. l.], 1754 .− 1 mapa; in fl. [637 x 404 mm].
MAPA [Original]. Fl. de papel desenhado a tinta-da-china.
Carta corográfica feita durante uma viagem para a Capitania de Mato Grosso que o autor ia
governar. No canto superior direito figuram as armas dos Noronhas.

14/11 - REIS, Manuel Martins do Couto

(séc. XVIII-XIX)

Carta geographica que comprehende a Barra ou entrada do Rio Grande de S. Pedro, e o terreno que media
entre a Freguezia do Estreito, o Arroyo de Taím, e Campos de Piratini nas visinhanças do Serro Pelado / [por]
Manoel Miz do Couto Reys .− [S.l., s.d.] .− 1 mapa; in fl. [966 x 622 mm].
MAPA [Original]. Fl. de papel desenhado a tinta-da-china e colorido a azul.
Esta carta geográfica foi feita porque “as sensiveis alteraçoens, que se encontravão nos Mappas
antigos do Continente do Rio Grande, deo motivo a fazer-se nelles hûa averiguação formal”, de
acordo com a declaração escrita no canto superior direito.

14/12 - F. L. G.
Carte geographique de les trois Provinces septentrionales de Portugal, sâvoir Beira, Tras los Montes & Entre
Douro-Minho, Nouvellement dresseé selon les Chartes du Sr. D. T. Lopez / [por] F. L. G. .− [S.l.], 1800 .− 1
mapa; in fl. [591 x 488 mm].
MAPA [Original?]. Fl. de papel, colorido, desenhado a tinta-da-china, colado sobre tela e acompanhado de
um sobrescrito. Oferta do Marquês de Faria.

15 - MONTEIRO, Adriano Augusto da Silva

(18-- −19--)

Ante-projecto d’hum plano geral d’inquerito economico. 2ª Parte. Plano d’inquerito geral industrial / [por]
Adriano Augusto da Silva Monteiro .- Evora, 9-11-1909 .− [1º vol.:] 1 fl. em branco inum. + 159 fls. de texto
nums. a tinta + 1 fl. em branco inum. + [2º vol.:] 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 245 fls. de
texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum. + [3º vol.:] 1 fl. de rosto inum. + 39 quadros nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum. + [4º vol.:] 1 fl. de rosto inum. + 21 quadros nums. a lápis + 1 fl. em branco inum. + [5º
vol.:] 1 fl. de rosto inum. + 22 quadros nums. a lápis + 1 fl. em branco inum. + [6º vol.:] 1 fl. de rosto inum. +
24 quadros nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [324 x 220 mm].
BROCHADOS [Cópia]. Volumes brochados dentro de uma pasta de percalina com cantos e lombada em pele
com ferros secos. Fls. de papel pautado e quadriculado.
Esta segunda parte é composta por seis volumes contendo o texto, a memória justificativa e os
quadros estatísticos. Cópias assinadas. A primeira parte desta obra corresponde ao manuscrito
14 da Série Azul.

16 - MONTEIRO, Adriano Augusto da Silva

(18-- −19--)

Ante-projecto d’um plano d’inquerito economico. 3ª Parte. Plano d’inquerito geral comercial / [por] Adriano
Augusto da Silva Monteiro . − Evora, 23-04-1912 .− [1º vol.] 1 fl. em branco inum. + 95 fls. de texto
dactilografado nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; [2º vol.] 1 fl. em branco inum. + 124 fls. de texto
dactilografado nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; [3º vol.] 1 fl. de rosto inum. + 25 quadros nums a lápis +
1 fl. em branco inum.; [4º vol.] 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 74 quadros nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 2º [330 x 220 mm].
BROCHADOS [Cópia]. Volumes brochados dentro de uma pasta de percalina com cantos e lombada de pele
com ferros secos, com texto dactilografado nos dois primeiros e fls. em estendido nos dois últimos volumes.
Esta terceira parte é composta por quatro volumes que contêm o texto, a memória justificativa e
os quadros estatísticos. Cópias assinadas.

17 - MEMÓRIAS ECONÓMICAS E FÍSICAS
Memorias Economicas e Fizicas que não tiveram lugar nas collecçoens da Academia. Tomo 1.º / [por vários
autores] .− Lisboa, Chaves,..., 1781-1806 .− 3 fls. em branco inums. + 427 fls. de texto e desenhos nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [350 x 230 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
46 memórias apresentadas à Academia Real das Ciências ou lidas nas suas sessões, mas que
não foram publicadas nas colecções da mesma Academia.
1 - Memória sobre os prejuizos, que acontecem no nosso Commercio pelo uzo, que nele se faz
de pezos de ferro / [por Constantino António Botelho de Lacerda Lobo] .− [S.l., s.d.] .− 9
fls. de texto, nums. de 3 a 11.
2 - Memória sobre os carros de conducção em geral, e dos defeitos, que elles tem entre nós /
[por Constantino António Botelho de Lacerda Lobo] .− [S.l, s.d.] .− 15 fls. de texto + 1
gravura em estendido, nums. de 12 a 27.
3 - [A cultura da batata] / [por] Bento de Araújo Pereira; José Vicente Soares; Pedro Francisco
de Araújo; D. Teresa Luísa de Sousa Maciel; Manuel António da Costa; António Ribeiro
Cavalleiro .− Lisboa, Moita, e Chaves, 1797-1798 .− 8 documentos, quase todos originais,
enviados à Academia nos anos de 1797 e 1798, correspondendo a 13 fls. de texto + 2 fls.
em branco, nums. de 28 a 42.
4 - Observações sobre as Minas de Carvão de pedra do Districto de Cezimbra feitas por Ordem
e Comissão da Real Academia das Sciencias em 1797 / [por] Jozé Ignacio Paes Pinto de
Souza Vasconcellos, Juiz de Fora de Sezimbra .− [Sesimbra, 1797] .- 15 fls. de texto,
nums. de 43 a 57.
5 - Exame analytico d’huma memoria sobre o novo modo de fabricar a Potassa com a agoa das
estrumeiras, dirigida pelo D.r Percival / [por] Francisco Vieira Goulart, Bacharel em
Philosophia .− [S.l., s.d.]. − 9 fls. de texto + 1 fl. em branco, nums. de 58 a 67.
6 - Discurso sobre a moeda e particularmente a de Portugal / [S.a., aliás António de Araújo
Travassos] .- [S.l., 1791] .− 14 fls. de texto nums. de 68 a 81 .− Lido na sessão de 9-121812. Publicado nos Anais das Ciências, Artes e Letras, 1922, Tomo XVI, p. 35-53.

7 - Das Arvores de Construcção consideradas pelos Caracteres Botanicos / [por] Balthasar da
Silva Lisboa .- Lisboa, [s.d.] .− 42 fls. de texto nums. de 82 a 123.
8 - Memoria sobre os cortes das arvores do Brasil, e os melhores meyos de preparar as suas
madeiras para mais deixarem conservarem as suas boas qualidades / [por] Balthasar da
Sylva Lisboa .− [S.l., s.d.] .− 21 fls. de texto nums. de 124 a 144, existindo nos fls. 142 e
143 uma anotação assinada por Felix de Avelar Brotero.
9 - Sobre as Agoas ferreas de Falla / [por] Estevão Cabral .- Lisboa, 18-02-1795 .− 2 fls. de
texto + 1 mapa em estendido, nums. de 145 a 147.
10 - Memoria da analyse das aguas mineraes da fonte chamada de Maria Viegas / [por] João
Nunes Gago. - [S.l., s.d.] .− 8 fls. de texto nums. de 148 a 155 .- Autógrafa e assinada.
11 - Memoria das Aguas Mineraes ferreas do logar da Venda-çeca / [por] João Nunes Gago .−
[S.l., s.d.] .− 10 fls. de texto nums. de 156 a 165 .- Autógrafo e assinado.
12 - Memoria das aguas mineraes da Cabeça-de-Montachique / [por] João Nunes Gago .− [S.l.,
s.d.] .− 6 fls. de texto nums. de 166 a 172 + 1 fl. em branco .- Autógrafo e assinado.
13 - Noticia da Agoa novamente descoberta na Freguesia do Alfeçe termo de Villa Nova de
Monchique, em o sitio chamado o Barranco da Agoa quente / [por] Tristão José Monteiro
da Fonseca .− Vila Nova de Monchique, Outubro de 1788 .− 2 fls. de texto nums. de 173 a
174 .- Cópia.
14 - [Memória sobre o Nitro] / [por] P.e Joaquim Joze Pereira .− [S.l., s.d.] .− 6 fls. de texto
nums. de 175 a 180 .- Memória sobre a descoberta do nitro, no estado de Maranhão em
1796 .- Autógrafo e assinado.
15 - Memoria sobre a nova irrupção vulcanica do Pico da Ilha do Fogo / [por] J[oão da] S[ilva]
Feijó .− [S.l.], 1785 .− 7 fls. de texto nums. de 181 a 187.
16 - Observação feita da Agricultura na Ilha de São Thomé, no mar de Guiné / [por] João
Baptista da Sylva, Capitão-mor da ilha de São Tomé .- S. Tomé, 10-06-1794 .− 5 fls. de
texto + 4 fls. em branco + 5 fls. de texto + 3 fls. em branco, nums. de 188 a 204 .− Quatro
memórias originais e respectivas cópias, todas com a mesma data e assinadas, respeitantes à
cultura da canela e do café e ao fabrico de azeite na ilha de S. Tomé.
17 - [Descrição de um ilhéu junto à ilha de Santa Maria, arquipélago dos Açores] / [por]
Tenente-Coronel J. A. J. .− Ponta Delgada, 4-12-1788 .− 2 fls. de texto nums. de 205 a 206
.- Autógrafo e assinado.
18 - [Nota sobre várias espécies de trigo] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de texto + 1 fl. em branco,
nums. de 207 a 208 .- Cópia.
19 - Quaes sejão os danos e as utelidades do uzo que se segue em m.tos lugares do Reyno, de
todas as terras abertas serem pastos comuns de todo o gado, em alguns mezes do anno, e
que influencia tem este costume sobre a Agricultura, dos varios generos de productos, ou p.ª
bem, ou p.ª mal / [por] Bernardo de Carvalho e Lemos .− [S.l.], 1796 .− 9 fls. de texto + 1
fl. em branco, nums. de 209 a 218 fls. .- Autógrafo e assinado. Memória apresentada a
concurso.

20 - Respostas a quatorze quesitos sobre a cultura do tabaco / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 5 fls. de
texto + 1 fl. em branco, nums. de 219 a 224.
21 - Demonstração das Principaes Cauzas com que se tem arruinado a Agricultura, Industria e
Povoação do Reyno de Portugal e os meyos com que me parece se pode restabelecer / [S.a.]
.− [S.l., 1796] .− Publicado pela Academia nas Memórias Económicas Inéditas (17801808). Lisboa, 1987, p. 97-119 .− 11 fls. de texto nums. de 225 a 235.
22 - Memoria sobre alguãs providencias de que preciza a Agricultura das Vinhas do Alto
Douro / [por] Luiz da Silva Pereira Oliveira .− Fontellas, 12-11-1800 .− 29 fls. de texto
nums. de 236 a 264 .- Assinado .- Memória oferecida pelo autor à Academia Real das
Ciências de Lisboa. Publicado pela Academia nas Memórias Económicas Inéditas (17801808). Lisboa, 1987, p. 211-244.
23 - Planos de tres Tractados ou Memorias de Economia Rural / [por] Felix de Avellar Brotero
.− [S.l., s.d.] .− 12 fls. de texto nums. de 265 a 276 .− “Apresentado na sessão de 26 de
Mayo de 1813”.
24 - [Diagnóstico e cura de um caso de reumatismo gotoso] / [por] Antonio Joze da Costa .−
[S.l., s.d.] .− 2 fls. de texto nums. de 277 a 278 .- Assinado. Aprovado em sessão de 10-031813.
25 – O sangue não estagnado, mas sim circulando nos corpos viventes, sofre por tempo
consideravel, hum calor do ár ambiente, igual ao seo ordinario, sem se disolver, ou originar
grandes molestias, contra a opinião commua / [por] João Nunes Gago .− [S.l.], 15-01-1781
.− 3 fls. de texto nums. de 279 a 281 .- Autógrafo e assinado. Tem indicação de ter sido
reprovado em 10-03-1813.
26 - Memoria de huma obcervação Médica anatomica sobre hum Enphyzeuma de Bofe
complicado com pripneumonia inflamarea / [por] João Nunes Gago .− [Lisboa], 8-02-1781
.- 4 fls. de texto nums. de 282 a 285 .- Autógrafo e assinado. Tem o seguinte despacho:
“Aprovada somente para se extractar. 10 de Março 1813”.
27 - Discurso sobre a mais essencial parte da Cultura das Oliveyras. Para satisfazer ao
assumpto proposto por a Real Academia de Lisboa no Programa de 20 de Janeiro de 1789,
para o anno de 1800. Qual seja o modo mais efficaz de melhorar as Oliveyras, q[ue] por
velhice, ou doença tem perdido o seu vigor natural. E se os decotes e desbastam.tos
praticados por alguns lavradores são sempre proveitozas p.ª este fim; ou somente em alguns
cazos, e com q[ue] cautelas deva uzar-se deste remedio / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 28 fls. de
texto nums. de 286 a 313.
28 - [Memória sobre a direcção dos ramos das árvores] / [por Estevão] Cabral .− [S.l., s.d.] .− 2
fls. de texto nums. de 314 a 315 .- Não assinado mas com a indicação de ser de Cabral.
29 - Memoire sur le Coton de Perse / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. de texto + 1 fl. em branco,
nums. de 316 a 319 .- Não assinado.
30 - Breve noticia da producção espontanea do Esparto no Cabo de S. Vicente, e seus
contornos / [por] Dymas Thaddeu d’Almeida .− Lagos, 10-09-1790 .- 1 fl. de texto + 1 fl.
em branco, nums. de 320 a 321 .- Autógrafo e assinado.
31 - [Memória acerca das qualidades de uma erva que se costuma chamar “tartumo” ou
“tartaro”] / [por] Francisco Joze da Igreja .− [S.l., s.d.].− 2 fls. de texto, nums. de 322 a 323
.- Autógrafo e assinado.

32 - Memoria sulla Grandine; Sù I Fenomeni, dai quali questa Meteora e accompagnata; e Sul
modo capace di prevenirne in qualche parte I danni / [por] Dottor Luigi Canali, professor de
Física e Química da Universidade de Perúgia .- Perúgia, 1806 .- 23 fls. de texto nums. de
324 a 346 .- Compreende três cartas além do texto, tudo em língua italiana.
32A - Theses Agronomicas sobre o rendimento das terras, e utilidades da sua maior, melhor,
mais propria e conveniente cultura / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 4 fls. de texto nums. de 347 a 350
.- Não assinado.
33 - Discursos preliminares aos Elementos de Agricultura do D.r João Antonio dalla Bella
àcerca dos modos mais convenientes p[ara] animar esta nobilissima Arte em Portugal / [por]
D.r João Antonio Dalla Bella .- Padua, 15-09-1791 .− 12 fls. de texto nums. de 351 a 362
.- Original? Não assinado. Publicada com ligeiras modificações no livro do mesmo autor,
Tratado de Agricultura teórica e prática. Lisboa: Imprensa Régia, 1805.
34 - Sobre a necessidade e facilidade de bons medidores dos nossos campos / [por] Estevão
Cabral .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. de texto nums. de 363 a 364 .- Não assinado mas com a
indicação de ser de Estevão Cabral.
35 - Exordio da agricultura / [S.a.] .− [S.l., 1780] .− 3 fls. de texto nums. de 365 a 367 .- O
autor anónimo escreve no ponto 1 do seu memorando que este se deve a um programa
publicado pela Academia para o ano de 1781. Publicado pela Academia nas Memórias
Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa, 1987, p. 57-61.
36 - [Memória sobre a rotura dos campos e o plantio das árvores] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 4 fls.
de texto nums. de 368 a 371.
37 - Memoria sobre os Homens Selvagens da America Meridional, que serve de introduçam ás
viagens de Antonio Pires da Silva Pontes Leme Prim.ro Ten.te do Mar da Armada Real,
Doutor e Astronomo, e Correspondente da Real Academia de Lisboa / [por] Antonio Pires
da Silva Pontes Leme .− [S.l.], 1792 .− 5 fls. de texto + 1 fl. em branco, nums. de 372 a 377
.- Memória não assinada, dedicada ao Duque de Lafões, Presidente da Academia e aos
demais académicos.
38 - Herva do bicho / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 4 fls. de texto + 3 fls. em branco, nums. de 378 a
384.
39 - [Cultura das videiras] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. de texto, nums. de 385 a 386.
40 - [Apontamentos sobre um pedaço de cobre virgem] / [por Alexandre António Vandelli] .−
[S.l., s.d.] .− 1 fl. de texto + 1 fl. em branco, nums. de 387 a 388.
41 - Memoria sobre a necessidade d’huma viagem philosophica feita no Reino, e depois nos
seus Dominios / [por Domingos Vandelli] .− [S.l., 1796] .− Publicado pela Academia nas
Memórias Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa, 1987, p. 33-36 .- 3 fls. de texto nums.
de 389 a 391.
42 - Memoria sobre a Lei da propagação do calor, e seus efeitos mostrados pelo Thermometro,
de cujo conhecimento se deduzem os principios de huma nova construção de semelhantes
Instrumentos / [por] Joze Joaquim Soares de Barros .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. de texto + 3 fls.
em branco, nums. de 392 a 397.

43 - Extracto da Mem.ª a respeito de qual seja o methodo de aperfeiçoar as castas de carneiros
em Portugal, a fim de se obter lãas tão finas c.º as melhores de Hesp.ª, e de fio tão comprido
c.º as Inglezas / [por] Alexandre Antonio das Neves .− [S.l.], 3-05-1797 .− 4 fls. de texto
nums. de 398 a 401 .- Autógrafo e assinado.
44 - [Memória sobre a água do Rio Maribambo, em Benguela] / [por] Rafaél Jozé de Sousa
Correa e Mello .− Lx.ª, 30-12-1790 .− 6 fls. de texto nums. de 402 a 407 .− Autógrafo e
assinado.
45 - Descripção Botanica das Quineiras descobertas na Capitania do Rio de Janeiro / [por]
Capitão Francisco Jozé da Silveira; Doutor Vicente Gomes da Silva .− [S.l.], 1806 .− 7 fls.
de texto + 2 desenhos das plantas “Cinchona Macrocarpa” e “Cinchona Pubescens”, da
autoria de J. A. Rangel, nums. de 408 a 416.
[46] - Descripção Botanica das Quineiras descobertas na Capitania do Rio de Janeiro / [por]
Capitão Francisco Jozé da Silveira; Dr. Vicente Gomes da Silva .− [S.l.], 1805 .− 8 fls. de
texto + 3 estampas, de J. A. Rangel, nums. de 417 a 427 .- Memória dedicada a D. Rodrigo
de Sousa Coutinho.

18 - SOUSA, José Patrício de
Derrotta Aprezentada [na] Academia Real, da Navegação por Jozé Pattricio de Souza, Sottapiloto da Galera,
Esperança, e Carlota, que segue viagem desta Cid.e de Lisboa p.ª Pernambuco neste prez.e anno de 1792 cuja
Derrota devo exzecutar na falta do Piloto da d.ª Galera, Jozé da Silva Correya / [por] Jozé Pattricio de Sousa
.− [S.l.], 1792-1793 .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de introdução inum. + 1 fl. de rosto inum. + 13 fls. de
texto nums. a tinta frente e verso, de 1 a 25 + 1 quadro + 3 cartas hidrográficas intercaladas no texto + 17 fls.
de texto nums. rosto e verso de 1 a 34 + 1 fl. em branco inum.; 2º [333 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel manchado.
Compreende dois roteiros, um da viagem de Lisboa a Pernambuco (de 4-11-1792 a 2-01-1793)
e outro da viagem do regresso de Pernambuco a Lisboa (de 29-08-1793 a 25-11-1793). Entre os
dois, uma série de observações efectuadas em Pernambuco e vários mapas.

19 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas da Corte com papeis tocantes a colonia do Sacram.to / [por diversos correspondentes] .− Lisboa, 1736
.− 1 fl. em branco inum. + 332 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [335 x 240 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. a inteira de pele com emendas de restauro. Ferros dourados na lombada. O título
figura num rótulo vermelho com ferros dourados.
Cartas respeitantes às negociações de D. Luís da Cunha acerca da Colónia do Sacramento.
Compõe-se de 39 documentos em latim, português, espanhol e francês, de que uma parte são
cópias de apoio às negociações (tratados, cédulas, relatórios de medidores, etc.).
No início encontra-se a “Lista das cartas que se escrevem a D. Luis da Cunha, e dos mais
papeis, que vão juntos com ellas, o que tudo se envia pelo paquebote, em q[ue] vay Gonçallo
M.el Galvão de Lacerda, e hum Expreso, q[ue] elle deve despachar em chegando a F[...], ás
cortes de Londres, a Haya, e Vienna, e parte de Lx.ª em 14 de Septr.º de 1736”.
A partir do fl. 135 começa uma segunda colecção de documentos, que se inicia com a “Lista
dos papeis que se mandarão a [D. Luís da Cunha] em 13 de Setembro de 1736 a qual pareceo
conv.te formar de novo, porque se reconhecerão alguns defeitos, a que deu motivo a preça com

q[ue] se fez a q[ue] a V.Ex.ª se mandou na d.ª ocazião; e V.Ex.ª não se servirà senão desta
prezente Lista”.

20 - BOCARRO, António
Decada 13 da Historia da India / [por] Antonio Bocarro .− [S.l., séc. XVII] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de
rosto inum. + 1 fl. de texto (dedicatória) inum. + 407 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 2º
[335 x 225 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele, com ferros a ouro nas pastas e na lombada. Corte das folhas a
ouro. A portada é um desenho à pena. Letra dos finais do séc. XVII ou princípio do seguinte. A dedicatória
aparenta ser posterior. A segunda parte começa no verso do fl. 191. Adquirido pela Academia por 225$000
réis.
O autor, cosmógrafo e cronista geral da Índia, cargo para que foi nomeado em 1631, dedicou
esta obra a Filipe IV de Espanha e III de Portugal. Publicada por ordem da Classe de Ciências
Morais, Políticas e Belas Letras da Academia Real das Ciências de Lisboa, sob a direcção de
Rodrigo José de Lima Felner, em Lisboa, 1876 (cota: ACL 12.75.4). Existe outro exemplar
manuscrito com a cota n.º 1756 da Série Azul.

21 - MEDICINA ORIENTAL
Medicina Oriental. Soccorro Indico aos clamores dos Pobres Enfermos do Oriente para total profligação de
seus males. Adquirida de varios Professores da Medicina. Offerecida a S.ma Trindade único deos verdadeiro.
Por hum natural de Goa. Tomo primeiro. Da Historiologia Medica das Plantas, Peixes, e Aves, dos Animaes
Quadrupedes, e Reptantes, dos Metaes, Mineraes, e Pedras preciozas. Dividido em sette Tratados / Por hum
natural de Goa .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. de texto (dedicatória)
inums. + 2 fls. de texto (introdução) inums. + 1312 p. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [240
x 222 mm].
CÓDICE [Original?]. Lombada e cantos de tecido. Pastas forradas de papel de fantasia.

22 - MEDICINA ORIENTAL
Medicina oriental. Pharmacia indiana. Aos clamores dos Pobres Enfermos do Oriente para total profligação
de seus males. Adquirida de varios Professores da Medicina. Offerecida a S.ma Trindade unico deos
verdadeiro. Por hum natural de Goa. Tomo segundo. De varias Compoziçoens Pharmaceutico-Indianas / Por
hum natural de Goa .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. de advertência inums. + 2 fls. de índices
inums. + 169 fls. de texto nums. a tinta frente e verso, de 1 a 338 + 24 fls. de índice ideográfico, nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum.; 2º [340 x 223 mm].
CÓDICE [Original?]. Lombada e cantos de tecido. Pastas forradas de papel de fantasia.

23 - WEINHOLTZ, Cristiano Frederico de

(1733 -1788/1800)

Tactica Naval ou Evoluçoens e Ordems de hua Armada. Extrahidas de todos os milhores Authores modernos
/ [por] Christiano Frederico de Weinholtz .− [S.l.], 1779 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 5
fls. em branco inums. + 8 fls. de prólogo inums. + 1 fl. de index inum. + 1 fl. em branco inum. + 93 fls. de
texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 185 + 1 fl. em branco inum. + 38 estampas em estendido, nums. a
tinta, sendo 3 delas aguareladas + 1 fl. em branco inum.; 2º [331 x 217 mm].

CÓDICE [Original?]. Enc. em inteira de pele, com ferros secos nas pastas e a ouro na lombada. Ex-libris do
Marquês de Angeja.
Compõe-se de 14 capítulos relativos às evoluções de uma armada e respectivas ordens de
batalha, exemplificadas nas estampas que acompanham o texto.

24 - PENALVA, Marquês de
FIGUEIREDO, António Pereira de
1 - Oração q[ue] o Marquês de Penálva Accadémico Hono[rário da] Accademia das Ciencias de Lisbôa
recitou em 18 de Ou[tubro] na primeira conferencia do anno Accadémico / [por] Marquêz de Penalva .−
[S.l.], 18-10-[1780?] .− 2 fls. de texto nums. a lápis; 2º [344 x 218 mm].
2 - Discurso gratulatorio e politico, de Antonio Pereira de Figueiredo Deputado ordinario da Real Meza
Censoria [dirigido ao Marquês de Pombal no dia dos seus anos, em 13 de Maio de 1776] / [por] Antonio
Pereira de Figueiredo .- [S.l.], 13-05-1776 .− 48 fls. de texto nums. a lápis, de 3 a 50; 2º [344 x 218 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel manchado. O segundo documento
contém emendas da mão do autor.
Autorização dos censores da Real Mesa Censória, 3-06-1776, no final do segundo documento.

25 - COSTA, Manuel Joaquim da
Vida do Bem aventurado servo de Deos El Rey D. Affonso Henriques 1.º de Portugal e no fim Côrtes
primeiras celebradas em Lamêgo / [por] Manuel Joaquim da Costa .− Lisboa, 1772 .− 1 fl. em branco inum. +
92 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [342 x 234 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro nas pastas e na lombada. Ex-libris do Marquês
de Angeja.
Obra dedicada a D. Pedro José de Noronha, Marquês de Angeja.

26 - GENEALOGIA DOS SANDES
Genealogia dos Sandes / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 139 fls. de texto nums. a tinta e a lápis; 2º [344 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele. Pastas forradas de tecido.
Compreende não só a genealogia dos Sande de Vasconcelos, como também a transcrição de
numerosos documentos, sobretudo instituições de vínculo e provas de Nobreza, dos séculos
XVI-XVIII. Ilustrado com três brasões de armas (fls. 94, 107 e 131).

27 - ALFÂNDEGAS. LEGISLAÇÃO. 1601 a 1699
Alfandegas. Legislação. 1601 a 1699 .− [S.l., s.d.] .− 449 fls. de texto nums. a tinta; 2º [321 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada.
Compilação da legislação referente às alfândegas do reino, entre 1601 e 1699. De permeio,
alguns impressos.

28 - ALFÂNDEGAS. LEGISLAÇÃO. 1701 a 1799
Alfandegas. Legislação. 1701 a 1799 .− [S.l., s.d.] .− 589 fls. de texto nums. a tinta; 2º [317 x 218 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada.
Compilação da legislação referente às alfândegas do reino, entre 1701 e 1799. Inclui alguns
textos impressos.

29 - RAMALHO, António Joaquim da Costa
Apontamentos para o Diccionario da lingoa portugueza. N.º 1 / [por] Ramalho .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título
inum. + 2 fls. em branco inums. + 41 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2.º [355 x 226
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel de fantasia.
Lista de palavras: de ABADE a AZURRAR. Herculano, testamenteiro de Ramalho, vendeu os
três tomos do dicionário à Academia das Ciências (cf. Inocêncio, I, p. 63; VIII, p. 63-64).

30 - RAMALHO, António Joaquim da Costa
Apontamentos para o Diccionario da lingoa portugueza. N.º 2 / [por] Ramalho .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título
inum. + 2 fls. em branco inums. + 105 fls. de texto nums. a tinta e lápis + 1 fl. em branco inum.; 2.º [326 x
222 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel de fantasia.
Lista de palavras: de ABAIXADOR a ZUINGLIANOS.

31 - RAMALHO, António Joaquim da Costa
Apontamentos para o Diccionario da lingoa portugueza. N.º 3 / [por] Ramalho .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título
inum. + 2 fls. em branco inums. + 99 fls. de texto nums. a tinta e a lápis + 85 fls. de texto nums. a tinta e a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 2.º [327 x 225 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel de fantasia.
Lista de palavras, de ABAIXADOR a ZUINGLIANOS.

32 - ORIGEM, GRAMÁTICA E ELEGÂNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA
Origem, Grammatica, e Elegancia da Lingua Portuguêza / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 68
fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 139, incluindo o índice + 2 fls. em branco inums.; 2.º [332 x
215 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. moderna com lombada e cantos de pele. Pastas de papel de fantasia. Ferros a ouro
na lombada.

“Pensando eu no grande descuido, que tem havido em o nosso Portugal, na applicação dos seos
Nacionaes ao estudo da lingua materna, talves por falta de huma arte filozofica, e methodica da
grammatica da mesma Lingua, me resolvi a offerecer ao publico este breve tratado [...]”.

33 - LAURINO, E. de
Rapport fait par Mons. E. de Laurino, vice Consul de S. M. très fidèle la reine de Portugal à Rostock sur la
cinquième assemblée des agriculteurs et des forestiers de Allemagne tenue à Doberan du 1.er au 8 7.bre 1841 /
[por] E. de Laurino .− Doberan, 1841 .− 1 fl. de rosto inum. + 57 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 2.º [333 x 207 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. em inteira de papel de fantasia.
Relatório escrito em francês.

34 - TAVARES, Manuel António
Defeza do Coronel Manuel Antonio Tavares, no Conselho Supremo de Justiça dos Negocios Militares / [por]
Manuel António Tavares .− Lisboa, 1795 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. de texto
inums. + 53 fls. de texto nums. a tinta + 8 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. de texto inum.; 2º [328 x 213 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de carneira com ferros a ouro nas pastas e lombada.
Manuel António Tavares, coronel de regimento de Infantaria de Angola, saiu ilibado das culpas
que lhe eram atribuídas, por sentença do Conselho Supremo de Justiça dos Negócios Militares
de 11-02-1795, sendo restituído ao seu posto por decreto régio de 7-04-1795.

35 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Apontamentos de Bibliografia da Historia de Portugal, e Espanha / [por] Joaquim Jose Ferreira Gordo .−
[S.l.], 1811 .− 4 fls. nums. a tinta, em romano, sendo os três primeiros em branco e o último servindo de
frontispício + 100 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 200 + 2 fls. em branco nums. a tinta, frente
e verso, de 201 a 204; 2º [320 x 215 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel de fantasia.
Apontamentos respeitantes aos séculos XVI a XVIII. Autógrafo.

36 - ÍNDICE DE DOCUMENTOS IMPRESSOS
Indice de documentos impressos / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 453 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em banco inum.;
2º [311 x 210 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada. Letra do séc. XVIII ou XIX.
Contém referências de documentos dos séculos XI a XVIII.

37 - VIDA DE SEBASTÃO JOSÉ DE CARVALHO E MELO

Vida de Sebastião Joze de Carvalho, e Mello, Primeiro Ministro, e Secretario de Estado dos Negocios do
Reyno, de El-Rey Dom Joze Primeiro, Conde de Oeiras, e primeiro Marquez de Pombal, Lugar Tenente do
mesmo Rey / [por] A...; [comentada por] Doutor Joze Joaquim Vieira Godinho. − [S.l.], 1781 e 1803 .− [1º
tomo:] 3 fls. em branco inums. + 2 fls. de rosto inums. + 217 fls. de texto nums., frente e verso, de 1 a 435 +
3 fls. de índices inums. + [2º tomo:] 209 fls. de texto nums. a lápis, incluindo 3 fls. de índices + 1 fl. inum. em
branco; 2.º [307 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas forradas de papel manchado.

38 - NOTAS OU CONTRADIÇÃO DE FACTOS QUE SE DEVERÃO JUNTAR À VIDA DO
ILUSTRÍSSIMO E EXCELENTÍSSIMO MARQUÊS DE POMBAL
Notas ou contradicção de factos, que se deverão a juntar a vida do Illustrissimo, e Excellentissimo Marquezes
de Pombal. Tomo primeiro / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 349 fls. de
texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 244 e, daí em diante, a lápis, só na frente, de 245 a 698 + 1 fl. em
branco inum.; 2º [304 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado. Várias letras ou a
mesma letra proveniente de diferentes penas. No fl. final lê-se: “Fim de toda a Obra”.

39 - LIVRO PRETO DA SÉ DE COIMBRA
Livro Preto da Sé de Coimbra .- [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 210 fls. de texto nums. a tinta + 476 fls.
de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco nums. a tinta (477 e 478) + 11 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. de
texto nums. a lápis, frente e verso, de 1 a 8 + 4 fls. em branco inums.; 2.º [318 x 218 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel manchado já muito gasto. Ferros secos
na lombada.
Em latim. Cópia aparentemente do final do séc. XVIII. Sem indicação de copista.

40 - RAMALHO, António Joaquim da Costa
Auctores, e obras que se consultaram para o diccionario de Ramalho / [por] Ramalho .− [S.l., séc. XIX] .− 3
fls. em branco inums. + 114 fls. de texto nums. a lápis. + 3 fls. em branco inums.; 2.º [315 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina. Pastas forradas de papel de fantasia. O título figura no
rótulo da lombada.
Relação das obras consultadas por Ramalho. Cf. manuscritos n.os 29, 30 e 31 da Série Azul.

41 - HOEFER, Frederico Adão Carlos

(1822-...)

Por que alterações e transformações passárão as letras da lingua latina quando dellas se formou a lingua
portugueza? Ensayo etymologico offerecido aos cultores da lingua / [por] Carlos Hoefer .− [Rio de Janeiro,
1869] .− 3 fls. em branco inums. + 21 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 42 + 1 fl. de
bibliografia inum.; 2.º [316 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. em papel manchado. Fls. em papel pautado. Letra do séc. XIX.

“Ha dez annos que exerço nesta minha patria adoptiva a profissão de ensinar, alem de materias
elementares, linguas antigas, e modernas...”. Obra publicada no Catalogo supplementar do
Gabinete portuguez de leitura do Rio de Janeiro, de acordo com Inocêncio (IX, p. 397-398).

42 - BROTERO, Félix de Avelar

(1744-1828)

Annotações e Additamento a alguns artigos das memorias do Dr. João Antonio Dalla Bella sobre as oliveiras
e aos do Dr. Vicente Coelho de Seabra, e Ant.º Soares Barbosa / [por] F. de Avelar Brotero .− [S.l., s.d.] .− 3
fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 127 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [307
x 213 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado.

43 - COSTA, Veríssimo António Ferreira da

(1774?-1842?)

Diccionario Militar que comprehende os termos militares propriamente ditos, pertencentes a todas as Armas
do Exercito − Nomenclatura dos Instrumentos belicos, e termos usados na fortificação, Minas, sitios de
Praças, e na guerra − Molestias, partes, e sinais dos cavallos − Armamento, Fardamento, petrechos, utensilios,
munições de boca, e guerra − Armas, Maquinas, instrumentos, com que os antigos fazião a guerra / [por]
Veríssimo Antonio Ferreira da Costa .− [Lisboa], 1826 .− 4 fls. de texto inums., incluindo o rosto, a
introdução e a lista de abreviaturas + 201 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso, de 2 a 395; 2.º [305 x 212
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel de fantasia. Texto a duas colunas.
Na introdução, o autor justifica a sua obra do seguinte modo: “Os militares mores portuguezes,
tendo muitos livros precizos para a sua instrucção, já nacionaes, já estrangeiros, só lhes falta
hum Diccionario militar, onde recorrão, os que não tem conhecimentos regulares, para
entenderem os livros, que leram, e nelles encontrem termos technicos militares”.
Na primeira página do texto do dicionário figura o título “Diccionario Militar ou Colecção
Alphabetica de todos os termos usados na Arte da Guerra”.

43/1 - PINTO, Joaquim José Pereira
Diario Nautico de Joaquim Jozé Pereira Pinto seguindo viagem de Lisboa para Pernambuco no Navio
denominado N. S. da Graça, Rezolução / [por] Joaquim Jozé Pereira Pinto .− [S.l., s.d., 1795?] .− 2 fl. em
branco inums. + 75 fls. de texto nums. a lápis + 2 mapas em estendido, inums. e intercalados no texto + 2 fls.
em branco inums.; 2.º [309 x 210 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel de fantasia.
Roteiro de navegação e descrição de viagem, que teve início em 16-12-1794, com chegada à
ilha de Itamaracá em 12-02-1795, partida de Recife em 25-02-1795 e chegada a Lisboa a 6-061795. Contém dados referentes a rotas, cálculos de longitude, derrotas, variações da agulha,
ventos, etc. No rosto, a indicação de ter sido oferecido à Real Academia da Marinha.

44 - CARNEIRO, Pero de Alcáçova
Relaçoens de Pero de Alcaçova Carneiro Conde de Idanha do tempo que elle e seu pay servirão de
Secretarios / [por] Pero de Alcáçova Carneiro .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 302 fls. de texto

nums., frente e verso, de 1 a 604 + 2 fls. em branco inums. + 15 fls. de índices nums., frente e verso, de 1 a
29 + 3 fls. em branco inums.; 2º [303 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado.
Colecção de memórias acerca de factos sucedidos durante os reinados de D. Manuel I, D. João
III e D. Sebastião.

45 - COLÉGIO DOS PORCIONISTAS
Papeis varios pertencentes ao Collegio dos Porcionistas que fez o Cardeal D. Henrique em Evora .- [Lisboa,
Almeirim, Évora, etc.], 1562-1576 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de frontispício inum. + 84 fls. de texto
nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [306 x 213 mm].
CÓDICE [Originais e treslados]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado. No
rótulo da lombada, lê-se: “Collegio dos Pencionistas...”.
“Neste masso estão papeis tocantes ao Collegio dos Porcionistas, que o Cardeal Iff.e D.
Henrique fez nesta cidade e durou alguns annos: e aos Collegiais que nelle se havião de
receber, aos officiaes do mesmo Collegio e privillegios de que gozavã.” Compreende 39 doc.:
provisões e alvarás assinados pelo Cardeal, treslados de provisões e alvarás régios, todos
referentes ao dito colégio.

46 - XENOFONTE
Expedição de Cyro à Asia Alta / [por] Xenophonte .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de texto inum. + 104 fls. de texto
nums. a tinta e a lápis, frente e verso, de 1 a 208 + 22 fls. de texto nums. a lápis + 18 fls. de texto nums. a
lápis + 3 fls. em branco inums.; 2.º [301 x 208 mm].
CÓDICE [Rascunho]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel manchado.
No verso do primeiro fl., uma anotação do Prof. José Leite de Vasconcelos, datada de 25-021920, atribuindo esta tradução ao P.e Joaquim de Fóios.

47 - RODRIGUES, Bernardo

(ca 1500-1561)

Historia da Praça de Arzila. Com a noticia das couzas que se passaram e[m] Africa desde o anno de 1508 até
1561 / [por] Bernardo Rodrigues .- [S.l.], 1561 .− 273 fls. de texto nums. a tinta + 3 fls. em branco inums. +
3 fls. com anotações a lápis e a tinta; 2º [303 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
“Composta por Bernardo Rodrigues Cavaleiro Africano dezejoso de se nam perder a fama dos
nobres feitos, e acontecimentos que nesta villa fizeram os nobres Capitaens Fidalgos e
Cavaleiros e Almocadens, e em alguns dos outros lugares de Africa”.
Publicado sob a direcção de David de Melo Lopes, por ocasião da comemoração do quinto
centenário da tomada de Ceuta, com o título Anais de Arzila: crónica inédita do século XVI.
Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 1915 (cota: ACL 12.91.11/1 e 2).

48 - PAULO, Marco; VENETO, Nicolau

Historia da India de Marco Paulo e o livro de Nicolau Veneto / [por] Marco Paulo; Nicolau Veneto .− [S.l.],
1502 .− 119 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 239 + 27 fls. de texto nums. a tinta, frente e
verso, de 240 a 293; 2.º [305 x 208 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada, com ferros a ouro na lombada. Cópia do séc. XIX. O
título e a data figuram na lombada.
Tradução em português.

49 - SOARES, Alexandre Augusto de Oliveira
Quadros Historicos da Medicina até á fundação da Monarchia Portuguesa / [por] Dr. Alexandre Augusto de
Oliveira Soares .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 71 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a
142, estando os três últimos em branco; 2.º [304 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel manchado. Oferecido pelo autor à
Academia Real das Ciências de Lisboa.

50 - COLECÇÃO DE CARTAS DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE EL-REI DE MARROCOS E ELREI DE PORTUGAL
Collecção de cartas de correspondencia entre El-Rei de Marrocos, e El-Rei de Portugal .- Marrocos, Ajuda,
1769-1796 .− 3 fls. em branco inums. + 112 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2.º [302 x 210
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel de fantasia.
Cartas escritas em árabe e em português, com as respectivas traduções. Tratam de assuntos
diplomáticos e económicos. No final encontra-se uma lista de presentes que a corte portuguesa
enviou ao Imperador Moley Soleiman.

51 - FUNDAÇÃO DO MOSTEIRO DE SANTO TEOTÓNIO DE VIANA
Fundação do Mosteiro de Santo Theotonio de Vianna. Parte 1ª / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de introdução
inum. + 3 fls. de índices inums. + 4 fls. em branco inums. + 388 fls. de texto nums. a tinta; 2º [305 x 215
mm].
CÓDICE [Original.]. Enc. antiga em inteira de pele manchada com ferros dourados na lombada. No final,
dois esboços do mosteiro.
Documentos originais e treslados, que vão do tempo de D. Afonso Henriques até ao reinado de
D. José.

52 - FUNDAÇÃO DO MOSTEIRO DE SANTO TEOTÓNIO DE VIANA
Fundação do Mosteiro de Santo Theotonio de Vianna. Parte 2ª / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 1
fl. de índices inum. + 3 fls. em branco inums. + 286 fls. de texto nums. a tinta + 3 fls. em branco inums; 2º
[293 x 208 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. antiga em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.

Como no códice precedente, este contém inúmeros documentos originais e treslados, relativos à
edificação do mosteiro.

53 - ARRAIS, Duarte Madeira

(?-1652)

Tratado Primeiro da Hypatrica Noticia Das Couzas Preter Naturaes em geral e Das Enfermidades Internas /
[por] Madeira Arrais .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de advertência inum. + 255 fls. de texto nums. a tinta, frente e
verso, de 1 a 509 + 3 fls. em branco inums.; 2º [303 x 203 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. antiga em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
O “Autor deste livro, foi Madeira Arrais que escreveo, hũ tomo do galico, este que he anatomia
do cavalo, era, a segunda parte. Como, diz a Biblioteca luzitana”.

54 - MEMOIRES D’UN VOYAGE AUX INDES ORIENTALES
Mémoires d’un voyage aux Indes Orientales / [S.a.] .− [S.l., séc. XVII] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de
título inum. + 326 fols. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 2º [304 x 190 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
No primeiro fl.: “Mémoires de ce que j’ai remarqué de plus considerable et de plus curieux
dans le voyage que j’ai fait aux Indes Orientales, après avoir quité le service de France sous le
regne de Louis XIV, en commençant d’écrire à Mangalor, Ville des Indes, située dans le
Royaume de Canara; avec un Recueil abregé que j’ai fait aussi pendant ma route, concernant
plusieurs Conquêtes que les Portugais ont faites dans les Indes sur la fin du dernier Siécle.”
Contém referências ao Rei D. Pedro II. Em francês.

55 - ROCHA, José Monteiro da

(1734 - 1819)

[Tratado de trigonometria] / [por José Monteiro da Rocha] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 24 fls. de
texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 48 + 127 fls. em branco nums. a lápis; 2º [310 x 213 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
Título em caracteres gregos. Texto em latim.

56 - MEMOIRE DE TOUT CEST QUI S’EST PASSEZ DE PLUS SECRET SOUS LE RÈGNE DU
ROY HENRY[...]
Mémoire de tout cest qui s’est passez de plus secret sous le Regne du Roy Henry, dans lequel on voit toutes
les intentions que ce Monarque a euë pendant le tem[p]s qu’il a été sur le trône de Portugal, fait par um
Sécrétaire du premier Ministre de ce Prince / [S.a.] .− [S.l.], 1580 .− 1 fl. de título inum. + 215 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [304 x 193 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
Refere-se à política de bastidores da sucessão do trono de Portugal em 1579-1580.

57 - ORDENAÇÕES DEL REI D. DUARTE
Ordenações del Rei D. Duarte .− [S.l., s.d.] .− 4 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 304 fls. de
índice e de texto nums. a tinta + 2 fls. de suplemento dos índices nums. a romano + 2 fls. em branco inums.;
2º [306 x 214 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas forradas de papel azul já muito gasto. Ferros
dourados na lombada.

58 - SILVEIRA, D. Manuel Lobo da
Noticias dos Estados da India, extrahidas de vários Livros, e Papéis Manuscriptos, sendo Vice Rey dos
mesmos D. Manuel Lôbo da Sylveira, por ordem do Dez.or Luiz Affonso Dantas no anno de 1727 / [por] D.
Manuel Lobo da Silveira .− [S.l.], 1727 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 334 fls. de texto
nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.: 2.º [303 x 211 mm].
CÓDICE. [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho.
“Dom Manoel Lobo da Sylveira filho de D. Rodrigo da Sylveira primeiro Conde de Sarzedas
no anno de 1649 passou á India onde viveo athe o anno de 1708; teve a coriozid.e de escrever
em diarios quasi todas as couzas de q[ue] teve noticia assim publicas como particulares
sucedidas no seu tempo desde o anno de 675 athe o fim da sua vida, [...] tendo noticia destes
livros o S.r V. Rey João de Saldanha da Gama, ordenou ao Dez.r Luis Aff.o Dantas genro e
herdeiro do d.º D. Manoel Lobo, em cujo poder estão os ditos livros, q[ue] mandasse tresladar
todas as noticias publicas q[ue] delles constassem”.
Verifica-se uma certa continuidade entre o presente códice e os diários com as cotas n.º 496 e
seguintes da Série Azul.

59 - SOUSA, Joaquim Baptista de
Memoria sobre as Caldas de Lafoens / [por] Dr. Joaquim Baptista de Sousa .− Vouzela, 1823 e 1827 .− 3 fls.
em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 69 fls. de texto nums. a tinta, estando os dois últimos em branco +
1 planta em estendido; 2.º [300 x 210 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina: Pastas de papel manchado.
O autor era médico do Hospital do Banho em Vouzela. Nos fls. 60-67 encontra-se uma
“Segunda Memoria sobre as Caldas de Lafões e sua origem vulcanica”, datada de Vouzela,
1827. A planta corresponde ao hospital das Caldas do Banho ou de S. Pedro do Sul ou de
Lafões, levantada em 1816 por I. F. Farinha e copiada por I. B., em 1820. Assinado.

60 - RIBEIRO, José Gregório
Auto do Tombo que por Alvará de Sua Magestade que Deos guarde faz o Doutor Jozé Gregorio Ribeyro em
todas as terras, e coutadas pinhaes bravos, e mansos pertencentes ao dito Senhor / [por] Doutor José Gregório
Ribeiro .− [Leiria], 15-09-1752 .− 2 fls. em branco inums. + 95 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. de índices
inums. + 2 fls. em branco inums.; 2º [300 x 210 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada.
Tombo mandado fazer por alvará régio de 21-07-1751: “Eu El Rey faço saber aos que este meu
Alvará virem que sendo-me prezente os descaminhos que há na Administração dos pinhaes de

Leyria, e Engenho da Madeira, sendo a principal cauza delles, os defeitos do Tombo dos
referidos pinhaes e a falta de regimento para os ofissiaes, e pessoas que me servem no dito
engenho [...]”.

61 - POMBAL, Marquês de

(1699-1782)

Obras do Illustr.mo, e Ex.mo Senhor Sebastião Jozê de Carv.º e Mello, Marques de Pombal, do concelho de S.
Magestade, Ministro, e Secretario d’Estados Negocios do Reino / [por] Marquês de Pombal .− Lisboa,
Pombal, [1777-1778] .− 319 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [300 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele e ferros a ouro na lombada. Pastas de papel de fantasia
já muito gasto.
Contém:
- Três súplicas do Marquês de Pombal dirigidas à Rainha D. Maria I .− Fls. 2-125;
- “Observaçoes secretissimas do Marques do Pombal Sebastição Jozê de Carv.º e Mello
sobre a collocação da Estatua Equestre de Sua Magestade o Snr. Rey D. Jozê 1.º de
Glorioza Memoria” .− Fls. 126-154;
- “Collecção de Dezasete Cartas Tocantes ao Reinado do Snr. Rey D. Jozê 1.º de Glorioza
Memoria as quaes vertidas do Inglez Por *** Se offerecérão Ao Ex.mo Marques do Pom.bal
Ministro, e Secretario de Estado do mesmo Senhor” .− Fls. 155-278.
- “Compendio Histórico do Juizo que tenho formado das dezacete Cartas Estampadas No
anno proximo passado de 1777. Em Londres No idôma Inglez e recebidas nesta Villa do
Pombal nos principios de Janeiro do prezente anno de 1778” .− Fls. 274-319.

62 - COLECÇÂO DE ALGUMAS CORTES QUE SE FIZERAM NA CIDADE DE LISBOA
Collecção de algumas cortes que se fizerão na cidade de Lisbôa .− Lisboa, 1668, 1674, 1697-1698 .− 1 fl. em
branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título + 347 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; 2º [291 x 200 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro nas pastas e na lombada.
O livro das Cortes de 1668 serviu no Estado da Nobreza de 20 de Janeiro de 1674, em que foi
jurada a Princesa D. Isabel. As Cortes de 1-12-1697 são mais conhecidas por Congresso da
Nobreza e foram constituídas por 31 congressos, ocorridos entre 7-12-1697 e 30-04-1698.

63 - BICHO, Constantino de Santa Margarida de Cortona
Index de todos os papeis e livros, que se achão no archivo do convento de N. Senhora de Jezus de Lisboa da
Provincia da 3ª Ordem da Penitencia: não só respectivos ao mesmo Convento, aos mais, e Colegios dela, mas
tambem á mesma Provincia. E o fez por Ordem de seus Superiores Fr. Constantino de Santa Margarida de
Cortona Bicho o mais humilde, e indigno filho da mesma Provincia, e natural da Vila da Figueira em 1779 /
[por] Fr. Constantino de Santa Margarida de Cortona Bicho .− Lisboa, 1779 .− 1 fl. em branco inum. + 200
fls. nums. a tinta, sendo 70 fls. de texto e os restantes em branco + 25 fls. em branco nums. a lápis; 2º [298 x
208 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.

64 - LIVRO DE VÁRIOS PAPÉIS MANUSCRITOS

Livro de varios papeis manuscriptos. Tomo primeiro / [S.a.] .− Lisboa, 1689-1734 .− 3 fls. em branco inums.
+ 1 fl. de título inum. + 6 fls. de índices inums. + 1 fl. em branco inum. + 330 fls. de texto nums. a tinta + 5
fls. em branco inums.; 2º [293 x 209 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. do séc. XVIII em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada.
Este manuscrito é, na realidade, um copiador de documentos diversos: cartas, decretos, alvarás,
etc., muitos deles dirigidos ao Estribeiro-mor do Reino. Contém, entre outros documentos:
- Rellação da jornada que fez o Doutor Gregorio Pereira fidalgo xhanceller do estado da India,
e do Cons.º de Sua Mag.de hindo por embaixhador a El Rey da Percia. Conthem nella os
sucessos da viagem do mar, as disposições e negoceaçoens que fez na ditta embaixada sendo
mandado della pello Ex.mo Senhor Conde de Villa Verde Vise Rei do estado da India no anno
de mil seissentos e noventa e seis .− Fls. 156-187.
- Memoria da origem, preeminencias, e exercicios dos capitaes da Guarda de todos os Principes
da Europa, principalmente dos da Guarda de Cavallo .− Fls. 225-234.
- Memoria Historica dos Bispos de pouca idade .− Fls. 235-243.
- Instrução que D. João da Silva [4º] Conde de Portalegre vindosse de Madrid p.ª este Reino
por mandado del Rey D. Felipe 2.º deixou a seo filho D. Diogo da Silva [5º Conde] que na
Corte ficava, e depois lhe sucedeo na Caza .− Fls. 260-276.
- Copia do Testamento politico e christão do Serenissimo Princepe D. Theodozio .− Fls. 276285.

65 - MENDANHA, Francisco José Caldeira Soares Galhardo de
Libello Famozo por acção de lezão enormissima diz como Author Francisco Joze Caldeira Soares Galhardo
de Mendanha contra os R. R. o Ex.mo Marquez de Pombal e a Ex.ma Marqueza sua Mulher por este e por
milhor modo de Direitto / [por] Francisco Joze Caldeira Soares Galhardo de Mendanha .− [S.l., s.d.] .− 1 fl.
em branco inum. + 200 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [295 x 205 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele. Pastas forradas de papel de fantasia. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Compreende três partes, sendo a primeira o “libello”, a segunda a “contrariedade” [ou réplica]
do réu Marquês de Pombal e, a terceira, seis apensos relativos à “contrariedade” em que é feita
a apologia da carreira pública do Marquês e se descreve a situação política e económica de
Portugal durante o reinado de D. José I. Também descreve os bens de que se compunha a sua
casa e respectivos rendimentos.

66 - COMPROMISSO DA DEVOTÍSSIMA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MADRE DE
DEUS
Compromisso da Devotissima Congregação de Nossa Senhora Madre de Deos sita no real Convento de S.
Francisco da Cid.e Ordenado Pelo Perfeito, e mais Irmãos da Meza q[ue] servem no anno de 1760.- Lisboa,
30-11-1760 .− 1 fl. em branco inum. + 8 fls. de texto nums. a tinta, a romano, incluindo o rosto e a introdução
+ 39 fls. nums. a tinta, sendo 37 de texto e 2 em branco; 2º [296 x 200 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Corte das folhas
também a ouro.

67 - COUTO, Diogo do

(1542-1616)

Dequada decima da histori[a] da India feita por Dioguo do Couto coronista mor da Asia, que comtem o fim
do governo de Fernão Teles os tres Annos ho Vizorei dom Francisco Mascarenhas hu[m] dos governadores
que despois foi do Reino de Portugal he capitão Mor dos ginetes de sua Megestade. E capitão de Sua guarda
& os tres Annos do governo de Dom Duarte de Meneses / [por] Dioguo do Couto .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em
branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 470 fls. de texto nums. a tinta + 10 fls. de índices nums. a lápis + 2 fls.
em branco inums.; 2º [294 x 200 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele. Ferros secos nas pastas e a ouro na lombada.
Esta obra, que cobre os anos de 1581 a 1588, foi publicada em duas partes com o título Da
Asia de Diogo de Couto: dos feitos, que os Portuguezes fizeram na conquista, e descubrimento
das terras, e mares do Oriente. Decada decima. Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1788
(cotas: ACL 11.7.12 e 11.4.13).

68 - POMBAL, Marquês de

(1699-1782)

Colleção de cartas do Illus.mo e Ex.mo Marques de Pombal, Ministro e Secretario de Estado do Senhor Rey D.
José Primeiro de Saudosa Memoria / [por] Marquês de Pombal .− Pombal, 1777-1778 .− 1 fl. de rosto inum.
+ 230 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [288 x 200 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com ferros a ouro na lombada de pele. Pastas forradas de papel de fantasia. Ex-libris
do Marquês de Angeja.
Contém:
- Carta 1ª ou copia do Aviso quese dirigio ao Marquez de Pombal, sobre Noventa mil
crusados que este devia ao Conde de Valladares .− Fls. 1-2;
- [Dez cartas do Marquês dirigidas, principalmente, a seu filho, o 2º Conde de Oeiras] .− Fls.
3-45;
- Falla Publica que [...] recitou na Salla dos Autos da Universidade de Coimbra, pela
gloriosa Reforma da mesma .− Fls. 46-50;
- Tratado Juridico .− Fls. 51-125;
- Quatro “apologias” em que se justifica de acusações que lhe levantaram .− Fls. 126-183;
- Jesuita errante .− Fls. 184-230.

69 - ALORNA, Marquês de
Relação individual dos Carceres, que se formarão neste Forte da Junqueira, situado na Praia junto ao Tejjo,
entre a Corte de Lisboa, e o sitio de Bellem, onde se contão os apertos, angustias, e deshumanidades, ou
asprezas, com q[ue] são tratadas as pessoas nelle enserradas pelo Ministerio do Marques de Pombal:
Sebastião Joze de Carvalho, e Mello, as quaes se achão a cargo do Dezembargador Joze Antonio de Oliveira
Machado, escripta, e discripta pelo Marques de Alorna prezo no mesmo Forte / [por] Marquês de Alorna;
[cópia de] A.L.C. .− [S.l., s.d., mas copiado em 1790] .− 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. de índice inums. + 236
fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2.º [289 x 201 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele. Ferros a ouro na lombada. Pastas forradas de papel de fantasia
já muito gasto. Ex-libris do Marquês de Angeja.

A este célebre panfleto, que descreve o forte da Junqueira e refere a situação dos presos, seguese uma “Contestação de Embargos” que diz respeito à “cauza dos Tavoras” (fls. 87-236). Cópia
de 1790, por A.L.C. (António Lourenço Caminha).

70 - VEIGA, Tomé Pinheiro da

(1571-1656)

Memorias de Tome Pinh[eiro] / [por] Tomé Pinheiro .− [S.l., s.d.] .− 7 fls. de introdução nums. a lápis + 289
fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums. + 44 fls. de texto nums. a tinta; 2.º [291 x 208 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
Contém, além do proémio, da dedicatória a Fr. Pantalião Jorge Calepino e de uma “Protestação
do Autor”, Preludio das solemnidades q[ue] precederão na Somana Sancta de 1605 (fls. 1-8);
Philipestrea (fls. 9-125); Segunda Parte que Trata da Pratica do Prado e Baratilho
Quotidiano: Pratilogia (fls. 126-249); Terceira parte. Pincigraphia, ou discripção, e Historia
natural e moral de Valledolid (fls. 250-289). No final, a cópia do Diario escrito ao Conde de
Villa Verde pello Princepe Senescal de Legni, Marquez de Arronches. Anno de 1692.

71 - LIVRO DAS VISITAS DA IGREJA DE S. ROMÃO
Livro das visitas da Igreja de S. Romão / [por vários visitadores] .− [Montemor-o-Novo], 1583-1836 .− 224
fls. de texto nums. a tinta, faltando os 4 primeiros; 2º [293 x 210 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele e com ferros a ouro na lombada. Fls. rubricados. Começa no fl.
5, que está em branco. No fl. 6 figura o título, em letra posterior. Os fls. 7-14 e 157-223 estão igualmente em
branco.
Contém três documentos impressos: uma pastoral de Fr. Miguel de Távora, Arcebispo de
Évora, de 12-01-1742, e duas Letras do mesmo arcebispo, de 18-11-1745 e 13-03-1749, dando
a conhecer decretos papais. No texto das visitações (fls. 16-156) observam-se saltos de
numeração, além de fls. em branco intercalados. No último fl encontra-se o fecho, assinado
pelo P.e José Pereira e datado de 5-07-1753.

72 - MENESES, D. Aleixo de

(1559-1617)

Vidas e exemplos dos servos de D[eus] da ordem de nosso padre Sancto Agostinho da Provincia de Portugal
de q[ue] há mais noticia composta pello Illustrissimo e Reverendissimo Snr Dom frey Aleixo de Meneses
Arceb[ispo] de Goa, Primaz e g.or da India dirigido aos padres e irmaos da dita ordem da mesma Provincia de
Portugal / [por] Dom Frey Aleixo de Meneses .− Goa, 16-06-1604 .− 212 fls. de texto nums. a lápis; 2º [284 x
200 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada, com ferros a ouro na lombada. No fl. de rosto figura a
seguinte indicação: “Da Livr.ª da Graça de Lx.ª”. A numeração original, a tinta, contém erros.

73 - MEMÓRIAS DOS REIS E DO REINO DE PORTUGAL
Memorias dos Reys e do Reyno de Portugal / [por diversos autores] .− [Vários locais, séc. XV-XVIII] .− 6
fls. de texto nums. a tinta, a romano + 365 fls. de texto e índices, nums. a tinta + 4 fls. em branco inums.; 2º
[290 x 200 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas forradas de papel de fantasia da época
já muito gasto.
Estes documentos poderão ser complementados com os dos manuscritos 307 e 308 da Série
Azul. Contém, de acordo com o índice:
1 – Memorias Historicas de El Rey Dom Affonso o V.
a) Carta q[ue] escreveu Dom Lopo de Almeida a El Rei quando hia acompanhando a
Imperatriz sua Irmaã na jornada de Roma .− Fls. 3-4v.
b) Outra carta do mesmo D. Lopo sobre a mesma materia .− Fls. 4v-9v.
c) Outra carta do mesmo D. Lopo sobre a mesma materia .− Fls. 9v-13v, seguindo-se
ainda outra carta sobre a mesma matéria nos fls. 13v-15.
d) Carta q[ue] escreveu El Rey Dom Affonso quinto a Dom João da Silveira Barão
de Alvito [para que se aparelhasse para a jornada da Turquia] .− Fls. 15-16v.
e) Carta q[ue] escreveu Fernando Pulegar a El Rei D. Affonso o 5.º quando El Rei
pertendeu entrar com armas em o Reino de Castella .− Fls. 16v-21.
f) Carta q[ue] escreveu o Duque de Bragança Dom Fernando a El Rei D. Affonso o
5.º em resposta de hu[m]a q[ue] o ditto S.r lhe tinha escritto ácerca de varias
couzas .− Fls. 21-22v.
g) Cartas q[ue] escreveu o Duque de Bragança Dom Fernando a El Rei Dom
Affonso o 5.º sobre a precedencia de Dom João filho do Marquez de Villa Real, e
Dom Affonso filho de Dom Fernando de Cascaes .− Fls. 22v-23v.
h) Carta q[ue] escreveu El Rei Dom Affonso quinto estando em França a Gonçallo
Vaz de Castello Branco primeiro Governador da Caza do Civel em Lisboa .− Fls.
23v-25v.
i) Carta q[ue] escreveu o Duque de Bragança Dom Fernando a El Rei Dom Affonso
o 5.º sobre o cazamento da Excelente Senhora .− Fls. 25v-26v.
j) Carta q[ue] escreveu El Rei Dom Affonso o 5.º estando em França ao Conde de
Villa Real .− Fls. 26v-28.
k) Carta q[ue] escreveu El Rei Dom Affonso o 5.º a seu sobrinho o Conde de
Guimarães ácerca de varios particulares da sua caza .− Fls. 28-29.
l) Carta q[ue] escreveu El Rei Dom Affonso o 5.º de sua propria mão a Gomes Eanes
de Azurara seu cronista mor .− Fls. 29-30.
m) Regimento q[ue] se fez para o governo do Reino na menoridade de El Rei Dom
Affonso o 5.º e regencia do Infante D. Pedro seu tio .− Fl. 31-38.
n) Memoria q[ue] se achou por morte do Prior do Crato Dom Vasco de Ataide, de
algu[m]as acções de El Rei Dom Affonso o quinto e de varias mercez q[ue] fez .−
Fls. 38v-45.
o) Carta q[ue] escreveu D. Affonso o 5.º estando em França ao Principe D. João seu
filho .− Fl. 25v.
2 – Memorias Historicas de El Rey D. João o II.
a) Poder q[ue] deixou El Rei D. Affonso o 5.º a El Rei D. João o 2.º quando intentou
entrar em Castella .− Fls. 51-52v.
b) Palavras q[ue] disse El Rei D. Affonso o 5.º a El Rei D. João o 2.º quando entrou
o governo .− Fls. 52v-53.
c) Poder q[ue] deu o Principe D. João a sua mulher quando partio para Castella a
ajudar a seu Pai D. Affonso 5.º .− Fls. 53v-54.
d) Treslado das primeiras Cortes q[ue] fez El Rei D. João o 2.º de q[ue] emanaram
grandes graças .− Fls. 54-56v.
e) Sentença q[ue] se deu contra o Duque de Bragança D. Fernando .− Fls. 56v-62v.
f) Tratado q[ue] fez o P.e Paulo sobre a morte do Duque de Bragança, o qual mandou
á Duqueza sua mulher .− Fls. 62v-84.

g) Carta q[ue] mandou El Rei D. João o 2.º ao Conde da Feira, quando foi a prizão
do Duque de Bragança .− Fls. 84v-85.
h) Inquirição q[ue] mandou tirar o mesmo Rei por Morte do Duque de Vizeu, feita
em Setuval anno de 1484 .− Fls. 85-90.
i) Sentença q[ue] se deu pelo Cardeal D. Henrique, e seus Ministros ao Bispo de
Evora estando prezo no castello de Palmella, por ter parte na conjuração de El
Rei D. João o 2.º, e ao Duque de Vizeu, pedindo o Procurador da Coroa fosse
relaxado á justiça secular para ser castigado .− Fls. 90-91.
j) Carta, q[ue] escreveu a S.ra D. Brites a El Rei D. João o 2.º seu genro sobre o q[ue]
se tinha determinado em cortes de haverem de entrar justiças nas terras dos
grandes .− Fls. 91v-93v.
k) Cortes, q[ue] El Rei D. João 2.º fez em Santarem sendo Principe Govern.or do
Reino .− Fls. 94v-100v.
l) Breve de Alexandre VI em q[ue] absolve El Rei D. João 2.º da excomunhão em
q[ue] tinha incorrido por prohibir q[ue] se andasse em mulas em prejuizo dos
clerigos .− Fl. 101.
m) Outro do mesmo .− Fls. 101v-102.
n) Outro de Julio II sobre o mesmo .− Fls. 102-103.
o) Carta q[ue] escreveu El Rei D. Affonso 5.º, estando em França, ao Principe D.
João .− Fl. 103-103v.
p) Carta q[ue] escreveu El Rei D. João 2.º a D. Diogo de Almeida, estando cercado
na Graciosa .− Fls. 103v-104.
q) Carta q[ue] escreveu o Cardeal D. Jorge da Costa a El Rei D. João o 2.º .− Fl.
104-106v.
r) Outra do mesmo [estando em Roma, a El Rei, dando-lhe os pezames da morte do
Principe D. Affonso seu filho] .− Fl. 106v-110v.
s) Carta q[ue] escreveu de Roma o Cardeal D. Jorge da Costa á Rainha Dona Leonor
na morte de seu filho D. Affonso .− Fl. 110v-112.
t) Apontamentos feytos pello mesmo Autor de algumas couzas q[ue] há a favor do
Duque D. Fernando acerca da sua morte .− Fls. 79v-83.
u) Ordem q[ue] deu a Infanta D. Brites p.ª o Juis da Villa de Moura p.ª entregar a
Fortaleza della á ordem de El Rey depois da morte de seu filho o Duque de Vizeu
.− Fls. 91-91v.
v) Carta q[ue] escreveo El Rey D. João o II a Ill.ma Infanta D. Brites sua sogra,
mandandolhe a dita Snra pedir o Mestrado de Aviz, p.ª seu filho o Snr. D.
Manoel Duque de Beja .− Fls. 93v-94.
w) Carta q[ue] de Roma escreveo o Cardeal D. Jorge da Costa á Princeza D. Izabel
quando foi a morte do Principe D. Affonso seu marido .− Fl. 112-112v.
3 – Chronica de El Rey D. Henrique, XVII Rey de Portugal .− Fls. 116-177.
4 – Memorias Historicas do Cardeal Rey .− Fls. 178-225.
a) Pratica q[ue] fez o Cardeal Infante Dom Henrique a El Rei Dom Sebastião quando
lhe entregou o governo do Reino .− Fls. 180-180v.
b) Reposta de El Rei ao Cardeal Infante .− Fls. 180v-181.
c) Papel q[ue] deu o Cardeal Infante a El Rei Dom Sebastião quando lhe entregou o
governo .− Fls. 181-184.
d) Varios successos q[ue] aconteceram despois q[ue] El Rei Dom Sebastião se
perdeu em Africa .− Fls. 184-188v.
e) Lembrança q[ue] o Reino de Portugal fez ao Povo nas Cortes celebradas em 1579
.− Fls. 188v-191v.
f) Pratica q[ue] fez Dom Antonio de Castello Branco nas primeiras Cortes q[ue]
celebrou o Cardeal Infante, e do mais q[ue] se passou .− Fls. 191v-196v.

g) Auto q[ue] fizeram os tres Estados do Reino, e o S.r Dom Antonio, e o Duque de
Bragança a El Rei Dom Henrique em o prim.ro de Julho de 1599 e do mais q[ue]
succedeu .− Fls. 196v-206.
h) Sentença q[ue] se deu contra o S.r Dom Antonio na cauza da sua legitimação .−
Fls. 206v-208v.
i) Varias couzas q[ue] succederam despois q[ue] se deu a sentença contra o Senhor
D. Antonio .− Fls. 208v-209v.
j) Carta q[ue] escreveu a El Rei Dom Henrique o S.r D. Antonio .− Fls. 209v-211v.
k) Varias couzas q[ue]succederam no Reino despois da carta q[ue] escreveu o S.r D.
Antonio .− Fls. 212-215.
l) Sentença em juizo de Malta a favor do Senhor D. Antonio .− Fls. 215-216v.
m) Segundas Cortes q[ue] mandou fazer El Rei Dom Henrique a 11 de Janeiro de
1580 .− Fls. 216v-217.
n) Pratica q[ue] fez Febo Moniz nas segundas Cortes q[ue] celebrou El Rei Dom
Henrique .− Fls. 217-222v.
o) Carta q[ue] escreveu Sebastião de Macedo estando para morrer El Rei Dom
Henrique .− Fls. 222v-224.
p) Carta q[ue] escreveu Dom Pedro de Menezes Marquez de Villa Real ao Cardeal
Infante D. Henrique .− Fls. 224-224v.
q) Carta q[ue] escreveu o Sumo Pontifice Pio quinto a El Rei D. Henrique .− Fls.
224v-225.
5 – Tractado da cidade de Portalegre e de suas antiguidades e fundação e Bispos q[ue] nella
rezidirão; e outras antigualhas e curiozidades: feyto pello Padre Diogo Pereyra Sottomayor
indigno Capellão em Santa Se da dita cidade .− Fls. 227-285v.
6 – Carta do Em.mo Cardeal Pereyra ao Secretario de Estado Diogo de Mendonça Corte Real .−
Fls. 288-292.
7 – Carta do Em.mo Cardeal Pereyra p.ª o P.e Henrique de Carvalho da Comp.ª de Jesus, sobre o
parecer q[ue] deu na cauza dos Religiosos de Cister com o dito Em.mo Cardeal .− Fls. 292v310.
8 − Carta do Cardeal Pereyra p.ª o Secretario de Estado Diogo de Mendonça .− Fls. 310v-313v.
9 – Assento de 11 de Julho sobre o q[ue] escreveo na carta antecedente o Cardeal Pereyra .−
Fls. 313v-315.
10 – Segundo Assento de 12 de Julho sobre o mesmo assumpto .− Fl. 315-315v.
11 – Carta do Secretario de Estado Diogo de Mendonça p.ª o Benef[iciado] Antonio Baptista .−
Fls. 315v-316.
12 – Segunda carta do Secretario de Estado Diogo de Mendonça p.ª o mesmo Benef[iciado]
Ant.º Bap.ta .− Fl. 316-316v.
13 – Voto do Dez.or Belchior do Rego .− Fl. 317-317v.
14 – Voto de Paulo de Carvalho .− Fls. 317v-320v.
15 – Segundo papel do mesmo Arcipreste .− Fls. 320v-326.
16 – Carta escrita pello Arcebispo de Evora D. João de N. Sr.ª da Porta aos Parocos geralm.te
por toda a Dioceze .− Fls. 327-328.

17 – S[entença] q[ue] Proferio o mesmo Em.mo Arcebispo, dispensando no impedim.to q[ue]
tinha o Em.mo Conde de Vimieyro p.ª poder casar com sua Prima a Ex.ma Sr.ª D. Teresa de
Mello [Breyner] .− Fls. 328-330.
18 – Decreto por q[ue] S. Mag.de houve por escuzo do seu Serviço o chanceller Manoel Gomes
de Carv.º depois delle ter respondido sobre o assento q[ue] no Dez.º do Paço se tomou a
cerca do Recurso interposto na causa de esponsaes .− Fls. 330-330v.
19 – Carta do Bispo de Miranda D. Fr. Aleyxo de Miranda escrita ao P.e Ant.º P[ereira] da
Congregação do Oratorio de Lx.ª, em resposta da q[ue] este lhe tinha escrito, mandandolhe
o seu livro, sobre as dispenças na ocazião do rompm.to com Roma intitulado = Tentativa
Theologica .− Fls. 331-332.
20 – Carta q[ue] o S.r D. Gaspar Arcebispo Primaz mandou escrever ao mesmo P.e na mesma
ocazião [e cópia da carta que o Bispo de Elvas D. Lourenço de Alencastro escreveu ao
mesmo Padre na mesma ocasião] .− Fl. 332-332v.
21 – Carta q[ue] o Bispo de Leyria D. F.r Miguel de Bulhões e Souza escreveo ao mesmo P.e na
mesma ocazião .− Fls. 333-334.
22 – Carta escrita pello R.do P.e D. Abbade da Trapa ao R.do P.e Lagruere da Congregação da
Missão, rezid[ente] na sua casa de Lx.ª .− Fls. 334-337.
23 – Carta q[ue] escreveo o Gov.or de Angola D. Francisco Inocencio de Sousa Cout[inho] ao
Missionario q[ue] foi mandado p.ª as terras Potentado Hollo .− Fls. 337-338.
24 – Sentença com q[ue] o Bispo de Elvas D. Lourenço de Alencastro, dispensou a D. Joze
Pedro da Camara Coronel do Regim.to da cavalaria de Olivença p.ª casar com sua cunhada
[D. Ana] Joaquina [de] Saldanha .− Fls. 338-339.
25 – Copia da 2.ª carta q[ue] o P.e Ant.º Pr.ª da Congregação do Oratoio de Lix.ª escreveo ao
Bispo de Miranda D. F.r Aleyxo de Miranda, sobre a tentativa theologica .− Fl. 339-339v.
26 – Resposta á carta assima .− Fls. 339-342v.
27 – Petição q[ue] derão a S. Mag.de os parentes de João Pedro de Mendonça .− Fls. 342v-343v.
28 – Decreto de S. Mag.de em consequencia da petição acima .− Fls. 343v-344.
29 - Petição q[ue] fes a S. Mag.de hua mulher [D. Isidora Inocência Joaquina de Mendonça]
queixandose do engano q[ue] lhe tinha feyto D. Diniz de Almeyda .− Fls. 344-346.
30 – Decreto em consequencia da petição acima .− Fls. 346-347.
31 – Carta de S. Mag.de escrita ao Vigario do Conv.to de S.ta Cruz de Coimbra .− Fls. 347-350].
32 – Pastoral do Bispo do Porto porq[ue] prohibe de confessar e [pregar] os P.es da
Congregação de S. Philippe Neri e do mais q[ue] nella se conthem .− Fl. 350v-351v.
33 – Carta de S. Mag.de escrita a Universidade de Coimbra .− Fls. 352-353.
34 – Carta de S. Mag.de escrita ao Cabido da Se de Coimbra .− Fls. 353v-354v.

35 – Copia de hua carta de S. Mag.de escrita ao Gov.or e Cap.am General das Ilhas dos Açores
sobre exorbitancia de jurisdicção .− Fls. 354v-356.
36 – Eddital do Sennado p.ª se deitarem as barracas abayxo .− Fls. 356v-357.
37 – Primeyra Instrucção sobre as pessoas que S. Mag.de prohibe q[ue] sejão admitidas a entrar
nas Audiencias publicas .− Fls. 357v-358v.
38 – Segunda Instrucção do q[ue] os ditos Porteyros devem observar em todos os outros dias
do anno .− Fls. 358v-359v.
39 – Carta q[ue] o Govern.dor do Bispado de Coimbra escreveo ao Reytor do Collegio da Graça.
Fls. 360-361.
40 – Relação das exequias que em Janeiro de 1771 se fizeram ao Em.mo e R.mo Cardeal Paulo de
Carvalho e Mendonça .− Fls. 361v-363.
41 – Decreto do despacho e mercês q[ue] Sua Mag.de fes a Joaquim Ignacio da Cruz .− Fl. 363363v.
42 – Sentença de nullidade de matrimonio entre partes o Ex.mo Jose Fran.co Daun de Carvalho, e
a Ex.ma D. Izabel Juliana de Souza proferida pellos juizes especialm.te delegados p.ª este
cazo o Em.mo e R.mo Cardeal Saldanha Patriarcha de Lix.ª o Em.mo e R.mo Cardeal da Cunha
Inquiridor geral e o Ex.mo e R.mo Arcebispo de Tiro Nuncio Apostolico de S. Sanctid.e neste
Reyno por Sanctid.e o S.mo P.e Clemente 14 .− Fls. 364-365.

74 - MELO, D. Francisco Manuel de

(1611-1666)

Tacito Portuguez, ou Vida, e Morte, Ditos, e Feitos, do Senhor Rey Dom João Quarto, dividido em sete livros
/ [por] D. Francisco Manoel .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 2 fls. de títulos inums. + 295 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; [281 x 195 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel manchado.

75 - CASTRO, D. João de

(1500-1548)

Carta de D. João de Castro, sendo Governador da India para El Rey D. João o III. Dandolhe conta das couzas
daquelle Estado, e particolarm.te do cerco de Dio, que sustentou D. João Mascarenhas / [por] D. João de
Castro; [copiado por] J.J.G. .− Dio, 16-12-1546 .− 3 fls. em branco inums. + 2 fls. de título e rosto inums. +
118 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [287 x 194 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas forradas de papel manchado.

76 - TAROUCA, 4º Conde de

(1671-1738)

Cartas do Ill.mo e Ex.mo S.r Cônde de Tarôuca que faltavão nos livros que se achão já encadernados na livraria
/ [por] Conde de Tarouca .− Haia, 16-01-1719 a 6-12-1720 .− 1 fl. inum. com anotação a lápis, em letra
posterior + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 96 fls. de texto nums. a tinta; 2º [307 x 212 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele de origem. Ferros a ouro na lombada. Pastas de papel de
fantasia. Pertenceu provavelmente à biblioteca do Marquês de Angeja, mas como as pastas da encadernação
foram substituídas por outras de época recente, terá desaparecido o respectivo ex-libris.

77 - TAROUCA, 4º Conde de

(1671-1738)

Collecção das Cartas que o Ill.mo e Ex.mo Snr. Conde de Tarôuca João Gomes da Sylva escreveo a differentes
pessoas da côrte desde 3 de Janeyro de 1721 thé 13 de Dezembro de 1725. Tomo 5 / [por] Conde de Tarôuca
João Gomes da Sylva .− Haia, 3-01-1721 a 13-12-1725 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. +
229 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [304 x 212 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele de origem. Ferros a ouro na lombada e no rótulo. Pastas
substituídas por outras recentes de papel de fantasia. Pertenceu provavelmente à biblioteca do Marquês de
Angeja. No rosto, vem mencionado tratar-se do tomo 5, embora na lombada tenha a indicação de ser o
segundo tomo.

78 - TAROUCA, 4º Conde de

(1671-1738)

Cartas de officio do Conde de Tarouca estando na Haya escritas ao Secretario de Est.º Diogo de Mendonça
Corte Real, anno de 1710. Livro 1º / [por] Conde de Tarouca .− Haya, 27-06-1710 a 16-06-1711 .− 2 fls. em
branco inums. + 222 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 2 fls. em branco inums.; 2º [310 x 195
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Correspondência relativa às negociações de paz com a França.

79 - TAROUCA, 4º Conde de

(1671-1738)

Cartas do Conde de Tarouca sobre a negociassão da Paz no Congresso de Utrecht. Anno de 1711. Livro 2º /
[por] Conde de Tarouca .− Haia, 23-06-1711 a 29-12-1711 .− 1 fl. em branco inum. + 167 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [300 x 205 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.

80 - TAROUCA, 4º Conde de

(1671-1738)

Cartas do Conde de Tarôuca sôbre a negociassão da Paz no Congresso de Utrecht. Anno de 1712. Livro 3º /
[por] Conde de Tarouca .− Haia e Utrecht, 5-01-1712 a 20-12-1712 .− 1 fl. em branco inum. + 415 fls. de
texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 3 fls. em branco inums.; 2º [302 x 203 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
No final, um questionário feito por D. Luís da Cunha e respectiva resposta, bem como despachos
de Diogo de Mendonça Corte Real.

81 - TAROUCA, 4º Conde de

(1671-1738)

[Cartas do Conde de Tarouca sobre a negociação da paz no Congresso de Utrecht. 1713-1714. Livro 4º] /
[por] Conde de Tarouca .− Utrecht, 2-03-1713 a 27-12-1714 .− 1 fl. inum. com o título escrito a lápis em letra
posterior + 1 fl. em branco inum. + 518 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [302 x 210
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Contém várias cartas em tradução portuguesa, o texto do tratado castelhano (fls. 459-474), com
a sua tradução em português (fls. 474-488), seguindo-se cartas de diversas personalidades. O fl.
518 traz a indicação desta cópia ter sido feita em 1765.

82 - TAROUCA, 4º Conde de

(1671-1738)

Cartas do Illm.º, e Exm.º Snor. Conde de Tarouca Embaix.or de S. Mag.e Fidelissima nas Cortes de Olanda, e
Viena de Austria. 1º Tomo / [por] Conde de Tarouca .− Lisboa, Londres, Haia, Utrecht, 21-12-1706 a 23-121714 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. em branco inums. + 185 fls. de texto nums. a tinta
+ 3 fls. em branco inums.; 2.º [311 x 234 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Correspondência particular e oficial.

83 - TAROUCA, 4º Conde de

(1671-1738)

Cartas do Ill.mo e Ex.mo S.r Conde de Tarouca [nas cortes de Holanda e Viena de Áustria]. 2º Tomo / [por]
Conde de Tarouca .− Utrecht e Haia, 3-01-1715 a 3-09-1722; Viena, 22-04-1730 a 27-04-1735 .− 2 fls. em
branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. em branco inums. + 287 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em
branco inums.; 2º [307 x 233 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Uma grande parte desta correspondência é semi-oficial ou mesmo pessoal, excepto umas cartas
acerca do tratado de Utreque.

84 - OLIVEIRA, Custódio José de

(1771-1812?)

Grammatica da Lingua Grega. Escrita sobre o Methodo, mandado traduzir e imprimir por Authoridade Regia
na Reforma dos Estudos, para uso das Aulas destes Reinos / [por] Custodio Jose de Oliveira .− Lisboa, 1801
.− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 10 fls. de introdução nums. a tinta + 152 fls. de texto nums. a
tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [301 x 210 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele vermelha com ferros a ouro nas pastas e lombada. Corte das
folhas também a ouro. Armas reais nas pastas. Falta a folha de guarda do rosto.
“Posta em nova ordem e clareza, e addicionada com algumas Notas, e Observações, que a
experiencia, e exercicio da Cadeira desta Lingua tem mostrado proprias para mais facil
percepção, e progresso dos que se applicão ao estudo desta m.a Lingua, e da Latina”. A obra foi
mandada imprimir por aviso régio de 9-12-1801, conforme uma nota no verso do primeiro fl.

85 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Catalogo da livraria do Monsenhor Ferreira começado em Janeiro de 1807 / [por] Monsenhor Ferreira Gordo
.− [S.l., séc. XIX] .− 1 fl. de título inum. + 100 fls. de texto nums. a lápis + 30 fls. em branco nums. a lápis de
101 a 130 + 1 fl. em branco inum.; 2º [309 x 194 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de tela.
As folhas estão todas rubricadas com o apelido Gordo embora o catálogo ocupe somente as 100
primeiras. As obras, portuguesas e estrangeiras, num total de 3285, são sumariamente descritas
e as que foram adquiridas (cerca de 2 terços) têm o respectivo preço mencionado, que totaliza
3.677$080, verba muito importante para a época.

86 - AZEVEDO, Miguel de

(17... -18...)

Dialogos Chronologicos, Historicos, Alfabeticos, Panegyricos, Asceticos sobre os faustos principios e felizes
progressos da Ordem do Carmo calçado em Portugal entre hum Noviço da mesma Ordem e seu Mestre,
ordenados por Fr. Miguel de Azevedo, Eborense, chronista da mesma Ordem / [por] Fr. Miguel de Azevedo
.− [Évora], 2-05-1799 .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. de texto nums., frente e verso,
de I a IV + 1 fl. em branco inum. + 152 fls. de texto nums., frente e verso, de 1 a 303 + 2 fls. em branco
inums.; 2º [308 x 211 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. com lombada e cantos originais em pele manchada. Ferros a ouro na lombada.
Pastas modernas de papel de fantasia.
Cf. Inocêncio, I, p. XLIII; VI, p. 226.

87 - GRANGE, Monsieur de la
Phillipiques / [por] Monsieur de la Grange .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 60 fls. de texto nums.,
frente e verso, de 1 a 120, incluindo o rosto + 5 fls. em branco inums.; 2º [309 x 193 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele tingida de verde, com ferros a ouro nas pastas e na lombada. Corte
das folhas também a ouro. Ao centro das duas pastas, um brasão de armas encimado por uma coroa de conde.
Cinco Filípicas em verso contra Filipe de Bourbon, Duque de Orléans e Regente de França. O
autor ausentou-se do Reino e só a ele regressou depois da morte deste príncipe. Em francês.

88 - FORAL DA ALFÂNDEGA DA CIDADE DE LISBOA
Foral da Alfandega da Cidade de Lisboa / [dado por] D. Filipe I de Portugal .− Lisboa, 15-10-1587 .− 9 fls.
em branco inums. + 268 fls. de texto nums. a lápis + 9 fls. em branco inums.; 2º [313 x 214 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele com ferros secos. Pastas forradas de tela. Cópia
realizada no séc. XIX, com emendas e acrescentos a lápis.

89 - MOURA, Fr. José de Santo António

(1770-1840)

[Historia dos Soberanos da Mauritania] / [tradução de] Fr. José de S.to António Moura .− [S.l., s.d.] .− 1 fl.
inum. com o título escrito a lápis em letra posterior + 337 fls. de texto nums. a tinta + 8 fls. em branco
inums.; 2º [305 x 213 mm].
CÓDICE [Tradução original]. Enc. original muito danificada. Lombada e cantos de pele manchada. Pastas
forradas de papel de fantasia da época.
Fr. José de Santo António Moura, da Congregação da Ordem Terceira da Penitência, foi
mandado, em 1790, por D. Maria I, aperfeiçoar-se na língua árabe em Marrocos. Esteve em
Tânger até 1795, ano em que regressou a Portugal. Em Lisboa, empreendeu a tradução de um
livro intitulado, vulgarmente, Cartaz (cujo autor não indica), que trata da história dos soberanos
da Mauritânia. Além de uma introdução, de uma tabela de datas (eras cristã e muçulmana) e dos
índices, o texto é bilingue, escrito em duas colunas: à esquerda a versão portuguesa, à direita o
texto em árabe.

90 - CONSELHO DA FAZENDA
[Conselho da Fazenda] / [S.a.] .− [S.l., 18--] .− 204 fls. de texto nums. a tinta, estando os 3 primeiros e os 6
últimos em branco; 2º [309 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas forradas de papel de fantasia da época.
No fl. nº 4 encontra-se uma relação intitulada Epocas das Conquistas Ultramarinas de
Portugal. O manuscrito, consiste, na realidade, numa miscelânea de alvarás régios (do séc.
XVI) e de provisões do Conselho da Fazenda (dos séculos XVI a XIX) relativos ao despacho
na Casa da Índia, Alfândega Grande, Alfândega do Açúcar, etc.

91 - STOCKLER, Francisco de Borja Garção

(1759-1829)

Obras de Francisco de Borja Garção Stokler, Cavaleiro Professo na Ordem de Christo, Coronel agregado ao
Regimento de Artilheria da Corte, Secretario do Conselho Ultramarino e Socio da Academia Real das
Sciencias / [por] Francisco de Borja Garção Stockler .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto
inum. + 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 55 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a
109 + 7 fls. de texto inums., de diferentes tamanhos, entremeados no texto + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de
título inum. + 7 fls. de texto nums., frente e verso, de 1 a 13; 2º [305 x 210 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas forradas de papel. Ferros a ouro na lombada.
Texto com correcções e alterações da mão de Stockler.
Contém dois trabalhos encadernados juntamente, estando o segundo incompleto:
1 - Ensaio Historico, sobre a origem e progressos das Mathematicas em Portugal.
2 - Tradução de Stockler dos Esboços da historia do Homem, de Henrique Home de Kames.

92 - CONSTITUIÇÕES E LEIS DOS RELIGIOSOS DA CONGREGAÇÃO DA TERCEIRA ORDEM
DA PENITÊNCIA
Constituições, e Leis dos Religiozos da Congregação da Terceira Ordem da Penitencia do Serafico Patriarca
S. Francisco, nestes Reynos de Portugal, Algarve, e seos Dominios .− Lisboa, 1781 .− 3 fls. em branco inums.
+ 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 2 fls. de prólogo nums. a tinta, frente e verso, a romano, de I a
IV + 159 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 317 + 6 fls. de aprovação e índices nums. a tinta,
frente e verso, de 1 a 11 + 5 fls. em branco inums.; 2º [305 x 213 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de papel e pastas forradas de papel de fantasia.
Estas constituições foram realizadas na sequência do breve do Papa Pio VI, de 1780.

93 - MAGALHÃES, José António de Brito e
Obras Poeticas de Jozé Antonio de Brito e Magalhães. Livro 1º / [por] Jozé Antonio de Brito e Magalhães .−
Lisboa, Viana, [s.d.] .− 6 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 105 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls.
em branco inums.; 2º [304 x 208 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas forradas de papel de fantasia da época
já muito gasto.
Éclogas, romances, epigramas, décimas, elegias, sonetos, etc., dedicados a diversas
personalidade: Conde de S. Lourenço, Conde de Vilar Maior, Marquês de Marialva, Rei D.
Miguel, D. Rodrigo de Noronha, Capitão Valério, entre outros.

94 - BESSA, Manuel de

(1675-?)

[Papéis vários] / [por Manuel de Bessa et al.] .− [S.l., séc. XVII] .− 170 fls. nums. a lápis; 2º [298 x 215 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. em inteira de pele com emendas recentes. Ferros a ouro na lombada:
“Manoel de [B]esa”. Contém desenho aguarelado no fl. 9. No fl. 10v parece ter estado colada uma gravura, à
semelhança da que existe no fl. 16. Entre o fl. 89 e o 90 parece faltar uma parte do texto que corresponderia
aos “Sonhos”. Contém três fls. decorados com desenhos de plantas. Os fls. 52-65, 111-112, 115-141 e 167168 estão em branco.
Contém:
1 - Novela, ou Novelo de Amor Verdadeiro, pago, com Amor Falso, com Aparencias de Fino /
[S.a.].− [S.l., séc. XVII/XVIII] .− Fls. 1-51.
2 - Tratado da chiromancia ou filozomia da mão / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 66-110.
3 - [Pertences] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 113-114.
4 - Juramento que fes Dom Affonso Henriques no anno de 1152 sobre a vizão do Campo
doureque em q[ue] lhe apareseu Christo / [por] Dom Affonso Henriques .− Coimbra, 29-101152 .− Fls. 142-143.
5 - Romance a hũa Beata / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 144-144v.
6 - [Apontamento acerca da morte de D. Afonso VI, falecido em 1683] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .−
Fl. 145.
7 – [Apontamento sobre a morte de D. Maria Francisca Isabel de Sabóia, Rainha de Portugal,
falecida em 1683] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fl. 145.
8 - Treslado de carta q. escreveu o Moluco a El Rey Dom [Sebastião] estanto no campo [de
Arzila] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 145v-147.

9 - Carta que fes hum estudante a seu pay sobre lhe não mandar recovagem / [S.a.] .− [S.l., s.d.]
.− Fls. 147-147v.
10 - [Cópia de pareceres de Juízes e ouvidores dirigidos ao Conselho de Portugal em 1624] /
[S.a.] .− [S.l.], 1624 .− Fls. 147v-154.
11 - [Várias composições em prosa e em verso] / [S.a] .- Fls. 154-156v.
12 - [Profecia que se achou no anno de 1646 em huma sepultura em hum comvento de Napolles
donde se tinha emterrado hum monge de santa vida, o qual se achou incorruto dentro em hua
cayxa de chumbo. Com elle estavam escritas em hum papel estas palavras] / [S.a] .- Fls. 157.
13 - Seguemse outras prophecias de hu[m] irmitão santo de nossa Snar. de Monserrat q[ue]
faleseu no anno de 1634 / [S.a] .- [S.l., s.d.] .− Fls. 157-158v.
14 - Profesias de G.º Annes Bandarra q[ue] as fes em o anno de 1546 / [por] Bandarra .- [S.l.,
s.d.] .− Fls. 158v-166v
15 - Titolo das eras em que nascera[m] familiars de Manoel de Bessa [...] / [S.a] .- [S.l., s.d.] .−
Fls. 169v.
16 - [Receita para as sezões] / [S.a] .- [S.l., s.d.] .− Fls. 170.

95 - DOCUMENTOS E NOTÍCIAS REFERENTES A PERNAMBUCO
Documentos e Notícias referentes a Pernambuco / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. inum.
com o título em letra posterior + 8 fls. de índices inums. + 597 fls. de texto nums. a tinta, com plantas
intercaladas + 3 fls. em branco inums.; 2º [298 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com gravações a ferros secos nas pastas e lombada. Contém plantas
de portos e de fortalezas intercaladas no texto, em estendido, provavelmente originais.
Conjunto de cópias de documentos e de notícias várias relativas ao governo da capitania de
Pernambuco, no aspecto administrativo, económico, militar, etc., com descrições dos portos e
fortalezas das diferentes cidades, comércio, organização das frotas, rendimentos, direitos e
contratos, alfândegas, provedorias, organização administrativa e financeira, missões, etc. O
último governador e capitão general mencionado no texto é do ano de 1746.

96 - INDEX DAS LEIS, REGIMENTOS, CONDIÇÕES DE VÁRIOS CONTRATOS REAIS E
OUTRAS MAIS COISAS
Index das Leys, Regimentos, Condições de varios contratos reais e outras mais couzas .− [S.l., s.d.] .− 1 fl.
em branco inum. com um selo armoriado (carimbo) posto ao alto sob uma assinatura + 1 fl. de índice inum. +
1 fl. em branco inum. + 369 fls. nums. a tinta, estando os últimos 30 em branco; 2º [300 x 209 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada.
Compilação de diferentes leis e regimentos reais de meados do séc. XVII, conforme indicações
contidas no fl. 100 e seguintes.

97 - ORDENS DO PRÍNCIPE REGENTE D. JOÃO E SEUS MINISTROS PARA OS
GOVERNADORES E CAPITÃES GENERAIS DA ILHA DA MADEIRA
[Ordens do Príncipe Regente D. João e seus ministros para os Governadores e Capitães Generais da Ilha da
Madeira] .- Palacio de Queluz, 1803-1820 .− 167 fls. de texto nums. a tinta; 2º [296 x 208 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pano.
Copiados do registo da secretaria do governo da ilha da Madeira, que deve faltar na colecção
existente no arquivo do distrito. Ostenta um carimbo a óleo com as armas reais. Inclui cópias de
documentos anteriores ao período 1803-1820, e cartas e ofícios dos governadores do Reino.

98 - REGIMENTO DAS PETIÇÕES DE GRAÇA QUE OS DESEMBARGADORES MAIS ANTIGOS
PODEM DESPACHAR
Regimento das petiçoens de Graça q’os dezembargadores mais antigos podem despachar .- Goa,..., 16171665 .− 1 fl. em branco inum. + 244 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums. + 16 fls. de índice
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [300 x 213 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. restaurada em inteira de pele. Ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. Nas
pastas, um medalhão também a ouro. Corte das folhas pintado de verde. Na lombada consta o título “Verde
I”.
Copiador de cartas e alvarás régios, ordens e provisões para a Relação das partes da Índia, em
que figura, entre outros documentos, o regimento dos desembargadores da mesma Relação, de
22-03-1617.

99 - REGIMENTO DOS DEFUNTOS E AUSENTES
Regimento dos defuntos e auzentes .- [S.l., séc. XVII-XVIII] .− 293 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 2º [298 x 212 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho, em mau estado de conservação. Letras dos séculos XVII e
XVIII. Incompleto. O título figura na lombada.
Começa no cap. 21 do regimento de 1613. Contém a transcrição de documentos dos séculos
XVII e XVIII.

100 - MIRANDA, João Gualberto de
Catalogo dos Livros da Bibliotheca do Convento de N.ª S.ª de Jesus de Lisboa / [por] Fr. João Gualberto de
Miranda .− Lisboa, 1779 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de índices inums. + 1 fl. em
branco inum. + 89 fl. de texto nums. a lápis + 14 fls. em branco inums. + 1 fl. de suplemento (n.º 201) + 12
fls. em branco inums.; 2º [292 x 207 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
O autor era religioso da Terceira Ordem da Penitência. O catálogo divide-se em 4 classes:
Teologia, Jurisprudência, Filosofia e História.

101 - NEGOCIATION DE L’AN 1721

Negociation de l’an 1721 / [S.a.] .− Pamplona, Paris, 1720-1721 .− 2 fls. em branco inums. + 264 fls. de texto
nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 516 + 9 fls. de texto inums. + 3 fls. em branco inums.; 2º [294 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas.
Copiador de cartas de um diplomata residente em Paris. No final, transcrição do tratado de paz
entre Frederico, Rei da Suécia, e Pedro I, Czar da Rússia, datado de 30-08-1721. Em francês.

102 - NEGOCIATION DE L’AN 1724
Negociation de l’an 1724 / [S.a] .− Versailles, 1724 .− 2 fls. em branco inums. + 225 fls. de texto, incluindo 6
de índices, nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 450 + 1 fl. em branco inum.; 2º [289 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele, com ferros a seco nas pastas e a dourado na lombada.
Copiador de correspondência recebida e expedida por um diplomata português residente em
Versailles, provavelmente D. Luís da Cunha.

103 - LEIS DIVERSAS
Leis diversas .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 3 fls. de índices inums. + 3 fls. em branco inums. +
353 fls. de texto nums. a lápis + 6 fls. em branco inums.; 2º [290 x 205 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros secos na lombada e a ouro no rótulo, em que figura o
título.
Compilação de leis do séc. XIII (1283) ao séc. XVIII (1734).
104 - VIEIRA, P.e António

(1608-1697)

Prosec[o] do P. Vieyra / [por] Padre António Vieira .− [S.l.], 166-1673 .− 1 fl. em branco inum. + 142 fls. de
texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 283 + 3 fls. em branco inums.; 2º [289 x 196 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada.
Este processo compõe-se dos documentos seguintes: petição que entregou no Conselho Geral
do Santo Ofício (1665); apologia em defesa de sua causa (1667); sentença contra ele proferida
(1667), e tradução de um breve de Clemente X (1673). No mesmo códice, a conhecida defesa
da gente da Nação que o Padre António Vieira dirigiu ao Príncipe D. Pedro.

105 - COUTINHO, Francisco de Sousa

(1597/1598-1660)

Cartas escritas de Hollanda a El Rey D. João IV pelo seu Embaixador Francisco de Sousa Coutinho / [por]
Francisco de Souza Coutinho .− [Haia], 6-12-1648 a 6-09-1649 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum.
+ 220 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [285 x 202 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com fios dourados na lombada.
Negociações de paz entre Portugal e os Estados Gerais da Holanda, publicadas por Edgar
Prestage e P. M. Laranjo Coelho na Correspondência diplomática de Francisco de Sousa

Coutinho durante a sua embaixada em Holanda. Vol. III, 1648-1650. Lisboa: Centro
Tipográfico Colonial, 1955. p. 180-386 (cota: ACL 12.93.1).

106 - COUTINHO, Francisco de Sousa

(1597/1598-1660)

Cartas de Francisco de Souza Coutinho. Escritas a El Rey D. João o 4.º sendo seu Embaixador em Roma /
[por] Francisco de Souza Coutinho .− Roma, 14-12-1655 a 20-04-1659 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de
rosto inum. + 250 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inum.; 2º [288 x 196 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com fios dourados na lombada.
Cartas por Francisco de Sousa Coutinho a respeito dos negócios de que era encarregado em
Roma.

107 - SANCHES, António Nunes Ribeiro

(1699-1783)

Peculio de Varias Receytas Para Diversas Queyxas / [por] Doutor Antonio Ribeyro Sanches .− Pariz, 19-101773 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de índice inums. + 2 fls. em branco inums. + 294
fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [297 x 208 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas forradas de papel de fantasia já
muito gasto. Ex-libris do Marquês de Angeja.
Relação de receitas para tratamento de várias doenças dirigida a algumas pessoas da Corte de
Lisboa. Parece ser da letra do autor.

108 - OLDEMBERG, António Feliciano Velho
Inventario Especial dos Objectos pertencentes ás Cazas Regulares supprimidas, cuja arrecadação foi
incumbida a Antonio Feliciano Velho Oldemberg, por Portaria expedida pela Secretaria d’Estado dos
Negocios do Reino em 17 de Abril de 1823 / [por] Antonio Feliciano Velho Oldemberg .− Lisboa, 26-051823 .− 1 fl. de rosto inum. + 12 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 24 + 30 fls. em branco
nums. a lápis; 2º [298 x 208 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele e pastas forradas de papel. Na pasta de rosto, um
rótulo de papel em que figura o título Inventarios Especiaes das Cazas Regulares Suprimidas.
Estes inventários, não assinados, referem-se ao Colégio de N. S. da Estrela, Hospício de S. João
Nepomuceno, Convento de S. Caetano, Hospício de Jesus Nazareno, Hospício N. S. da
Porciúncula dos Capuchinhos Franceses, Mosteiro de Santos, Mosteiro da Cartuxa, Mosteiro de
N. S. do Bom Sucesso e Mosteiro de N. S. da Nazaré (das Bernardas). Os inventários correm
nos meses de Abril e Maio de 1823 e respeitam a levantamentos de móveis, pinturas, loiças,
livros, roupas, etc., de cuja arrecadação o autor foi incumbido por portaria do Secretário de
Estado dos Negócios do Reino de 17-04-1823.

109 - VELHO, João Roiz
Diario feito por mim João Roíz Velho treceiro Piloto da Nau Nossa Senhora do Monte do Carmo, q[ue] segue
viage na prezente Mũçao de 1774 para a Cidade de Goa / [por] João Roiz Velho .− Lisboa-Moçambique,
1774 .− 16 fls. de texto nums. a tinta, sendo o primeiro de título + 2 fls. em branco inums.; 2º [305 x 211
mm].

CÓDICE [Original?]. Cartonado em inteira de papel de fantasia da época. Rosto com cercadura de motivos
geométricos. Ex-libris do Marquês de Angeja.
A nau largou de Lisboa a 23-04-1774, com destino a Goa, tendo sido visitada a bordo por
Martinho de Melo e Castro, Secretário de Estado dos Negócios da Marinha. Ao passar diante
de Belém salvaram o Rei que ia a embarcar. Referências às ilhas da Madeira, Cabo Verde e
Santa Helena. À saída do Tejo, iam de companhia com a nau S. Francisco de Paula, que ia
correr a costa da Índia, Madrasta e Macau. Em 8 de Agosto do mesmo ano encalharam num
banco de areia na costa de Moçambique. Cf. manuscrito n.º 287 da Série Azul.

110 - REGISTO DOS PAPÉIS PERTENCENTES À MAMPOSTARIA-MOR DOS CATIVOS
[Registo dos papeis pertencentes à Mampostaria-mor dos cativos da cidade de Lisboa e seus arredores] .Lisboa, 1681-1752 .− 174 fls. de texto nums. a tinta; 2º [300 x 210 mm].
BROCHADO [Original]. Brochado em papel grosso. Incompleto.
Contém contratos de remissão de cativos, assinados na sua maioria por José Carlos da Silva
Castel Branco. Fls. rubricados.

111 - SILVEIRA, D. Luís Lobo da

(?-1626)

[Gerações deste Reyno]. Tomo 1º / [por] D. Luis Lobo da Sylveyra .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 275
fls. nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 558, dos quais 262 de texto e os restantes em branco; 2º [283 x 203
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho.
Trata das famílias Alarcão, Amarais, Anhais, Arrais, Aranha, Ataíde, Atouguia, Avelar e
Azeredo.

112 - SILVEIRA, D. Luís Lobo da

(?-1626)

[Gerações deste Reyno. Tomo 2º] / [por D. Luís Lobo da Silveira] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 169
fls. de texto nums. a lápis + 9 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso, de 385 a 402 + 11 fls. de texto nums.
a lápis, frente e verso, de 363 a 384 + 1 fl. de texto inum. + 46 fls. em branco nums. a lápis; 2º [299 x 212
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho.
Trata das famílias Pechim, Peixoto, Pedra Alçada, Pessanha, Pessoa e Pestana.

113 - SILVEIRA, D. Luís Lobo da

(?-1626)

Gerações deste Reyno. [Tomo 3º] / [por D. Luís Lobo da Silveira] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1
fl. de título inum. + 1 fl. de índice inum. + 2 fls. em branco inums. + 488 fls. de texto nums. a tinta, estando
os fls. 381 a 487 em branco e existindo 1 árvore genealógica entre o fl. 166 e o fl. 167 + 1 fl. de texto num.
(488); 2º [298 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho com vestígios de atados.

As cem famílias tratadas neste livro estão referenciadas no índice, entre elas as famílias Abreu,
Araújo, Barros, Campos, etc., que não estão por ordem alfabética.
114 - LIVRO DO REGISTO DAS CARTAS QUE SUA MAGESTADE ESCREVEU AOS
GOVERNADORES DESTA PROVÍNCIA DO ALENTEJO DESDE O TEMPO EM QUE O
SECRETÁRIO PEDRO VARELA COMEÇOU A SERVIR O SEU CARGO, QUE FOI
DESDE 23 DE MAIO DE 1646 EM DIANTE
Livro do registo das cartas que Sua Mag.e escreveo aos Governadores das armas desta Provincia [do
Alentejo] desde o tempo em que o Secretario P.º Varella começou a servir seu cargo que foi desde 23 de
Mayo de 1646 em diante. [Livro 1º] / [pelo Rei D. João IV] .- Lisboa, 1646-1656 .− 1 fl. escrito no verso,
inum. + 1 fl. de título inum. + 306 fls. de texto nums. a tinta e a lápis; 2º [290 x 210 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pergaminho.
Este livro de registo começou a servir em 23-05-1646, quando Pedro Varela ocupou o cargo de
Secretário do Governo das armas do Alentejo. No fl. de título adverte-se que no primeiro maço
existente no cartório estão cartas do mesmo rei dos anos 1644 e 1645.
As respostas dos governadores da província do Alentejo para D. João IV foram publicadas e
prefaciadas por P. M. Laranjo Coelho: Cartas dos governadores da província do Alentejo a ElRei D. João IV. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1940.
115 - LIVRO EM QUE SE REGISTAM AS CARTAS DE SUA MAGESTADE QUE DEUS GUARDE AO
SENHOR CONDE DE S. LOURENÇO, GOVERNADOR DAS ARMAS E EXÉRCITO DESTA
PROVÍNCIA DO ALENTEJO
Livro em que se registão as cartas de S. Mg.de que Déos guarde, escritas ao snõr Conde de São Lourenço
Gov.dor das Armas, e exercito desta provincia de Alentejo, desde o tempo em que o snr. Balthazar Roiz
Coelho, começou a exercitar seu cargo, que foi em 29 de Março de 1650. L[ivro] 2º / [pelo Rei D. João IV] .Lisboa, 1650-1652 .− 93 fls. de texto nums. a tinta, sendo o primeiro de título; 2º [300 x 210 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pergaminho.

116 - LIVRO TERCEIRO EM QUE SE REGISTAM AS CARTAS DE SUA MAJESTADE E DE SUA
ALTEZA ESCRITAS AOS SENHORES GOVERNADORES DAS ARMAS DESTA
PROVÍNCIA DO ALENTEJO
L[ivro] terçeiro em que se registão as cartas de S. M[ajestade] e de Sua Alteza escritas aos s.res Gou.res das
Armas desta Provincia [do Alentejo] / [pelo Rei D. João IV e pela Rainha Regente D. Luísa de Gusmão] .Lisboa, 1652-1657 .− 167 fls. de texto nums. a tinta, sendo o 1º de título e o último de índice; 2º [307 x 210
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pergaminho.
Registo das cartas relativas às operações militares no Alentejo, sendo Baltazar Roiz Coelho
Secretário da Vedoria do Governo das Armas.

117 - ORDENS E REGIMENTOS DE SUA MAGESTADE DE 1646 ATÉ 1661

Ord[ens] e Reg[imentos] de S. Magest[ade] de 1646 the 1661. Tomo 2 / [pelo Rei D. João IV e pela Rainha
Regente D. Luísa de Gusmão] .- Lisboa, 1646-1661 .− 385 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco
inums.; 2º [290 x 205 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. O título figura no rótulo
da lombada.
Livro de registo da Vedoria do Exército do Alentejo, em Évora. Trata dos mais variados
assuntos, como levas de soldados, terços de auxiliares, décimas, distribuição de abastecimentos,
quinta dos presos, hospitais militares, etc.

118 - PORTUGAL, Salvador Taborda

(?-1690)

Memorias dos successos que acontecerão em França e na maÿor parte de Europa no tempo que assistio
naquella Corte com a occupação de Enviado do Serenissimo Principe Regente despois Reÿ Dom Pedro
Segundo Nosso Senhor a El Rey Christianissimo Luis XIV o Author Salvador Taborda Portugal. Tomo
Primeiro / [por] Salvador Taborda Portugal .− Paris, 1677-1683 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum.
+ 1 fl. de advertência inum. + 3 fls. em branco inums. + 532 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a
1063 + 2 fls. em branco inums.; 2º [290 x 205 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. restaurada em inteira de pele com ferros a ouro na lombada e nas pastas. Tomo
composto por seis livros.
Relação dos acontecimentos políticos ocorridos em França e na Europa durante a longa
residência em Paris de Taborda Portugal, enviado de Portugal na Corte de Luís XIV.

119 - PORTUGAL, Salvador Taborda

(?-1690)

Memorias dos successos que acontecerão em França e na mayor parte de Europa no tempo que assistio
naquella Corte com a occupação de Inviado do Serenissimo Principe Regente despois Rey D. Pedro Segundo
Nosso Senhor a El Rey Christianissimo Luis XIV. Tomo II / [por] Salvador Taborda Portugal .− Paris, 16841689 .− 4 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 399 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 2 a
798 + 3 fls. em branco inums.; 2º [293 x 208 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. restaurada em inteira de pele com ferros a ouro na lombada.

120 - DITOS PORTUGUESES DIGNOS DE MEMÓRIA
[Ditos portugueses dignos de memória] / [S.a.] .− [S.l., séc. XVI; cópia do séc. XVIII] .− 1 fl. de título inum.
em letra posterior + 2 fls. de prólogo inums. + 188 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso, de 1 a 375,
começando no verso do 2º fl. de prólogo; 2º [288 x 200 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. restaurada em inteira de pele, com ferros a ouro na lombada.
“Muitas vezes dezejei saber a cauza porq athe gora nenhum Portugues douto (avendo tantos)
quis tirar a luz os ditos Portuguezes dignos de memoria [...] e muitas vezes hua couza pequena
[...] faz conhecer melhor os costumes das pessoas q[ue] as disserão q[ue] os infinitos inimigos
mortos em batalhas, e as cidades destruidas, e Reynos conquistados”.
Existem cópias manuscritas desta obra em diferentes bibliotecas: a da Biblioteca Nacional (cota
nº 666) foi publicada pelo Prof. José Hermano Saraiva (Publicações Europa-América, nº 13 da
colecção “Biblioteca Universitária”) “com uma ou outra correcção, sempre assinalada em nota,
resultante do manuscrito da Academia”.

No primeiro fl. do presente manuscrito figura, em letra recente, o seguinte: “Ditos portugueses
dignos de memoria colecionados pelo Marquez de Marialva”. Esta indicação acerca da autoria
do manuscrito deve estar errada pois, segundo o Senhor Prof. José Hermano Saraiva a obra é
anterior ao primeiro Marquês de Marialva.

121 - PAPÉIS POLÍTICOS
Papeis políticos / [Vários autores] .− [Vários locais], 1674-1746 .− 2 fls. em branco inums. + 281 fls. de texto
nums. a lápis, incluindo o fl. de rosto + 3 fls. de índice inums. + 2 fls. em branco inums.; 2º [287 x 200 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada.
Miscelânea de 40 “papeis” a seguir enumerados.
1 − Papel Politico acerca do perdão geral, que pertendia a gente de Nasção / [por] Mendo Foyos
.− [S. Francisco da Cidade], 2-05-1674 .- Fls. 1-5.
2 − Proposta sobre o Perdão Geral. Ao Princepe Regente Dom Pedro. Pelo Estado Eccleziastico
/ [S.a.] .− S. Francisco da Cidade, 10-03-1674 .- Fls. 6-9.
3 − Proposta que se fes a Sua Alteza em o tempo da demanda dos Christãos Novos com a
Inquisição; Estando juntas as Cortes / [S.a.] .- [S.l.], 1674 .- Fls. 10-13.
4 − Memorial que os Christãos Novos fizerão a Sua Santidade no tempo da sua demanda, para
hir para Roma. Quando pertendião a mudança dos estilos que se praticão nas Inquisições
deste Reyno de Portugal / [S.a.] .− [S.l.], 1674 .- Fls. 14-17.
5 − Papel Politico. Advertencia zelante que hum Menistro do Princepe Regente Dom Pedro lhe
fes, sobre o Estado do Reyno de Portugal / [S.a.] .− [S.l.], 1677 .- Fls. 18-29.
6 − Carta do Bispo de Leiria Dom Pedro Vieyra da Silva aos Bispos Cortezãos que estavão nesta
cidade de Lisboa, na ocazião de Cortes sobre o negocio dos Christaos Novos deste Reyno / [por]
Dom Pedro Vieyra da Silva .− [S.l.], 1679 .- Fls. 30-33.
7 − Carta do Bispo do Porto, Dom Fernando acerca do negocio dos Christâos Novos, escrita ao
Nuncio de Sua Santidade que estava em Lisboa / [por] Dom Fernando .− Santa Cruz, 20-06-1679
.- Fls. 34-45.
8 − Duas Cartas que escreveo o Bispo de Vizeu, huma ao Nuncio de Sua Santidade e outra ao
Summo Pontifece acerca do negocio das Inquiciçoes de Portugal, quando se pertendia o
perdão geral / [por] Bispo de Viseu .− [S.l.], 1679 .- Fls. 46-49.
9 − Varias cartas e respostas de varios Bispos [Lamego, Miranda e Portalegre] para o Nuncio e
do Nuncio para os Bispos acerca dos negocios da Inquisição de Portugal, quando se
pertendia o perdão geral / [por vários correspondentes] .− Lisboa, Chacim, Portalegre,
Lamego, Junho e Agosto de 1679 .− 8 cartas .- Fls. 50-60.
10 − Sonho politico. Sendo Princepe Regente El-Rey D. Pedro Segundo. Discurso na occazião
das Cortes sobre a Imposição de Tributos, para dezempenhos da Coroa, e juntamente sobre
ô Perdão Geral / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 61-74.

11 − Polîtîca dos Princepes de Italia. Tratasse dos segredos, e Mâximas que observa cada
Princepe no seu Estado / [por] Doutor Joseph de Sousa Pereyra .− [S.l.], 1680 .- Fls. 75-98.
12 − Politica franceza de Madama Maria Luiza de Orleans, Reyna de España. Hallada em su
gabinete entre otros papeles rezerbados, quando morió / [por] Maria Luiza de Orleans .−
[S.l.], 1689 .- Fls. 99-106.
13 − Discurso Politico de hum gentil Homem Espanhol Retirado da Corte. A proposta que lhe
fes hum Ministro de Estado, do Conselho de Madrid, sobre à sucessão de Carlos Segundo,
ao trono daquella Monarchia. Anno de 1698. Mostrando em quatro pontos o Direyto e
fundamento dos quatro sucessores França, Imperio, Portugal, e Baviera, votando se eleja a
deste Reyno na pessoa do Senhor Rey D. Pedro de gloriosa memoria / traduzido por hum
sojeito particular no Idioma Portugues .− [S.l.], 1698 .- Fls. 107-122.
14 − Parecer ou discurso politico que o Conde de Castello Melhor Dom Luis de Souza e Vasc.os
offereceu ao Senhor Rey D. Pedro II, sobre a proposta que lhe fes o Inviado Britanico, a
instancia da Raynha Anna, sua Ama no anno de 1702. Para effeito de entrar Portugal na liga
da quadruple aliança contra os Franceses, e Castelhanos. Segue o Conde o Parescer da
Neutralidade / [por] Conde de Castello Melhor, Dom Luis de Souza e Vasc.os .− [S.l.], 1702
.- Fls. 123-129.
15 − Proposta do estado da Nobreza, para Cazar o Princepe Dom Pedro, Regente do Reyno,
com sua cunhada a Raynha Dona Maria Izabel de Saboya. Feita em Cortes / [assinada por ]
Marquês Almirante .− S. Roche, 26-03-1668 .- Fl. 130.
16 − Parecer Politico a favor da confederaçam com ô Imperio, e mais Aliados ou a favor da
quadruple Aliança [Portuga, Imperio, e Hollanda] contra França e Hespanha; o qual
offereceo â Magestade do S.or Rey Dom Pedro Segundo o Conde Castello Melhor. Anno de
1703. Havendo votado, e feito outro discurso no anno antecedente, seguindo a parte de que
Portugal ficasse conservando a Neutralidade / [assinado por ] Conde de Castello Melhor .−
[S.l.], 1703 .- Fls. 131-136.
17 − Razoens politicas se he mais conveniente a Liga com Castella, se com França? No tempo
em que Carlos II se ligou com os Holandezes, e Inglezes, contra França; no destronamento
del Rey Jacobo, e Exaltaçam do Princepe Guilhelmo em Inglaterra, sendo Luis quatorze
jacobista / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 137-146.
18 − Capitulaçôes com que se entregou a Praça de Gibraltar. No anno de 1704 / [por] Jorze
Lansgrave de Azia, D. Diego de Las Sarfinas .− Gilbraltar, 4-08-1704 .- Fls. 147-148.
19 − Resposta do Eccleziastico do Bispado da Guarda à proposta, que Sua Magestade, o Senhor
Rey Dom João Quinto, que Deos guarde, fes ao Pontifice Clemente XI, sobre Haver de
pagar Decima, para a prezente guerra; do Anno de 1708 / [por] Ecclesiastico do Bispado da
Guarda .− [S.l.], 1708 .- Fls. 149-153.
20 − Manifesto do Emperador Carlos VI o qual mandou aprezentar na Corte de Roma à
Santidade de Clemente XI / [por] Carlos VI .− [S.l.], 1717 .- Fls. 153-166.
21 − Peregrino Instruido. Modo com que se deve imformar, todo o sogeito que fizer giro, pela
Europa, e mais partes do Mundo. Mandado fazer na occazião que sua Magestade o Senhor
Rey Dom João o Quinto esteve para hir incognito, ver as Cortes Estrangeiras / [por] D.
Manoel Caetano de Souza .− [S.l., s.d.] .- Fls. 167-171.

22 − Cartas que se escreverão ao M.to R.o P.e Fr. Gaspar da Encarnação, quando começou a
fazer a reforma em Santa Cruz, e se supoem serem feitas pelos Religiozos do dito Convento
/ [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- 2 cartas: fls. 172-187 e 188-201 .- Fls. 172-201.
23 − Censura Redicula que deo o Padre Dom Joseph Barboza as Poesias do Panegirico Funeral
na morte de Fr. Filipe de Tavora e Noronha, Ballio de Leça, e general que foy das Galles de
Malta, do Concelho de Sua Magestade. Mandandoselhe rever o livro por ordem do
Dezembargo do Paço em 21 de Julho de 1716. Anda impressa no fim delle / [por] Joseph
Barboza; [resposta à censura por] Cristovão Luís de Vasconcellos .- Lisboa, 1716 .- Fls.
202-207.
24 − Carta que escreveo o Doutor de Ferreras a o Doutor Manoel Pereira da Sylva Leal.
Academico da Academia Real [da História]. Acerca da vinda de Santiago a Hespanha, cuja
tradição negou o M.to R.do P.e Fr. Miguel de Santa Maria, da Ordem de Santo Agostinho, e
conventual no seu Convento da Graça, da cidade de Lisboa / [por] Doutor de Ferreras .−
Madrid, 29-10-1722 .- Fls. 208-211.
25 − Forma com que se estabeleceo a Caza da Moeda das Minas; ou para melhor dizer, a sua
perdição, como se tem visto, vê, e verá / [por vários autores] .− Igr.ª de S.ta Quiteria de Villa
Rica, 15-01-1724 .- Fls. 212-215.
26 − Rellação da maneira, e forma com que se celebrarão as trocas e entregas das Serenissimas
Senhoras Princezas de Espanha, e Portugal, na ponte de Caia em 19 de Janeiro de 1729 /
[S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 216-217.
27 − Conta do P.e D. Jeronimo Contador de Argote na Academia Real / [por] Padre D.
Jeronimo .− “Na conferencia do mes de Julho, do anno de 1730” .- Fls. 218-221.
28 − Memorial para a Magestade do Senhor Rey D. João V.º, que lhe offereceu ô Doutor Luis
Borges de Carvalho, filho do Dezembargador Ignacio Lopes de Moura. Que sendo
Corregedor do Bairo do Rocio, foy prezo por ordem del Rey, que Deos guarde, por entrar
no Convento de Santa Anna, varias noites, nesta Corte, a tratar com hũa Freira, com quem
fallava, cuja entrada fazia por huns buracos de humas cazas, junto ao Convento / [por]
Doutor Luis Borges de Carvalho .− [S.l., s.d.] .- Fls. 222-225.
29 − Carta ao Grão Mestre de Malta / [S.a.] .− Lx.ª occidental, 1739 .− Fls. 226-229 .- Em
castelhano.
30 − Crítica do Ex.mo Marques de Valença contra a oppenião de que os Poetas Francezes nas
suas comedias são melhores que os Castelhanos; cuja assersão afirmava Alexandre de
Gusmão, e o sobredito Excelentissimo fes contra ella hum discurso que anda impresso /
[por] Marques de Valença .− [S.l., s.d.] .- Fls. 230-235.
31 − Carta do Ill.mo e Ex.mo Senhor Marques de Valença para o M.to Reverendo P.e M.e Fr.
Caetano de S. Joze Religiozo Mariano assistente em Figeirô dos Vinhos. Problema do d.º
Ex.mo se he mais proprio nas Academias deffender as openioes comuas, ou as paradoxas /
[por] Marques de Valença .− [S.l., s.d.] .- Fls. 236-238.
32 − He problema se he mais proprio nas Academias defender as oppinioens comuas, où as
paradoxas, respondesse q[ue] as comuas / [por] Marques de Valença .− [S.l., s.d.] .− Fl. 239.
33 − Cartas do Ex.mo Senhor Marques de Valença huna p.a o Padre Mestre Fr. Caetano de S.
Jozeph Religiozo Mariano do Convento de Figueiro dos Vinhos. E outra em a qual se

despede da Academia, e a seu filho o Ex.mo Sr. Conde de Vimiozo / [por] Marques de
Valença .− [S.l., s.d.] .- Fls. 240-242.
34 − Carta de despedida, de Marq.s de Valença, não querendo hir a Academia, pelo q ouvio a
D. Diogo Fernandes de Almeyda / [por] Marques de Valença .− [S.l., s.d.] .- Fl. 243.
35 − Carta do Il.mo e Ex.mo Senhor Marques de Valença p.a o P.e M. Fr. Caetano de S. Jozeph
Religiozo Mariano assistente em Figueiro dos Vinhos. Problema do d.º Ex.mo: Qual he mais
sensivel não conseguir hũ bem ou perdello despois de conseguido / [por] Marques de
Valença .− [S.l., s.d.] - Fls. 244-246.
36 − [Problema do Marquês de Valença:] Qual he mais sensivel? nam conseguir hum bem, ou
perdelo dipois de conseguido? / [por] Marques de Valença .− [S.l., s.d.] .− Fl. 247.
37 − Arbitrios que se derão à Sua Magestade o Senhor Rey Dom João ô V, àcerca dos
diamantes que se extrahirão no Serro do Frio, os quais se determinavão recolher a hûa
Companhia; ou se seguisse algum dos projectos mencionados neste papel; Que Sua
Magestade mandou consultar pelos homens de negocio da praça, querendo ouvir seus
pareceres; hum dos quaes por onde se resolveo o negocio, foy o que deu o Doutor João
Mendes de Almeyda / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 248-257.
38 − Reposta do Doutor João Mendes de Almeyda ao papel pelo qual Sua Magestade mandou
propor se era conveniente o fecharse à Mina delles, e os extrahidos juntalos em hûa
Companhia, para della se venderem; Quando vierão tanta abundancia de diamantes do
Brazil / [por] Doutor João Mendes de Almeyda .− [S.l., s.d.] .− Fls. 258-265 .− Copiado do
original.
39 −Reprezentação que fas o Povo, e Pobreza do Termo da Villa de Cintra, a Vossa Magestade
em à qual se manifestão às justificadas razoens, e fundamentos com que o Povo, e
moradores do dito termo uzavão das heranças, e baldios publicos para uzo de cazas, e
currais com seus logradoiros, com aprovação do publico, e confirmação do Senado,
verificandosse dos mesmos fundamentos injusto o onus, que por ordem de Vossa
Magestade se lhe quer pôr nos aforamentos, supposta a boa fêe, e immemorial posse em que
se achão no anno de 1746 / [por] Jozeph de Rezende .− [Sintra?], 1746 .- Fls. 266-275.
40 − Discurso que à Magestade de del Rey Christianissimo Luis XV. Proferio em Versalhes, na
prezença do Delfim, e de todos òs Princepes de Sangue, dos seus Menistros Militares, e
Politicos, com a ocazião de dar às instruçoens necessarias àôs Menistros Plenipotenciarios q
nomeou p.a o Congreço de Breda; e ultima rezolução que toma, para evitar de prezente, e
para ò fucturo todas às desconfianças que tem os Princepes da Europa, ainda mais da sua
ambição, que do seu poder / [por] Luis XV .− [S.l.], 10-12-1746 .- Fls. 276-281.

122 - EXERCÍCIO DA CAVALARIA
Exercicio da Cavallaria / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 60 fls. de texto nums. a tinta, frente e
verso, de 1 a 119, sendo a primeira de título; 2º [296 x 203].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro no rótulo. Pastas de papel de
fantasia. Na pasta de rosto figura um rótulo de papel que deve ter pertencido à encadernação primitiva.
Refere-se à formação de um regimento de cavalaria e às diferentes ordens que deve tomar
durante um exercício ou em batalha.

123 - LEIS, ALVARÁS E PROVISÕES PARA A ÍNDIA
Leis, alvarás e provizões para India .- [S.l., s.d.] .− 339 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. de anotações inum.;
2º [291 x 207 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. O título figura no rótulo
da lombada. No fl. 1 encontra-se a assinatura de Pedro Vicente Vidal.
Compilação sem ordem cronológica. Compreende diplomas datados de 1595 a 1665, relativos
ao funcionamento dos tribunais do Estado da Índia.

124 - MEMÓRIAS: DEPOIS DA LIGA DE 1703 ATÉ À PAZ DE UTREQUE
Memorias: Depois da Liga de 1703 ate a paz de Utreche / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 70 fls. de texto nums. a tinta,
frente e verso, de 1 a 140 + 308 fls. de texto nums. a lápis + 5 fls. em branco inums.; 2º [275 x 207 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. O título figura no rótulo
da lombada.
Sumário das negociações diplomáticas que decorreram durante a Guerra de Sucessão de
Espanha, assim como as operações militares nos vários teatros de guerra, de 1703 até às pazes
de Utreque. É dedicado ao Cardeal Nuno da Cunha, presbítero da Santa Igreja de Roma e
Inquisidor Geral. Cf. manuscrito nº 589 da Série Azul.

125 - LIVRO DAS VISITAS E ACORDOS
Livro das visitas e Acordos .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 48 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em
branco nums. a tinta (53 e 54) + 3 fls. soltos de índices nums. a tinta 278, 279 (riscados) e 295 + 1 fl. inum.
de apontamentos relativos ao ano de 1613 + 1 fl. em branco inum.; 2º [293 x 203 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pergaminho. O título acima referido figura na pasta inferior.
Este livro serve de copiador de formulários de cartas de graus a passar pela Universidade de
Évora. Contém, também, diversos regimentos e estatutos, assim como visitações.

126 - STANHOPE, William
Traitez et plusieurs autres papiers. Tome II / [por] W. Stanhope .− Madrid, 1726-1727 .− 1 fl. em branco
inum. + 322 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [286 x 212 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. O título figura no rótulo
da lombada.
Este livro de registo (copiador) de W. Stanhope, embaixador extraordinário e plenipotenciário
de S. M. Britânica, contém cópias de cartas e dos diferentes actos de adesão ao tratado de
Hanovre de 1726, além de ofícios, declarações, reflexões e documentos de apoio de data
anterior. Em francês.

127 - VÁRIOS PARECERES SOBRE NEGÓCIOS DE ESTADO

Varios pareceres sobre negocios de Estado. Tomo II .- Lisboa, 1715-1755 .− 9 fls. em branco inums. + 5 fls.
de índice inums. + 1 fl. em branco inum. + 253 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [285 x
208 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia. O título figura na
lombada.
Este livro, que parece ser um livro de registo do Conselho de Estado, contém pareceres de toda
a sorte, desde assuntos internos do Reino, como militares, diplomáticos, económicos e até
particulares.

128 - ROTEIRO DAS VIAGENS DE PORTUGAL PARA GOA E DE GOA PARA O REINO
[Roteiro das viagens de Portugal para Goa, e de Goa para o Reino pelos pilotos Gaspar Ferreira, João Ramos
e Simão Castanho. 1595-1603] / [pelos pilotos] Gaspar Ferreira; João Ramos; Simão Castanho .− 1595-1603
.− 268 fls. de texto nums., estando os fls. 1, 2, 60, 61, 62 e 264 a 268 em branco; 2º [292 x 217 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. do séc. XVII em inteira de pele com ferros secos nas pastas e lombada. Protegido por
pasta moderna em cartão. O título figura no rótulo colado na pasta exterior, e a lápis no primeiro fólio, ambos
em letra posterior.
São ao todo dez roteiros, assim repartidos:
1 - Gaspar Ferreira na nau S. Martinho, do Reino para Goa, 1597 .− Fls. 6-59.
2 - Gaspar Ferreira na nau Castelo com D. Afonso de Noronha, de Goa para o Reino, 1597 .−
Fls. 63-109.
3 - João Ramos na nau Conceição, de Cochim para o Reino, 1600 .− Fls. 110-115.
4 - Simão Castanho, na nau S. Mateus, do Cabo para Goa, 1603 .− Fls. 116-132.
5 - Gaspar Ferreira na nau S. Pantalião, do Reino para Goa, 1595 .− Fls. 133-185.
6 - Gaspar Ferreira na nau S. Pantalião, de Cochim para o Reino, 1596 .− Fls. 186-242.
7 - Gaspar Ferreira, demarcação da agulha na viagem do Reino para Goa, 1595 .− Fls. 243-250.
8 - Gaspar Ferreira, demarcação da agulha na viagem de Cochim para o Reino, 1596 .− Fls.
251-255.
9 - Gaspar Ferreira, demarcação da agulha na viagem do Reino para Goa, 1597 .− Fls. 256-260.
10 - Gaspar Ferreira, demarcação da agulha na viagem de Goa para o reino, 1597 .− Fls. 261263.

129 - PEDRO, D., Conde
Livro das Linhagēs que fez o Comde Dom Pedro filho del Rei Dom dinis, Assim de Castella como de
Portugal / [por] Conde Dom Pedro .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 222 fls. de texto nums. a tinta + 3
fls. inums. com a “tavoada” dos capítulos; 2º [283 x 205 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja. Letra do séc. XVII.

130 - A. L. C. D.
Memorias Politicas de El Rey D. João 4º D. Affonso 6º e D. Pedro 2º Colligidas de varios mss. antigos / [por]
A. L. C. D.− [S.l.], 1780 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 248 fls. de texto nums. a lápis; 2º
[280 x 195 mm].

CÓDICE [Cópia]. Da primitiva encadernação resta somente a lombada com ferros a ouro e os cantos das
pastas. Pastas de papel de fantasia. Ex-libris do Marquês de Angeja.
Apesar de intitulado de tomo, como se vê na lombada, este manuscrito deveria considerar-se
antes um volume, visto o texto estar dividido em dois tomos. O autor, que se esconde sob a
sigla A.L.C.D., não deve ser outro senão António Lourenço Caminha, conhecido pelas suas
falsidades históricas. Do fl. 169 ao 171 encontra-se um “index” dos documentos de que se
compõem as memórias do 1º tomo. No fl. 171v, o autor declara que encontrou os referidos
documentos numas “Memorias que tinha Frei Vicente Salgado Ex Geral da Ordem Terceira.
Hoje 20 de Janeiro de 1800”. Nos fólios 172-248 segue o texto do 2º tomo, com muitas
emendas.

131 - A. L. C. D.
Memorias politicas de El Rey D. João 4º; D. Affonso 6º e D. Pedro 2º, colligidas de varios mss. antigos /
[por] A. L. C. D.− [S.l.], 8-08-1795 .− 1 fl. inum. com o título escrito a lápis em letra posterior + 254 fls. de
texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [287 x 193 mm].
CÓDICE [Cópia]. Da primitiva encadernação, que deveria ter sido em inteira de carneira, resta somente a
lombada com ferros a ouro e os cantos das pastas. Pastas de papel de fantasia. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Este segundo tomo, como vem indicado na lombada, que deveria ser um 2.º vol., não tem
qualquer divisão interna. No entanto, reconhece-se ser constituído por duas partes. A primeira,
até ao fl. 197, seguida, do fl. 198 ao 200, de um índice de matérias. A segunda, do fl. 201 em
diante, é um apêndice intitulado: Diario de tudo quanto aconteceu na glorioza Aclamação do
Senhor Rey Dom João Quarto feito por Dom Francisco Manoel, e fielmente copiado do seu
original por... A seguir ao fl. n.º 197 encontra-se uma árvore genealógica, com o título
Genealogia dos Catolicos ultimos Legitimos Soberanos de Espanha antes dos Austriacos.
132 - TOMBO DAS VILAS DE OLIVEIRA DO CONDE, CURRELOS, PENALVA DE S.
GIÃO, GÓIS E SALAVISA
Tombo das Villas de, Oliveira do Conde, e Currellos, Pennalva de S. Gião, e Goes, e Salavisa, q[ue]
pertence[m] ao Morgado de Goes e Casa de Sortelha e do Hospital da dita Villa de Goes, de quem o S.ro de
Goes he perpetuo administrador, o qual tombo se fes por Provisão e Regime[n]to de Sua Magestade .−
Penacova, 16-07-1619 .− 1 fl. de rosto inum. + 270 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [282
x 195 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna restando da antiga somente a lombada de pele com ferros a ouro. Pastas
de papel de fantasia.
O tombo foi mandado fazer por provisão régia de 10-04-1612, após a morte de D. Luís de
Silveira, Conde da vila de Sortelha, guarda-mor de S. M. e capitão de sua guarda da câmara,
tendo-se prolongado até 1619. Está assinado pelo juiz Sebastião de Torres d’Almeida e pelo
escrivão, o tabelião Francisco de Morais Cardoso, que também reconhece notarialmente as
assinaturas. Nos fls. 260-270 corre um repertório alfabético das coisas mais notáveis do tombo.

133 - HISTÓRIA DA CAPITANIA DA PARAÍBA
Historia da Capitania da Paraiba / [composta pelo] D.or... Ouvidor q foi da mesma Provincia .− [S.l., 1587];
[cópia não datada] .− 1 fl. de título inum. + 1 fl. inum., com o título “Index das materias que se

comprehendem neste livro” + 4 fls. em branco inums. + 84 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.;
2º [285 x 205 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho. Fls. de diversos tamanhos. Apresenta vários tipos de letra e
muitas emendas.
Compreende, na realidade, duas versões do mesmo texto, ocupando uma os primeiros 41 fls. e
começando a segunda, em letra diferente, no fl. 42. Descreve a costa do Brasil do extremo norte
até Paraíba, com muitas referências a outras capitanias. Contém informações sobre as tribos
indígenas, os seus costumes, modos de vida, etc.
Uma versão mais completa do texto desta obra, intitulada Noticia do Brazil, descripção
verdadeira da costa daquelle estado, que pertence á Coroa do Reino de Portugal, sitio da
Bahia de Todos os Santos, foi inserida na Collecção de noticias para a historia e geografia das
nações ultramarinas que vivem nos dominios portuguezes, ou lhes são visinhas: publicada pela
Academia Real das Sciencias. Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1825. Tomo III,
parte I, p. 1-342 (cota: ACL 11.42.22/3).
Acerca deste texto impresso podem consultar-se as Reflexões criticas sobre o escripto do
seculo dezaseis impresso com o titulo de Noticia do Brasil, da autoria de Francisco Adolfo de
Varnhagen (impressas no n.º 2 do tomo V, de 1839, da mesma Collecção de noticias[...], cota:
ACL 11.42.22/5), que indica Gabriel Soares de Sousa como o verdadeiro autor do manuscrito.
Cf. VARNHAGEN, Francisco Adolfo − Tratado descriptivo do Brasil em 1587, obra de
Gabriel Soares de Sousa, Senhor de engenho da Bahia, n’ella residente dezesete annos, seu
vereador da Camara, etc. Rio de Janeiro: Typographia de João Ignacio da Silva, 1879, 2.ª ed.
(cota: ACL Colecção Sousa Pinto 16.5.44).
134 - A MENTIRA MANIFESTA, POR SI MESMA, OU ANÁLISE DA SENTEÇA
PROFERIDA EM 12 DE JANEIRO DE 1759 CONTRA O DUQUE DE AVEIRO E MAIS
FIDALGOS
A mentira manifesta, por si mesma, ou Analize da sentença profferida em 12 de Janeiro de 1759 contra o
Duque de Aveiro, e mais Fidalgos, e executada na Praça de Belem, onde foram estrangulados, logo no dia
seguinte 13 de mesmo Mez, e Anno, fielmente copiada do seu Original / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em
branco inums. + 1 fl. de título inum. + 701 fls. de texto nums. a lápis + 7 fls. em branco inums.; 2º [282 x 200
mm].
CÓDICE [Cópia]. Da primitiva enc. resta, somente, a lombada com ferros a ouro e os cantos das pastas.
Pastas de papel de fantasia. Ex-libris do Marquês de Angeja.
Além da Mentira Manifesta, o manuscrito contém, do fl. 494 ao 701, uma outra relação
intitulada Historia das Conjuraçoens acontecidas em diversos tempos em o Reyno de Portugal
por..., que começa com a conjura de D. Fernando, Duque de Bragança, e termina na de Tira
Dentes, no Brasil.
Na Mentira Manifesta, o autor, que se não nomeia, talvez um jurista, começa por fazer a análise
da Dedução Cronológica e, em seguida, a da sentença de 12-01-1759, que levou ao cadafalso e
suplício, em Belém, o Duque de Aveiro, os Marqueses de Távora, os Condes de Atouguia e
outros. Entre outros pontos, estuda as contradições da referida sentença. No último fl. lê-se:
“Fim de todo este Processo fielmente copiado do seu original, que me confiou o S.r Do.r
Dezembargador Araujo”.

135 - ARMARIA

Armaria / [S.a.] .− [Évora?], 1585 .− 140 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 280 + 3 fls. em
branco nums. de 211 a 218 + 5 fls. de índices nums. de 219 a 228 + 2 fls. inums. com o índice alfabético + 1
fl. em branco inum.; 2º [280 x 195 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada. Fl. de portada iluminado. Escudos
de armas iluminados das famílias de Portugal.
“Sendo ospede algús meçes no Mosteiro de Sam Domingos da Cidade de Evora, no Anno de
MDLXXV hum Anno antes que o Sñor Dom Duarte (filho do Infante Dom Duarte, e da Infanta
Dona Isabel, e neto del Rey Dom Manuel, pro deste nome) falleçesse, q[ue] falesseo no de
LXXVI foi heste livro de Armas copiado e contrafeito e trasladado de outro semelhante a este,
q[ue] o dito Sñor tinha, em grande estima e se hia fazendo, posto que de todo não estava
acabado, nem tinha nelle todos os Estudos, que avia para isso hos q[ue] se delle copiarão, são
desdo Escudo da India, té o de Mendoça chefe, inclusive, este livro copiado da maneira que
aqui está, se fez no Anno de MDLXXX. Segunda ves. Advirto q[ue] estes Escudos não vão por
ordem algúa de Antiguidade, nem preheminencia de mais ou menos nobreza, nem se teve
algum respeito a iso, senão assi como se offerecerão. Vai tambem, quasi no fim os tempos das
instituições e urigens, de todas as Ordens Militares, que ouve e há na christandade, com seus
habitos e divisas.”
Como se diz neste intróito, a descrição e iluminura das armas não respeita só às da nobreza pois
começa pela armaria das diferentes tribos de Israel, Roma antiga e de vários países da Europa.
Pelo que se refere a Portugal, as armas são representadas sem qualquer ordem. No final, vêm as
das ordens militares. O manuscrito contém portadas ou conjuntos de brasões que preenchem
um fólio inteiro. São acompanhadas de descrições de várias mãos.

136 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Memorias de Historia, Jurisprudencia e Litteratura Portugueza. Parte 2 / [por] Joaquim José Ferreira Gordo .−
[Lisboa], 1806-1811 .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 32 fls. de texto nums. de 1 a 28 a
tinta, e de 29 a 33 a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [284 x 215 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado.
No verso do fl. de rosto lê-se, da mão de Monsenhor Ferreira Gordo: “Para mim e para a
posteridade”. O texto divide-se em 78 parágrafos, que consistem em notícias respigadas em
obras e jornais acerca de vários indivíduos que exerceram funções governativas (tais como os
Marqueses de Pombal e de Ponte de Lima, etc.) e de acontecimentos (Invasões Francesas, etc.).
Autógrafo.

137 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Apontamentos para a Historia Civil e Litteraria de Portugal Colligidos dos manuscritos asim Nacionaes como
Estrang[eiros] que existem na Bibliotheca Real de Madrid, na do Escurial, e nas de alguns Senhores e
Lettrados d’esta Corte / [por] Joachim Joze Ferreira Gordo .− [Lisboa], 1790 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl.
de rosto inum. + 27 fls. de introdução nums. a romano + 1 fl. em branco inum. + 83 fls. de texto nums. a tinta,
dos quais os 3 últimos em branco; 2º [267 x 206 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com a lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado.
Investigações efectuadas por Monsenhor Ferreira Gordo na qualidade de enviado, com
autoridade régia, pela Academia Real das Ciências de Lisboa. Autógrafo.
Publicado nas Memorias de Litteratura Portugueza. Lisboa: Academia Real das Sciencias de
Lisboa, 1792, tomo III, p. 1-92 (cota: ACL 12.88.2/3).

138 - DICIONÁRIO CONCANI-PORTUGUÊS E PORTUGUÊS-CONCANI
Dicionário Concani-Português e Português-Concani / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum., em letra
posterior + 345 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [270 x 196 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. talvez do primeiro quartel do séc. XIX. Lombada e cantos de tela. Pastas de papel
de fantasia da época. Texto a duas colunas. Este manuscrito sofreu restauros nos primeiros fólios, atingidos
pela humidade. Não tem indicação de proveniência.
Dicionário concani-português até ao fl. 178 e dicionário português-concani do fl. 184 em
diante. Além deste manuscrito, existe na biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa dois
dicionários impressos, ambos da autoria de Monsenhor Sebastião Rodolfo Dalgado, que
poderão interessar ao estudo desta língua: Diccionario Portuguez-Komkani (Lisboa: Imprensa
Nacional, 1905) e Diccionario Komkani-Portugez philologico-etymologico (Bombaim: na
Typographia do “Indu-Prakash”, 1893) - cota: 12.52.8.

139 - ÁLVARES, Francisco
Verdadeira informaçam das Terras do Preste Joam, segundo vio e escreveo ho padre Francisco Alvarez
capellã del rey nosso senhor. Agora novamente impresso por mandado do dito senhor em casa de Luiz
Rodriguez livreiro de sua alteza / [por] Francisco Alvarez .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 289 fls. de
texto nums. a tinta até ao fl. 213 e a lápis daí em diante + 1 fl. em branco inum.; 2º [263 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia de obra impressa]. Enc. com lombada e cantos de pele. Ferros a ouro na lombada. Pastas de
papel manchado.
Esta obra, impressa em Lisboa, em 1540, foi traduzida em castelhano, francês, alemão e
italiano.

140 - SIBELO, Ramon Barros
Memoria Descriptiva de la Tercera via Militar Romana / [por] Don Ramon Barros Sibelo .− Orense, 8-011861 .− 1 fl. inum. de rosto caligrafado + 1 fl. de anterrosto inum. + 2 fls. de prefácio inums. + 60 fls. de
texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 120; 2º [264 x 197 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. meia-inglesa com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia.
Parece ter havido um erro no acto de encadernar, que fez que o anterrosto ficasse depois do rosto.
Trabalho escrito em língua castelhana, dedicado ao Presidente da Academia das Ciências de
Lisboa. No final, existe uma declaração do autor, datada de Braga, 22-01-1861, referente a uma
inscrição latina. Assinado.

141 - DUARTE, D., Rei de Portugal
Leal consselheyro / [por] Dom Duarte, Rei de Portugal .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de
título inum. + 219 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [255 x 190 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Letra do início do séc. XIX.
Os fls. 1-107 são em formato de 4º pequeno e os fls. 108-219 em 4º grande.

Cópia de um manuscrito da Biblioteca Nacional de Paris, conforme se lê no fl. 214: “Tavoa dos
Capitullos contheudos neste trautado e os numeros de cada folha; o qual se acha debaixo do
numero 7007 na bibliotheca Imperial em Paris e conteem em todo 128 folhas”.

142 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Memorias colligidas e relatadas por Joaquim Jose Ferreira Gordo Prelado da Santa Igreja de Lisboa. Tomo I /
[por] Joaquim José Ferreira Gordo .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 94 fls. de
texto nums. a tinta e a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4 gr. [252 x 192].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel de fantasia manchado.

143 - SANTA CLARA, Fr. Joaquim de
Preleçoens sobre o Testam.to Novo / [por] Fr. Joaquim de Santa Clara .− Coimbra, 1796 .− 1 fl. de rosto inum.
+ 18 fls. de texto nums. a lápis; 4º gr. [262 x 205 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele manchada. Fios dourados na lombada. Pastas de papel
de fantasia. Na contracapa de rosto, uma vinheta com os dizeres: “Do Monsenhor Ferreira [Gordo]”.
O autor, que regia a cadeira de Teologia Exegética do Novo Testamento na Universidade de
Coimbra, foi elevado a Arcebispo de Évora e morreu pouco depois de tomar posse do seu
arcebispado, em Janeiro de 1818.

144 - MIDOSI, Paulo

(1790-1858)

Cartas de um Solitario da Serra de Cintra ao seu Compadre Lagosta, vulgò o ex-frade José Agostinho de
Macedo. Em resposta às que elle publicou em Lisboa sobre os acontecimentos de Portugal / [pelo] P. M. .−
Sintra, Lisboa, Aljube, Londres, 1827-1829 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 143 fls. de texto
nums. a lápis; 4º gr. [253 x 200 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. meia inglesa. Lombada e cantos de pele. Ferros a ouro na lombada. Pastas forradas de
papel.
Contém dez cartas dirigidas a José Agostinho de Macedo, todas assinadas Simão da Serra
(aliás, Paulo Midosi). De fls. 103 em diante vem transcrita a refutação de Midosi ao ataque
feito por José Agostinho de Macedo ao seu opúsculo Quem é o legítimo rei de Portugal?
Questão portugueza, submettida ao juizo dos homens imparciaes. Por um portuguez residente
em Londres. Londres: Offic. Portugueza, 1828.
Estas cartas, todas publicadas, inserem-se na grande polémica a respeito de quem seria o
legítimo sucessor da Coroa portuguesa: D. Pedro ou D. Miguel? Polémica em que Midosi
participou com vários opúsculos.

145 - COLECÇÃO DE LEIS
Colecção de Leis. Tomo 1º .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 5 fls. inums. de índices + 1 fl. em branco
inum. + 1 fl. de rosto inum. + 109 fls. de texto nums. a tinta + 137 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums. + 119 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. de texto inum.; 4º gr. [255 x
193 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de carneira. Ferros secos na lombada. Pastas forradas de papel
vermelho. Letra de Monsenhor Ferreira Gordo (1758-1838).
Compreende três capítulos: o 1º é cópia da Colecção de Leis impressas em Lisboa por João da
Barreira, em 1571; o 2º não tem indicação de origem; o 3º é cópia das Ordenações da Nova
Ordem do Juízo, impressas em Lisboa, em 1578, por Manuel João, à custa de Luís Rodrigues,
livreiro de Sua Alteza.

146 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Manuscritos do Coronel Giraldez. Mescellanéa Importante. [Volume] A / [por] Coronel Giraldez .− [S.l., s.d.]
.− 1 fl. em branco inum. + 1 tira de papel solto com o título + 302 fls. de texto nums a tinta e a lápis, ora por
páginas, ora por fólios, com muitos em branco de permeio; 4º [245 x 197 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. meia inglesa com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas forradas de papel
vermelho. O título figura na lombada.
Esta miscelânea, tanto no início como na última parte, contém, essencialmente, sumários e
transcrições integrais de tratados de paz relativos à Europa, dos séculos XVIII e XIX. Contém
um “Rezumo dos Tratados de Paz, Alliança y Commercio com Diversos Soberanos da Europa
Extrahidos dos Periodicos desde 1792”.
O Coronel Geraldes legou os seus manuscritos à Academia das Ciências, contendo mais de
vinte volumes de colecções estatísticas, biografias, memórias, apontamentos, etc., que foram
enviados pelo Cônsul de Portugal em Génova, e entregues na Academia a 16-03-1870 (cf.
Inocêncio, XII, p. 122).

147 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Manuscritos do Coronel Geral[des]. Mescellanéa Importante. [Volume] B. / [por] Coronel Giraldes .− [S.l.,
s.d.] .− 1 fl. de rosto inum. + 264 fls. de texto nums. a lápis; 4º [252 x 200 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. meia inglesa com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel.
Contém informação acerca de acontecimentos históricos, políticos, militares, económicos,
astronómicos, etc., como as invasões francesas em Portugal, as campanhas napoleónicas na
Europa, as batalhas, o movimento nos portos e outros assuntos. No final, existe um “diccionario
geral”, resumido pelo então Major Joaquim Pedro Cardoso.

148 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Manuscritos do Coronel Giral[des]. Mescellanéa Importante. [Volume] C / [por] Coronel Giraldes .− [S.l.,
s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 249 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, de 1 a 495; 4º [242 x 193 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. meia inglesa com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel. O título
figura na lombada.
Apontamentos relativos a efemérides entre 1813 e 1829 respeitantes aos mais variados
assuntos, como Napoleão, Luís XVIII, despachos de oficiais ingleses e de diplomatas
espanhóis, etc., criação de títulos de nobreza portugueses, autos de juramentos, ofícios, relações
de acontecimentos, movimento dos portos, assuntos religiosos, sucessos em vários países,
assuntos pessoais, etc.

149 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Manuscritos do Coronel Giral[des]. Mescellanéa Importante. [Volume] D / [por] Coronel Giraldes .− [S.l.,
s.d.] .− 271 p. de texto nums. a tinta + 58 fls. em branco nums. a lápis; 4º [247 x 190 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. meia inglesa com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel. O título
figura na lombada.
Como os volumes anteriores, este é um aglomerado de informações díspares e de toda a
natureza recolhidas em gazetas, jornais e obras diversas. Começa com a capitulação de Paris,
em 31-03-1814, e termina com uma carta (paródia) do Conde de Bourmont, de Agosto de 1828.
Transcreve muitos quadros acerca do movimento dos portos, importações e exportações.

150 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Manuscritos importantes et miscellanéa. [Volume] E / [por] Coronel Joaq.m Pedro Cardozo Casado Giraldes
.− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto inum. + 634 p. nums. a tinta + 1 fl. em branco inum. + 4 fls. inums. de índices +
4 fls. em branco inums.; 4º [246 x 190 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. meia inglesa com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel. O título
figura na lombada.
Miscellanea Scientifica [...] principiada no Havre em 1830. Contém informações acerca de
diversos países.

151 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Manuscritos do Coronel Giral[des]. Prosa. [Volume] A / [por] Coronel Giraldes .− [S.l., s.d.] .− 149 fls. de
texto nums. a lápis, com muitos fls. em branco de permeio + 46 fls. em branco, nums. de 150 a 196; 4º [229 x
183 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. meia inglesa com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel. O título
figura na lombada.
Compilação de textos em prosa e em verso, em francês, inglês e espanhol, entre eles uma
constituição venezuelana do ano de 1812.

152 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Manuscritos do Coronel Giral[des]. Prosa. [Volume] B / [por] Francisco de Paula Medina e Vasconcellos;
Vicente Joze Ferreira [et al.] .− S. Miguel,..., 1792,1810,1812,... .− 141 fls. de texto nums. a lápis; 4º [242 x
198 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. meia inglesa com lombada em pele com ferros a ouro. Pastas em papel.
Fls. de diversas dimensões e tipos de papel. O título acima referido figura na lombada.
Compilação de opúsculos em prosa e em verso, em português, francês e inglês, alguns
impressos, outros originais e assinados. Todos ou quase todos em letras diferentes, alguns sem
indicação do nome do autor. Começa com uma Epistola ao Illustrissimo e Excellentissimo
Senhor Fernando Correa Henriques de Noronha por seu Humilde Venerador Francisco de
Paula Medina e Vasconcellos.

153 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Manuscritos do Coronel Giraldez. Prosa. [Volume] C / [por] Coronel Giraldes .− [S.l., s.d.] .−1 fl. em branco
inum. + 134 fls. de texto nums. a lápis + 27 fls. em branco inums.; 4º [215 x 152 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. meia inglesa com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas forradas de papel.
Apesar de o papel utilizado ser de menores dimensões do que os dos manuscritos anteriores, a encadernação é
igual em tamanho. O título acima referido figura na lombada.
Miscelânea extraída de diferentes obras da mais variada natureza, tanto em prosa como em
verso, incluindo transcrições integrais:
1 - Trois Lettres Amoureuses en vers des célébres Héloise et Abeilard / [por] Pope; “traduites
par M. M. Cotardeau Mercier, a la Trafaria, le 8 Decembre, 1810” .− Fls. 1-19.
2 - Deux Lettres Amoureuses en prose d’Héloise et Abeilard / [por] Pope; “traduite par C.∗∗ .−
Château de Ferney, le 13 d’Abril 1774 .- Fls. 21-37.
3 - Epitre à M.r le P.∗∗∗ de B.∗∗∗ / [por] M.r de S. Lambert .− [S.l., s.d.] .- Fls. 40-41.
4 - Départ d’Ovide / [por] M.r Lefranc de Lompignam .− [S.l., s.d.] .- Fls. 42-43.
5 - Extraits des Baisers de M.r Dorat / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 44-46.
6 - Extractos Geograficos, Historicos e Chronologicos do Imperio da Casa d’ Austria desde a
era de 700 até 1810 / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 51-64.
7 - Batle of Talavera de la Reyna / [S.a.] .− “Inserted in the London gazette: Times: October
12th 1809” .- Fls. 65-76.
8 - Cartas dos Lords da opposição do Parlamento da Gram-Bretanha / [por vários
correspondentes] .− [S.l.], 1777 .- Fls. 78-101.
9 - [Duas cartas acerca do Marquês de Pombal e de outros assuntos políticos e comerciais] /
[S.a.] .− Lisboa, 4-05-1777 e 3-06-1777 .- Fls. 102-106.
10 - Compendio Historico-Analitico / [por] Marquez de Pombal .− [S.l., s.d.] .- Fls. 106v-114.
11 - Note de la réunion de divers Provinces de France, et limitrophes, au royaume de France,
aujourd’hui Empire Français / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 115-117.
12 - [Rodas]. Extrahido das memorias militares de M.r Huy, Professor da Escolla militar, para o
anno de 1794 / [por] M.r Hury .− [S.l., s.d.] .- Fls. 117v-120.
13 - Capetian y Bragantine Dynasties / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fl. 120v-124.
14 - Catalogue of the Vice-Roys of India / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 125-131.
15 - Brasil, Peter Alva.res Cabral / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 132-133.
16 - Continuação dos G.res V. Reis da India / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fl. 134.

154 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Manuscritos do Coronel Giraldez. Prosa [e] Poesia. [Volume] A / [por] Major J. P. Cardozo C. G. [et al.] .−
[S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 228 fls. de texto nums. a lápis + 20 fls. em branco inums.; 4º gr. [251 x
200 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. meia inglesa com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel. O título
figura na lombada.
Contém:
1 - Cartas do D.or Dezembargador Vicente Jose Ferreira Cardoso da C.ta y outros sobre diversos
assumptos interessantes / [por] João de Almeida Ribeiro, Vicente Jose Cardozo da Costa,
Conde de Linhares, [Francisco João Baptista Quesnel], [D. Frei António de S. José e
Castro, Bispo do Porto], João Antonio Salter de Mendonça, D. Rodrigo de Souza Coutinho,
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho .− Porto, Angra,..., 1803-1828 .− Fls. 1-37.
2 - Coins Heights, Measures, Exchanges of all the Kingdoms of Europe / [por] Major J. P.
Cardozo C. G. − Funchal, 1812 .- Fls. 43-64.
3 - Despachos Publicos Militares y Diplomaticos y Civis desde MCCMV / [por] Major
Joaquim Pedro Cardozo Quesado Giraldez .− Funchal, 27-03-1812 .- Fls. 67-83.
4 - Traducçoens / [por Joaquim Pedro Cardoso Casado Geraldes] .− [S.l., traduções de 1812] .Fls. 87-104. Contém:
- Da influencia que pode ter nos Negocios da Europa, o cazamento do Imperador
dos Francezes, com a Archiduqueza d’Austria, Maria Louisa / [por] Lord Grey
.− [S.l.], 1810 .− Fl. 88-88v.
- Falla de Sir Francisco Burdett, na sessão da Casa dos Communs de 21 de
Fevereiro de 1812, p.r cauza da Moção de M.r Perceval sobre a mensagem do
Principe Regente, relativa ao Conde Wellington para se lhe estabelecer hũa
tença adquada ao seu novo titulo (Earl) com que o mesmo Principe tinha
premiado os seus serviços pela tomada de Ciudad Rodrigo aos 19 de Janeiro do
mesmo anno / [por] Sir Francisco Burdett .− [S.l.], 1812 .− Fls. 89-92.
- Reflexoens sobre a guerra da Peninsula remettidas ao Editor da Gazeta Ingleza =
London Chronide 0 Vol. 91 Nº 8319. Abril 9 de 1812 / [S.a.] .− [S.l., 1812] .−
Fls. 92-94v.
- França & Inglaterra. Copia da Carta escrita pelo Ministro dos negocios
Estrangeiros da França, o Duque de Bassano, a Lord Castlereagh, Secretario
d’Estado dos Negocios Estrangeiros de S. M. Britanica [e respectiva resposta] /
[por] Duque de Bassano; Lord Castlereagh .− Paris, 17-04-1812 .− Fls. 94v-96v.
- [Artigo acerca da guerra da América e da guerra da Rússia] / [S.a.] .− [S.l.],
1812 .− Fls. 96v-98.
- Profecias do Bispo d’Arles em 1610 / [por] Bispo d’Arles .− [S.l., 1610] .− Fls.
98-98v.
- Carta escrita em Francez por D. D.os A. S.za C.nho / [por] D. [Domingos António
de Sousa Coutinho] .− Lisboa, 20-10-1802 .− Fls. 98v-99.
- Arco triunfal de Napoleão em Paris / [S.a.] .− [S.l., 1814] .− Fls. 99-102.
- Carta, ou Reflexão de Gustavo 3.º a respeito a Russia (22 de Janr.º 1814 M.
Chr.) / [por] Gustavo 3.º .− [S.l., s.d.] .− Fl. 104.

5 - [Cartas] / [por] Miguel de Carvalho e Almeida; Joze Lopes de Calheiros Meneses .− S.
Lourenço, Rocinha,..., 1813 .- Fls. 109-121.
6 - Observação Imparcial sobre a Inglaterra / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 122-123.
7 - Resposta do A. Man. de Velloza ao R. Caet.º Velloza de Castellobranco / [por] Man. de
Velloza .− [S.l., s.d.] .- Fls. 124-125.
8 - Constituicão Hespanhola Promulgada em 19 de Março 1812 .- Fls. 137-163.
9 - Rimas de M. M. B. du Bocage / [por] M. M. B. du Bocage .−[S.l., s.d.] .- Fls. 168-183.
10 - [Poesias] / [por] Viscondessa de Balsemão [et al.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 184v-195.
11 - [Tradução de várias palavras em francês, alemão, dinamarquês, sueco, inglês, italiano,
espanhol, português, russo, polaco, latim e holandês] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 197v-200.
12 - Duke of Rohan, characterized by Vollaire [e outras poesias acerca de várias pessoas] / [por
vários autores] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 202v-228.

155 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Manuscritos do Coronel Girald[es]. Géometria / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 203 fls. de
texto nums. a lápis + 38 fls. em branco nums. a lápis; 4º [215 x 153 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. meia inglesa com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel. Apesar de o
papel utilizado ser de menores dimensões que o dos códices anteriores, a encadernação é igual em tamanho.
O título figura na lombada.
Compêndio de álgebra (fls. 1-139) e geometria (fls. 141-161), sem indicação se é do próprio
Coronel Geraldes ou se é cópia de obra de outro autor. Numerosos gráficos e desenhos.

156 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Manuscritos do Coronel Giral[des]. Biographias. Militar et civil. [Volume] A / [por] Coronel Giraldes .−
Lisboa, 1810 .− 1 fl. de rosto inum. + 190 fls. de texto nums. a tinta e a lápis + 80 fls. em branco nums. a
lápis; 4º [251 x 200 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. meia inglesa com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel. O título
figura na lombada.
Este volume é todo preenchido por uma “Vies en Abrégée des Généraux et Amiraux et Grands
hommes, Français, Anglais, Portugais, Italiens Depuis depuis la Revolution Française dès l’an
1789 AD Rédigées par le Major Joachim Pierre Cardozo Quesado a Lisbonne le 1.er Aôut 1810.
Volume 1º”.

157 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Geografia Antiga-Moderna. [Vol.] 1 / [por] Coronel Giraldez .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 242 fls.
de texto nums. a lápis + 33 fls. em branco nums. a lápis; 4º [249 x 200 mm].

CÓDICE [Original]. Enc. meia inglesa com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel.
Esta geografia começa, neste volume, pela III Divisão, que corresponde à Ásia. Segue-se-lhe a
IV Divisão, que corresponde à África e a V à República Romana.

158 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Geografia Antiga Moderna. [Vol.] 2 / [por] Coronel Giraldez .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 2 fls. de
título inums. + 183 fls. de texto nums. a lápis + 56 fls. em branco nums. a lápis; 4º [242 x 195].
CÓDICE [Original]. Enc. meia inglesa com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel.
Começa na Parte II, com a indicação de “Geographia Antiga-Moderna. Histórica e Política”.
Contém mapas impressos.

159 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Geographia do Imperio da Russia e da Polonia / [por] J. P. Cardozo Casado Giraldes .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de
rosto inum. + 237 fls. de texto nums. a lápis, com alguns fls. em branco de permeio + 4 fls. em branco nums.
a lápis (de 238 a 241) + 1 fl. de título num. a lápis (242) + 48 fls de texto nums a lápis (234 a 288, com um
salto de numeração) + 8 fls. de texto nums a lápis (289 a 296) + 8 fls. em branco inums.; 4º [248 x 195 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. meia inglesa com lombada de pele com ferros a ouro e pastas de papel. O título
acima referido figura na lombada.
Como vem indicado no título, este códice é a segunda parte do 3º volume do Império da
Rússia, seguindo-se, do fl. 242 em diante, o Reino da Polónia. Contém numerosos mapas
estatísticos e gráficos.

160 - CRÓNICA ANTIGA DE ESPANHA
Chronica Antiga de Hespanha / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 460 fls. de texto nums. a tinta +
1 fl. em branco inum.; 4º [213 x 168 mm e 248 x 190 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado. Escrito em papel de
duas dimensões, conforme uma anotação no fl. 272v.: “NB. Daqui por diante o papel em que continúo a
copia he mayor. Nunes”.
Cópia de António Nunes de Carvalho, que terminou o seu trabalho, após várias interrupções,
em Paris, na Rua Feyedeau, a 12-05-1834. Na nota introdutória o copista declara que a obra
copiada é anónima e de meados do séc. XV, sendo escrita em português e em folhas de
pergaminho, mas não diz onde se encontra, limitando-se a referir que tem o número 10 253.

161 - LAGO, António Bernardino Pereira do
Estatistica historica geografica, da Provincia do Maranhão / [por] António Bernardino Pereira do Lago,
Coronel do Corpo d’Engenheiros .− [Maranhão, 1821] .− 3 fls. em branco inums. + 67 fls. de texto nums.,
frente e verso, de 1 a 134 + 9 mapas nums. de 1 a 6, 13, 14 e 15 + 1 fl. em branco inum.; 4º [250 x 190 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado.

Esta memória estatística foi apresentada pelo seu autor ao Congresso das Cortes Gerais
Extraordinárias e Constituintes da Monarquia Portuguesa em 1821. Dá numerosas informações
acerca da população, situação militar, eclesiástica, estatística e política do Maranhão.

162 - VIRGÍLIO MARO, Públio

(70 a.C.-19 a.C.)

Eneida. Tomo 1º / [por] Publio Virgilio Maram; [traduzido por] Cândido Lusitano .− [Lisboa], 1769 .− 1 fl.
em branco inum. + 113 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 3 fls. em branco inums.; 4º [259 x 183
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia.
Obra traduzida por Cândido Lusitano, nome poético adoptado por Francisco José Freire, com
introdução e comentários seus, trabalho que empreendeu devido a João Franco Barreto não ter
seguido, na tradução que fez no século XVII, “os preceitos, que lhe prescrevia a Arte de
Traduzir...”. Tradução autógrafa.
Esta colecção de 5 volumes foi comprada pela Academia, segundo o que declara José Bonifácio
de Andrade e Silva no seu Discurso historico recitado na Sessão pública de 24 de Junho de
1819 e que foi publicado na Historia e memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa.
Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1819, tomo VI, parte I, p. XXII (cota: ACL
12.84.6). Cf. Inocêncio, II, p. 411.

163 - VIRGÍLIO MARO, Públio

(70 a.C.-19 a.C.)

Eneida. Tomo 2º / [por] Publio Virgilio Maram; [traduzido por] Cândido Lusitano .− [Lisboa], 1769 .− 125
fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 4º [257 x 183 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia.

164 - VIRGÍLIO MARO, Públio

(70 a.C.-19 a.C.)

Eneida. Tomo 3º / [por] Publio Virgilio Maram; [traduzido por] Cândido Lusitano .− [Lisboa], 1770 .− 114
fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 2 fls. em branco inums.; 4º [254 x 180 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia.

165 - VIRGÍLIO MARO, Públio

(70 a.C.-19 a.C.)

Eneida. Tomo 4º / [por] Publio Virgilio Maram; [traduzido por] Cândido Lusitano .− [Lisboa], 1770 .− 2 fls.
em branco inums. + 138 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 2 fls. em branco inums.; 4º [252 x 179
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia.

166 - VIRGÍLIO MARO, Públio

(70 a.C.-19 a.C.)

Eclogas / [por] Publio Virgilio Maram; [traduzido por] Cândido Lusitano .− [Lisboa], 1770 .− 140 fls. de
texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. inum. com texto riscado; 4º [245 x 180
mm].

CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia.

167 - PÓVOAS, Agostinho de Mendonça Falcão de Sampaio Coutinho e

(1783-1854)

Addiçoens, e Reparos ao Diccionario da Lingua Portugueza, de Antonio de Moraes e Silva / [por] Agostinho
de Mendonça Falcão .− [S.l., séc. XIX] .− 3 fls. em branco inums. + 189 fls. de texto nums. a tinta, frente e
verso, de 1 a 378 + 2 fls. em branco inums.; 4º [245 x 193 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado. Oferecido pelo
autor à Academia das Ciências, de que era sócio correspondente.
Trabalho organizado por ordem alfabética, constituindo cada letra um capítulo. As Addiçoens
foram extraídas de obras manuscritas e impressas, muitas vezes de simples alvarás. Não está
datado. Deve ter servido para a 6ª edição do Diccionário da Lingua Portugueza, de António de
Morais e Silva (cf. Inocêncio, I, p. 209-210).

168 - HOLANDA, Francisco de
Da Fabrica que faleçe ha Cidade de Lysboa / [por] Frãcisco dolãda .− [S.l.], 1571 .− 2 fls. em branco inums.
+ 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de título inum. + 18 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum. + 3
gravuras; 4º gr. [244 x 193 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina. No centro da pasta superior, um rótulo com a forma de um
losango que contém o título da obra em ferros dourados.
Este texto foi o que serviu para a impressão da Academia Real das Ciências. Ao alto, no fl. de
rosto, dois despachos: um de 28-07-1825, e outro de 6-04-1837, sendo o primeiro assinado por
Dantas e o segundo por Trigoso, mandando-se proceder à edição da “Fábrica”.

169 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Tratado Completo [de] Arithmetica [e de] P[artidas] Dobradas / [por] Coronel Giraldes .− [S.l., séc. XIX] .− 3
fls. em branco inums. + 1 fl. de prólogo inum. + 173 fls. de texto nums. a lápis + 117 fls. em branco inums.;
4º [238 x 199 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele e pastas de papel de fantasia. Da encadernação
original, em pele, resta apenas parte da lombada com ferros secos e a ouro.
Este tratado de aritmética e partidas dobradas, que também trata de câmbios, escrito na
inconfundível letra do Coronel Geraldes, é dedicado aos comerciantes portugueses. Acrescenta:
“julgando nisto termos desempenhado os deveres de Cidadão, e de patriótico, e fiel vassalo do
mais amavel dos Soberanos O Príncipe Regente Nosso Senhor”.

170 - PEDRO, D., Infante

(1392-1449)

Virtuosa Bemfeitoria pelo Infante Dom Pedro filho de El Rei D. João I / [por] Infante Dom Pedro .− [S.l.,
s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 267 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a
534 + 5 fls. em branco inums.; 4º [239 x 192 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de chagrin com ferros a ouro nas pastas (filetes, rodas, seixas, etc.) e na
lombada. Corte das folhas também a ouro.

Foi mandado copiar, como se lê no fl. de título, por ordem de D. António de S. José de Castro,
Bispo do Porto e Patriarca Eleito de Lisboa, Governador do Reino e sócio honorário da
Academia Real das Ciências de Lisboa, do manuscrito existente na biblioteca da Cartuxa de
Évora. Tem a data de 1813, mas não declara quem fosse o copista.

171 - DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA
Diccionario da Lingua Portugueza / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 4 fls. em branco inums. + 668 fls. de texto nums. a
lápis, de 2 a 669 + 15 fls. em branco inums.; 4º [238 x 180 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pano.
Como diz o título que figura na lombada, este ms. reúne vocábulos iniciados pelas letras CON
que vão da palavra CONCEPÇÃO à palavra CONSTRUCÇÃO.

172 - GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Mathematica. Algebra. Volume Iº / [por] Joaq.m Pedro Cardozo .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de anterrosto inum. + 1
fl. de rosto inum. + 22 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 43 + 1 fl. de título inum. + 56 fls. de
texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 112 + 5 fls. de índices inums. + 6 fls. em branco inums.; 4º [244 x
195 mm].
CÓDICE [Original] Enc. cartonada da época com lombada de pele e pastas de papel de fantasia. Fios
dourados na lombada e no rótulo da pasta de rosto.
Divide-se em dois livros: o primeiro intitula-se Algebra, e o segundo Equações Geraes.
Embora a cadeira pertencesse ao lente Manuel José Cunha Sousa Alcoforado, as lições foram
“lidas” por Joaquim Pedro Cardoso.

173 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

[Cartas para D. Luís da Cunha] / [por] Antonio Galvão de Castello Branco; Diogo de Mendonça Corte Real;
D. Luís da Cunha; António Guedes Pereira .− Madrid, Londres,..., 1720-1729 .− 1 fl. em branco inum. + 193
cartas nums. a lápis, correspondentes a 398 fls. nums. a lápis + 1 fl. em branco; 4º [237 x 190 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. em inteira de pele manchada restaurada com ferros a ouro na lombada.
Vestígios de ferros secos nas pastas. Corte das folhas a ouro.
Cartas originais e cópias assinadas, de diversas dimensões, com natureza política e privada. Em
anexo a algumas delas, vários documentos originais ou cópias.

174 - FORTIFICAÇÃO COMPLETA
Fortificasão Completa / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 168 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [220 x 176 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros secos e a ouro na lombada.

Conforme anotação a lápis no 1º Vol., estas lições de fortificação poderiam ter sido dadas na
Academia Militar, no final do séc. XVII, por um autor contemporâneo de Vauban. Talvez
sejam as lições de Serrão Pimentel.

175 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1740)

Cartas de Marco Antonio de Azevedo Coutinho [para D. Luís da Cunha] / [por] Marco Antonio de Azevedo
Coutinho .− Londres, 1735-1739 .− 452 fls. de texto nums. a lápis, que correspondem a 262 cartas; 4º [234 x
185 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas.
Corte das folhas a ouro.
Cartas de Marco António de Azevedo Coutinho, então Enviado Extraordinário em Londres,
para D. Luís da Cunha, embaixador em Versailhes, que aquele tratava sempre por “meo pay do
coração, e meo Senhor”. A última carta é datada de Falmouth, 5-10-1739, e nela se refere ao
seu sucessor e “Dilecto Sobrinho” Carvalho, o futuro Marquês de Pombal. Esta
correspondência, essencialmente política, contém também alusões à vida pessoal do seu autor.
Algumas das cartas não são da autoria de Marco António.

176 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1740)

Cartas de Francisco de Souza Pacheco [para D. Luís da Cunha]. Tomo IV / [por] Francisco de Souza Pacheco
.− Haia, 1702-1704 .− 3 fls. em branco inums. + 421 fls. de texto nums. a lápis, que correspondem a 223
cartas + 3 fls. em branco inums.; 4º [232 x 198 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Corte das folhas a
ouro.
Esta correspondência de Sousa Pacheco, Enviado de Portugal em Haia, trata, em especial, dos
primórdios da Guerra de Sucessão de Espanha.

177 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1740)

Cartas de Francisco de Souza Pacheco [para D. Luís da Cunha]. Tomo V / [por] Francisco de Souza Pacheco
.− Haia, 1705-1706 .− 3 fls. em branco inums. + 371 fls. de texto nums. a lápis, que correspondem a 215
cartas + 3 fls. em branco inums.; 4º [233 x 200 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada. Corte das folhas a ouro.
Cartas acerca da política europeia, em especial da Guerra de Sucessão de Espanha.

178 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1740)

Cartas do Conde de Tarouca [para D. Luís da Cunha]. Tomo II / [por] Conde de Tarouca .− Haia, 1714-1721
.− 1 fl. em branco inum. + 431 fls. de texto nums. a lápis, com saltos de numeração, que correspondem a 179
cartas e ofícios; 4º [230 x 182 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. Corte das
folhas a ouro.

Cartas do Conde de Tarouca, Enviado Extraordinário em Haia, para D. Luís da Cunha, acerca
da aplicação dos tratados de Utreque, tratado de Cambrai e da política europeia.

179 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1740)

Cartas do Conde de Tarouca [para D. Luís da Cunha]. Tomo III / [por] Conde de Tarouca .− Haya, 17221723 .− 1 fl. em branco inum. + 417 fls. de texto nums. a lápis, que correspondem a 200 cartas + 1 fl. em
branco inum.; 4º [229 x 178 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. Corte das
folhas a ouro.
Tratam não só de problemas políticos europeus, mas também económicos, por exemplo das
companhias da Índia.

180 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1740)

Cartas do Conde de Tarouca [para D. Luís da Cunha]. Tomo IV / [por] Conde de Tarouca .− Haia, 1724-1725
.− 4 fls. em branco inums. + 369 fls. de texto nums. a lápis, que correspondem a 175 cartas e ofícios + 3 fls.
em branco inums.; 4º [234 x 183 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. Corte das
folhas a ouro.
Continuação da correspondência do Conde de Tarouca, sobre assuntos políticos, económicos e
outros.

181 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1740)

Cartas de Conde de Tarouca [para D. Luís da Cunha] / [por] Conde de Tarouca .− Haia e Viena, 1726-1735
.− 1 fl. em branco inum. + 389 fls. de texto nums. a lápis, que correspondem a 164 cartas e ofícios + 2 fls. em
branco inums.; 4º [240 x 185 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas.
Começa nos últimos dias da estada do Conde de Tarouca em Haia, em Janeiro de 1726,
seguindo-se-lhe uma relação de viagem para Viena. Recomeça em Março de 1726, estando o
Conde já em Viena, e termina em 31-12-1735, ainda na mesma corte. No período de 1730 a
1735, algumas cartas são cifradas. Em geral, dizem respeito à política europeia e portuguesa,
ainda que também tratem de problemas pessoais.

182 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1740)

Cartas de Conde de Tarouca [para D. Luís da Cunha] / [por] Conde de Tarouca; Manuel Teles da Silva;
Mauro Inácio Valmagini . − Viena, 1736-1740 .− 1 fl. em branco inum. + 283 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 4º [235 x 185 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas.
A última carta do Conde de Tarouca é de 15-04-1738. As restantes, até 9-03-1740, são de
Manuel Teles da Silva, seu filho. O Conde de Tarouca, faleceu em Viena naquele ano de 1738

com uma crise de gota. De permeio, algumas cartas de um certo Mauro Inácio Valmagini,
talvez um secretário. Manuel Teles, na sua primeira carta (de 27 de Dezembro), devolve a D.
Luís da Cunha uma carta sua para Francisco Xavier de Oliveira (o célebre Cavaleiro de
Oliveira) que exercia funções na Embaixada de Portugal, em Viena, onde tão mal se portou
com o Conde de Tarouca, que este acabou por despedi-lo.

183 - FONSECA, Pedro José da

(1737?-1816)

Diccionario abbreviado das Antiguidades. Tomo I / [por Pedro José da Fonseca] .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em
branco inums. + 340 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [236 x 183 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado. Entre os fls.,
alguns aditamentos escritos sobre fragmentos de papel. Comprado pela Academia ao Autor (cf. Inocêncio,
VI, p. 423).
“Para servir á intelligencia da Historia Antiga, tanto Sagrada, como Profana, e á dos Autores
Gregos e Latinos. Traduzido do Francez em Portuguez”.
No último fl., tem os seguintes despachos: “Imprima-se e volte a conferir. Meza, 25 de
Fevereiro de 1779”, “Imprima-se e torne a conferir. Lxª, 17 de outubro de 1805”, ambos com
rubricas.

184 - GENEALOGIA DA CASA DOS CONDES COPEIROS-MORES POR SUA VARONIA
Genealogia, da Caza, dos Condes Copeiros-Móres, por sua Varonia; e pelo Appellido, de Soussa, que lhes
tóuca p.r Fémea / [S.a.] .− Braço de Prata, 11-11-1732 .− 2 fls. em branco inums. + 91 fls. de texto nums. a
lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [240 x 168 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada.
Esta obra dedicada a Martim Severim de Noronha Sousa e Meneses, Conde de Vila Flor e
Copeiro-Mor do Reino, é composta por várias partes: um canto “elogial”, seguido de um
prefácio-dedicatória, assinado “El Príncipe, de Moncada” e datado de Braça de Prata, 11-111732, e de uma “Dedicatória”, que se assemelha mais a uma introdução. Nos fls. 7-79, a
genealogia pela linha da varonia dos Condes Copeiros-mores. O texto é em verso, composto
por 143 estrofes com comentários à margem e em rodapé, tendo o fl. 75v. uma árvore
genealógica à pena. Nos fls. 80-88 corre, também em verso e em 20 estrofes, igualmente
acompanhadas de comentários marginais, a genealogia pelo apelido Sousa que tocava ao Conde
por linha feminina. A terminar, nos fls. 90-91, uma lista dos autores “de onde se tirarão estas
genealogias”.

185 - HISTÓRIA ABREVIADA DA RELAÇÃO DO PORTO E DA CASA DA SUPLICAÇÃO
Historia abbreviada da Relação do Porto, e Casa da Supplicação / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum.
+ 1 fl. de título inum. + 6 fls. inums. de índices + 152 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 4º
[240 x 180 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado.
Os primeiros fls. são da letra aplicada de Monsenhor Ferreira Gordo. Contém a transcrição de
muitas cartas e alvarás de D. Manuel I a D. Filipe I de Portugal.

186 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Indice dos Auctores e Leis que se devem consultar sobre cada uma das Ordenações. [Volume I] / [por]
Joaquim José Ferreira Gordo .− [Lisboa], 1788 .− 2 fl. em branco inums. + 198 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 4º [234 x 175 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele e pastas de papel de fantasia. Da primitiva
encadernação resta o rótulo da lombada, com ferros a ouro.
Monsenhor Ferreira Gordo trata, neste tomo da matéria que vai do “Proemio” até ao título 20,
§6, do livro I, estabelecendo comparações entre os textos das Ordenações Filipinas (edição de
1603) e as Afonsinas e suas diferentes edições. Autógrafo.

187 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Indice dos Auctores e Leis que se devem consultar sobre cada uma das Ordenações. [Volume II] / [por]
Joaquim José Ferreira Gordo .− [Lisboa], 1788 .− 3 fls. em branco inums. + 222 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 4º [226 x 170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele e pastas de papel de fantasia, restando da primitiva
o rótulo da lombada com ferros a ouro.
Este tomo vai do título 21 ao título 61, §13, do livro I das Ordenações. Autógrafo.

188 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Indice dos Auctores e Leis que se devem consultar sobre cada uma das Ordenações. [Volume III] / [por]
Joaquim José Ferreira Gordo .− [Lisboa], 1788 .− 2 fls. em branco inums. + 202 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 4º [227 x 170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele e pastas de papel de fantasia, restando da primitiva
o rótulo da lombada com ferros a ouro.
Trata do título 62 ao título 77 do livro I das Ordenações. Autógrafo.

189 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Indice dos Auctores e Leis que se devem consultar sobre cada uma das Ordenações. [Volume IV] / [por]
Joaquim José Ferreira Gordo .− [Lisboa], 1788 .− 2 fls. em branco inums. + 245 fls. de texto nums. a lápis + 5
fls. em branco inums.; 4º [228 x 170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele e pastas de papel de fantasia, restando da primitiva
o rótulo da lombada com ferros a ouro.
Trata do título 77 até ao Regimento dos Desembargadores do Paço, do livro I das Ordenações.
Autógrafo.

190 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Indice dos Auctores e Leis que se devem consultar sobre cada uma das Ordenações. [Volume V] / [por]
Joaquim Jose Ferreira Gordo .− [Lisboa], 1788 .− 2 fls. em branco inums. + 241 fls. de texto nums. a lápis + 5
fls. em branco inums.; 4º [228 x 170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele e pastas de papel de fantasia, restando da primitiva
o rótulo da lombada com ferros a ouro.
Trata do livro II das Ordenações. Autógrafo.

191 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Indice dos Auctores e Leis que se devem consultar sobre cada uma das Ordenações. [Volume VI] / [por]
Joaquim José Ferreira Gordo .− [Lisboa], 1788 .− 2 fls. em branco inums. + 202 fls. de texto nums. a lápis + 2
fls. em branco inums.; 4º [227 x 170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele e pastas de papel de fantasia, restando da primitiva
o rótulo da lombada com ferros a ouro.
Trata dos título 1 a 48 do livro III das Ordenações. Autógrafo.
192 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Indice dos Auctores e Leis que se devem consultar sobre cada uma das Ordenações. [Volume VII] / [por]
Joaquim Jose Ferreira Gordo .− [Lisboa], 1788 .− 2 fls. em branco inums. + 224 fls. de texto nums. a lápis + 6
fls. em branco inums.; 4º [230 x 170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele e pastas de papel de fantasia, restando da primitiva
o rótulo da lombada com ferros a ouro.
Trata do título 49 até ao final do livro III das Ordenações. Autógrafo.

193 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Indice dos Auctores e Leis que se devem consultar sobre cada uma das Ordenações. [Volume VIII] / [por]
Joaquim José Ferreira Gordo .− [Lisboa], 1788 .− 2 fls. em branco inums. + 333 fls. de texto nums. a lápis + 5
fls. em branco inums.; 4º [234 x 175 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele e pastas de papel de fantasia. Da encadernação
original resta o rótulo da lombada com ferros a ouro.
Trata do livro IV das Ordenações. Autógrafo.

194 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Indice dos Auctores e Leis que se devem consultar sobre cada uma das Ordenações. [Volume IX] / [por]
Joaquim José Ferreira Gordo .− [Lisboa], 1788 .− 2 fls. em branco inums. + 271 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 4º [233 x 175 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele e pastas de papel de fantasia. Da encadernação
original resta o rótulo da lombada com ferros a ouro.

Trata dos títulos 1 a 99 do livro V das Ordenações. Autógrafo.

195 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Indice dos Auctores e Leis que se devem consultar sobre cada uma das Ordenações. [Volume X] / [por]
Joaquim José Ferreira Gordo .− [Lisboa], 1788 .− 1 fl. em branco inum. + 195 fls. de texto nums. a lápis + 5
fls. em branco inums.; 4º [235 x 175 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele e pastas de papel de fantasia. Da encadernação
original resta o rótulo da lombada com ferros a ouro.
Trata do título 100 ao último título do livro V das Ordenações. Autógrafo.

196 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas de Dom Luis da Cunha, pendente a Negociação de Utrecht, para Joseph da Cunha Brochado, Inviado
Extraord.rio na Corte de Londres / [por] D. Luís da Cunha .− Utrecht, 1712 .− 2 fls. em branco inums. + 275
fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [228 x 182 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pergaminho. A metade inferior do fl. 201 encontra-se bastante
degradada, devido a uma mancha de tinta de ferro que corroeu o papel. Os fls. 229-232 estão ao contrário.
Esta correspondência deverá ter começado em Abril ou Maio pois a segunda carta datada é de
10 de Maio, e termina em 30-12-1712: Refere-se às negociações de paz geral que decorriam em
Utreque. É da mão de vários secretários, embora algumas pareçam ser da conhecida letra miúda
de D. Luís da Cunha.

197 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Fontes Proximas do Codigo Manuelino / [por Monsenhor Ferreira Gordo] .− [Lisboa], 1792 .− 2 fls. em
branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 223 fls. de texto nums. a lápis + 6 fls. em branco inums.; 4º [220 x 160
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. original com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel azul.
Estudo das fontes do Código Manuelino iniciado em 14-07-1792. Diz respeito ao livro I do
referido código. Pela letra, reconhece-se ser este códice, bem como os restantes (n.os 198 e
199), de Monsenhor Ferreira Gordo. Não assinado.

198 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Fontes Proximas do Codigo Manuelino / [por Monsenhor Ferreira Gordo] .− [Lisboa], 1792 .− 2 fls. em
branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 177 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 4º [223 x 160
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. original com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel azul.
Refere-se ao livro II e, a partir do fl. 76, ao livro III do Código Manuelino. Autógrafo.

199 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Fontes proximas do Codigo Manuelino / [por Monsenhor Ferreira Gordo] .− [Lisboa], 1792 .− 2 fls. em
branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 180 fls. de texto nums. a lápis + 5 fls. em branco inums.; 4º [223 x 160
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. original com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel azul.
Diz respeito ao livro IV e, a partir do fl. 80, ao livro V do Código Manuelino. Autógrafo.

200 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Indice das Leis dos Seculos 13 e 14 / [por Monsenhor Ferreira Gordo] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums.
+ 1 fl. de título inum. + 404 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o índice + 1 fl. em branco inum.; 4º [217 x
159 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado.
Contém os sumários das leis de 1201 a 1400. Pela letra, reconhece-se ser este manuscrito, bem
como os seguintes (n.os 201 e 202 da Série Azul), de Monsenhor Ferreira Gordo.
201 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Indice Chronologico das Leis do Seculo 15 / [por Monsenhor Ferreira Gordo] .− [S.l., s.d.] .− 4 fls. em
branco inums. + 1 fl. de título inum. + 229 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [218 x 158
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Os vinte primeiros fls. compreendem o índice propriamente dito e, daí em diante, figuram
sumários de leis de 1402 a 1500. Autógrafo.

202 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Indice Chronologico das Leis do Seculo 16 / [por Monsenhor Ferreira Gordo] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em
branco inums. + 1 fl. de título inum. + 279 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [220 x 156
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel manchado.
Relativo aos anos 1501 a 1600. Autógrafo.

203 - MENESES, Francisco Luís de
Descrisoens de istoria natural aprezentadas à Academia Real das Siencias de Lisboa / [por] Francisco Luis de
Meneses .− Goa, 1788 .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 23 fls. de texto nums. a lápis, que
incluem a tabuada e 4 estampas + 1 fl. em branco inum.; 4º [225 x 185 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel manchado.
O autor, sócio correspondente da Academia Real das Ciências, era mestre de campo de
Auxiliares com exercício nas Ordenanças de Goa. Descreve quatro animais: o caranguejo
Crusaxo, o pirilampo, o “Pitoli Rai-Boncurdi” e a andorinha “Salangane”.

204 - FONSECA, Pedro José da

(1737-1816)

O Luxo. Dissertação formada de opiniões de vários Autores, a favor e contra este Assumpto Moral e Politico
/ [por] “Hum Anonymo” .− [S.l., s.d.] .− 7 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto num. a tinta + 1 fl. inum. +
77 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [223 x 173 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia. No rosto, em letra
diferente e posterior, lê-se: “Comprou a Acadª este Mss. por 10$000 rs”. Sem indicação da data da compra.
Esta dissertação, cujo autor se esconde sob a capa de “Hum Anonymo”, embora a letra seja a de
Pedro José da Fonseca, consiste num estudo acerca dos efeitos perniciosos do luxo na
sociedade e as leis que tentaram combatê-lo. Cf. Inocêncio, IV, p. 424.

205 - FONSECA, Pedro José da

(1737-1816)

Passatempo Proveitoso. Tomo I / [por] Pedro José da Fonseca .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 256
fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [222 x 168 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel manchado.
Várias considerações de carácter moral e social como: afectação, decência no vestir,
generosidade, boa convivência, educação dos filhos, etc. Este códice e o seguinte, fazem parte
do conjunto que Pedro José da Fonseca vendeu à Academia Real das Ciências (cf. Inocêncio,
VI, p. 423).

206 - FONSECA, Pedro José da

(1737-1816)

Passatempo Proveitoso. Tomo II / [por] Pedro José da Fonseca .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 358
fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [223 x 170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Neste segundo tomo o autor aborda outros temas tais como: riqueza e glória, provérbios,
inventos, contos poéticos, fábulas, diálogos morais, etc.

207 - ROCHA, José Monteiro da

(1734-1819)

Exposição dos Methodos Particulares, de que se faz uso no calculo destas Ephemerides / [por] José Monteiro
da Rocha .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 109 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.;
4º [221 x 170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel manchado.
Nos fls. 1-18 está a “Exposição” ou introdução. Os fls. 29v.-68 são preenchidos por quadros ou
tabelas. A terceira parte (do fl. 69 em diante), compõe-se de “taboas”.

208 - VIRGÍLIO MARO, Públio

(70 a.C.-19 a.C.)

Giorgicas de Virgilio / [por] Públio Virgílio; [tradução de] Manuel Dionizio de S. Joze .− Bahia, 1787 .− 3
fls. em branco inums. + 1 fl inum. de frontispício de letra diferente + 23 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [217 x 169 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel manchado.
Tradução do primeiro livro das Giórgicas de Virgílio. Oferecida pelo tradutor à Academia Real
das Ciências de Lisboa, como contribuição ao programa de 1789. Assinado.

209 - MENESES, Francisco Luís de
Historia Natural e Descrição do Terió, ou Bicho Vergonhozo / [por] Francisco Luis de Menezes .− Goa. [s.d.]
.− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 13 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum. + 5
estampas coloridas inums. + 2 fls. em branco inums.; 4º [217 x 170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel manchado.
O autor dedicou este trabalho à Academia Real das Ciências de Lisboa, de que era sócio
correspondente. Em 1771, tinha mandado algumas peles deste quadrúpede, que ora descreve,
para o “Museu do defunto Jozé Rolland Vandek”.

210 - LEÃO, Duarte Nunes do
Primeira Parte das Chronicas dos Reis de Portugal / [por] Duarte Nunes do Leão, desembargador da Casa da
Suplicação; [edição preparada por Pedro José da Fonseca] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 8 fls. de
texto, incluindo o rosto e contendo acrescentos de papel + 515 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [215 x 165 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel de fantasia.
É um dos códices vendidos por Pedro José da Fonseca à Academia Real das Ciências (cf.
Inocêncio, IV, p. 424). No rosto encontra-se o despacho seguinte: “Não foi julgada digna de
impressão 6 de Março de 1823. Villela.V. S.”

211 - RIBEIRO, João

(1622-1693)

Fatalidade Histórica da Ilha de Ceilão / [por] Capitão João Ribeiro .− Lisboa, 8-01-1685 .− 3 fls. em branco
inums. + 1 fl. de portada inum. + 4 fls. inums. de dedicatória e prólogo + 155 fls. de texto nums. a tinta + 3
fls. de índice inums. + 1 fl. em branco inum.; 4º [220 x 165 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. do séc. XIX com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Letra aplicada,
senão mesmo caligrafada, sendo a portada um desenho à pena, em cujo rodapé figuram as iniciais A. L. de S.,
que parecem provir de um carimbo. No centro do desenho, ainda que sumida, lê-se a assinatura: “Jozé Mª
Vas.los”.
Na dedicatória a D. Pedro II, assinada pelo autor, ele declara ter passado quarenta anos e meio
na guerra, dezanove anos e meio no Estado da Índia, dos quais dezoito na Ilha de Ceilão.
Acrescenta: “Estas, e outras razões, q pôdem algúa hóra servir à política, me fizerão lançar por
escrito estas memórias dentro das clázulas, e tosco estillo, a que podia reduzillas hum soldado,
q não teve outra doutrina, nem outro estudo, mais q os documentos da pólvora, e as lições da
espada”.

A obra, composta por três livros de 24, 27 e 10 capítulos, respectivamente, foi inserida na
Collecção de notícias para a história e geografia das nações ultramarinas que vivem nos
domínios portugueses ou lhe são visinhas: publicada pela Academia Real das Sciencias.
Lisboa: Typografia da mesma Academia, 1836, tomo V (cota: ACL 11.42.22/5).

212 - LIVRO DE TODOS OS BENS, FOROS E RENDAS DO HOSPITAL DE SANTO ELÓI
Livro de todolos bens e foros e rendas do ospital de Sancto eloy [...].− Lisboa, Natal de 1498 .− 46 fls. de
texto nums. a tinta e a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [352 x 242 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de papel e pastas de papel de fantasia, sob a qual está a
primitiva capa de pergaminho, em cuja pasta superior se encontra, em letra já muito sumida, o título
“Treslado do Tombo do Hospital de S.to Eloy feito no anno de 1498”.

213 - LIVRO DE REGISTO DA CASA DA ÍNDIA
Livro de registo da Casa da India .− Lisboa, 1761 .− 1 fl. inum. de título, em letra posterior + 244 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [350 x 245 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. da época em inteira de pele com ferros secos nas pastas e lombada.
Este livro de registo é, na verdade, uma desenvolvida informação que, por ordem do Conselho
da Fazenda de 3-10-1761 e a requerimento do Procurador da Fazenda, deu o Provedor da Casa
da Índia a respeito das mercadorias que, na Alfândega de Lisboa, competia à Casa da Índia
despachar. O texto tem informações respeitantes ao período compreendido entre 1418 e 1757 e
inclui a transcrição de muitos documentos, tais como o regimento das Casas da Guiné e Índia
de 1509.

214 - CARTAS E ORDENS DO QUARTEL-GENERAL DO DUQUE DE LAFÕES
Cartas e ordens do Quartel-General do Duque de Lafões / [por vários autores] .− Lisboa, Santarem, S.ta
Clara,..., 1790-1796 .− 1 fl. de título inum. + 135 fls. de texto nums. a numerador + 1 fl. em branco inum.; 2º
[350 x 225 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada e cantos de pele manchada. Ferros a ouro na lombada.
Pastas de papel de fantasia.
Contém documentação emanada ou recebida do quartel-general do Duque de Lafões, quando
Marechal-General junto à Real Pessoa.

215 - REGISTO DAS ORDENS CONTIDAS NO 4º, 5º E 6º LIVROS DE REGISTO DA
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO
Copia das Ordens contheudas no 4º, 5º, e 6º Livros de Registo da Alfandega do Rio de Janeiro discritos neste
volume .− Rio de Janeiro, 1753-1798 .− 1 fl. de título inum. + 213 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco
inum.; 2º [332 x 219 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro nas pastas e na lombada. No centro
das pastas, as armas reais, também a ouro.

Contém principalmente transcrições de ordens régias e provisões do Conselho Ultramarino,
assim como outra documentação oriunda da Secretaria de Estado da Marinha e Domínios
Ultramarinos, Câmara do Rio de Janeiro, etc.

216 - PEREIRA, Vital Prudêncio Alves

(1823-1888)

Quadros Militares ou apontamentos historicos do exercito, biografias diversas, historia dos actuaes corpos do
exercito desde a sua primitiva organisação. [Tomo] 1 / [por] Vital Prudêncio Alves Pereira .− [S.l., séc. XIX]
.− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 207 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º
[325 x 199 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de tecido e pastas de papel manchado. Linguados de papel azul
pautado colados sobre folhas de papel também pautado.
Esta conhecida obra do Coronel Vital Prudêncio Alves Pereira, Cavaleiro da Ordem da Torre e
Espada, veio a ser publicada em folhetins no Jornal do Comércio, cerca dos anos 1880 (cf.
Inocêncio, VII, p. 451; XX, p. 299). Contém fragmentos do texto impresso. O presente tomo
trata da história do exército até às Guerras Peninsulares.

217 - PEREIRA, Vital Prudêncio Alves

(1823-1888)

Quadros Militares [ou apontamentos históricos do exercito, biografias diversas, historia dos actuais corpos do
exército desde a sua primitiva organização]. [Tomo] 2 / [por] Vital Prudêncio Alves Pereira .− [S.l., séc. XIX]
.− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. inum. de índices + 239 fls. de texto nums. a tinta de 208 a 446 + 2 fls. em
branco inums.; 2º [319 x 201 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de tecido e pastas de papel manchado. Fls. em papel pautado em que
estão colados linguados de papel azul pautado.
Compõe-se dos quadros II e III, que tratam do período compreendido entre o final da Guerra
Peninsular e a Junta Provisória do Porto (1828).

218 - PEREIRA, Vital Prudêncio Alves

(1823-1888)

Quadros Militares [ou apontamentos históricos do exercito, biografias diversas, historia dos actuais corpos do
exército desde a sua primitiva organização]. [Tomo] 3 / [por] Vital Prudêncio Alves Pereira .− [S.l., séc. XIX]
.− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de índice inum. + 274 fls. de texto nums. a tinta de 447 a 720 + 1 fl. em
branco inum.; 2º [319 x 197 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de tecido e pastas de papel manchado.
Compreende os quadros IV e V, que tratam das campanhas liberais até à Convenção de Évora
Monte (1834).

219 - PEREIRA, Vital Prudêncio Alves

(1823-1888)

Quadros Militares [ou apontamentos históricos do exercito, biografias diversas, historia dos actuais corpos do
exército desde a sua primitiva organização]. [Tomo] 4 / [por] Vital Prudêncio Alves Pereira .− [S.l., séc. XIX]
.− 1 fl. em branco inum. + 2 fls. inums. de índice + 302 fls. de texto nums. a tinta de 721 a 1022 + 1 fl. em
branco inum.; 2º [319 x 197 mm].

CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de tecido e pastas de papel manchado.
Diz respeito às operações do exército “libertador” nos campos de batalha (1832-1834). Ainda
que falte a indicação, refere-se ao quadro V.

220 - PEREIRA, Vital Prudêncio Alves

(1823-1888)

Quadros Militares [ou apontamentos históricos do exercito, biografias diversas, historia dos actuais corpos do
exército desde a sua primitiva organização]. [Tomo] 5 / [por] Vital Prudêncio Alves Pereira .− [S.l., séc. XIX]
.− 1 fl. em branco inum. + 2 fls. inums. de índice + 421 fls. de texto nums. a tinta de 1023 a 1443 + 1 fl. em
branco inum.; 2º [324 x 198 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de tecido e pastas de papel manchado.
Quadro V (continuação) e VI: as operações do exército “libertador” no campo de batalha
(1834).

221 - PEREIRA, Vital Prudêncio Alves

(1823-1888)

Quadros Militares [ou apontamentos históricos do exercito, biografias diversas, historia dos actuais corpos do
exército desde a sua primitiva organização]. [Tomo] 6 / [por] Vital Prudêncio Alves Pereira .− [S.l., séc. XIX]
.− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. inum. de índice + 1 fl. em branco inum. + 346 fls. de texto nums. a tinta de
1444 a 1789 + 1 fl. em branco inum.; 2º [324 x 199 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de tecido e pastas de papel manchado.
Quadro VII: do reinado de D. Maria II até ao movimento político da regeneração.

222 - PEREIRA, Vital Prudêncio Alves

(1823-1888)

Quadros Militares [ou apontamentos históricos do exercito, biografias diversas, historia dos actuais corpos do
exército desde a sua primitiva organização]. [Tomo] 7 / [por] Vital Prudêncio Alves Pereira .− [S.l., séc. XIX]
.− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. inum. de índice + 1 fl. em branco inum. + 339 fls. de texto nums. a tinta de
1790 a 2128 + 1 fl. em branco inum.; 2º [322 x 203 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de tecido e pastas de papel manchado.
Quadro VII (continuação): reinado de D. Maria II. Período de 1844 a 1849.

223 - PEREIRA, Vital Prudêncio Alves

(1823-1888)

Quadros Militares [ou apontamentos históricos do exercito, biografias diversas, historia dos actuais corpos do
exército desde a sua primitiva organisação]. [Tomo] 8 / [por] Vital Prudêncio Alves Pereira .− [S.l., séc. XIX]
.− 1 fl. inum. de índice (que começa no verso da guarda de rosto) + 634 fls. de texto nums. a tinta de 2129 a
2762 + 3 fls. em branco inums.; 2º [322 x 200 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de tecido e pastas de papel manchado.
Quadro VIII, IX e X: reinados de D. Maria II, D. Pedro V e D. Luís (de 1851 a 1869).

224 - MÉMOIRE DE LA CAMPAGNE EN PORTUGAL L’ANNÉE 1762
Mémoire de la Campagne en Portugal l’année 1762 / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de
rosto inum. + 66 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 4º [230 x 166 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros dourados na lombada. No fl. de rosto, a
seguinte indicação: “Pertence ao General d’Eng.ª Ant.º Pedro d’Azevedo”.
Refere-se à invasão espanhola de Portugal no ano de 1762, durante a Guerra dos Sete Anos.
Esta relação, escrita sem dúvida por uma testemunha ocular, contém pormenores com interesse.
Em francês.

225 - MOREIRA, António Joaquim

(1792-1865)

Collecção de Epitaphios, Inscripções e Lettreiros. Volume 1.º / [por] António Joaquim Moreira .− Lisboa,
1864 .− 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. de advertência nums. a tinta + 39 fls. de índice geral, nums. a tinta de 3 a
41 + 235 fls. de texto nums. a tinta de 1 a 235 + 3 fls. em branco inums.; 4º [221 x 160 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel de fantasia. Colecção
comprada pela Academia após a morte do autor.
Composta por nove volumes, esta colecção compreende transcrições e epitáfios, inscrições,
letreiros, medalhas e selos antigos e modernos, “espalhados pelo Universo, relativos a
Portuguezes, e suas heroicas acções d’honra, virtude, e valor”. Muitos são romanos, godos ou
árabes, existentes em igrejas, mosteiros, conventos, cemitérios e monumentos diversos
(fortalezas, praças fortes, etc.). A recolha do material reproduzido nesta obra, conforme
informa o autor no prefácio, começou em 1845. Publicado no Boletim Bibliográfico da
Academia das Sciências de Lisboa. Primeira Série. Vol. I. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1910-1914, p. 19-24 e 200-208, com indicação de continuar (cota: 12.91.16). No manuscrito n.º
1459 da Série Azul encontram-se inscrições não mencionadas nesta colecção e que se referem
às freguesias de Alguber e Figueiros.

226 - MOREIRA, António Joaquim

(1792-1865)

Collecção de Epitaphios, Inscripções e Lettreiros. Volume 2.º / [por] António Joaquim Moreira .− Lisboa,
1864 .− 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 240 fls. de texto nums. a tinta de 236 a 475 + 4 fls. em
branco inums.; 4º [218 x 150 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel de fantasia.
Os epitáfios, inscrições e letreiros pertencem a monumentos de Lisboa, Porto e Évora. Inclui,
entre os fls. 241 e 242, uma gravura impressa e uma página, igualmente impressa, que parece
extraída da Gazeta de Lisboa.

227 - MOREIRA, António Joaquim

(1792-1865)

Collecção de Epitaphios, Inscripções e Lettreiros. Volume 3º / [por] António Joaquim Moreira .− Lisboa,
1864 .− 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 220 fls. de texto nums. a tinta de 476 a 695 + 4 fls. em
branco inums.; 4º [217 x 154 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel de fantasia.

Inscrições de vários monumentos do Alentejo, Lisboa, Coimbra, Porto, etc. Reproduções à
pena de letreiros, brasões de armas, etc.

228 - MOREIRA, António Joaquim

(1792-1865)

Collecção de Epitaphios, Inscripções e Lettreiros. Volume 4º / [por] António Joaquim Moreira .− Lisboa,
1864 .− 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 242 fls. de texto nums. a tinta de 696 a 937 + 4 fls. em
branco inums.; 4º [219 x 159 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel de fantasia.
Este volume, assim como os antecedentes, não tem qualquer ordem. O texto contém ou é
intercalado por numerosas reproduções de epitáfios ou inscrições, umas à pena, outras
coloridas. Também intercaladas no texto várias gravuras ou folhetos impressos.

229 - MOREIRA, António Joaquim

(1792-1865)

Collecção de Epitaphios, Inscripções e Lettreiros. Volumes 5º e 6º / [por] António Joaquim Moreira .−
Lisboa, 1864 .− Volume 5º: 1 fl. de rosto inum. + 116 fls. de texto nums. a tinta, de 938 a 1053; Volume 6º:
1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 112 fls. de texto nums. a tinta + 19 fls. em branco nums. a tinta
de 113 a 131 + 4 fls. em branco inums.; 4º [222 x 164 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel de fantasia.
Intercalados ou dentro do texto, numerosos desenhos à pena, gravuras, folhetos impressos, etc.
O vol. 6º compreende a transcrição integral das Memorias Sepulchraes Scalabitanes, em que
figuram reproduções das sepulturas dos frades da Colegiada da Alcáçova de Santarém.

230 - MOREIRA, António Joaquim

(1792-1865)

Collecção de Epitaphios, Inscripções e Lettreiros. Volumes 7º e 8º / [por] António Joaquim Moreira .−
Lisboa, 1864 .− Volume 7º: 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 77 fls. de texto nums. a tinta + 7
fls. em branco nums. de 78 a 84 + 114 fls. de texto nums. a tinta de 1 a 114 + 4 fls. em branco inums.;
Volume 8º: 1 fl. de rosto inum. + 105 fls. de texto nums. a tinta e a lápis + 7 fls. em branco nums. de 106 a
112 + 4 fls. em branco inums.; 4º [221 x 159 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel de fantasia. Contém
folhetos impressos intercalados.
O vol. 7º compreende as transcrições dos letreiros dos cemitérios Oriental (Alto de S. João) e
Ocidental (Prazeres). O vol. 8º transcreve inscrições, letreiros e epitáfios existentes nos Açores,
Madeira, Brasil, etc. Contém um documento impresso, de quatro folhas, não datado: Emblemas
e poesias, com que se adornou a Caza Professa do Bom Jesus de Goa, quando nelle se
celebrarão as Exequias do Illustris. E Excellentis. Senhor D. Luiz de Menezes Conde da
Ericeira, Marquez do Louriçal, Segunda vez Viso-Rey, e Capitão General do Estado da India.

231 - MOREIRA, António Joaquim

(1792-1865)

Collecção de Epitaphios, Inscripções e Lettreiros. Volume 9º / [por] António Joaquim Moreira .− Lisboa,
1864 .− 1 fl. de rosto inum. + 2 gravuras inums. + 180 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 4º
[225 x 165 mm].

CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel de fantasia.
Este último volume compõe-se quase todo de cópias de epitáfios, letreiros, etc., de transcrições
de manuscritos de diferentes letras, de documentos impressos, desenhos e gravuras.

232 - COLECÇÃO DE PEÇAS DE TEATRO OFERECIDAS À ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS
Collecção de Peças de Theatro offerecidas a Academia Real das Sciencias / [Vários autores] .− [S.l.], 17971801 .− 1 fl. de título geral inum. + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 341 fls. de texto nums. a
lápis, sendo o último o índice + 1 fl. em branco inum.; 4º [229 x 173 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Colecção de sete peças apresentadas a um concurso promovido pela Academia.
1 − O Fanatico. Comedia Portugueza / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 1-39.
2 − D. Maria Telles. Tragedia em três actos / [por] Luís Corrêa de França e Amaral .− [S.l.],
1797 .− Fls. 40-92.
3 − D. Maria Telles. Tragedia em três actos / [por] Luís Corrêa de França e Amaral .− [S.l.],
1797 .− Fls. 93-123.
4 − Jezualdo. Tragedia composta em versos portuguezes / [por] Joze Joaq[uim] Bordallo .−
[S.l.], “Impressa em 1801” .- Fls. 124-162.
5 − Martim Vaz de Bulhoens. Tragedia / [por J. M.?] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 163-187.
6 − Efigenia. Tragedia / [por] Francisco Dias Gomes .− [S.l., 1798] .- Fls. 188-246.
7 − Orestes. Tragedia / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 247-340.

233 - TERÊNCIO, Públio
FONSECA, Pedro José da

(1737-1816)

As duas ultimas comedias de Publio Terencio Africano, traduzidas do latim em verso solto portuguez com o
texto latino em frente / [por] Publio Terencio; [tradução de Pedro José da Fonseca] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em
branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 262 fls. de texto nums. a lápis; 4º [221 x 165 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Estas duas últimas comédias de Terêncio (Phormia e Ecyra), pelo que se verifica do confronto
da letra com outras obras do mesmo escritor, foram traduzidas por Pedro José da Fonseca, um
dos primeiros sócios da Academia Real das Ciências, sendo oferecidas pelo autor à Academia
“para se ajuntarem à versão das primeiras quatro feitas da mesma sorte por Leonel da Costa, e
dadas ao prelo em 1788”. Pedro José da Fonseca pede para o seu trabalho o patrocínio e a
benevolência de Fernando Maria de Sousa Coutinho, IV [aliás, XIV] Conde de Redondo, VicePresidente da dita Academia. A tradução de Leonel da Costa (1570-1647), foi publicada em
dois tomos (1788-1789) por Jorge Bertrand, mercador de livros, nos prelos de Simão Thadeu
Ferreira, sobre o manuscrito autógrafo que, então, pertencia ao Padre D. Tomás Caetano do
Bem (cf. Inocêncio, V, p. 175-176).

234 - NICOCLES
Coversações de Phocion sobre a relação da Moral com a Politica. Traduzidas do Grego de Nicocles em
Francez com notas por Monsieur o Abbade Mabbly / [por] Nicocles; [tradução portuguesa de Pedro José da
Fonseca] .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 167 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [216 x 170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia. Adquirido pela Academia
ao Autor (cf. Inocêncio, VI, p. 423-424.
O tradutor do grego foi o abade Gabriel Bonnot de Mably (irmão do conhecido Abade de
Condillac). No final do manuscrito, no fl. 167v, está o despacho seguinte: “Imprima-se e torne
para conferir. Lx.ª 9 de 8bro de 1800”, com quatro rubricas.

235 - BATTEUX, Carlos
FONSECA, Pedro José da

(1737-1816)

Principios da Literatura. Tomo primeiro / [por] Abade Carlos Batteux; [tradução de Pedro José da Fonseca] .−
[S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 167 fls. de texto nums. a lápis, incluindo a táboa
dos capítulos + 1 fl. em branco inum.; 4º [220 x 164 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Estes Principios de Literatura, “compostos na lingoa franceza, e traduzidos na nossa vulgar
para uso e instrucção da Mocidade Portugueza”, por Pedro José da Fonseca (Cf. Inocêncio, VI,
p. 423-424), compõem-se de dez tratados, cujo primeiro (As Bellas Artes reduzidas a hum
mesmo Principio) ocupa todo o presente tomo.
Segundo o aviso contido no primeiro fl. de texto, “pertence à edição [...] impressa em Paris no
anno de 1775, em cinco volumes”.

236 - BATTEUX, Carlos
FONSECA, Pedro José da

(1737-1816)

Principios da Literatura. Tomo segundo / [por] Abade Carlos Batteux; [tradução de Pedro José da Fonseca] .−
[S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 182 fls. de texto nums. a lápis, incluindo, no
final, a tábua dos capítulos + 1 fl. em branco inum.; 4º [219 x 163 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Contém: Tratado II: Tratado do Apologo (fls. 4-36); Tratado III: Tratado da Poesia Pastoril
(fls. 36v-77); Tratado IV: Tratado do Poema Épico (fls. 77-180). Cf. Inocêncio, VI, p. 424.

237 - BATTEUX, Carlos
FONSECA, Pedro José da

(1737-1816)

Principios da Literatura. Tomo terceiro / [por] Abade Carlos Batteux .− [S.l., s.d.]; [tradução de Pedro José da
Fonseca] .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 200 fls. de texto nums. a lápis, incluindo, no
final, a tábua dos capítulos + 1 fl. em branco inum.; 4º [220 x 165 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.

Contém: Tratado V: Tratado da Poesia dramática (fls. 1-103); Tratado VI: Tratado da Poesia
lyrica (fls. 103-140); Tratado VII: Tratado da Poesia didactica (fls. 140v-183); Tratado VIII:
Tratado do Epigramma (fls. 184-197). Cf. Inocêncio, VI, p. 424.

238 - BATTEUX, Carlos
FONSECA, Pedro José da

(1737-1816)

Principios da Literatura. Tomo quarto / [por] Abade Carlos Batteux; [tradução portuguesa de Pedro José da
Fonseca] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 160 fls. de texto nums. a lápis,
incluindo, no final, o índice dos capítulos + 2 fls. em branco inums.; 4º [218 x 164 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Contém o tratado IX: Tratado dos generos em prosa. Cf. Inocêncio, VI, p. 424.

239 - BATTEUX, Carlos
FONSECA, Pedro José da

(1737-1816)

Principios da Literatura. Tomo quinto / [por] Abade Carlos Batteux; [tradução portuguesa de Pedro José da
Fonseca] .− [S.l., s.d.] .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 127 fls. de texto nums. a lápis,
incluindo o índice dos capítulos + 1 fl. em branco inum.; 4º [218 x 163 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Este tomo compreende o tratado X: Tratado da construção oratoria. Cf. Inocêncio, VI, p. 424.

240 - FONSECA, Pedro José da

(1737-1816)

Diccionario das Antiguidades de Portugal. Para servir á intelligencia da Historia Antiga deste Reino. Tomo I
e II / [por] Pedro José da Fonseca .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 358 fls. de texto nums. a lápis,
incluindo o fl. de rosto e os índices + 1 fl. em branco inum.; 4º [221 x 167 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pergaminho e pastas de papel manchado. Compreende
dois tomos encadernados juntos. Adquirido pela Academia ao Autor (cf. Inocêncio, VI, p. 423).
No rosto do primeiro tomo lê-se o seguinte despacho: “Não foi julgada digna de impressão. 6
de Maio de 1823. F. B. S.ª”. No final (fl. 357v. e 358), encontram-se mais dois despachos:
“Imprima-se appontadas as Leis respectivas notadas nos artigos da Cençura, e torne para se
conferir. Lx.ª a 6 de Fevereiro de 1808” (com seis rubricas), e “vay com este Manuscripto o
Extracto da censura, para à vista dele se observar a determinação do desp.º de 6 de Fevr.º de
1808”.

241 - VANDELLI, Domingos

(1730-1816)

Collecção de Cartas do Ex.mo Snr. Visconde de Barbacena, e Ill.mo Snr. Ab. Correa da Serra dirigidas a
Domingos Vandelli: que contem algumas noticias sobre a fundação, e primeiros annos da Academia Real das
Sciencias de Lisboa / [por] Visconde de Barbacena; Ab[ade] Correa da Serra .− Lisboa, 1778-1779 .− 1 fl. em
branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 147 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 4º [230 x 180
mm].

CÓDICE [Originais]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel manchado. No rosto o
título foi emendado a tinta preta: Collecção de Cartas do Ill.mo e Ex.mo Snr. Luiz Ant.º de Castro do Rio
Furtado de Mend.ª Conde de Barbacena, Snr. Ab. Correa da Serra dirigidas a Domingos Vandelli. Esta
colecção de cartas pertenceu a Alexandre António Vandelli, filho de Domingos.
Estas 84 cartas do Visconde (depois Conde) de Barbacena, que nas duas primeiras assina Luís
António Furtado de Mendonça, e do Abade Correia da Serra, dizem respeito à fundação e
primeiros anos da Academia Real das Ciências, delas existindo uma cópia com a cota n.º 763
da Série Azul. Assinadas. Foram publicadas por Cristóvão Aires na obra Para a história da
Academia das Sciências de Lisboa. Coimbra: Academia das Ciências de Lisboa: Imprensa da
Universidade, 1927, p. 497 e seg. (cota: ACL 12.93.22), que é uma separata do Boletim da
Segunda Classe. Coimbra: Academia das Sciências de Lisboa, 1920. Vol. XII (cota: ACL
12.86.17), continuando nos volumes seguintes. Cf. manuscrito 763 da Série Azul.

242 - STOCKLER, Francisco de Borja Garção
Poezias Lyricas / [por] Francisco de Borja Garção Stockler .− Rio de Janeiro, 1818 .− 3 fls. em branco inums.
+ 1 fl. de rosto inum. + 111 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso de 1 a 232 (com um salto de 130 para
140) + 1 fl. em branco inum.; 4º [216 x 154 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Dividido em três partes: o livro 1º (até à p. 61) compõe-se de 18 odes; o livro 2º (p. 62-200)
compreende a tradução em verso de 11 salmos, precedido de um “discurso” sobre a língua e
poesia hebraica; e o livro 3º (p. 201-232) é composto por poesias avulsas.

243 - SILVA, António Dinis da Cruz e

(1731-1799)

Obras poéticas. [Volume I] / [por] António Dinis da Cruz e Silva .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 1
fl. de rosto inum. + 161 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 321 + 1 fl. em branco inum. + 14 fls.
de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 4º [209 x 165 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. No rótulo lê-se: Poezias
de Dinis. Na contracapa existe a conhecida etiqueta Do Monsenhor Ferreira [Gordo], que existe em quase
todas as obras que o mesmo Monsenhor legou à Academia das Ciências.
“Copiado fielmente do Ms.cto do m.mo Author que tem o D.or Antonio Pereira d’Alm.da S.ª e
Sequeira”. Letra aplicada da segunda metade do séc. XVIII, senão mesmo do princípio do
seguinte. Colecção de sonetos e odes, alguns dos quais com a indicação de terem sido recitados
na Arcádia em 1757 e 1758.

244 - SILVA, António Dinis da Cruz e

(1731-1799)

Obras Poéticas. [Volume II] / [por] António Dinis da Cruz e Silva .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. +
116 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [221 x 171 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. No rótulo lê-se: Poezias
de Dinis. Na contracapa, tal como no códice anterior, existe a etiqueta Do Monsenhor Ferreira [Gordo]. Este
segundo tomo é copiado por mão diferente.

245 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Poesias / [por] José Maria Latino Coelho .− [S.l., s.d.] .− 67 fls. nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 156, com
saltos de numeração e parecendo faltarem as p. 13 a 28; 8º [158 x 110 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de tela e pastas de papel de fantasia.
Este manuscrito, na realidade, não é mais que um livro de lembranças, frases, ideias, textos em
prosa, poesias de autores conhecidos, etc., em latim, português, inglês e francês, a par de
apontamentos, desenhos e caricaturas.

246 - CÂMARA, Manuel Arruda da

(1752-1810)

Memoria sobre a cultura dos algodoeiros / [por] Manoel Arruda da Camara .− [S.l.], 1797 .− 3 fls. em branco
inums. + 1 fl. de rosto inum. (que correspondem aos fls. I-IV) + 5 fls. de dedicatória e introdução, nums. a
tinta de V a XIV + 75 fls. de texto nums a tinta, frente e verso, de 1 a 152 + 1 fl. inum. de índice + 8 tábuas
de desenhos a aguarela e a tinta da China, sendo a 6ª e a 8ª em estendido; 4º [217 x 170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
O autor, doutor em medicina pela Universidade de Mompilher, sócio correspondente da
Academia das Ciências de Lisboa e naturalista na Capitania de Pernambuco, dedicou este seu
estudo a D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Ministro e Secretário de Estado da Marinha e
Negócios Ultramarinos. Trata de todos os aspectos da cultura do algodão na referida capitania.
No fl. de título, ao alto, lê-se: “Tem a 1ª censura”.

247 - SENA, Manuel Rodrigues Lucas de
Dissertação sobre as Ilhas de Cabo Verde / [por] Manuel Roiz Lucas de Sena .− [S.l.], 1818 .− 1 fl. de título
inum. + 9 fls. de dedicatória e prefacio nums. a lápis + 122 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a
243; 4º [223 x 170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia.
Conserva as capas cartonadas de brochura.
O autor, capitão da Brigada Real da Marinha e comandante do destacamento que guarnecia a nau
Vasco da Gama, dedicou (e assinou) este trabalho à Academia Real das Ciências de Lisboa, e
entregou-o em Janeiro de 1818. Dá indicação sobre os produtos das ilhas, como o algodão, a
urzela, o anil, os frutos, os gados, etc., sem esquecer o comércio, os habitantes, os escravos, os
monumentos, etc. Assinado.

248 - SILVA, José Fernando da
Projecto economico sobre o Lima no estado em que actualmente banha a villa da Ponte da Barca / [por]
Bacharel Joze Fernando da Silva .− [Ponte da Barca], 1783 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. +
33 fls. de texto nums. a lápis + 1 estampa colorida do rio e suas margens em estendido + 1 fl. em branco
inum.; 4º [212 x 166 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia. Corte das folhas a ouro.
O autor, juiz de fora e dos órfãos de Ponte da Barca, descreve esta vila e debruça-se sobre sua
economia e a navegabilidade do rio Lima. Assinado.

249 - OBRAS DO DIABINHO DA MÃO FURADA
Obras do Diabinho da Mão Furada para Espelho de seus enganos e desengano de seus arbitrios. Palestra
moral e profana, donde o curioso apprenda para a Doutrina dictames, e para o Passatempo recreios / [copiado
por Pedro José da Fonseca] .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 83 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [204 x 147 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Adquirido pela Academia a
Pedro José da Fonseca (cf. Inocêncio, VI, p. 423).
Existem outros manuscritos com o mesmo título, nomeadamente na Biblioteca Nacional de
Lisboa e na Biblioteca Pública de Évora. Algumas versões já foram objecto de publicação,
sendo que a autoria poderá ser atribuída a António José da Silva, o Judeu. A este propósito
poder-se-ão consultar, entre outros documentos, o estudo introdutório de Bernard Emery às
Obras do fradinho da mão furada. [Lisboa]: Fundação Calouste Gulbenkian; Junta Nacional de
Investigação Científica e Tecnológica, 1997 (cota: ACL Avulso C 12 426), e a obra de Maria
Theresa Abelha Alves, A dialéctica da camuflagem nas obras do diabinho da mão furada.
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983.

250 - BROTERO, Félix de Avelar

(1744-1828)

Representação do Dr. Felix Avellar Brotero à Junta da Fazenda da Universidade de Coimbra em 5 de Marco
de 1807 / [por] Felix Avellar Brotero .− Coimbra, 5-03-1807; [copiado em] 23-04-1842 .− 3 fls. em branco
inums. + 27 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [210 x 151 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Avelar Brotero, lente das cadeiras de Botânica e Agricultura e inspector do Jardim Botânico da
Universidade, representa à Junta da Fazenda da mesma universidade diversos problemas
relativos ao referido jardim. Rubrica (AB) do copista, provavelmente de um seu filho.

251 - DE VERA FABULOSORUM TEMPORUM HISTORIA
De Vera Fabulosorum Temporum Historia / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto
inum. + 101 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 202 + 3 fls. em branco inums.; 4º [206 x 156
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada e nas pastas: filetes, águias bicéfalas
e, ao centro de cada uma das pastas, as armas reais portuguesas. Corte das folhas a ouro. Letra aplicada.
Título caligrafado com um desenho que pode passar por uma marca de impressor.
Em latim.

252 - GIÃO, Padre Francisco

(1699-1761)

Tratado de mecanica ou modo de fazer maquinas / [por] P.e M.e Francisco Gião .− [Lisboa], 1743 .− 2 fls. em
branco inums. + 1 fl. inum. de primeiro título + 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. em branco inums. + 90 fls. de
texto nums. a tinta + 12 estampas inums.; 4º [210 x 139 mm].
CÓDICE [Original?] Enc. em inteira de pele. Ferros a ouro na lombada.

Este Tratado de Mecânica foi ditado pelo P.e M.e Francisco Gião, da Companhia de Jesus, na
Real Aula da Esfera do Colégio de Santo Antão e “escrito” pelo Capitão José Monteiro de
Carvalho.

253 - MAUDUIS, Dr.; BROTERO, Félix de Avelar

(1744-1828)

Instrucções ácerca do modo de obter varias especies de animaes, de os preparar e remeter dos paizes, que
visitão os Viandantes, para os Museos de Historia Natural / [por] Dr. Mauduis; [traduzidas e adicionadas
pelo] D.r Felix de Avellar Brotero .- [S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto inum. + 30 fls. de texto nums. a tinta, frente e
verso, de 1 a 60 + 1 fl. em branco inum.; 2º [378 x 250 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele manchada e pastas de papel de fantasia. Ferros a ouro
na lombada.

254 - CÂMARAS DO REINO DO ALGARVE
Mappa dos documentos das Camaras do Reino do Algarve / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 24
fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [341 x 217 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel manchado.
O primeiro documento referido tem a data de 8-04-1261 e é proveniente de Sevilha, enquanto o
último é de Tavira e datado de 5-05-1791. O mapa não tem qualquer indicação do fim a que
devia destinar-se. No entanto, lê-se no cabeçalho da última coluna, aliás em branco: “Ordem
nos tomos da collecção”, o que deixa prever uma colectânea de documentos em projecto.

255 - BARRETO, Manuel

(1625-1668)

Vocabulario Lusitano Latino. Primeira parte / [por] P.e Manoel Barreto .− [Japão, 16...] .− 1 fl. de texto inum.
+ 1 fl. de rosto inum. + 646 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco num. a lápis (647); 2º [358 x 263
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele e pastas de papel manchado. Ferros a ouro na
lombada. Fls. em velino. O fl. de rosto, que mais parece uma portada, compõe-se de uma cercadura
desenhada ao gosto da iluminura, tendo ao centro o título e, por baixo, as armas aguareladas da Companhia
de Jesus.
Este vocabulário foi enviado do Japão para o Colégio de Santo Antão, conforme se lê no verso
do primeiro fl. À margem desse fl. vem escrito: “ano 1619”. Tem a designação de “Dictionario”
(no fl. 646). Abrange as letras A-D. Provém da Livraria Pública do Colégio de Santo Antão.
256 - BARRETO, Manuel

(1625-1668)

Vocabulario Lusitano Latino. Segunda parte / [por] P.e Manoel Barreto .− Japão, 1607 .− 1 fl. em branco
inum. + 1 fl. de rosto inum. + 567 fls. de texto nums. a lápis; 2º [358 x 259 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele e pastas de papel manchado. Ferros a ouro na
lombada. Fls. em velino. O fl. de rosto é diferente do da primeira parte. A cercadura é semelhante, mas as
armas da Companhia de Jesus diferem na composição do escudo e no enquadramento do mesmo.

Abrange as letras E-N. No último fl. vem designado como “Vocabulario Portuguez Latino”.
Provém da Livraria Pública do Colégio de Santo Antão.
257 - BARRETO, Manuel

(1625-1668)

Vocabulario Lusitano Latino. Terceira e última parte / [por] P.e Manoel Barreto .− [Japão, 16...] .− 2 fls. em
branco inums. + 552 fls. de texto nums. a lápis; 2º [343 x 265 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele e pastas de papel manchado. Ferros a ouro na
lombada. Fls. em velino.
Nos fls. 1, 1v. e 2 figuram três rostos diferentes, com cercaduras e armas da Companhia de
Jesus também diferentes. Compreende as letras O-Z. No último fl. o título vem designado
“Vocabulario Portuguez Latino”. Proveniência: Livraria Pública do Colégio de Santo Antão.

258 - PAPÉIS DE BOMBAIM E MONTEVIDEO
Papels de Bombaim et M.vidio / [por] Diogo de Mendonça Corte Real, Conde de Tarouca, Francisco Joseph de
São Payo, João Rodrigues Machado [et al.] .− [S.l.], 1723-1724 .− 3 fls. em branco inums. + 174 fls. de texto
nums. a tinta e a lápis, frente e verso, de 1 a 348 + 7 fls. em branco inums.; 2º [362 x 235 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. O título referido figura
no rótulo da lombada.
Este copiador de ofícios, tratados e outros documentos, está dividido em duas partes: a primeira
refere-se a problemas que surgiram a respeito de Bombaim, quando Francisco José de São Payo
era Vice-Rei da Índia, com transcrição de documentos do séc. XVII, da altura em que Bombaim
foi entregue aos Ingleses. A segunda parte (fl. 267 e seg.) diz respeito à questão da colónia do
Sacramento.

259 - FIGUEIREDO, António Pereira de

(1725-1797)

Dissertação critica sobre o antigo e moderno Calendario Bracarense para servir de Plano à emenda e
reformação que no Breviario e missas da mesma Santa Igreja medita fazer o Serenissimo Snr. D. Gaspar
Aecebispo Primaz / [por] Antonio Pereira de Fig.do .− [S.l.], 1770 e 1781 .− 2 fls. em branco inums. + 285 fls.
de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [350 x 230 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel manchado.
Conforme uma nota do próprio punho de António Pereira de Figueiredo, deputado ordinário da
Real Mesa Censória, ele compôs esta dissertação em 1770 e reviu “este mesmo seo original em
1781”.

260 - MORATO, Francisco Manuel Trigoso de Aragão

(1777-1838)

Estatutos da Academia das Ciências de Lisboa / [por] Fran.º Manoel Trigozo d’Aragão Morato .− Lisboa, 1906-1812 .− 1 fl. em branco inum. + 36 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [358 x 230 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.

Diz respeito à reforma dos Estatutos da Academia de 1812. Abre com o texto impresso em
1780, com as páginas coladas sobre grandes fls. de papel. Segue-se um historial das “Leis e
Estatutos porque se tem governado a Academia...”, pela mão do autor que era seu sócio
efectivo. Continua com o texto do projecto dos estatutos, com muitas emendas e acrescentos
que vão, pelo menos, até 1822. No último fl. figura uma gravura reproduzindo a medalha
(anverso e reverso) mandada cunhar pela Academia em 1783.

261

-

SUSTENTAÇÃO
JURÍDICA
DO REQUERIMENTO
QUE OFERECERAM
IMEDIATAMENTE A SUA MAJESTADE OS PADRES DA CONGREGAÇÃO DO
ORATÓRIO

Sustentação Juridica do Requerimento, que offerecêrao immediatam.te a S. Mag.e os Padres da Congregação
do Oratorio, recolhidos á Primitiva Caza do Espirito Santo, contra a nullidade insanavel da divizão, e
uzurpação dos Bens, e Direitos da mesma antiga Caza; e serve de Refutação da Resposta, q[ue] lhe
pertendérrao dar os Padres, q[ue] ficárao no Moderno Hospicio de Nossa Senhora das Necessidades / [por
vários autores] .− Lisboa, 1794 .− 1 fl. em branco inum. + 140 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco
inums.; 2º [350 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel manchado.
Trata das despesas com obras em propriedades da Congregação depois do terramoto de 1755.

262 - FIGUEIREDO, António Pereira de

(1725-1797)

Vetera Chronica Hispaniae Minora, in unum Corpus redacta Ad Fidem Editionis Floresianæ / [por] Antonio
Pereiria Figueredio .− Lisboa, 1782 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 165 fls. de texto nums.
a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [350 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
É todo da mão do Padre António Pereira de Figueiredo, bem como as numerosas emendas. No
fim, tem a licença da Mesa Censória autorizando a publicação, datada de 2-12-1782.

263 - EXTRACTOS DE PRAZOS E PALAVRAS
Extractos de Prazos e Palavras. T. 1º / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 202
fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [346 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado. No fl. de rosto,
além da indicação de ser o 1º tomo, tem também a referência de ter sido o 6º tomo.
Colecção de cópias de extractos de documentos medievais de cartórios de mosteiros,
conventos, da Universidade de Coimbra, etc., do séc. XII ao séc. XV.

264 - EXTRACTOS DE PRAZOS E PALAVRAS
Extractos de Prazos e Palavras. T. 2º / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 160
fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [345 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado. No fl. de rosto,
além da indicação de ser o 2.º tomo, tem também a referência de ter sido o 9.º tomo.

265 - EXTRACTOS DE PRAZOS E PALAVRAS
Extractos de Prazos e Palavras. T. 3º / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 124
fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [343 x 223 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.

266 - RESENDE, Pedro Barreto de

(?-1651)

Breve Tractado ou Epilogo de todos os Viso Reys que tem havido no Estado da India [e] successos que
tiverão no tempo dos seus Governos. Armadas de Navios e Galioens q[ue] do Reyno de Portugal foraõ ao
dito Estado e do q[ue] succedeu em particular a algumas dellas nas viagens que fizeraõ / [por] Pedro Barreto
de Rézende .− [S.l.], 1635 .− 9 fl. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 132 fls. de texto, incluindo o
índice, nums. a tinta + 13 fls. em branco inums.; 2.º [348 x 233 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Rosto decorado com
desenho à pena. No fl. 112v., encontra-se um outro desenho à pena: a árvore genealógica do Conde de
Linhares. Letra do séc. XVIII.
Compreende os governos e acções de D. Francisco de Almeida a D. Miguel de Noronha, Conde
de Linhares. O autor era secretário deste último. A obra foi começada a escrever (ou passada a
limpo) no ano de 1635, último do governo do referido Conde de Linhares. Trata, também, das
armadas que de Portugal foram à Índia. No fl. 131, o autor narra que deixaram Goa a 17 para
18 de Março de 1636, dobraram o Cabo da Boa Esperança a 22 de Julho e, depois de falharem
a ilha de Santa Helena, chegaram “a Linha dabanda de Portugal, e em 9 do dito mez em que
escreveo este papel até aqui se tomou o Sol em 10 grãos e meio”. Este “Tractado” foi copiado e
conferido pelo original por Francisco José Dias. (Cf. Inocêncio, VI, 396).

267 - RESENDE, Pedro Barreto de

(?-1651)

Primeira Parte das descripçoens das Cidades e Fortalezas da India Oriental / [por] Pedro Barreto de Rézende;
[copiado por] Francisco Jose Dias .− [S.l.], 1635; [cópia do séc. XVIII] .− 9 fls. em branco inums. + 1 fl. de
rosto inum. + 110 fls. de texto nums. a tinta + 14 fls. em branco inums. ; 2º [351 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. O fl. de rosto é um
desenho à pena.

268 - RESENDE, Pedro Barreto de

(?-1651)

Segunda Parte das Descripçoens das Cidades e Fortalezas da India Oriental / [por] Pedro Barreto de Rezende
.− [S.l.], 1635 .− 9 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 120 fls. de texto nums. a tinta, de 110 a 230
+ 14 fls. em branco inums. ; 2º [348 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Como no códice anterior,
o fl. de rosto é um desenho à pena.
Esta segunda parte começa, por lapso, no fl. 110 pois neste número acaba a primeira parte
(códice anterior). Copiado e conferido por Francisco José Dias.

269 - COLECÇÃO DE CORTES E LEIS
Colecção de Cortes e Leis .− [S.l., s.d.] .− 311 fls. de texto nums. a numerador, estando o último em branco;
2º [343 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Ferros a ouro na lombada. Pastas forradas de papel de
fantasia. Oferta de Maximiano Pereira da Fonseca e Aragão.
Colectânea constituída por documentos respigados em vários locais (Arquivo Real, Câmaras
Municipais, Cortes, etc.), que pertenceu a Maximiano Pereira da Fonseca e Aragão, sócio
correspondente da Academia das Ciências, e por ele foi oferecida em 1-07-1915 à mesma
Academia, na condição de ser publicado no espaço de dois anos. Conforme declaração do
doador, este códice teria anteriormente pertencido ao Dr. António Ribeiro dos Santos.

270 - BROCHADO, José da Cunha

(1651-1733)

Cartas, e Negociações de Joseph de Cunha Brochado do Cons.º del Rey D. João o Quinto Inviado
Extraordinario na Corte da Gram Bretanha Depois de haver assistido com o mesmo caracter na Corte de
França pelos ultimos an[os] do Reynado de El Rey D. Pedro Segundo. Tomo primeiro / [por] Joseph da
Cunha Brochado .− Londres, 1710-1712 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 187 fls. de texto
nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 374; 2º [344 x 235 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Correspondência dirigida principalmente ao Secretário de Estado Diogo de Mendonça Corte
Real, que começa em 19-06-1710 e termina em 16-08-1712. Trata de problemas relativos à
Guerra de Sucessão de Espanha e à paz que já estava a ser negociada em Utreque.

271 - BROCHADO, José da Cunha

(1651-1733)

Cartas e Negociações de Joseph da Cunha Brochado do Concelho del Rey D. João 5º seu Inviado
Extraordinario na Corte da Gram Bretanha depois de haver assistido com o mesmo caracter na Corte de
França pelos ultimos annos do Reynado del Rey D. Pedro 2º. Tomo segundo / [por] Joseph da Cunha
Brochado .− Londres, 1712-1715 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 205 fls. de texto nums. a
tinta, frente e verso, de 375 a 783 + 1 fl. em branco inum.; 2º [343 x 232 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Dirigida principalmente a Diogo de Mendonça Corte Real, esta correspondência começa em
23-08-1712 e termina em 26-08-1715, tratando do rescaldo da Guerra da Sucessão de Espanha
e das pazes de Utreque.

272 - OBRAS VÁRIAS
Obras várias / [por diversos autores] .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 73 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [348 x 220 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel manchado.

Miscelânea composta por cinco memórias ou dissertações dirigidas à Academia ou lidas
durante as sessões.
1 − Representação da urgente necessidade que tem Portugal de cuidar desde já, e deveras
promover a sua Agricultura / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Original? Não assinado. Publicado pela
Academia nas Memórias Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa, 1987, p. 122-129 .−
Fls. 1-6.
2 − Exposição sobre o modo de haver em Portugal os braços necessarios para a agricultura e o
meio de crear um fundo de 240:000$00, que annualmente se distribua e dê aos lavradores,
feita á rainha D. Maria I / [por] Alexandre Antonio das Neves Portugal .− [S.l., 1790?] .Original assinado. Publicado pela Academia nas Memórias Económicas Inéditas (17801808). Lisboa, 1987, p. 183-192 .− Fls. 7-14.
3 − Memoria sobre huma balança destinada a pezar mercadorias de grande valor, lida na sessão
de 14 de Abril de 1805 / [S.a.] .− [S.l.], 14-04-1805 .− Original? Contém, em estendido, a
planta da referida balança .− Fls. 15-21.
4 − Discurso do Doutor Duarte Ribeiro de Macedo sobre a transplantação dos frutos da India
ao Brazil que fes sendo Enviado em França / [por] Doutor Duarte Ribeiro de Macedo .−
[S.l.], 1675 .- Cópia incompleta .− Fls. 22-33.
5 − O Espirito de Ecónomia Politica naturalizado em Portugal, e principalmente em Leiria ou
Projecto Económico para aumentar nesta Cidade, por meio da Riqueza Popular, os
rendimentos da Coróa, e da Serenissima Caza do Infantâdo / [por] Lourenço Jozé dos
Guimaraens Moreira .− [S.l., 1781] .− Cópia. Publicado pela Academia nas Memórias
Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa, 1987, p. 337-414 .- Fls. 34-73.

273 - REGIMENTO DA CHANCELARIA-MOR DO REINO
Regimento da chancellaria môr do Reyno, e hé o original .- Lisboa, 16-01-1589 .− 1 fl. em branco inum. + 1
fl. de título inum. + 66 fl. de texto nums. a tinta e a lápis; 2º [342 x 242 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pergaminho.
Tem a chancela de D. Filipe II de Portugal, assim como, em cada fl., a rubrica de “O Bpo de
L.P.”, provavelmente do Bispo de Leiria (?), talvez um dos governadores do Reino. Foi
publicado em Lisboa, a 30-07-1594. Assinado por Gaspar Maldonado, escrivão da chancelariamor. Nas folhas de guarda e no último fl. tem anotações posteriores.

274 - NOGUEIRA, Francisco Lagoa
Compendio mellittar de todas as ordens, Regimentos, alvarás, avizos, provisois, e cartas sobre a mellicia,
passadas a varios governadores, vêedores geráes, comiçarios de mostras, e outros officiáes mellittares deste
Reyno, juntas por Francisco Lagoa Nogueyra Cavalleyro proffeço na ordem de Christo, e coronel da
cavallaria da Praça de Olivença no anno de 1733 / [por] Francisco Lagoa Nogueyra .− [S.l.], 1733 .− 1 fl. em
branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de “Alfabetto” nums. a lápis + 1 fl. em branco inum. + 198 fls. de
texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 396 + 17 fls. em branco inums.; 2º [340 x 248 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada e cantos de pele manchada. Pastas de percalina.

O autor compilou neste códice tudo quanto foi publicado acerca das milícias e ordenanças,
entre 1641 a 1727.

275 - TEIXEIRA, António da Cunha
Memorias da Co[n]tadoria Geral de, Guerra, e Reyno. Tomo I / [por] Antonio da Cunha Teyxeira .−
Camarate, 6-05-1756 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de portada inum. + 1 fl. de rosto inum. + 285 fls. de
texto nums. a lápis, frente e verso, de 7 a 558, existindo também uma numeração de páginas original a tinta +
3 fls. em branco inums.; 2º [342 x 221 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e nas pastas, em cujo
centro estão as armas reais, também a ouro.
O autor, “minimo official da contadoria, geral, de guerra”, dedicou esta obra a D. António José
de Castro, Conde de Rezende, Presidente da referida Contadoria. Estas memórias, escritas de
seu “peculio”, são na realidade uma cópia aplicada, por vezes caligrafada e com letras capitais.

276 - ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE AVEIRO
Rellação em Summa da forma em que a Caza de Aveyro se administrava no tempo em que se achava em
sequestro pella abzencia do Duque D. Raymundo e pondose em administração por fallecimento do Duque D.
pedro Inquizidor Geral a forma em que se administrou athe o prezente com a notocia das rendas que tem, e
dos officios da arecadação da fazenda, e alguns de justiça que são pagos pella Caza / [S.a.] .− Lisboa, 26-051726 .− 1 fl. em branco inum. + 35 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [326 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada.
A Casa de Aveiro foi posta sob sequestro e administração em 1660, aquando da ausência do
Duque D. Raimundo em Castela, e em 1673, por morte do Duque D. Pedro de Lencastre,
Inquisidor-Geral. Nesta relação, o sucessor do último administrador, Manuel Lopes do Lavre,
falecido em Abril de 1726, dá conta do rendimento e dívidas da Casa de Aveiro.

277 - PRÁTICA DE PAZES ENTRE OS REIS D. AFONSO VI DE PORTUGAL E D. CARLOS II DE
CASTELA
Pratica de Pazes, Entre os Reys Dom Affonso VI. de Portugal, e Dom Carlos II de Castella, por mediaçam de
El Rey da Gram Bretanha Carlos Segundo. No anno de 1666 / [por vários autores] .− Madrid, Lisboa,...,
1664-1667 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 153 fls. de texto nums. a
lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [338 x 222 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
Conjunto de cópias de documentos relativos às negociações que decorreram em Lisboa,
Versailles, Londres e Haia, em que intervieram o Secretário de Estado António de Sousa de
Macedo, o Embaixador português Marquês de Sande e outros.

278 - VIEIRA, Francisco José
Collecção de disposições legislativas concernentes às Alfandegas do reino, compilada pelo Dezembargador
Francisco José Vieira. Comprehende os annos 1179 a 1598 / [compilado por] Desembargador Francisco José

Vieira .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 521 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 2º [318 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Esta compilação começa com um foral da cidade de Lisboa concedido por D. Afonso
Henriques em 1179 e abrange o período até 1598.

279 - DICIONÁRIO PORTÁTIL E COMPLETO DA LÍNGUA ALEMÃ E PORTUGUESA
Diccionario portatil e completo da lingoa Alemã e Portugueza / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums.
+ 595 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [310 x 215 mm].
CÓDICE [Rascunho]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.

280 - LIVRO DO REGISTO DAS PROVISÕES DO PRESIDENTE E DEPUTADOS DO DESPACHO
DA MESA DA CONSCIÊNCIA E ORDENS
Livro do Registo das Provizões, do Prezidente e Deputados do Despaxo da Meza da Consciencia e Ordenz, e
dos mais officiaes sujeitos á ditta Meza, que cômecou de seiz de Novembro de 1597 em diante / [S.l., s.d.] .−
4 fls. em branco inums. + 6 fls. de índice inums. + 1 fl. em branco inum. + 133 fls. de texto nums. a tinta + 5
fls. em branco inums.; 2º [324 x 218 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
Na lombada existe a designação de “L.º Bayo”. Compreende o registo de provisões, alvarás,
etc., de 1568 a 1666.

281 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas da Corte escritas a D. Luís da Cunha pendente a sua rezidencia na Corte de Londres 1706. Quarto
tomo / [por] Roque Monteiro Paim; D. Tomás de Almeida; Diogo de Mendonça Corte Real .− Londres, 1706
.− 5 fls. em branco nums. a lápis + 1 fl. de título num. a lápis (nº 6) + 384 fls. de texto nums. a lápis (de 7 a
390), tendo, do fl. 7 ao fl. 37, a tinta, a numeração de 454 a 480 + 11 fls. em branco inums.; 2º [320 x 225
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele manchada com ferros a ouro. Pastas de percalina.
Ex-libris do Marquês de Angeja.
Trata, principalmente, da Guerra de Sucessão de Espanha.

282 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas escritas a Dom Luis da Cunha pendente a sua rezid.ª na Corte de Londres em qualid.e de Inviado
extraordinario desde 26 de Março de 1697 athe 8 de Dezembro de 1699. Tomo primeyro / [por] Mendo de
Foyos Pereira .− Lisboa, 1696-1699 .− 1 fl. de rosto num. a tinta + 21 fls. em branco inums. + 286 fls. de
texto nums. a lápis + 14 fls. em branco inums.; 2º [291 x 234 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele manchada e com ferros a ouro. Pastas de percalina.
Ex-libris do Marquês de Angeja.

Esta correspondência corre de 2-10-1696 a 8-12-1699. Muitas cartas são em cifra. Trata, em
grande parte, de problemas entre as cortes de Lisboa e de Londres, da política europeia, da
sucessão da coroa de Espanha que se avizinhava, do regresso a Portugal da Senhora D.
Catarina, Rainha da Grã-Bretanha, etc.

283 - REGIMENTO DA MEZA DA CONSCIÊNCIA E ORDENS
Regimento da Meza da Conciencia e Ordens .− Madrid, 1608 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum.
+ 61 fls. de texto nums. a lápis + 11 fls. em branco inums.; 2º [322 x 205 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro nas pastas e na lombada. Rosto com
cercadura aguarelada. No texto figuram letras iniciais e florões também aguarelados.
Cópia do original de 1608, executada em data não indicada, mas posterior a 28-05-1751, data
da decisão transcrita no fl. 61.

284 - BRAUN, João Vasco Manuel de
Roteiro Chrorográfico da Viágem que se costuma fazer da cidade de Santa Maria de Bellem, Capitál do Gram
Pará; a Villa Bélla, Capital de Matto Grosso / [por] Sargento Mór Engenheiro João Vasco M.el de Braun .−
[S.l.], 1784 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 24 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. de texto
inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [330 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. moderna com lombada de pele manchada e com ferros a ouro. Pastas de papel de
fantasia. Corte das folhas também a ouro.
Roteiro da navegação e descrição de viagem que relata as três possibilidades de ligar, por via
fluvial, Belém e Vila Bela.

285 - LEGISLAÇÃO DE PRIVILÉGIOS CONCEDIDOS A ESTRANGEIROS
Legislação de Privilegios concedidos a Estrangeiros .- [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de título
inum. + 2 meios fls. de rascunho inums. + 117 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [318 x
218 mm].
CÓDICE [Rascunho]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel manchado.
Levantamento dos principais diplomas de privilégios concedidos a Portugal a estrangeiros, dos
séculos XIV ao século XIX. O último fl. contém, impresso, um decreto que determina a perda
de cargos públicos para quem “obtiver Emprego Estrangeiro [...] ou tirar carta de Privilegios de
Estrangeiro”. Cf. ms. n.º 1357 da Série Azul.

286 - GUSMAN, Juan de Valencia Y
Compendio historial de la jornada del Brazil y sucessos della. Donde se da cuenta de como gano el Rebelde
Olandez la ciudad del Salvador y Bahia de todos Sanctos y de su restauracion por las Armadas de España
cujo general fue Don Fadrique de Toledo Osorio Marquez de Villa Nueva de Valdueza, Capitam General de
la Real Armada del mar Oceano y de la gente de guerra de el Reino de Portugal en el año de 1625 / [por]
Juan de Valencia y Guzman .− [S.l., 1625] .− 1 fl. de rosto inum. + 113 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em
branco inums.; 2º [317 x 218 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada, com ferros a ouro na lombada.
O fl. de rosto e vários outros do fim, são da mão de Monsenhor Ferreira Gordo. O códice é
cópia de um da “Real Bibliotheca de Madrid”. Relata a invasão holandesa da Bahia, ataque e
ocupação de Salvador, rendição dos holandeses e reocupação de Salvador. Em espanhol.

287 - VELHO, João Roiz
Diario feito por João Roiz Velho treseiro Pillotto da Nau naufragada Monte do Carmo q.e veio na Nau Nossa
Snr.ª da Conseição S. Antonio Azia Feliz q.e sahio na munsão de 18 de Maio do anno de 1776 da Cidade de
Goa p.ª a sidade de Lisboa / [por] João Roiz Velho .− [S.l.], 1776-1777 .− 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em
branco inum. + 47 fls. de texto nums. a lápis, estando o último em branco; 2º [323 x 202 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. cartonada forrada a papel de fantasia da época. Rosto com cercadura de motivos
fitomórficos. Ex-libris do Marquês de Angeja.
O autor, “treseiro” piloto da nau naufragada Monte do Carmo, passara para a nau Nossa
Senhora da Conceição, do comando do Capitão-tenente da Armada Real Dionísio Ferreira
Portugal. Esta nau saiu de Goa na monção de 18-05-1776, mas ficou sem mastros à vista de
Cochim, pelo que teve de invernar neste porto. Em 17 de Setembro do mesmo ano, já reparada,
fez-se à vela para Lisboa. Avistou o Cabo da Boa Esperança em 13-02-1777 e chegou à Baia de
Todos-os-Santos a 21 de Março para reparações. Saiu em 6 de Abril e a 11 de Junho entrou na
barra de Lisboa. Cf. manuscrito n.º 109 da Série Azul.

288 - LIVRO PRIMEIRO DO GOVERNO DO ALGARVE
L.º 1º do Governo do Àlgarve / Lisboa, 1627-1633 .− 4 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 260 fls.
de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [308 x 210 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel de fantasia.
Contém as ordens, provisões e cartas régias dirigidas aos capitães-generais e governadores do
reino do Algarve João Furtado de Mendonça e D. Luís de Sousa (Conde do Prado), entre 1708-1627 e 22-03-1633, assim como documentos do próprio governo.

289 - ANDRADE, António Correia da Fonseca e

(1648-1717)

Historia Manlianense, Cronologia, Epithomatica, Bellica, Genealogica, e Panegyrica na qual a curiozidade
decifrará successos que admiram progressos que assombram e dezenganos que aproveitam / [por] Antonio
Correa da Fonseca e Andrade .− [S.l.], 1713 .− 2 fls. em branco inums. + 25 fls. de introdução, incluindo o
rosto, nums. a lápis + 810 fls. de texto nums. a tinta + 14 fls. de índices nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.;
2º [305 x 215 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
O autor, cavaleiro professo da Ordem de Cristo e capitão-mor de Montemor-o-Velho, dedicou
esta obra à história da sua vila. No verso do segundo fl. em branco lê-se: “Foi esta historia
escripta em 1743”, o que é certamente um lapso pois no fl. 32 o autor refere-se ao “presente
anno [...] de 1713”.

290 - VIDA DEL REI DE PORTUGAL D. ALONSO EL 6º [...]

Vida del Rey de Portugal D. Alonso el 6º con los successos mas graves de su Reynado con las differencias, y
quexas ordenadas todas por su hermano, y muger a fin de la uzurpacion de la Corona. Por un Criado suyo,
que a todo assistiò, y depone con Verdad lo mismo que vió / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1
fl. de rosto inum. + 46 fls. de texto nums. a lápis + 288 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 81 a 656
+ 333 fls. de texto nums. a lápis; 2º [312 x 202 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada e cantos de pele manchada. Pastas de percalina. Ferros a ouro
na lombada.
O autor anónimo escreve em castelhano e relata os acontecimentos mais importantes do reinado
de D. Afonso VI. Cf. manuscrito n.º 298 da Série Azul.

291 - NOTÍCIAS SOBRE A INQUISIÇÃO OU MEMÓRIA DOS AUTOS DE FÉ QUE SE TÊM
FEITO EM LISBOA DESDE O PRIMEIRO ATÉ AO ANO DE 1659
Noticias sobre a Inquisição, ou Memoria dos autos da Fe que se tem feito em Lxª desde o 1º athe o anno de
1659 que foi quando se imprimirão as Listas, com as noticias dos lugares donde se fizerão quem erão os
Inquizidores os Pregadores os n.os das Pessoas que sahirão e memoria das mais principaes a saber [...] / [S.a.]
.− [S.l., s.d.] .− 4 fls. em branco inums. + 345 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 2º [310 x 220
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
Compõe-se de listas manuscritas, umas originais outras cópias da época e, também, por
relações impressas dos condenados do Santo Ofício de Lisboa, Évora, Coimbra e Goa. Abrange
o período de 1540 a 1786.

292 - ACTAS DAS SESSÕES DA REGÊNCIA E SUA CORRESPONDÊNCIA PARTICULAR,
CONTAS, ETC. ANO DE 1830
Actas das Sessoens da Regencia, e sua Correspondencia particular, Contas, etc. Anno de 1830. Primeiro
Volume .− Angra, Ilha Terceira, 1830-1831 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 91 fls. de texto
nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 183 + 5 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 10, que
correspondem ao início de um 2º volume + 43 fls. em branco inums.; 2º [314 x 202 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele manchada e com ferros a ouro. Pastas de percalina.
Livro de registo das actas das sessões da Regência da Ilha Terceira, a que presidiam o então
Marquês de Palmela (depois Duque do mesmo título) e o Conde de Vila Flor (depois Duque da
Terceira). No mesmo volume, encontram-se também correspondências políticas e outras e
mapas de despesas.

293 - ACTAS DAS SESSÕES DA REGÊNCIA NO ANO DE 1831
Actas das Sessoens da Regencia no Anno de 1831. Segundo Volume .− Angra, 1831 .− 4 fls. em branco
inums. + 1 fl. de rosto inum. + 154 fls. de texto nums. a lápis + 126 fls. em branco inums.; 2º [311 x 195
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele manchada e com ferros a ouro. Pastas de percalina.

Livro de registo das sessões da Regência da Ilha Terceira, presidida pelo Marquês de Palmela e
o Conde de Vila Flor. Nele está, também, transcrito o teor de alguns decretos e cartas régias.
Neste volume vão repetidas os últimos cinco fls. de texto do volume anterior.

294 - FONSECA JÚNIOR, Francisco Lourenço da

(1848-1902)

Atlas Ophthalmoscopico. Desenhos do natural / [por] F. Lorenço da Fonseca J.or .− [S.l., s.d.] .− 74 fls. de
texto nums. a lápis, sendo ilustrados os primeiros 12; 2º [307 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de percalina, com o título da obra a ouro na pasta de rosto. Ferros a ouro
nas pastas. Oferta do autor.
Composto de duas partes: na primeira figuram 21 desenhos e, na segunda, a descrição dos
casos a que se referem as ilustrações.

295 - MISCELÂNEA POÉTICA DOS QUATRO IRMÃOS
Miscellânea Poetica dos Quatro Irmãos os Ex.mos Snres. Marquêz de Alegrête, Conde de Tarôuca, Nuno da
Sylva Telles e Antonio Telles da Sylva e algumas obras do Ex.mo snr. Marquêz de Penalva Manoel Telles da
Sylva .− [S.l., s.d.] .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 271 fls. de
texto nums. a lápis + 26 fls. em branco inums. + 9 fls. de índices nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º
[305 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia da época.
No final, tem um aditamento com as obras de Manuel Telles da Sylva, Marquês de Penalva.
Esta miscelânea começa com um soneto introdutório do Conde de Tarouca, cuja primeira
quadra se transcreve:
Estes metricos partos concebidos
Em quatro engenhos de hum só Pay gerados
He bem que nunca estejão separados
Vivendo os seus Authores sempre unidos
Alguma das produções estão datadas, sendo a primeira lida na Academia dos Generosos, em 102-1693, pelo seu Presidente Conde de Tarouca, e a última do ano de 1774 da autoria do
Marquês de Penalva.

296 - COUTINHO, Francisco de Sousa

(1597/1598-1660)

Cartas de Francisco de Sousa Coutinho, Embaixador na Corte de França / [por] Francisco de Sousa Coutinho
.− Paris, 1651-1652; Roma, 1656 .− 1 fl. em branco inum. + 84 fls. de texto nums. a tinta, estando o último
em branco; 2º [311 x 195 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele com ferros secos. Pastas de papel de fantasia da época.
Colectânea de várias cartas que Francisco de Sousa Coutinho escreveu a D. João IV, durante as
suas embaixadas em Paris e em Roma. Nesta colectânea figuram somente aquelas em que
Sousa Coutinho, com a hombridade que lhe era costumada, expunha ao Rei verdades muito
cruas.

297 - LEONI, Francisco Evaristo

(1804-1874)

Diccionario da Lingua Portuguesa / [por] Francisco Evaristo Leoni .− [S.l., séc. XIX] .− 2 fls. em branco
inums. + 1 fl. de rosto inum. + 428 fls. de texto nums. a lápis com fls. em branco de permeio + 3 fls. em
branco inums.; 2º [312 x 212 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro e pastas de percalina.
No fl. de rosto lê-se a descrição do conteúdo da obra, a qual compreende inúmeros “vocabulos
obsoletos” que Viterbo não citou no seu Elucidário, assim como frases e locuções dos autores
clássicos, vocábulos e termos particulares regionais, termos técnicos, adágios, etc., e “uma
grande copia de termos comicos, facetos, chulos e obscenos”.

298 - VIDA Y SUCESSOS DE EL REY D. AFFONSO VI DE PORTUGAL
Vida y sucessos de El Rey D. Affonso VI de Portugal / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl.
de rosto inum. + 314 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [308 x 199 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Estudo, em língua castelhana, que trata do reinado efectivo de D. Afonso VI. Duplicado, com
variantes, do manuscrito n.º 290 da Série Azul.

299 - BRITO, João Soares de

(1681-1722)

Theatrum Lusitaniæ Literarium sive Bibliotheca Scriptorum omnium Lusitanorum / [por] Joanne Soares de
Britto .− [S.l.], 1655 .− 927 p. de texto, incluindo o fl. de rosto, estando as primeiras 62 nums. a lápis, e as
restantes nums. a tinta, frente e verso, de 65 a 927 + 1 fl. em branco inum.; 2º [317 x 200 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel manchado. Os últimos fls. estão em
mau estado de conservação. Ex-libris do Marquês de Angeja.

300 - COMPÊNDIO DAS DOAÇÕES RÉGIAS FEITAS AO SERENÍSSIMO INFANTE D.
FRANCISCO E À CASA DO INFANTADO
Compendio das Doações Regias feitas ao Serenissimo Infante D. Francisco e à Caza do Infantado
confirmada, augmentada e de novo instituida pelo Senhor Rei D. Pedro Segundo na pessoa do mesmo Senhor
Infante seu f.º primeiro Administrador d’ella, e reduzidas a este Volume no anno de 1721 / [copiado por]
Monsenhor Ferreira Gordo .− [S.l.], 1721; [cópia de 1815] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. +
87 fls. de texto nums. a tinta + 7 fls. em branco inums.; 2º [318 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel de fantasia da época. Ferros a ouro na
lombada. Na contracapa, a vinheta impressa com o nome de Monsenhor Ferreira Gordo.
301 - REGIMENTOS DA MESA DA CONSCIÊNCIA E ORDENS
Regimentos da Meza da Consciencia e Ordens e Seu Presidente, com algumas determinações relativas às
mesmas Ordens / [copiado por] Monsenhor Ferreira Gordo .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de
rosto inum., com anotações no verso + 58 fls. de texto nums. a tinta + 4 fls. em branco inums.; 2º [317 x 220
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Ferros a ouro na lombada. Pastas de papel de fantasia.
Na contracapa, uma vinheta impressa com o nome de Monsenhor Ferreira Gordo.

Estes regimentos foram copiados em 1814 de um exemplar que possuía o Principal Castro.
“Concertado com outro de Jose da Silva Costa”.

302 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Memorias de D. Luiz da Cunha, Ministro do Snr. Rey D. João Quinto na Corte de Londres, Pariz e Hol.da.
Primeiro tomo que contem a cauza da guerra de 1702 dos seus progressos e da paz athe a morte do Snr. Rey
D. Pedro 2º / [por] D. Luiz da Cunha .− Utrecht, 1719 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 3 fls.
de texto inums. + 249 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, frente e verso, de 9 a 506; 2º [305 x 198 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Estas memórias “contem os mais consideraveis successos desde o anno de 1659, em que se fes
a pas dos Perineos athe o de 1706”.

303 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Memorias de D. Luiz da Cunha. 2º Tomo / [por] D. Luiz da Cunha .− Utrecht, 1719 .− 1 fl. em branco inum.
+ 1 fl. de rosto inum., posto ao contrário + 72 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 144, sendo o
primeiro em branco + 318 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [306 x 200 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Trata dos progressos da Guerra de Sucessão de Espanha até à abertura do Congresso de
Utreque. Referências à aclamação de El-Rei D. João V e ao seu matrimónio.

304 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Memorias de D. Luiz da Cunha. 3º Tomo / [por] D. Luiz da Cunha .− Utrecht, 1719 .− 1 fl. em branco inum.
+ 1 fl. de título inum. + 312 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [309 x 200 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Tal como o anterior, este volume trata essencialmente da Guerra de Secessão de Espanha e das
Pazes de Utreque.

305 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Memorias de D. Luiz da Cunha. 4º Tomo / [por] D. Luiz da Cunha .− Utrecht, 1719 .− 1 fl. em branco inum.
+ 1 fl. de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 200 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 400 + 9
fls. em branco inums.; 2º [310 x 196 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Descrição geral das 86 províncias do Reino da França (até à p. 182) e das 40 províncias da GrãBretanha (a partir da p. 185).

306 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Notas ao Tratado de Utrecht: por D. Luis da Cunha Ministro do Snr. Rey D. Pedro 2º D. João Quinto nas
Cortes de Paris e de Londres e no mesmo Congresso de Utrecht / [por] D. Luis da Cunha .− [S.l., s.d.] .−
[cópia de] Lisboa, 1765 .- 1 fl. em branco inum. + 438 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 875,
incluindo o rosto + 2 fls. em branco inums.; 2º [302 x 198 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.

307 - MISCELÂNEA DE VÁRIOS PAPÉIS
Miscellânea de varios papeiz. Tomo I / [por diferentes autores] .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl.
de rosto inum. + 8 fls. de índice inums. + 1 fl. em branco inum. + 227 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em
branco nums. a tinta (228 e 229) + 1 fl. em branco inum.; 2º [300x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Alguns dos títulos abaixo indicados foram retirados do índice ou completados com os títulos
que acompanham os textos. Estes textos poderão ser complementados com o manuscrito nº 73
da Série Azul. Contém:
1 – Cartas do Bispo do Algarve D. Jeronimo Ozorio a El Rey D. Sebastião .− Fls. 1-19.
2 – Parecer q. deu o Marquez de Aronches D. Henrique sobre o modo com q. El Rey D. Pedro
havia de receber o Archiduque .− Fls. 23-26.
3 – Sobre o q. se passou na vinda do Archiduque de Austria a esta Corte de Lisboa o qual
Archiduq. foy depois aclamado em Madrid por Carlos 3.º.− Fls. 29-32.
4 – Do q. se passou na vinda do Snr. D. Duarte Filho natural de El Rey D. João o 3.º à Corte e
como foy recebido das Pessoas Reaes .− Fls. 37-44.
5 – Parecer do Duque do Cadaval sobre o modo com q. havião de receber as honras os Sr.es D.
Miguel e D. Jozé de El Rey quando fossem ao Paço .− Fls. 45-50.
6 – Parecer do Marquez de Angeja D. Pedro sobre o modo com q[ue] havião de receber as
honras os Snres. D. Miguel e D. Jozé de El Rey q.do fossem ao Paço .− Fls. 51-57.
7 – Avizos do Secretr.º de Estado Diogo de Mendonça Corte Real ao Marq. de Angeja, em q.
participa ao d.º Sr. q. S. Mag.de he ser.do nomeallo p.ª conduzir á Sua Real prez.ça o Embx.dor
de El Rey Catholico, á sua primr.ª Audiencia .− Fls. 59-63.
8 – Decreto porq. S. Mag.de foy serv.do ordenar q. a Raynha N. Snra. governasse emq.to durasse
a molestia com q. Sua Mag.de se achava .− Fls. 66-66v.
9 – Decreto porq. S. Mag.de foy serv.do encarregar o Governo das Armas a D. Fran.co Maclean
.− Fls. 66v-67.
10 – Papel q. se fes na occazião em q. houve hua desconfiança entre o Duque do Cadaval e o
Marichal de Campo Duarte Smeth .− Fls. 67-69v.
11 – Carta q. S. Mag.de escreveo ao Bispo de Leyria em q. lhe dá p.te de se annexarem á Univ.de
de Coimbra duas conezias da sua Sée .− Fls. 69v-71.
12 – Aviso do Secretr.º de Estado p.ª o Marq. de Marialva a resp.to da honra q. elle deu de ter a
justiça tirado hum sold.º q. já hia prezo por hua escolta militar .− Fls. 71-71v.
12 – Decreto p.ª o Conselho da Faz.da m.dar pagar o frete de humas madeyras, sem embg.º da
ordem de S. Mag.de em contrario .− Fls. 71v-72.
13 – Decreto porq. S. Mag.de foy servido extraminar e tirar o lugar de Secretr.º de Estado a Jose
de Syabra .− Fl. 72v.

14 – Decreto porq. S. Mag.de deu por escuzo do seu Real Serviço ao Dez.or Lucas de Seabra e
Sylva .− Fl. 72v-73.
15 – Decreto porq. S. Mag.de foy servido m.dar crear de novo lugares de praticantes na Aula
Militar .− Fls. 73-73v.
16 – Rellação da Embaixada publica do Conde de Vmanes .− Fls. 73v-78.
17 – Falla q. o Marquez de Angeja fes a S. Mag.de sendo Vedor da Fazenda e indo o Conselho
beijarlhe a mão pello ter ouvido sobre o sacrilego insulto feto á Sua Real Pessoa na noute de
3 de Septembro de 1758 .− Fls. 78v.-79.
18 – Decreto porq. S. Mag.de foy serv.do nomear a João Caneva, p.ª que o [dito] na Ribr.ª das
Naos tomasse sentido e vigiasse sobre o trab.º q. fazião os carpinteiros e mais off.es da Ribr.ª
das Naos .− Fls. 79v-80.
19 – Decreto e patente por q. S. Mag.de foy servido nomear Cap.am de Mar e Guerra com
exercicio de Cap.m Tn.te andando embarcado a Ant.º Pr.ª Borges a a outros no Decreto
nomeados .− Fls. 80-81.
20 – Avizo do Secretr.º de Estado Sebastião Joze de Carvalho e Mello no qual decide S. Mag.de
a questão q. houve entre o Mordomo mór e os Marquezes na festa do dezaggravo do S.mo
Sacram.to q. se fazia em S. Vicente de Fora sobre se porem os tamboretes dos Marquezes
dentro dos concelhos emediatos ao do dito Mordomo mor .− Fls. 81v-82v.
21 – Regim.to ou Ley sobre as prezas feyto pella Snr.ª Raynha da Grâa Bertanha D. Catherina
em 18 de Junho de 1704 .− Fls. 83-88.
22 – Avizo do Secretr.º de Est.º Sebastião Joze de Cav.º e Mello pello qual se vê foy S. Mag.de
serv.do ordenar não houvesse na festa do dezaggravo do S.mo Sacram.to q. se fas em
Odivellas o jantar q. costumavão naquelle dia dar dois Irmãos da Meza .− Fls. 88v-89.
23 – Avizo do Secretr.º de Est.º Sebastião Jozé de Carvalho e Mello pello qual S. Mag.de ordena
aos seus Tribunaes não tenhão propinas p.ª o Luto pella morte da Raynha, May de S. Mag.de
.− Fls. 89v-90.
24 – Decreto pello qual Sua Mag.de foi servido mandar logo meter de posse de serventia do
Officio de Provedor da Caza da India ao Conde de Castellomelhor, sem q. fosse necessario
o hir tomar posse ao Cons.º da Faz.da .− Fls. 90-90v.
25 – Avizo do Secretr.º de Estado Seb.ão Joze de Carvalho e Mello sobre a forma q. se deve
tomar o Luto da Raynha D. Marianna de Austria, m.er de El Rey D. João o 5.º .− Fls. 90v91.
26 – Avizo do Secretr.º de Est.º Seb.ão Joze de Carvalho e Mello porq. S. Mag.de he serv.do
ordenar q. aos Snres D. Antonio, D. Jose, e D. Gaspar se dê o tratam.to de Alteza, e do lugar
q. devem ter q.do S. Mag.de vay a Capella Real .− Fls. 91-91v.
27 – Decreto porq. S. Mag.de dá nova forma aos livros em q. se lança o dinheyro q. vem nos
cofres da America .− Fls. 91v-92.
28 – Decreto porq. S. Mag.de foi ser.do dar conta aos Tribunaes do terrivel attentado contra a
Sua Real Pessoa na noute de 3 de Septembro de 1758 .− Fl. 92v.
29 – Patente de Marichal Gn.al dos Exr.tos encarregado do Governo das Armas de todas as
Tropas de Sua Mag.de F. no Conde Reynante Guilherme de Schaumbourg Lippe .− Fls. 9394v.
30 – Alvará p.ª se dar o tratm.to de Alteza ao Conde Reynante Guilherme de Schaumbour Lippe
.− Fls. 94v-95v.
31 – Patent de Mrichal dos Ex.tos de S. Mag.de Fidel.ma passada ao Barão Conde de Oriola q. era
M. de Campo G.ral Governando as Armas nesta Corte e Provincia .− Fls. 95v-97v.
32 – Carta do Em.mo Cardeal Pereyra ao Secretr.º de Estado Diogo de Mendonça Corte Real .−
Fls. 97v-104.
33 – Carta do Em.mo Cardeal Pereyra p.ª o P.e Henrique de Carvalho da Comp.ª de Jesus sobre
o parecer q. deu na cauza dos Relig.os de Cister com o d.º Em.mo Cardeal .− Fls. 105-140.
34 – Assentos de 11 de Julho do anno de 1729 sobre a notificação q. por ordem do Dez.or João
Marques Bacalhao se fes ao Em.mo Cardeal Pereyra .− Fls. 140v-144.
35 – Cartas do Secretr.º de Estado Diogo de Mendonça Corte Real pertencentes á notificação q.
se fes ao Em.mo Cardeal Pereyra e mais documentos juntos .− Fls. 144-163.

36 – Cartas do P.e Antonio Vieyra p.ª o S.r D. Rodrigo de Menezes em q. trata sobre varios
negocios do Reyno e fala no odio q. nos tem os castelhanos, e nos incita a q. tratemos do
comercio, tenhamos Armadas, e persuade a q. admitamos aos christãos novos, e duvida do
nosso ajuste da liga com Inglaterra e França .− Fls. 163v-201.
37 – Carta do Secretr.º de Estado Pedro da Motta ao Conde Barão Prizidente do Senado da
Camara na occazião em q. falleceo El Rey D. João 5.º .− Fl. 202.
38 – Carta do Secretario de Estado Diogo de Mendonça Corte Real p.ª o Snr. Cardial Patriarcha
na mesma ocazião .− Fl. 203.
39 – Carta q. Sua Em.ª escreveo a todos os Prelados das Religiões .− Fls. 203v-204.
40 – Carta de Sua Magestade p.ª o Pontifice Clemente XIIII. Pello feliz Nascimento do Principe
da Beyra .− Fls. 204v-205.
41 – Resposta de Sua santidade .− Fls. 205-206.
42 – Decreto p.ª regular a jurisdição entre o General do Mar e Vedor da Fazenda .− Fls. 206208v.
43 – Noticia do q. rendeo vários annos a Alfandega de Lisboa .− Fls. 210-211.
44 – Avizo do Secretr.º de Estado Marquez do Pombal em q. se declara o modo com q. se
devem regular a antiguid.e dos Off.es Militares .− Fl. 212.
45 – Avizo do Secretr.º de Estado D. Luiz da Cunha p.ª o Gn.al Marq. de Alvito em q. lhe da
conta da chegada do Gn.al Conde de Lippe, e do dia em q. marcha p.ª o Exercito .− Fls. 214215.
46 – Avizo do Secretr.º de Est.º D. Luiz da Cunha p.ª o Gn.al de Infant.ª D. Rodrigo [António]
de Noronha [e Menezes] em q. lhe dá conta da chegada do Gn.al Conde de Lippe .− Fl. 218.
47 – Decreto de S. Mag.de p.ª ser extraminado o Secretario de Estado Diogo de Mendonça
Corte Real .− Fl. 220.
48 – Carta escrita pello Arcebispo de Evora Dom João de N. Sr.ª da Porta aos seus Parrochos
geralm.te por toda a Dioceze .− Fls. 222-227.

308 - MISCELÂNEA DE VÁRIOS PAPÉIS
Miscellanea de varios papeiz. Tomo II / [por diferentes autores] .− [S.l.], 1766-1773 (?) .− 1 fl. em branco
inum. + 1 fl. de rosto inum. + 225 fls. de texto nums. a tinta, no seguimento do tomo I, de 230 a 454 + 1 fl.
em branco num. a tinta (455) + 1 fl. em branco inum.; 2º [301x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Estes textos poderão ser complementados com o manuscrito nº 73 da Série Azul. Alguns dos
títulos abaixo indicados foram retirados do índice que se encontra no tomo I (ms nº 307 da
Série Azul) ou completados com os títulos que acompanham os textos pois aquele índice não
refere todos os documentos. Contém:
1 – Decreto porq. S. Mag.de houve por escuzo do seu serv.º o Chanceler M.el Gomes de Carv.º
depois de elle ter respondido ao Assento q. no Dez.º do Paço se tomou acerca do recurso
interposto na Cauza de Esponsaes .− Fls. 230-232.
2 – Copia de hũa carta do Bispo de Miranda D. Frey Aleyxo de Miranda, escrita ao P.e Ant.º
Pr.ª da Congregação do Oratorio de Lix.ª em resp.ta da q. este lhe tinha escrito, mandandolhe o seu l[ivro] sobre as dispensas na occazião do rompim.to com Roma intitulado
Tentativa Theologica .− Fls. 232-233v.
3 – Copia da carta q. o Snr. D. Gaspar Arcebispo Primaz, mandou escrever ao mesmo S.r na
mesma occazião .− Fl. 234.
4 – Copia da carta q. o Bispo de Elvas D. Lour.ço de Alencastre escreveo ao mesmo P.e na
mesma ocazião .− Fl. 235.

5 – Copia da carta q. o Bispo de Leyria D. F.r Miguel de Bulhões e Souza escreveo ao mesmo
P.e na mesma occazião .− Fls. 236-237.
6 – Copia de hũa carta q. escreveo o Gov.or de Angola D. Francisco Ignocencio de Souza
Coutinho ao Missionario q. foi mandado p.ª as terras do Potentado Holo .− Fls. 238-239.
7 – Copia da Snn.ça com q. o Bispo de Elvas D. Lour.ço de Alencastre dispensou a D. Joze
Pedro da Camara Coronel do Regim.to de Cavallaria de Olivença p.ª cazar com sua cunhada
D. Anna Joaquina de Saldanha .− Fls. 240-241.
8 – Copia de hũa carta escrita pello R.do P.e D. Abbade da Trapa ao R.do P.e Lagruere da
Congregação da Missão rezidente na sua caza de Lisboa .− Fls. 242-247.
9 – Reprezentação de hũa mulher com q[uem] se queria e estava ajustado a cazar D. Dinis de
Almada .− Fls. 248-252.
10 – Reprezentação q. fizerão a S. Mag.de os parentes de João Pedro de Mendonça, p.ª
embaraçar o cazam.to q. elle pertendia fazer de sua filha com D. Dinis de Almada e a copia
do Decreto de S. Mag.de a este respeyto .− Fls. 254-256.
11 – Copia da 2.ª carta q. o P.e Ant.º Pr.ª da Congregação do Oratorio de Lix.ª escreveo ao
Bispo de Miranda D. Fr. Aleyxo de Mir.da sobre a Tentativa Theologica .− Fls. 258-263.
12 – Copia da carta de Sua Mag.de escrita ao Vigario do conv.to de S.ta Cruz de Coimbra .− Fls.
266-271.
13 – Copia da carta de Sua Mag.de escripta á Universid.e de Coimbra .− Fls. 274-276.
14 – Copia da carta de S. Mag.de escrita ao Cabido da Sé de Coimbra .− Fls. 278-280.
15 – Copia de hũa carta de Sua Mag.de escripta ao Gov.or e Cap.m Gn.al das Ilhas dos Açores
sobre o cazo que nella se conthem .− Fls. 282-284.
16 – Pastoral do Bispo do Porto em q. se prohibe aos Padres da Congregação de S. Philippe
Neri de confessar e pregar .− Fls. 286-288.
17 – Avizo a Paulo de Carvalho de Mendonça para mandar recolher as licenças dadas pello
sennado de edeficar Barracas .− Fls. 290-291.
18 – Primeyra Instrucção sobre as Pessoas q. S. Mag.de prohibe q. sejão admitidas a entrar nas
Audiencias publicas .− Fls. 292-297.
19 – Copia de hũa carta q. o Gov.or do Bispado de Coimbra escreveo ao Reytor do Collegio da
Graça .− Fls. 298-300.
20 – Exequias ao Aniversario do Em.mo e R.mo Cardeal Paulo de Carv.º e Mendonça na Igr.ª e
Freg.ª de N. Sr.ª das Merces desta corte .− Fls. 302-305.
21 – Copia do Decreto porq. S. Mag.de despachou com o Senhorio honorifico da Villa do
Sobral de Monte Agrasso ao Conselheyro da Faz.da Joaq.m Ignacio da Cruz .− Fls. 306-307.
22 – Sentença de nulid.e de Matrimonio, entrep[artes] o Ex.mo Joze Fran.co Daun de Carvalho e
a Ex.ma D. Izabel Juliana de Souza proferida pellos Juizes especialm.te delegados p.ª este
cazo [...] .− Fls. 308-309.
23 – Regimento do conselho de Estado .− Fls. 313-314.
24 – Decreto feyto por El Rey D. João o 4.º em 31 de Março de 1645 para o Conselho de
Estado .− Fls. 315-317.
25 – Regimento de El Rey de Castella a Dom João Manoel Arcebispo de Lisboa vindo
Governar este Reyno em q. tambem trata do Conselho de Estado .− Fls. 317-350.
26 − Regimento de El Rey de Castella dado á Duqueza de Mantua, em q. tambem trata do
Conselho de Estado .− Fls. 353-394.
27 – Na Secretaria do Governo do Rio de Janr.º no maço das Cartas Regias do anno de 1679 se
acha abayxo vay copiado fielm.te da certidão do Secretr.º Fran.co de Alm.da e Fig.do, passada
agora em Mayo de 1773 p.ª o Ill.mo e Ex.mo Gn.al da Cap.nia de S. Paulo .− Fls. 397-403.
28 – Noticia e justificação com q. se obrou a Nova Colonia do Sacram.to nas terras da capitania
de S. Vic.te no sitio chamado S. Gabriel nas margens do Ryo da Prata .− Fls. 405-454.

309 - ERICEIRA, Conde da

Cartas varias [para o Conde da Ericeira]. Tomo I / [por] Gonçalo da Cunha Villas Boas, Fran.co Lamberto .−
Tomar, Covilham, Porto,..., 1671-1689 .− 1 fl. de título inum. + 290 fls. de texto nums. a lápis; 2º [310 x 215
mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. em inteira de pergaminho.
São 107 cartas de Gonçalo da Cunha Vilas Boas e 69 cartas de Francisco Lamberto, relativas às
manufacturas portuguesas, à construção naval e a outros assuntos.

310 - GENEALOGIAS DE FAMÍLIAS NOBRES
Genealogias de familias nobres / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 375 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [299 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada e cantos de pele manchada. Pastas de percalina.
Genealogia de algumas famílias da nobreza portuguesa, como Azevedos, Andrades,
Albuquerques, Borges, Carvalhos, Esteves da Veiga e muitas outras. No fim, um índice
alfabético por apelidos. Cf. manuscrito n.º 320 da Série Azul.

311 - SOARES, António da Fonseca
La Filis. Poema Tragico / [por] António da Fonseca Soares .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl de
rosto inum. + 189 fls. de texto nums. a lápis + 5 fls. em branco inums.; 2º [297 x 185 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele. Ferros a ouro nas pastas e na lombada. Corte das folhas a ouro.
Cópia caligrafada com desenhos e letras capitais à pena. Ex-libris do Marquês de Angeja.
Poema em espanhol, dividido em 10 cantos, com estrofes de 8 versos cada uma: I - Lo
Naufragio; II - Las Ruynas; III - Los Afectos; IV - Las Selvas; V - Los Zelos; VI - La Soledad;
VII - Las Lagrimas; VIII - Las Armas; IX - Los Extremos; X - Los Suspiros.

312 - RELAÇÃO DAS NAUS DA ÍNDIA
Relaçam de todas as Naôs da India, e Armadas, q[ue] foram desde o anno de 1496, em q[ue] El Rey D. João o
2.º mandou ao Capp.am mor B.meu Dias com tres vellas, athé o anno de 1653 com os successos de todas as
Armadas, e naos, nomes dellas e dos Cappitaês, governadores, e Visorreys da India, q[ue] p.ª lá foram / [S.a.]
.− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 1 fl. de texto num. a tinta (nº 1) + 159 fls. de
texto nums. a tinta + 27 fls. em branco nums. a tinta, de 160 a 186 + 2 fls. de índices nums. a tinta (187 e 188)
+ 2 fls. em branco nums. a tinta (189 e 190); 2º [297 x 203 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. em inteira de pergaminho, com vestígios de atados. Na lombada, escrito a tinta,
figura o título “Naos da India”.
Cf. manuscrito n.º 588 da Série Azul.

313 - VASCONCELOS, Joanne Mendes de
Livro do Registo das Cartas, que os Governadores das Armas desta Provicia do Alem Tejo escreverão a Sua
Alteza, des do t[em]po, em q[ue] o Secretario P[edro] Varella começou a exercitar seu cargo em diante, que

foi em 23 de Mayo de 1646 / [por] Joanne Mendes de Vasconcellos .− Elvas, 1646-1647 .− 178 fls. de texto
nums. a lápis, estando o 1º em branco e servindo o 2º de rosto.; 2º [299 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada e cantos de pele manchada. Pastas de percalina. Ex-libris do
Marquês de Angeja.
Correspondência para D. João IV, de 24-05-1646 até 27-12-1647, quando Pedro Varela exercia
o cargo de secretário do governo.

314 - LIVRO DO PRIMEIRO REGIMENTO QUE TROUXERAM A ESTAS PARTES DA ÍNDIA [...]
Registo do pr.o Regim.to que trouxerão a estas partes da India os Doctores Fran.o Toscano ch.er e prov.or mor
dos defuntos e Simão Miz ouv.or Geral e Juiz dos feitos del Rey pello qual se ordenou a Rellação q[ue] horâ
nellas sã .- [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 254 fls. de texto nums. a tinta + 11 fls. de índices nums. a
lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [290 x 205 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com a lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado. Letra
do século XVII.
Este livro de registo contém cópias de leis, decretos, alvarás, provisões, regimentos, etc.,
relativos ao Estado Português da Índia. No final, um “Alphabeto Provizoens e Regimentos que
hâ neste livro da Rellação”.

315 - VIEIRA, Francisco José
Avaliações de Mercadorias nas Alfandegas / [coordenadas por] Desembargador Francisco José Vieira .− [S.l.,
s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 50 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 100
+ 2 fls. em branco inums. + 1 carta solta inserida entre a p. 34 e a 35; 2º [297 x 206 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. da época com lombada e cantos de carneira. Pastas de papel de fantasia.
Compilação de forais, regimentos, alvarás, pautas, cláusulas, tratados, ajustes, decretos, etc., de
1587 a 1830. Contém uma carta original, do Juiz da Alfândega José Maurício de Abreu de
Lima, datada do Porto, 5-04-1830.

316 - REGIMENTO DA CASA DA ÍNDIA FEITO PELO SENHOR REI D. MANUEL NO ANO DE
1509
Regimento da Caza da India feito pelo Senhor Rey D. Manoel em o Anno de 1509 .- [S.l.], 1509; [cópia não
datada] .− 1 fl. de título inum. + 5 fls. de índices inums. + 152 fls. de texto nums. a tinta + 5 fls. em branco
inums.; 2º [320 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele. Ferros a ouro na lombada. Na contracapa, a etiqueta impressa de
Monsenhor Ferreira Gordo.

317 - TRATADOS DE PORTUGAL
Tratados [de Portugal] .- [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum., em letra posterior + 1 fl. de título inum. + 11 fls.
em branco inums. + 439 fls. de texto nums. a lápis + 11 fls. em branco inums.; 2º [319 x 220 mm].

CÓDICE [Cópias]. Enc. moderna com lombada e cantos de carneira. Pastas de papel de fantasia. Ferros a
ouro na lombada.
Compilação de vários tratados celebrados com a Holanda, Suécia, Inglaterra, Espanha e
Marrocos que abrangem o período de 1337 a 1817. Cópias manuscritas e alguns impressos.

318 - BAPTISTA, Manuel Dias
SILVA, Manuel Galvão da
1 - Viagens Historico-Naturaes feitas nos arredores da Cidade de Coimbra até a distancia de duas leguas /
[por] Manoel Dias Baptista .− [Coimbra], 1782 .− 2 fls. em branco inums. + 63 fls. de texto nums. a tinta
+ 3 fls. em branco inums.; 2º [321 x 212 mm].
Relação dos recursos naturais dos arredores de Coimbra e sugestões acerca do seu
aproveitamento para favorecer a agricultura. Trata da necessidade de impulsionar as
manufacturas portuguesas. Referências à riqueza florestal, animal e mineira do Brasil e de
África. O autor, bacharel em Filosofia, dedicou este trabalho “Ao Ex.mo Snr. Martinho de Melo,
e Castro Ministro e Secretario de Estado dos Negocios de Ultramar [...] que sabe aproveitar as
Produçoens da Natureza nas Conquistas e no Reyno em beneficio da Nação”.
2 - [Memória sobre as viagens filosóficas] / [por] Manoel Galvão da Silva .− [S.l., s.d.] .− 8 fls. de texto
nums. a tinta, de 47 a 54.; 2º [321 x 212 mm].
3 - Discurso sobre a Agricultura de Portugal / [S.a.] .− 7 fls. de texto nums. a tinta, de 57 a 63; 2º [321 x 212
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. O primeiro fl. ostenta um
carimbo do Real Museu da Ajuda. No rótulo da lombada figura o título “Viag[ens] Hist[orico] Nat[urais]”.

319 - DOAÇÕES, PRIVILÉGIOS, ISENÇÕES, FRANQUESAS, DIREITOS E JURISDIÇÕES QUE
SE CONCEDERAM AO SENHOR D. DUARTE, FILHO DO INFANTE D. DUARTE
Doações, Privilegios, Isenções, Franquezas, Direitos e Jurisdicções que se concederão ao Senhor Dom
Duarte, f.o do Infante Dom Duarte / [copiado por Monsenhor Joaquim José Ferreira Gordo] .− [S.l., s.d.;
cópia de 1815] .− 1 fl. de introdução inum. + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 2 fls. de texto
inums., estando o primeiro incompleto + 2 fls. de índice inums. + 5 fls. em branco inums. + 81 fls. de texto
nums. a tinta + 4 fls. em branco inums.; 2º [319 x 217 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. da época com lombada e cantos de carneira e pastas de papel de fantasia. Ferros a
ouro na lombada. Monsenhor Ferreira Gordo, cuja etiqueta impressa figura na contracapa, doou este
manuscrito à Academia Real da Ciências em 26-05-1829.
Trata-se da cópia de um original que teve em seu poder o Conselheiro António Ribeiro dos
Santos.

320 - GENEALOGIAS DE FAMÍLIAS NOBRES
[Genealogia de familias nobres]. Tomo 5º / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum., em letra posterior + 1
fl. inum. com advertência inicial + 1 fl. de índice inum. + 2 fls. em branco inums. + 291 fls. de texto nums. a
tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [312 x 215 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Na lombada figura o título
“Suplemen[to]to a Histor[ia] Geneal[ogica] M. S.”.
Informação referentes à Casa de Bragança e os Duques de Aveiro, Macedos, Coutinhos,
Noronhas, Henriques, Silvas, etc. Segundo se lê na advertência inicial, estas genealogias
contêm notícias que se não encontram noutras obras. Cf. manuscrito n.º 310 da Série Azul.

321 - PROVISÕES, DECRETOS E OUTRAS ORDENS E ALGUNS REGIMENTOS DA FAZENDA
REAL
Provizões, Decretos, e outras Ordens, e alguns Regimentos da Fazenda Real .− [S.l., s.d.] .− 546 fls. de texto
nums. a tinta + 13 fls. em branco inums.; 2º [316 x 208 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada.
Legislação relativa aos anos de 1761 a 1775.

322 - IL CONCLAVE DEL 1774
Il Conclave del 1774. Dramma per Musica da recitarsi nel Teatro delle Dame nel Carnevale del 1775.
Dedicato alle medesime Dame / [S.a.] .− Roma, 1775 .− 3 fls. em branco inums. + 42 fls. de texto nums. a
lápis, incluindo o rosto; 4º [235 x 178 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.

323 - CRUZ, Fr. Bernardo da

(1530?-?)

Chronica Del Rey Dom Sebastiam, o primeiro, e unico dos Reinos de Portugal. Seu prodigiozo nascimento,
sua lastimoza perdiçam em Africa, nocivos indicios que motivaram a infausta jornada; e fatais sircunstancias
que comcorreram para esta perdiçam / [por] Frey Bernardo da Cruz .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto inum. + 130
fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [232 x 170 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada.
No canto superior direito do rosto existe o seguinte despacho: “Imprima-se, principiando o
sexto volume dos ineditos. Secretaria, 22 de Julho de 1824. Dantas”. E no final do mesmo fl.:
“Este livro está fielmente copiado, como eu conferi, pelo que me emprestou Mr. Gama. Fr.
Manoel do Cenaculo”. O autor pertencia à Terceira Ordem de S. Francisco e era capelão-mor
da armada de D. Sebastião, a quem acompanhou na fatal jornada de Alcácer-Quibir. Publicado
por Alexandre Herculano e por A. C. Paiva, com o título Chronica de Elrei D. Sebastião.
Lisboa: Galhardo e Irmãos, 1837. Foi também publicado pela Escriptorio, em 1903, no volume
36 da colecção Bibliotheca de Classicos Portuguezes (cota: ACL 2.80.14). Cf. Inocêncio, I,
376; XXI, 508 e 511.

324 - PALHARES, Fr. Alexandre do Espírito Santo

(1749-1811)

Sermões do P[adre] Pallares. Tomo I: Noticia / [por] Fr. Alexandre do Espírito Santo Palhares .− [S.l., s.d.] .
− 3 fls. em branco inums. + 136 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [230 x 162 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.

Esta compilação dos sermões do Padre Palhares (1749-1811), “religiozo franciscano da
Provincia de Portugal”, é precedida de uma notícia biográfica assinada “O Editor”, certamente
um outro padre que foi testemunha de muitos dos factos que narra, passados no final do século
XVIII e no início do seguinte. Obra publicada com o título Sermões do P. Mestre Fr. Alexandre
do Espirito Sancto Palhares, copiados de manuscritos originaes e dados á luz por José
Lourenço Tavares da Paixão e Sousa [...]. Lisboa: Tipografia da Academia Real das Ciências,
1855 (tomo I); Coimbra: Impr. de E. Trovão, 1856 (tomo II). Cf. Inocêncio, I, p. 30-31.

325 - MOURA, Fr. José de Santo António

(1770-1840)

Selecta Árabe / [organizada por] Fr. José de Santo António Moura .− [S.l., s.d.] .− 6 fls. em branco nums. a
lápis, estando o 1º colado na contracapa + 160 fls. de texto nums. a lápis, de 7 a 166, estando o último
também colado na contracapa; 4º [231 x 180 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. da época com lombada de pele. Pastas de papel de fantasia. Texto a duas colunas.
Texto árabe acompanhado da tradução portuguesa. Segundo uma nota de David Melo Lopes,
colada na contracapa, parece não haver dúvidas quanto ao organizador desta Selecta, visto a
letra ser a mesma de outros trabalhos de Moura existentes na Academia. Nos fls. 75-156v.
figura a Viagem em Espanha que, em 1690-1691, fez um embaixador de Mulei Ismael a Carlos
II. Esta Viagem foi traduzida em francês por H. Sauvaire e publicada em 1884. Do fl. 156v. em
diante, um outro texto que Dory traduziu, em parte, e publicou nas suas Recherches, I, p. 75 (2ª
ed.).

326 - MIDOSI, Paulo

(1790-1858)

Registo Particular dos officios e mais papeis, relativos á Commissão de que fui Encarregado, em Londres no
dia dez de Agosto do Anno de 1828. Tomo I / [por] Paulo Midosi .− Plymouth, 1828-1829 .− 1 fl. de rosto
inum. + 129 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 257 + 4 fls. em branco inums.; 4º [225 x 186
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. da época com lombada e cantos de pele. Ferros a ouro na lombada. Pastas de papel de
fantasia. Corte das folhas pintado.

327 - MIDOSI, Paulo

(1790-1858)

[Registo particular dos oficios e mais papeis relativos à Comissão de que foi encarregado Paulo Midosi em
Londres, nos annos de 1828 a 1831]. Tomo II / [por] Paulo Midosi .- Plymouth, 1828-1831 .− 1 fl. de título
inum., em letra posterior + 1 fl. em branco inum. + 82 fls. de texto nums. a tinta (até ao fl. 24) e a lápis + 3
fls. em branco inums. + 8 fls. de texto, soltos e inums.; 4º [225 x 184 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. da época com lombada e cantos de pele. Ferros a ouro na lombada. Pastas em papel
de fantasia.
Correspondência recebida e expedida por Paulo Midosi, que trata de assuntos da emigração
liberal para Inglaterra, subsídios atribuídos e fretamento de navios. Grande parte da
correspondência é dirigida ao então Marquês de Palmela. No final, 8 cartas originais, soltas,
datadas de Londres, de 1830 a 1833.

328 - S. VICENTE, Conde de

(1749-1795)

Ordens q[ue] recebi do Sr. Capit. Gener. d’Armad. Real desde 27 de M.co athe 3 de Set. de 1762 / [por] Dom
João [et al.] .- Lisboa, 27-03-1762 a 3-09-1762 .− 1 fl. em branco inum. + 131 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 4º [225 x 174 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. da época. Lombada de pele com ferros dourados. Pastas de papel de fantasia. O
título figura na lombada.
Colecção de ordens para Manuel Carlos da Cunha e Távora, 6.º Conde de S. Vicente, ajudante
de ordens do príncipe D. João, referentes a problemas de disciplina, de licenças, uniformes,
relações de marinheiros, etc. Assinadas.

329 - FONSECA, Pedro José da

(1737?-1816)

Catalogo Ecclesiastico e Chronológico / [por Pedro José da Fonseca] .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums.
+ 152 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [222 x 165 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado. Adquirido pela
Academia a Pedro José da Fonseca (cf. Inocêncio, VI, p. 423).
Catálogo “no qual summariamente se indica a instituição primitiva das Festividades e
Cerimónias da Igreja Catholica, a época da canonização de alguns santos modernos e a dos
Concilios Geraes, a fundação das principaes Ordens Militares e Religiosas, e principio dos
scismas e das Heresias.”

330 - FONSECA, Pedro José da

(1737?-1816)

Os Hitoriadores Portuguezes, Notados de vários erros, enganos, descuidos, e omissões, em que incorrêrão,
segundo as observações feitas por Críticos judiciosos, a fim de que a sua leitura seja proveitosa e livre de
dúvidas. Tomo 1º / [por Pedro José da Fonseca] .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 214 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [220 x 166 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel manchado. Adquirido pela Academia a
Pedro José da Fonseca (cf. Inocêncio, VI, p. 423).
Os erros e omissões em que, segundo Fonseca, incorreram alguns historiadores portugueses,
não mereceram, por parte da Academia, as honras da publicação, conforme se vê do despacho
lançado no frontispício: “Não foi julgada digna da publicação. 6 de Março de 1823. B. Villela.
V. S.”.

331 - FONSECA, Pedro José da

(1737?-1816)

Os Historiadores Portuguezes Notados. Tomo 2º / [por Pedro José da Fonseca] .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em
branco inums. + 1 fl. de título inum., em letra posterior + 214 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco
inums.; 4º [222 x 165 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel manchado. Adquirido pela Academia a
Pedro José da Fonseca (cf. Inocêncio, VI, p. 423).
No primeiro fl. figura o mesmo despacho de 6-03-1823, já referido no manuscrito anterior.

332 - BREVE NOTÍCIA DAS PRINCIPAIS AVES QUE HÁ NO ESTADO DO BRASIL

1 - Breve noticia Das principaes aves que ha em o estado do Brezil que pretence a Croa de Portugal / [S.a.] .−
[S.l., 17--] .− Fls. 1 a 57, nums. a lápis; 4º [217 x 155 mm].
2 - Breve Noticia Dos Principaes Animaes que se criam em o estado do Brezil que pretence a Croa de
Portugal / [S.a.] .− [S.l., 17--] .− Fls. 58 a 112, nums. a lápis; 4º [217 x 155 mm].
3 - Breve Noticia De todas quentes sevandijas e Bichos se criam em o Estado do Brezil / [S.a.] .− [S.l., 17--]
.− Fls. 113 a 150, nums. a lápis; 4º [217 x 155 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. em inteira de pergaminho.

333 - BREVE NOTÍCIA DOS PRINCIPAES RIOS DO ESTADO DO BRASIL
1 - Breve noticia Dos principaes rios do estado do Brezil pretencente a Croa de Portugal / [S.a.] .− [S.l.,17--]
.− Fls. 1 a 18, nums. a lápis; 4º [216 x 155 mm].
2 - Breve notivias Das Principaes Arvores de Fruto do estado do Brasil / [S.a.] .− [S.l., 17--] .− Fls. 19 a 74,
nums. a lápis; 4º [216 x 155 mm].
3 - Relação de Varias Raizes que se Comem no Brasil / [S.a.] .− [S.l., 17--] .− Fls. 75 a 172, nums. a lápis; 4º
[216 x 155 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. em inteira de pergaminho. Cerca de metade dos fls. estão muito danificados e
apresentam indícios de terem ardido.

334 - FERREIRA, Evaristo José

(1792-1860)

Esclaricimento, e ampliação á doutrina contida nos artigos 47, 48, 49, e 50 do Tratado de Hydrodinamica de
M.r Bossut / [por] Evaristo José Ferreira .− Lisboa, 1830 .− 1 fl. em branco inum. + 56 fls. de texto nums. a
tinta, frente e verso, de 1 a 112 + 3 estampas inums., em estendido, com 14 figuras + 1 fl. em branco inum; 4º
[219 x 174 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. com lombada de pele. Ferros a ouro na lombada. Pastas de papel de fantasia.
O autor, condecorado com a Cruz n.º 2 da Guerra Peninsular, Capitão do Estado Maior do
Exército e Lente da Real Academia de Fortificação, Artilharia e Desenho, escreveu este
“Esclaricimento” por ordem superior, servindo-se da tradução portuguesa, de 1813, da obra
de Bossut.

335 - MATÉRIA MÉDICA CHINENSIS
Materia Medica Chinensis / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 2 fls. de
introdução inums. + 1 fl. em branco inum. + 50 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 101 + 1 fl. de
rosto inum. + 102 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 204 + 9 fls. de índice nums. a lápis, de 1 a
9 + 2 fls. em branco inums.; 4º [224 x 152 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada de pele. Pastas de papel de fantasia.
Documento sobre a medicina chinesa dividido em três partes: 1 - Abrégé de la Medicine des
chinois; 2 - Abrégé du secret du pouls; 3 - Simplices sinicos medicinaes com suas qualidades e

virtudes tirados do Livro, que tem por titulo Ý Haoc, esta última traduzida em português pelo
Padre António de Barros, da Companhia de Jesus.

336 - LAUZO, TRAGÉDIA DE...
Lauzo, Tragedia de... / [por Henrique José de Castro?] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. inum. + 1 fl. de título inum. + 1 fl.
de texto inum. + 53 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 105; 4º [214 x 165 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro nas pastas e na lombada.
Tragédia inspirada num trecho da Eneida, referente ao Rei Mezêncio e ao seu filho, o príncipe
Lauzo.

337 - VIEIRA, António

(1608-1697)

[Miscelânea de escritos] / [por] Padre Antonio Vieira .− Lisboa, Bahia, Haya, [séc. XVII] .− 1 fl. de guarda
com o título + 5 fls. em branco inums. + 309 fls. de texto nums. a lápis; 4º [218 x 171 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com fios a ouro na lombada.
No índice (fls. 308-309), além dos textos abaixo discriminados, são referidos outros três (dois
relativos à Holanda e um breve do Papa Clemente) que, no entanto, não figuram neste volume.
1 – Carta Politica escrita ao Conde de Castello melhor Privado dél Rey D. Affonso Seixto de
Portugal / [por] P.e Antonio Vieyra .− Lx.ª, 3-07-1643 .− Fls. 1-107.
2 – Proposta que fez ao Serenissimo Rey Senhor D. João IVº a favor da gente e nação / [por]
Pelo P.e Antonio Vieira .− [S.l., s.d.] .− Fls. 108-135.
3 - Papel que fez o Padre Ant.º Vieira a favor dos christãos novos estando em Roma / [por] Padre
Ant.º Vieira .− [S.l., s.d.] .− Fls. 136-140.
4 – Resposta ao papel que fez o P.e Ant.º Vieira em Roma a favor dos christãos novos, contra o
requerimento do Reyno de Portugal na conservação dos estilos do Santo officio / [por] Mendo de
Foyos Pereyra .− [S.l., s.d.] .− Fls. 141-148.
5 – Segunda Resp.ta ao mesmo papel / [por Padre António Vieira] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 149-216.
6 – Carta Apologetica que el Padre Antonio Vieyra Monopanto escrevio al Padre Jacome
Iquasifigo Provincial de la Provincia de Anda Luzia de la Companhia de Iesu en la qual le dá
noticia, y respoesta de mucha e gravissimas afrontas, que contra el escrevio un Religioso
Dominico con el fingido nombre de Escoto Patavino / [por] Antonio Vieyra .− Bahia, 30-041686 .− Fls. 217-265.
7 – Parecer do P.e Ant. Vieyra, por mandado do Secretario de Estado, sobre convir ao Reyno de
Portugal fazer guerra a Castela defensiva, ou ofensiva / [por] Antonio Vieyra .− Lisboa, 20-011644 .− Fls. 266-272.
8 – Papel que fez o Padre Ant.º Vieyra por mandado da Serenissima Snr.ª Raynha D. Luiza de
Gusmão Regente do Reyno de Portugal na minoridade do Serenissimo Senhor D. Afonso 6.º para
se ler ao mesmo Senhor em presença dos Tribunaes / [por] P.e Antonio Vieyra .− [S.l., s.d.] .−
Fls. 273-276.

9 – Papel sobre os estados do Maranhão pelo Padre Antonio Vieyra / [por] Padre Antonio Vieyra
.− [S.l., s.d.] .− Fls. 277-281.
10 – Copia da proposta que fes o Embaixador Fran.co de Souza Coutinho diante dos Estados
geraes na Corte de Haya em 15 de Outubro de 1647 / [por] Fran.co de Souza Coutinho .−
Haya, 15-10-1647 .− Fls. 282-284.
11 – Papel em defença da gente da Nação e a favor do recurso q[ue] intentam ter em Sua
Santidade sobre a pertenção da nova mudança dos Estilos do Santo officio, o qual se
offereceo e aprezentou a Sua Alteza o Serenissimo Princepe D. Pedro Regente dos Reynos
de Portugal / [por] Padre Antonio Vieyra .− [S.l., s.d.] .− Fls. 285-301.
12 – Carta q[ue] o Padre Antonio Vieira da Companhia de Jezus escreveo a Senhora Raynha da
Gram Bertanha estando na Bahia em o anno de 1697 / [por] Antonio Vieira .− Bahia, 2406-1697 .− Fls. 302-304.
13 – Carta do Padre Antonio Vieyra ao Conde de Castelo Melhor em resposta de outra do dito
Conde / [por] Padre Antonio Vieyra .− [S.l., s.d.] .− Fls. 305-307.

338 - COLECÇÃO DE VERSOS OFERECIDOS À ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
Collecção de versos offerecidos á Academia Real das Sciencias de Lisboa / [por vários autores] .− [S.l., s.d.]
.− 243 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 7 fls. em branco inums.; 4º [230 x 185 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de percalina.
Fls. de diversos tamanhos e diferentes tipos de papel.
Contém:
1 - Idílio. O Fauno / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 2-6.
2 - [Nao sei por que cauza me desprezas?] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 7-9.
3 - [Lauda anima mea Dominû] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 10-17.
4 - A D. Affonso Henriques descercando seu f.º D. Sancho bloqueado pelo Miramolim dos
Arabes, e treze Reis Mouros, em Santarém / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 18-23.
5 - Allegria do Tejo no felis transporte, e chegada da serenicima Sr.ª D. Carlota Joaq.ª Infante de
Hespanha, na comp.ª de seu serenicimo espozo, o Sr. Infante D. João e SS. Mag.des e Altezas.
Canto euterpico em 9 de Junho de 1785 oferecido ao m.º Alto, e Poderozo Sr. Rey Dom Pedro 3.º
/ [por] Luis Correa de França e Amaral .− [S.l., s.d.] .- Fls. 24-29.
6 - Elegía, em que hum peccador comtemplando os beneficios da Sacrossanta Omnipotencia, e
o horror das suas culpas pede a Deos perdão / [por] Manoel Antonio Castellobranco .− [S.l.,
1787] .- Fls. 31-44.
7 - Primeira Noite d’Yung illuminada, em aplauzo da sua memoria / [por] Manoel Antonio
Castellobranco .− [S.l.], 1786 .- Fls. 45-62.
8 - O Juizo Universal / [por] Eduardo Yung .- [S.l., 1786, com despacho datado de 1787] .Fls. 63-85.

9 - Epithalamio que no Dia dos faustissimos Despozorios da Senhora **** com o Senhor ****
Offerece respeituoso *** / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 87-96.
10 - A R. I. de S. sobre a morte de seu Pai. Ode / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 97-99.
11 - Illustrissîmo e Ex.mo Sn.or Dom João Carlos de Bragança, & Souza / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .Fls. 101-107.
12 - Madrigal / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 108-109.
13 - Dithyrambo / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 110-116.
14 - A huns annos. Cantata / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 117-120.
15 - O Jasmim. Metamorphoze em verso saphico / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 121-130.
16 - Ode Anecreontica / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fl. 131.
17 - Noite sobre a immortalidade da Alma / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 132-144.
18 - Apologo. O Cão, o Gato e o Rato / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fl. 145-146.
19 - Ode á Rainha / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 147-154 .
20 - A D. Nuno Alvares Pereira, primeiro Condestavel de Portugal. Ode Pindarica / [S.a.] .−
[S.l., s.d.] .- Fls. 155-161.
21 - Metamorfoze da Magnete / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 162-169.
22 - As melhoras do Serenissimo Senhor Dom João Principe do Brazil Nosso Senhor. Ode /
[S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 170-173.
23 - A Venus, e Cupido. Ode Sapphica / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 174-175.
24 - Nas faustas melhoras do Serenissimo Senhor Dom João Principe do Brazil / [S.a.] .− [S.l.,
s.d.] .- Fls. 176-183.
25 - O Inverno. Cantata á Concepção Purissima de Nossa Senhora / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- 11
fls. inums. colocados entre o fl. 183 e o 184.
26 - Ode aos annos do Serenissimo Senhor D. João Principe do Brazil / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .Fls. 184- 189.
27 - Ao grande Affonso d’Albuquerque / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 190-193.
28 - Á Academia Real das Sciencias de Lisboa, symbolizada numa viçosa Oliveira, a cuja
sombra vegetam mil arbustos esperançosos. Sonetto / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fl. 194-195.
29 - Goso e Pena. Cançoneta / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fl. 196-199.
30 - A Imaculada Conceição de MARIA SS.ma Senhora Nossa. Ode / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls.
200-203.

31 - A Immaculada Conceição de MARIA SS.ma Senhora Nossa. Ode / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .Fls. 204-207.
32 - O Convite. Cançoneta / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 208-209.
33 - Odes de Q. Horacio Flaco / [traduzidas por] Bacharel Antonio de Novaes de Campos .−
[Tradução datada de] Lisboa, 1784 .- Fls. 210-243.

339 - COLECÇÂO DE VERSOS ANTIGOS
Collecção de versos antigos / [por vários autores] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 334 fls. de texto
nums. a lápis + 6 fls. em branco inums.; 4º [217 x 155 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de percalina.
Fólios de diversos tamanhos e de diferentes tipos de papel.
Estes versos antigos, a seguir enumerados, foram encontrados no Cartório da Academia das
Ciências de Lisboa:
1 - Ao Ex.mo C. da Redinha / [por] Alex.e Ant.o das Neves .− Lisboa, 31-12-1776 .− Fls. 1-13.
2 - O Hizope. Poema Heroi. Comico / [por] Antonio Diniz da Cruz e Silva .− [S.l., s.d.] .− Fls.
14-59.
3 - A frey frade de Bethlem, e a outro q o atiça / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fl. 60.
4 - [Poesias alusivas ao Marquês de Pombal] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 61-186.
5 - Descripcion de unas fiestas de Toros en Napoles / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 187-190.
6 - Rellaçam dos Touros que se correrão em o Terreyro do Paço de Lisboa em Novembro de
1708 [terceiro dia de touros] em applauso da boa vinda da serenissima Rainha de Portugal a
Sn.ra D. Maria Anna Josepha de Austria, e felizes desposorios do serenissimo Rey D. João o
5.º que D[eus] g[uarde] com a dita Senhora / [S.a.] .− [S.l., 1708] .− Fls. 191-197.
7 - Primeiro dia, em que sayu a tourear o Ex.mo Snr. Lopo Furtado de Mendonça Conde do Rio
Grande em 15 de Novembro de 1708 [fim do primeiro dia de touros] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .−
Fls. 198-209.
8 - Jornada de Fr. Jeronimo Bahia / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 210-233.
9 - Camsão na memoravel Batalha do Canal oferecida a Magestade de Affonso o sexto pello
R.do P. Mestre Frey Jeronimo / [por] P. Mestre Frey Jeronimo .− [S.l., s.d.] .− Fls. 234-240.
10 - Resposta de todas as coplas do Baya pello Deam / [por] Deam .− [S.l., s.d.] .− Fls. 241245.
11 - Carregação q[ue] faço de versos, ou versos que faço de carregação [...] / [por] Tomás Pinto
Brandão .− Lisboa, 1-10-1721 .− Fls. 246-266.
12 - Aos Freiraticos Carvoeiros. Decimas / [por] Tomas Pinto Brandão .− [S.l., s.d.] .− Fl. 267.

13 - Relaçam corioza dos touros que se correrão no Terreyro do Paço em Lx.ª no anno de 1656
/ [por] Manoel de Souza da Sylva .− [S.l., s.d.] .− Fls. 268-278.
14 - Rellaçam dos Touros que se correrão em Lisboa aos 21 de Agosto do Anno de 1652 / [por]
Andre Nunes da Sylva .− [S.l., s.d.] .− Fls. 279-286.
15 - Rellaçam dos Touros, que se correrão na vinda da Rainha D. Maria Sophia / [por]
Francisco Mascarenhas .− [S.l., s.d.] .− Fls. 287-301.
16 - Rellação da festa de Touros, que se correrão no Terreiro do Passo desta Cidade de Lisboa
em 28 de Setembro do Anno de 17[...] solemnizandosse a festa de Nossa Senhora da
Nazareth que foi no 4.º dia subsequente da de Santo Na.º em que o senado da Camara o
festejou com 3 dias de touros / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 302-311.
17 - Rellação dos Touros, que se correrão no Terreiro do Paço de Lisboa em o Anno de 1656 /
[S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 312-323.
18 - Verdades mentidas; e Avisos p.ª os Tollos do anno de 1735 / [por] Tomas P[into] Brandão .−
[S.l., s.d.] .− Fls. 324-332.
19 - Soneto. Estando o Autor doente / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 333-334.

340 - GRAMÁTICA FILOSÓFICA DA LÍNGUA PORTUGUESA
Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza. [1.º Volume] / [S.a.] .− [S.l.], 1784 .− 3 fls. em branco
inum. + 2 fls. de rosto e anterrosto inums. + 264 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [215
x 164 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele. Pastas de percalina. Ferros a ouro.
Obra apresentada ao concurso de 1784 da Academia Real das Ciências. Este primeiro volume
compreende 4 livros: Logica, Critica, Psychologia e Physiologia.

341 - GRAMÁTICA FILOSÓFICA DA LÍNGUA PORTUGUESA
Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza. [2.º Volume] / [S.a.] .− [S.l.], 1784 .− 8 fls. em branco
inums. + 2 fls. de rosto e anterrosto inums. + 225 fls. de texto nums. a lápis, que incluem, no final, três
estampas + 1 fl. em branco inum.; 4º [217 x 168 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele. Ferros a ouro. Pastas de percalina.
Apresentado ao concurso de 1784 da Academia Real das Ciências. Compreende 4 livros:
Lexicologia, Syntaxe, Prosodia e Orthographia.

342 - VELHO, António de Morais
[Pro Praxis] / [por] Antonio Moraes Velho .− [S.l., s.d., aliás, Beja, 1705] .− 1 fl. de guarda com o título em
letra posterior e indicação do nome do autor + 1 fl. em branco inum. + 235 fls. de texto nums. a lápis; 4º [210
x 150 mm].

CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. Parecem faltar
os primeiros fls. do texto. O título figura na lombada.
Postila de medicina, escrita em latim até ao fl. 201. Daí em diante, em português, uma relação
de remédios ou receitas.

343 - OBRAS DE LITERATURA PORTUGUESA OFERECIDAS À ACADEMIA REAL DAS
CIÊNCIAS DE LISBOA E QUE NÃO FORAM JULGADAS DIGNAS DE IMPRESSÃO
Obras de Literatura Portugueza offerecidas á Academia R. das Sciencias de Lisboa, e que não forão julgadas
dignas de impressão / [por vários autores] .− [S.l.], séc. XVIII .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de título
inum. + 258 fls. de texto nums. a lápis, incluindo, no final, o índice + 3 fls. em branco inums.; 4º [213 x 173
mm].
CÓDICE. [Originais e rascunhos]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Contém:
1 - Elogio de D. Deniz Rei de Portugal / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 1-14.
2 - Descripção Historica, Fisica e Economica da Cid.e de Penafiel / [por] Antonio de Almeida
.− [S.l., s.d.] .− Fls. 15-18.
3 - Paralellos de diplomatica, e ensaios de comparação entre as antigas escrituras portuguezas e
as das outras naçoens da Europa / [por] José Joaquim Soares de Barros Vasconcellos .−
[S.l.], 1788 .− Fls. 19-28.
4 - Comedia Nova intitulada As Manias dos Tempos. Em sinco Actos / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .−
Fls. 29-105.
5 - Tradução das Georgicas de Virgilio com notas uteis aos lavradores / [Tradutor não
indentificado] .− [S.l.], 1790 .− Fls. 107-168.
6 - [Memória sobre a história dos magistrados portugueses nos primeiros três séculos da
monarquia] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 170-226.
7 - Panegyrico do Inf.te D. Henrique filho de D. João I Rei de Portugal / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .−
Fls. 228-245.
8 - Qual foi nos tempos antigos e nos modernos o uso do direito da correição, e qual a sua
natureza / [S.a.] .− [S.l.], 1789 .− Fls. 246-257.

344 - SUMÁRIO DAS COISAS QUE DEVEM GUARDAR OS ESTUDANTES DESTA
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Sumario das couzas, que devem guardar os Estudantes desta Universid.e de Evora conforme aos Estatutos
ordenados com authorid.e do S. P.e Paulo IV pello mui alto, e mui poderozo Rey, e Cardeal D. Henr.e
Fundador da mesma Universid.e / [S.a.] .− [Évora, s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum.,
decorado a aguarela + 6 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso, de 1 a 12 + 7 fls. em branco inums.; 4º [214
x 152 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada.

Regras sobre matrículas, costumes e leis da Universidade de Évora.

345 - VANDELLI, Alexandre António

(1784-1859)

Ensaio sobre a Nomenclatura vulgar e trivial e Sinonimia Zoologica Portugueza. Parte I. Dos Mammiferos /
[por] Alexandre Antonio Vandelli .− [S.l.], 1817 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 123 fls. de
texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [213 x 155 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele. Ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia.
No rosto figura um despacho, datado de 2-07-1835, mandando guardar este manuscrito no
arquivo.

346 - MONSERRAT, Juan
Conquista ytineraria hecha por el predicador general apostolico Fray Juan Monserrat del orden de nuestro
Padre San Francisco / [por] Juan Monserrat .− Casamarca, 23-06-1817 .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de
rosto inum. + 5 fls. de introdução inums. + 204 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 408 + 2 fls.
em branco inums.; 4º [199 x 145 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Obra assinada por Juan Monserrat no final da introdução, que relata as viagens que fez no
interior da América do Sul, com as suas peripécias e desgraças, por lugares desconhecidos.
Aborda ainda a religião, usos e costumes dos índios. Em espanhol.

347 - BROTERO, Félix de Avelar

(1744-1828)

Reino Vegetal Portuguez ou Flora Portugueza contendo os fundamentos dos Methodos de Tournefort,
Linneo, e Jussieu, as classes, ordens, generos, especies, e variedades de plantas indigenas, e exoticas mais
cultivadas e naturalizadas, distribuidas pelo sexo das flores conforme o Systema Linneano com seus
caracteres genericos, e especificos, nomes scientificos, e triviaes, lugares onde nascem, tempo em que
florecem, seus usos, e propriedades nas Artes, economia rural, e Medicina. [Volume I] / [por Félix de Avelar
Brotero] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto num. a lápis (nº 1) + 68 fls. texto nums. a lápis,
de 2 a 69 + 1 fl. em branco num. a lápis (nº 70) + 286 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 572 +1
fl. em branco inum.; 4º [213 x 153 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel de fantasia. Colado na lombada, um
rótulo impresso com o título da obra e o nome do autor.

348 - BROTERO, Félix de Avelar

(1744-1828)

Reino Vegetal Portuguez ou Flora Portugueza. [Volume II] / [por Félix de Avelar Brotero] .− [S.l., s.d.] .− 1
fl. em branco inum. + 219 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [210 x 153 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel de fantasia. Colado na lombada, um
rótulo impresso com o título da obra e o nome do autor.

349 - SANTOS, António Ribeiro dos

(1745-1818)

Apontamentos da Lingua Portugueza. [Volume I] Diccionario de palavras e frazes da lingoa portugueza /
[ordenado por] Ant.º Rib.ro dos Santos .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 387 fls. de texto nums. a lápis,
com muitos em branco de permeio + 9 fls. em branco inums.; 4º [212 x 152 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia.
No primeiro fl. lê-se o seguinte: “Extrahido de um manuscrito existente na Bib. Publ. (6/3/1)
ordenado p.r Ant.º Rib.ro dos Santos”.

350 - SANTOS, António Ribeiro dos

(1745-1818)

Apontamentos da Lingua Portugueza. [Volume II] Apontamentos de varios termos e frazes dos classicos da
Lingoa Portugueza que fez para seu uso e composição de hum diccionario o D.or Antonio Ribeiro / [por] D.or
Antonio Ribeiro [dos Santos] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 579 fls. de texto nums. a lápis + 14 fls.
em branco inums.; 4º [207 x 150 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia.
No segundo fl.: “He copeado quasi todo dos meus borrões por letra de quem não sabia, e por
isso esta aqui com m.ta imperfeição”.

351 - MEMÓRIAS DE MATEMÁTICA E FÍSICA QUE NÃO TIVERAM LUGAR NAS
COLECÇÕES DA ACADEMIA
Memorias de Math[emática] e Phy[sica] q[ue] não tiveram lugar nas collecões da Acad[emia]. Tomo 1.º /
[por vários autores] .− [S.l., sécs. XVIII-XIX] .− 448 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º
[240 x 194 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. talvez já do século XX. Lombada de percalina. Pastas de papel
manchado. Fls. de diversas dimensões.
Contém:
1 - Discurso Medico sobre la naturaleza de la Disenteria cronica, y su seguro Metodo curativo
radical, presentado á la R[eal] Academía de las Ciencías de la ciudad de Lisboa, Capital del
Reyno de Portugal / [S.a., mas rubricado e com um selo onde se distinguem umas armas] .−
[S.l., s.d.] .− Fls. 9-56.
2 - Memoria sobre a indagação dos Factores compostos das Equaçoens / [por] Joze Abelino de
Castro .− [S.l., s.d., mas foi recebida na Academia em 13-05-1810 e apresentada na
Assembleia Ordinária de 19-05-1810] .− Fls. 57-68.
3 - Dissertação sobre as verdadeiras noçoens de Infinito, e Infinitessimo: e da origem das
expressoens absurdas, que falsamente se considerão como suas representantes / [por]
A[nastácio] J[oaquim] Roiz .− [S.l., s.d.] .− Contém mapa com 3 figuras. O texto nº 9 (fls.
189-205) é uma cópia limpa deste texto .− Fls. 69-98.
4 - Noticias sobre o estado da agricultura do Minho, principalmente tocantes á parte florestal,
com algûas ideias geraes sobre o estado das suas Manufacturas, Commercio, e Pesca /
[por] Visconde de Balsemão .− [S.l., 1814] .− Uma carta (de Lisboa, 8-03-1817) de José
Maria Soares dirigida a Sebastião Francisco Mendo Trigoso e que precede o texto de

Balsemão, assim como uma lista de emendas propostas, permite atribuir a data aproximada
deste manuscrito. O despacho que figura no rosto “Imprima-se com as emendas dos
censores. Andrade”, não tem data. Publicado por José Maria Amado Mendes na Revista
Portuguesa de História, 1980, tomo XVIII, p. 31-110 .− Fls. 99-141.
5 - Analyse das Agoas minerais dos Cucos e Descripção Phisica do Sitio / [por] Visconde de
Balsemão .− [S.l., 1813] .− Fls. 142-154.
6 - Memoria sobre a causa da alternada inspiração, e expiração e primeira respiração / [por]
Antonio Joaquim de Medeiros .− [S.l., s.d.] .− Despacho no fl. 156: “Foi julgada impropria
para se imprimir. 28 de Junho de 1814. Sebastião Trigozo”. O título figura no índice .− Fls.
155-165.
7 - Memoria sobre o modo mais vantajozo de remediar os inconvenientes das Prezas d’agoa
para regar os Campos, fazer os Rios navegaveis, prevenir o seu areamento, profundar os
Portos de Már, e outros uzos / [por] Custódio Jozé Gomes de Villasboas .− [S.l., s.d.] .− Fls.
166-171.
8 - Relação de huma agoa apparecida no centro da Serra da Graça, e existente em huma mina
do Forte de la Lipe / [por] Nuno da Costa Bravo Bocarro .− [S.l.], 25-06-1786 .− Fls. 172188.
9 - Dissertação sobre as verdadeiras noções de Infinito, e Infinitessimo e da origem das
expressoens absurdas, que falçamente se considerão como suas reprezentantes / [por A. J.
Roiz] .− [S.l., s.d.] .− Cópia do documento n.º 3 .− Fls. 189-205.
10 - Segunda colheita de Cazullos na Villa de Chaçim Comarca de Moncorvo em 1812 /
[Caetano Arnaud] .− Chacim, 1812 .− Fls. 206-207.
11 - Observaçoens á cerca de hum escrito do Senhor Francisco de Paula Travassos, que o
intitulou Analyse e Reflexoens sobre hum methodo de reducção das distancias lunares,
para a determinação da longitude de bordo / [por] Joze Maria Dantas Pereira .− Rio de
Janeiro, 18-06-1815 .− Fls. 208-213.
12 - Discripção da Villa das Caldas da Raynha, sua Antiguidade, Agricultura, Commercio, e
Estabelecimentos / [Visconde de Balsemão] .− [S.l., s.d.] .− Contém declaração, datada de
Lisboa, 5-03-1817, de Francisco Ribeiro dos Guimarães, com a qual se conformou João
Pedro Ribeiro, em que os subscritores sugerem que se restitua esta Discripção ao seu autor,
a fim de ele preencher os claros e omissões .− Fls. 214-236.
13 - Memoria sobre os Principios do Calculo Differencial / [S.a.] .− Porto, 4-11-1806 .− Cópia
da memória n.º 15 (fls. 260-272) .− Fls. 237-256.
14 - Analyse das Agoas minerais dos Cucos e Descripção Phisica do Sitio Feita no anno de
1813 / [por] Visconde de Balsemão .− Cópia da introdução da memória nº 5 (fls. 142-155)
.− Fls. 257-259 .
15 - Memoria sobre os Principios do Calculo Differencial / [por] José Avelino de Castro .−
[S.l., s.d.] .− No fl. 272, o despacho seguinte: “Foi julgada não merecer a impressão. 25 de
Nov.bro . Sebastião Fran.co Mendo Trigozo. Vice Secretario”. Original assinado ou outra
versão com ligeiras diferenças da memória nº 13 (fls. 237-256) .− Fls. 260-271.
16 - Observaçoens feitas na Academia dos Guardas da Marinha em 16 de 7.bro de 1872 / [por]
António Pires da Silva Pontes Leme .− Fl. 273.

17 - Quodam Animadversiones Physica / [por] Ant[ónio] Felkel .− [S.l., s.d.] .− Fls. 274-277.
18 - Sur la Comete découverte a la fin de Mars de 1808 / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 278-279.
19 - Taboadas para determinar os factores primos de todos os numeros entre 1 e 2444000
maiores que 1200 / [por] Anastasio Joaq.m Roiz .− Lx.ª, 11-03-1801 .− Estas taboadas são o
desenvolvimento de um trabalho de António Felkel, pensionista da Academia .− Fls. 280301.
20 - Discurso pronunciado por Manoel José Maria da Costa e Sá, em 26 de Julho de 1815, na
Academia Real das Sciências de Lisboa, por occasião de haver sido nomeado Socio
Correspondente da mesma Academia / [por] Manoel José Maria da Costa e Sá .− [Lisboa],
26-07-1815 .− Fls. 302-307.
21 - Descripção da Villa de Longroiva e suas Aguas Mineraes, Sulphureas, e Ferreas / [por]
J[osé] P[into] R[ebelo] de C[arvalho] S[outo] .− [S.l., s.d.] .− Ao alto do fl. 308 lê-se o
seguinte: “Prompta para a impressão. Sessão de 16 de Novembro de 1819. Villela, ViceSecretario”. O extracto desta obra foi impresso na Historia e memorias da Academia Real
das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1821, Tomo VII,
p. 1-12 (cota: ACL 12.84.7) . − Fls. 308-317.
22 - Continuação das experiencias, que mostrão a diferente densidade d’agoa, em diversas
profundidades / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Sob o mesmo título estão juntas três memórias
relativas aos anos 1817 e 1818, e todas elas têm o mesmo despacho: “Não pode ser
impressa. Lx.a, 13 de Janr.o 1820. S. F. M. Trigozo. V. S.” .− Fls. 318-330.
23 - Memoria sobre a Variação da densidade do Vinho, e do Azeite / [S.a.] .− [S.l., 1818] .−
No primeiro fl. vem o despacho seguinte: “Não pode ser impressa. Lx.a 13 de Janr.o 1820.
S. F. M. Trigozo. V.S.” . − Fls. 331-335.
24 - Memorias sobre a resistencia das madeiras de Portugal pegadas com grude / [S.a.] .− [S.l.,
s.d.] .− Contém duas estampas. No fl. 336, ao alto, lê-se: “Apresentada em 30 de Março
1814. S. F. M. Trigozo. V. S.” .− Fls. 336-349.
25 - Memoria sobre hum principio d’Hydrodinamica que vem a ser a diversa densidade d’agoa
em differentes alturas / [S.a.] .− [S.l., 1817] .− No fl. 350: “Apprezentada em conferencia
de 28 de Mayo de 1817. S. Trigozo. V. S.” .− Fls. 350-351.
26 - Memoria sobre hum Pyrometro para determinar a dilatação comparativa dos liquidos.
Utilidades deste Instrumento / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− No fl. 352: “Apprezentada na
Conferencia de 28 de Mayo 1817 e aprovada na de 16 de Junho. S. Trigozo. V. S.” .− Fls.
352-357.
27 - Memoria sobre hûa Maquina Rotatoria de palhetas movidas pela percursão dos Vapores
d’agoa fervendo / [S.a.] .− [S.l.], 12-02-1818 .− Junto, um esquema da referida máquina.
No fl. 358, o seguinte despacho: “Não foi aprovada p.a a impressão. S. Trigozo. V. S.” .−
Fls. 358-360.
28 - Memoria sobre a igual temperatura dos raios solares separados pelo Prisma / [S.a.] .− [S.l.,
s.d.] .− No fl. 361: “Não foi aprovada para a impressão. S. Trigozo. V. S.” .− Fls. 361-366.

29 - Memoria sobre os Prados Artificiaes / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− “Com a noticia e cultura de
muntas plantas, ignoradas, pela maior parte dos Agronomos de Portugal”. No final, um
índice de matérias .− Fls. 367-448.

352 - MEMÓRIAS DE MATEMÁTICA OFERECIDAS À ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS QUE
NÃO FORAM JULGADAS PODER ENTRAR NAS SUAS COLECÇÕES
Memorias de Mathematica offerecidas à Academia R. das Sciencias que não forão julgadas poder entrar nas
suas Collecçoens. Tomo 1.º / [por diversos autores] .− [S.l.], 1813 .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto
inum. + 323 fls. de texto nums. a lápis, incluindo um index + 2 fls. em branco inums.; 4º [232 x 172 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. talvez já do século XX com lombada de percalina e pastas de papel
manchado. Fls. de diversas dimensões. Falta a memória nº 9 ou existe um erro de numeração.
Das 31 memórias abaixo enumeradas, algumas estão identificadas apenas no índice.
1 - Informação do Novo Cometa ou Astro de 1781 / [por] João H. de Magalhaens .− Paris, 1781
.− Fls. 1-2.
2 - Memoria sobre o metodo de achar huma Medida constante e invariavel em todo o tempo, e
em todos os lugares / [por Félix António Castrioto] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 3-14.
3 - Memoria segunda sobre o modo de construir uma medida constante e invariável / [por Félix
António] Castrioto .− [S.l., s.d.] .− Fls. 15-21.
4 - Memoria 3ª sobre a Rotação da Lua / [por] Theodoro d’Alm.da .− [S.l., s.d.] .− Fls. 22-28 .−
Assinado.
5 - Commentatio Mathematica, praecepta de numerorum serie, quam progressionem dicunt,
plenius exposita sistens, quam Illustris Scientiarum Academiae Regiae Ulyssipponensis
examini jubiicit auctor / [S.a.] .− [S.l.], 1791 .− Fls. 29-56 .− Em latim.
6 - Aviso aos Astronomos a respeito do Cometa de 1532, e 1661, que se espera em 1788 / [por]
Doutor Nevil Maskelyne .− Impressa em Londres, em 1786, e comunicado á Academia Real
das Sciencias de Lisboa, que o mandou traduzir em Portuguez .− Fls. 57-64.
7 - Descripção e uzo do Circulo de Reflexão com differentes methodos para calcular as
observações nauticas / [por] Cavalheiro de Borda .− [S.l., s.d.] .− Texto incompleto .− Fls.
65-82.
7A - Informação do novo cometa ou astro de 1781 / [por] J. H. de Magalhães .− Paris, 9-061781 .− Fls. 83-87.
8 - Noticia de huma invenção ingenhosa de construcção de hum leme do qual hum navio se
pode servir em caso de necessidade depois da perca de seu leme ordinario / [por] Duarte
Pakenham; [trad. de] Cristiano Teófilo Daniel Müller .− [S.l., s.d.] .− Fls. 88-95.
10 - Memoria sobre o calculo da Latitude por duas Alturas de hum mesmo Astro tornadas fora
do Meridiano / [por] Joze Maria Dantas Pereira .- [S.l., s.d.] .− Fls. 96-102.
11 - Extracto da noticia de huma nova determinação do periodo de revoluçao em seu axe do
Planeta Venus / [por] João Hieronymo Schrocter .- Tirado das notícias literárias de
Gottingen do ano de 1791 .− Fls. 103-107.

12 - Parte de hûa carta do D.r Jose Monteiro da Rocha em data de 6 de Fev.ª de 1786 na qual se
contem algumas observaçoens curiosas sobre a Regra das Quadraturas approximadas de M.
Fontaine / [por] D.r Jose Monteiro da Rocha .- [S.l.], 6-02-1786 .- Fls. 108-119.
Cf. manuscritos 1446 e 1447 da Série Azul.
13 - Novo Methodo por onde se pode vir no conhecim.to exacto da quadratura do circulo.
Exposto a Real Academia das Sciencias / [por] Joze do Valle Teixr.ª .- [S.l., s.d.] .- Fls.
120-132.
14 - 1ª demonstração da quadratura do Circulo / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- fls. 133-143.
15 - Sobre a publicação das taboas logarithmicas e trigonometricas / [por] Joze Maria Dantas
Pereira .- Quartel da Calçada do Cruzeiro, 9-04-1804 .- Fls. 144-155.
16 - Nota para servir de ilustração à Memoria do Senhor Joze Maria Dantas Pereira sobre o
arranjo e impressão de umas Taboas Logarithmicas e Trigonometricas / [S.a.] .- [S.l., s.d.]
.− Fls. 156-167.
17 - Memoria sobre as Observaçoes Meteorologicas do Anno de 1793, feitas em Lisboa / [por]
Jacob Chrysostomo Prætorius .- [Lisboa], 21-05-1794 .- Fls. 168-172.
18 - Observações Meteorologicas no Anno de 1789 / [por] Henrique Schulze .- [S.l., s.d.] .Fls. 173-176.
19 - Annotações e Observações ajuntadas as Observações Meteorologicas feitas na Cidade de
Rio de Janeiro nos Annos de 1783.84.85 pelo S.r Bento Sanches Dorta / [por] Jacob
Chrysostomo Prætorius .- [S.l.], 20-03-1787 .- Fls. 177-179.
20 - Experiencias feitas com o Termometro do Mar, (chamado Nautico) n’huma viagem para o
Brasil, dando parte das mesmas experiencias a Academia Real das Sciencias de Lisboa /
[por] Prætorius .− [S.l.], 27-10-1782 .− Fls. 180-181.
21 - Dissertatio de vera lege, fecundum quam projecta corpora per medium resistens moventur /
[por] C. G. Kratzenstein .− [S.l., s.d.] .− Fls. 182-206.
22 - Extracto de huma Memoria sobre os instrumentos de reflexão / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls.
207-210.
23 - Extracto, ou resumo das observações Astronomicas que tenho feito desde o principio do
anno de 1790 ate Janr.o do presente anno / [por Custódio Gomes] .− [S.l.], 1796 .− Fls. 211215.
24 - [Duas cartas para António Caetano do Amaral acerca de observações astronómicas] / [por]
José Maria Dantas Pereira .- Secretaria da Companhia dos GGM [Guardas Marinha], 1704-1804 e 8-05-1804 .- Fls. 216-219.
25 - Propositiones prævia de ligibus Virium Celeritatis, Ascensus et quarumdam aliarum
proprietatum vera curronavis / [por] Antonius Felkel .- [S.l.], 23-12-1795 .- Fls. 220-235.
25 bis - [Cópia incompleta da memória nº 25] .− Fls. 236-247.

26 - Annuncio de hum eclipse de Saturno para 2ª feira 6 do corrente mes, que hade começar
hum 4º de hora depois do meio dia / [por] Custodio Gomes de Villas Boas .- Lisboa, 1-031797 .- Fls. 248-249.
27 - [Memória sobre a agulha de marear] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] . Fls. 250-268.
28 - Memoria sobre a construção d’um Instrumento para medir no mar a velocidade com que
se adianta um navio / [por] Felix Antonio Castrioto .- [S.l., s.d.] .- Fls. 269-300.
29 - [Eclipse da Lua, de 28 de Abril de 1790] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .− Fls. 301-303.
30 - Annuncios do Eclipse de Saturno que ha de succeder a 2 d’Abril do presente anno de 1797
/ [S.a.] .- [S.l.], 1797 .− Fls. 304-305.
31 - Descubrimentos uteis do Brasil. Memoria Nautico-Maritima, sobre o modo, com que
devem ser construidos, e carregados os Navios, consultandose a sua maior duração, serem
mais Veleiros, e mais breves suas viagens / [por] Luis Antonio de Oliveira Mendes .− Fls.
306-321.

353 - MEMÓRIAS DA ACADEMIA, DE LITERATURA, QUE NÃO TIVERAM LUGAR NAS
COLECÇÕES
Memorias da Academia de Litteratura que não tiverão lugar nas colesoens. Tomo 3.º / [por diversos autores]
.- 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 373 fls. de texto nums. a lápis, sendo o último de index + 3
fls. em branco inums.; 4º [230 x 185 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. talvez já do século XX com lombada de percalina e pastas de papel
manchado. Fls. de diversas dimensões.
Das nove memórias, abaixo enumeradas, cinco referem-se ao concurso aberto em 7-06-1780 na
sessão desta data da Academia das Ciências de Lisboa, com o tema “Gramática Filosófica da
Língua Portuguesa”. De acordo com as regras do concurso, todas as memórias apresentadas
eram obrigatoriamente anónimas. No ano seguinte, de acordo com o que consta do livro de
actas da Academia, todas estas memórias foram consideradas sem qualidade.
1 - Immortalitati, optimi, eximii, maximique viri, Domini Joannis Caliobrigacenscis,
Laphonsencis Ducis, prætermisis muneribus, quantum ad nos solummodo sufficiat
asservere, Olysipone Regalis Scientiarum Academiæ non dicam instauratorem, sed amplius
ad summam gloriam fundatorum, in ea unquam oblitum [...] / [por] Ludovicus Antonius de
Olivr.ª Mendes .- [S.l.], 7-01-1807 .- Fls. 1-6.
1A - A Memoria do optimo, Ill.mo, e Ex.mo Senhor D. João de Bragança, Duque de Laphoens,
deixando de [e]specificar todos seos titulos, impregos, e dignidades. Q.to ao q[ue] nos diz
respeito, só nos baste referir, que desta Real Academia das Sciencias de Lx.ª fora m.to digno
Prezidente, e della não reformador, e instaurador, mas sim com grande gloria sua fundador,
e para que nunca seja esquecido, e de seos socios, e companheiros, nunca se aparte, a tanta
grandeza, e merecimento, nas pegadas, figuras, e sombras da Morte dedica, consagra, e
offeresse este seo pequeno dever, e limitado obzequio Luis Antonio de Oliveira Mendes, o
mais insuficiente de todos os socios, o qual na conformidade do seo antigo costume recitou
na Real Academia na sessão de 7 de Janeiro de 1807 / [por] Luiz Antonio de Oliveira
Mendes .- [S.l.], 7-01-1807 .- Tradução em português da oração latina anterior .− Fls. 720.

1B - Excelso, Magnanimo, Eximio, Maximo, Optimo, Joanni, Brasiliensi Principi / [por]
Antonius de Oliveira Mendes .- [Lisboa], [1805?] .− Fls. 21-44.
2 - Elogio Historico do Magnanimo Rei o Senhor Dom Iose. I. dedicado á Rainha Nossa
Senhora Dona Maria. I. / [por] Daniel Luis da Silva Freire .- Lisboa, 1783 .− Fls. 45-88.
3 - Plano da Grammatica Filosofica da Lingua Portugueza / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 89-170.
4 - Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 171-205 .− Por
baixo do título tem a seguinte nota: “que pertende levar o premio da Academia”.
5 - Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .− Fls. 206-224.
6 - Grammatica Filozofica da Lingua Portugueza composta, e organizada segundo o Espirito e
Plano da Illustre Academia das Sciencias de Lisboa, erigida debaixo dos gloriozos
Auspicios da Augustissima, e Fidelissima Senhora Raynha D. Maria 1.ª de Portugal / [S.a.]
.- [S.l., s.d.] .− Fls. 225-354.
7 - Gramatica Portuguesa Filosofada oferecida á Academia das Sciencias de Lisboa / [S.a.] .[S.l., s.d.] .− Fls. 355-372.

354 - DUCLOS, M.
FONSECA, Pedro José da

(1737?-1816)

Considerações sobre os costumes do seculo passado ou decimo oitaivo / [por] M. Duclos; [tradução de Pedro
José da Fonseca] .- [S.l., s.l.] .- 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 152 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [232 x 167 mm].
CÓDICE [Tradução original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Obra composta por 16 capítulos, traduzida do francês por Pedro José da Fonseca, conforme
lição de Inocêncio (tomo VI, p. 424) e como também revela a inconfundível letra do distinto e
laborioso professor de Retórica do Real Colégio dos Nobres. Dá a conhecer os costumes e usos
da sociedade francesa do séc. XVIII.

355 - RACIONAL DISCURSO SOBRE A POPULAÇÃO E CULTURA DA PROVÍNCIA DO
ALENTEJO
Racional discurso sobre a População, e Cultura da Provincia de Alentejo / [por] N. .- [S.l., s.d.] .- 5 fls. em
branco inums. + 4 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de I a VII + 119 fls. de texto nums. a tinta, frente
e verso, de 1 a 238; 4º [227 x 166 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada e filetes nas pastas.
O autor, que se acoberta sob o pseudónimo de N., parece ter sido José Maria das Neves Costa
(1774-1841), segundo Martinho da Fonseca, em Subsídios para um Diccionario de
Pseudonymos, Lisboa, 1972, p. 147.

356 - CASTRO, André de Mello de

(1668-1753)

Cartas do Conde das Galveias / [por] André de Mello de Castro .- Roma, 1705-1712 .- 4 fls. em branco
inums. + 276 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [218 x 150 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada.
Correspondência de André de Mello de Castro (4.º Conde das Galveias), Enviado (depois
Enviado Extraordinário e, finalmente, Embaixador) de Portugal junto da Corte de Roma,
dirigida a D. Luís da Cunha, Enviado Extraordinário na Corte de Londres, acerca da política de
Roma e da Europa em geral. Entre estas cartas encontram-se algumas de António do Rego,
capelão da residência.

357 - FONSECA, Pedro José da

(1737?-1816)

Entretimento de Varia Lição sobre Assumptos Moraes, Historicos e Literarios, com escolha extrahidos e
compilados de bons Autores Portuguezes e Estrangeiros. Tomo Primeiro / [por Pedro José da Fonseca] .[S.l., s.d.] .- 3 fls. em branco inums. + 189 fls. de texto nums. a lápis + 10 fls. de texto nums. a tinta de 190 a
199 + 32 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [225 x 172 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel. Rótulo impresso de papel.
Estes “Entretimentos”, na realidade uma compilação de comentários de textos extraídos de
vários autores, sem nome de autor, sem local e sem data, são da autoria de Pedro José da
Fonseca, conforme revela a sua inconfundível letra e o que declara Inocêncio (tomo VI, p.
423), segundo o qual estes manuscritos foram vendidos pelo autor à Academia Real das
Ciências de Lisboa.

358 - FONSECA, Pedro José da

(1737?-1816)

Entretimento de Varia Lição sobre Assumptos Moraes, Historicos e Literarios, com escolha extrahidos e
compilados de bons Autores Portuguezes e Estrangeiros. Tomo II / [por Pedro José da Fonseca] .- [S.l., s.d.]
.- 3 fls. em branco inums. + 259 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [223 x 172 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel. Rótulo impresso de papel.

359 - FONSECA, Pedro José da

(1737?-1816)

Entretimento de Varia Lição sobre Assumptos Moraes, Historicos e Literarios, com escolha extrahidos e
compilados de bons Autores Portuguezes e Estrangeiros. Tomo III / [por Pedro José da Fonseca] .- [S.l., s.d.]
.- 3 fls. em branco inums. + 418 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [223 x 165 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel. Rótulo impresso de papel.

360 - FONSECA, Pedro José da

(1737?-1816)

Entretimento de Varia Lição sobre Assumptos Moraes, Historicos e Literarios, com escolha extrahidos e
compilados de bons Autores Portuguezes e Estrangeiros. [Tomo IV] / [por Pedro José da Fonseca] .- [S.l.,
s.d.] .- 3 fls. em branco inums. + 241 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [221 x 165 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel. Rótulo impresso de papel.

361 - DARWIN, Erasmo
(1731-1802)
BROTERO, Félix de Avelar
(1744-1828)
Phytologia ou Phil.ª da Agr.ª e Hort.ª. Parte Primeira: Physiologia da Vegetação / [por] Erasmo Darwin;
[traduzido por Félix de Avelar Brotero] .- Londres, 1800 .- 3 fls. em branco inums. + 142 fls. de texto nums.
a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [212 x 150 mm].
CÓDICE [Tradução original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Rótulo impresso
de papel.
Cf. Inocêncio, II, 263.
362 - DARWIN, Erasmo
(1731-1802)
BROTERO, Félix de Avelar
(1744-1828)
Phytologia. Parte Segunda: A Economia da Vegetação / [por] Erasmo Darwin; [traduzido por Félix de Avelar
Brotero] .- Londres, 1800 .- 3 fls. em branco inums. + 248 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [212 x 155 mm].
CÓDICE [Tradução original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Rótulo impresso
de papel.
363 - DARWIN, Erasmo
(1731-1802)
BROTERO, Félix de Avelar
(1744-1828)
Phytologia. 3ª Parte: Agricultura e Horticultura / [por] Erasmo Darwin; [traduzido por Félix de Avelar
Brotero] .- [Londres, 1800] .- 3 fls. em branco inums. + 175 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco
inums.; 4º [213 x 155 mm].
CÓDICE [Tradução original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Rótulo impresso
de papel.

364 - MELO, Pascoal José de

(1738-1798)

[Fragmentos Jurídicos. Tomo 1]. Fragmentos Postumos a Pascoal Jose de Mello / [por] Pascoal José de Melo
.- [S.l., séc. XVIII] .- 1 fl. em branco inum. + 209 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o título + 1 fl. em
branco inum.; 4º [214 x 165 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro e pastas de percalina. Fls. de
diversas dimensões. O título figura na lombada.
Estes Fragmentos Jurídicos de Pascoal de Melo foram coligidos postumamente pelo seu
discípulo Luís António de Oliveira Mendes.

365 - MELO, Pascoal José de

(1738-1798)

[Fragmentos Jurídicos. Tomo 2]. Descripção Geographica do Reino de Portugal: Historia do Direito Patrio
Publico, e do Direito particular de Portugal, q[ue] se contem em 22 quadernos / [por] Pascoal José de Melo .[S.l., séc. XVIII] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 313 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em
branco inums.; 4º [224 x 156 mm].

CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de percalina. Fls. de
diversas dimensões. O título figura na lombada.

366 - MELO, Pascoal José de

(1738-1798)

[Fragmentos Jurídicos. Tomo 3]. Sistema do Direito Particular de Portugal / [por] Pascoal José de Melo .[S.l., séc. XVIII] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 265 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [224 x 160 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de percalina. Fls. de
diversas dimensões. O título figura na lombadas.

367 - ALMEIDA, António de

(1767-1839)

Vocabulario Portuguez das Plantas com sua Synonimia, Polyglossia, Botanica e Etymologia / [por] António
d’Almeida .- [S.l., 1824] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 193 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 4º [214 x 155 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. danificada, com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
No fl. de rosto, no canto superior esquerdo: “Recebido no dia 14 de Outubro de 1824. Dantas”.
No lado oposto: “Deve ficar no cartorio. 15 de Janeiro de 1825. Dantas”. Publicado no Jornal
de Coimbra, nos números 53 a 86 (cf. Inocêncio, I, 82).

368 - FONSECA, Pedro José da

(1737?-1816)

Promptuario de Apothegmas e Ditos Sentenciosos. Primeira Parte / [por] Pedro José da Fonseca .- [S.l., s.d.]
.- 3 fls. em branco inums. + 239 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o fl. de rosto + 1 fl. em branco inum. +
inúmeros acrescentos de papel entrecalados no texto; 4º [219 x 172 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia manchado.
No final de cada volume, encontra-se o seguinte despacho: “Imprimase, e torne a conferir. Lx.ª
12 de Julho de 1803”. No fl. de rosto do primeiro volume lê-se a indicação de ter sido
comprado pela Academia a Pedro José da Fonseca por 50$000 réis (cf. Inocêncio, VI, 423).

369 - FONSECA, Pedro José da

(1737?-1816)

Promptuario de Apothegmas e Ditos Sentenciosos. Segunda Parte / [por] Pedro José da Fonseca .- [S.l., s.d.]
.- 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 222 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum. +
inúmeros acrescentos de papel intercalados; 4º [219 x 170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia manchado.

370 - CONDILLAC, Abade de
FONSECA, Pedro José da

(1715-1780)
(1737?-1816)

O Commercio e o Governo considerados relativamente hum a outro / [por] Abbade de Condillac; [traduzido
por Pedro José da Fonseca] .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 285 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [220 x 172 mm].

CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Tratado elementar de comércio de Estêvão Bonnot de Condillac, traduzido para português por
Pedro José da Fonseca e por ele vendido à Academia das Ciências de Lisboa. Cf. Inocêncio, VI,
424.

371 - ROCHA, José Monteiro da

(1734 - 1819)

Elementos de Mathematica / [por] José Monteiro da Rocha .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. em branco inums. + 181 fls.
de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 217 x 155 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Esta obra, dividida em quatro tomos, depois reunidos numa só encadernação, parece ter sido
escrita antes da reforma da Universidade de Coimbra. Isto se depreende do final da primeira
parte dos Prolegomenos (fls. 5v-6).

372 - CEREMONIAL DES AMBASSADEURS DE FRANCE EN ESPAGNE
Ceremonial des ambassadeurs de France en Espagne / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. inum. + 218 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4 [216 x 165 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele. Ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas.
No primeiro fl. inumerado vê-se a anotação seguinte: “Liber iste pertinet michi. Didacus de
Mendoça Corte Real”. Compõe-se das seguintes partes:
1 - Ceremonial des ambassadeurs de France en Espagne .- Fls. 1-50;
2 - Ceremonial des Envoyez du Roy vers les Electeurs et les Princes de l’Empire .- Fls. 51-96;
3 - Ceremonial des Envoyez Extraord.res de France a Vienne .- Fls. 97-138;
4 - Ceremonial des Ambassadeurs de France a Rome .- Fls. 140-176;
5 - Memoire au sujet du Ceremonial observé en France par les nonces Cardinaux dans leurs
visites aux Princes de sang et aux Princes legitimez .- Fls. 177- 218.

373 - COLECÇÃO DE MEMÓRIAS FÍSICAS E ECONÓMICAS OFERECIDAS À ACADEMIA
REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA QUE NÃO PUDERAM ENTRAR NAS COLECÇÕES
IMPRESSAS
Collecção de Memorias Fizicas, e Economicas offerecidas a Academia Real das Sciencias de Lx.ª que não
poderão entrar nas Collecçoens impressas. Tomo 1.º / [por vários autores] .- [Vários locais], 1782-1813 .- 3
fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 260 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. inum. de índice + 3 fls. em
branco inums.; 4º [222x 173 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. O canto superior direito
dos fls. das memórias nº 14 e 16 encontra-se queimado.
Contém:
1 - Memorea sobre o uso das forças da agoa do mar no movimento das maquinas / [S.a.] .[S.l., s.d.] .- Fls. 1-4.

2 - Memorea sobre o modo facil da exsiccação das Batatas muito util para a sua conservação, e
reducção a farinha / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 5-12.
3 - Memoria sobre a utilid.e dos Bosques em geral reconhecida pelas providencias dadas na
nossa leg.am, mas infelizmente frustradas pela negligencia, e abuzos introduzidos / [por] D.
Joaq.m Joze Lobo da Silv.ra .- [S.l., s.d.] .- Fls. 13-24.
4 - Descripção do Thermometro, e reducção da sua escala / [por] Bento Sanches d’Orta .- [S.l.,
s.d.] .- Fls. 25-26A.
5 - Memoria sobre hum phenomeno raro na preparaçâo do Alkalino mineral abservado no
presente anno lectivo de 1782 p.a 1783 / [por] Dymas Thaddeu d’Almeida Ramos .- [S.l.,
s.d.] .- Fls. 27-30.
6 - Quaes são as Cauzas Fyzicas, e Moraes da pouca cultura das Terras em Portugal, e quaes os
meios mais faceis, e efficazes p.ª promover o adiantamento deste importantissimo ramo da
industria, e subsistencia Nacional / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 31-117.
7 - Quaes são os meios mais convenientes de supprir a falta dos estrumes animaes nos lugares,
onde he difficultoso havelos; averiguando-se particularmente, se o revolver e expor por
varias vezes a terra a influencia da Athmosfera será hum modo sufficiente de fertilisala, e
sendo tudo comprovado com experiencias repetidas e autorizadas / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .Fls. 118-128.
7A - M[emória] sobre huma nova Manufactura de Chapeos, e papel incumbustivel p.ª os
Cartuxos da Artilheira / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 129-132.
8 - Por ventura a Electricidade em geral nada influe na Vegetação? Não poderemos lançar mão
do fluido Electrico como hum meio eficas para fertilizar os nossos campos, e jardins? /
[por] Manoel Rodrigues Machado Portela .- [S.l., s.d.] .- Fls. 133-144.
9 - Discurso sobre a natureza da matéria Eletrica / [S.a.] .- [S.l.], 1792 .- Fls. 145-156.
10 - A Electricidade ou seja artificial, ou athmosferica nada beneficia a vegetação sendo
artificialm.te applicada / [por] Manoel Rodrigues Machado Portela .- [S.l., s.d.] .- Fls. 157164.
11 - Memoria sobre a utilidade publica em se tirar o ouro das Minas, e os motivos dos poucos
interesses dos Particulares que o minerão actualmente no Brazil / [por] Antonio Pires da
Silva Ponte Leme .- [S.l., 1800?] .- Existe uma cópia desta memória no tomo seguinte.
Publicada nas Memórias Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa: Academia das Ciências
de Lisboa, 1987, p. 319-336. .- Fls. 165-181.
12 - [Censura à memória n.º 11] / [por] Visconde da Lapa .- Lisboa, Junho de 1813 .- Fls.
182-185.
13 - Memoria sobre a viagem do Capitão Phipps ao Polo Boreal feita por ordem de El-Rei de
Inglaterra [...] que então se fizerão para conhecer as diversas profundidades do Mar, a
temperatura do ar, ou os effeitos do calor central do nosso globo [...] / [por] [José Joaquim
Soares de] Barros [e Vasconcelos] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 186-199.
14 - Memoria sobre varias observaçoens fysicas e quimicas / [por] [José Joaquim Soares de]
Barros [e Vasconcelos] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 200-207.

15 - Consideraçoens sobre os principios e os progressos da Geografia Fysica / [por] [José
Joaquim Soares de] Barros [e Vasconcelos] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 208-217.
16 - Memoria sobre a lei da propa[gação] do calor e sobre os effeitos desta propriedade do fogo
mostrados pelo [ter]mometro, de cujo conhecimento se tira agora os principios de húa nova
construcção de semelhantes instrumentos, em que se evitão os defeitos cauzados pelas
diversas expansoens do vidro assim como as irregularidades originadas pelas differentes
dilataçoens dos licores, e aquellas que podem provir da reciproca attracção destes corpos,
segundo a natureza do liquido e o menor calibre dos tubos dos referidos instrumentos / [por
José Joaquim Soares de Barros e Vasconcelos] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 218-229.
17 - Elementos da Hydrorganica / [por] Jacob Chrysostomo Prætorius .- Lisboa, 25-05-1783 .Fls. 230-237.
18 - Hydrorganica Applicada. Primeira Parte que trata de moinhos / [por] Jacob Chrysostomo
Prætorius .- Lisboa, 27-07-1783 .- Fls. 238-243 . − A transcrição e estudo deste texto foram
publicados por Jorge Augusto Miranda no 1º vol. de “Molinologia Portuguesa”, de 2007, p. 4562, com o título “Os moinhos de vento e as suas possibilidades nos manuscritos de Jacob
Pratorius – Academia Real das Ciências de Lisboa, final do Séc. XVIII”.
19 - Experiencias feitas com hum Termometro n’huma Viagem para o Brasil, pelo S.nr Simão
Pirez de Sardinha Socio da Academia das Sciencias de Lisboa, juntamente com as Resultas,
que dellas se podem tirar / [por] Jacob Chrysostomo Prætorius .- Lisboa, 31-07-1782 .- Fls.
244-247.
20 - Memoria sobre o Barometro / [por Jacob Chrysostomo Prætorius?] .- [S.l., s.d.] .- Fls.
248-249.
20A - Memoria sobre a melhor forma dos canaes e alveos dos Rios / [por] Jacob Chrysostomo
Prætorius .- [Lisboa], 31-07-1782 .- Fls. 250-253.
21 - Memoria sobre as Medidas Cubicas e Pezos. Lida na Assemblea da Real Academia de
Sciencias / [por] Jac[ob] Chrysost[omo] Prætorius .- [Lisboa], 13-05-1786 .- Fls. 254-260.

374 - MEMÓRIAS DE FÍSICA E ECONÓMICAS QUE NÃO TIVERAM LUGAR NAS
COLECÇÕES DA ACADEMIA
Memorias de Fizica, e Economicas que não tiveram lugar nas coleçoens da Academia. Tomo 2.º / [por
diversos autores] .- [Vários locais], 1780-1811 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 352 fls. de
texto nums. a lápis, sendo o último de índice; 4º [217 x 170 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Reúne 33 memórias, abaixo descriminadas:
1 - Memoria sobre a utilidade publica em se tirar o ouro das Minas, e os motivos dos poucos
interesses dos particulares que o minerão actualmente no Brazil / [por Antonio Pires da
Silva Ponte Leme] .- [S.l., 1800?] .- Cópia da memória nº 11 do manuscrito n.º 373 .− Fls.
1-13.
2 - Tractado Instructivo da mais util cultura, fabrica, effeitos, e comercio dos Linhos. Publicado
pela Sociedade Economica suscitada, e concentrada na Villa de Ponte de Lima ordenado ao
pio, e nobre fim de promover a industria popular, e cõmua utilidade dos Nacionaes deste
Reyno de Portugal / [por] Fr. Jozê da Expectação .- [S.l., 18--] .- Fls. 14-63.

3 - Dissertação sobre a Agricultura, e Comercio que à Real Academia das Ciencias offerece
hum Anonymo / [S.a.] .- [S.l.], 1780 .- Ao alto do 1º fl. lê-se o seguinte despacho:
“Aprovada p.ª extractar. 10 de Março 1813. S. F. M. Trigozo. V. Secretario”. Publicado nas
Memórias Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa,
1987, p. 63-87 .- Fls. 64-83.
4 - Dissertação sobre a necessidade de se estabelecer em beneficio dos Corpos Militares destes
Reynos a venda publica dos Galões de que necessitão nas Praças ou lugares da sua
rezidencia, vindo em consequencia deste estabelecimento a utilidade da mesma Tropa, o
interesse dos Artifices da dita manufactura, e consequentemente a vantagem da Real
Fazenda / [por] Jozé da Silva Novaes .- [S.l., s.d.] .- Fls. 84-91.
5 - Descripção da Dorstenia, e de duas novas especies / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 92-94.
6 - Descripção de hum novo genero de planta Brazilica chamado Lavradio / [S.a.] .- [S.l., s.d.]
.- Fls. 95-100.
7 - Memoria Historica para servir de principio á Descrição Fizica, e Medica da Cidade de
Bragança / [por] Joze Gabriel Ledesma .- [S.l., s.d.] .- Fls. 101-119.
8 - Plantae Insulanae / [por] J[oão da] S[ilva] Feijó .- [S.l.], 1788 .- Fls. 120-125.
9 - Reflecçoes botanicas sobre a censura do Jornal encyclopedico feita a Floræ Lusitanicæ et
Brasiliensis Specimen do D.r D. Vandelli / [por] J[oão da] S[ilva] Feijó .- [S.l.], 6-01-1789
.- Fls. 126-133.
10 - Reflexões sobre os fardamentos militares / [por] Anastasio Joaq.m Roiz .- [S.l., s.d.] .- Fls.
134-151.
11 - [Memoria sobre a cultura dos terrenos arenosos] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 152-184.
12 - Memoria sobre alguns abstaculos de Agricultura, que conviria remover / [por] Jozé
Antonio de Sá .- [S.l., s.d.] .- Publicado nas Memórias Económicas Inéditas (1780-1808).
Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1987, p. 131-138 .− Fls. 185-195.
13 - Sobre hum prado artificial / [por] Estevão Cabral .- [S.l., s.d.] .- Publicado nas Memórias
Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1987, p. 269271 .- Fls. 196-199.
13A - [Memória sobre a Cochinilha] / [por José Henriques Ferreira] .- [S.l., s.d.] .- (Memória
não referida no índice) .− Fls. 200-201.
14 - Viagem filozofica, que por ordem, e despeza do Ill.mo Ex.mo Snr. Joze Telles da Silva fes
João Machado Gayo na Serra da Ibiapaba Capitania do Siara Grande termo de Villa Viçoza
Real, desde 13 de Julho de 1784 the 6 de Agosto do d.º anno / [por] João Machado Gayo .[S.l., s.d.] .- Fls. 202-209.
15 - [Memória acerca de um fenómeno ocorrido durante a abertura de um poço na vila de
Chaves] / [por] Luís Caetano de Campos .- Chaves, 23-08-1793 .- Fl. 210.
16 - Considerações sobre os Principios, e os Progressos da Geographia Physica / [por] J[sosé]
J[oaquim] S[oares] de Barros [e Vasconcelos] .- [S.l., s.d.] .- Em cima, no canto superior

esquerdo do fl. 211, o despacho seguinte: “Reprovada. Sessão de 3 de Março de 1814. S. F.
M. Trigozo. V. S.” .- Fls. 211-218.
17 - Observações geraes sobre os mais importantes artigos de producções d’este Reino, e
annúcio de maiores em novas preparações de pescarias com muita supperioridade a todas as
conhecidas á Nação / [por José Joaquim Soares de Barros e Vasconcelos] .- [S.l., s.d.] .Fls. 219-222.
18 - Observaçoens geraes sobre os mais importantes artigos de producçoens deste Reyno e
annuncio de maiores em novas preparaçoens de pescarias com muita superioridade a todas
as conhecidas á Nação / [por José Joaquim Soares de] Barros [e Vasconcelos] .- [S.l., s.d.]
.- Fls. 223-227.
19 - Memoria sobre o Methodo, para fazer hum Termometro, que não só mostra os differentes
Gráos de Calor, mas que descreve tambem a Curva de todo o seu curso, feito em hum mez e
mais tempo, sobre hum papel, com huma precisão, a qual o mais exacto observador não
pode chegar; e isso com hum mecanismo muito simples / [por] Jac[ob] Chrysostomo
Prætorius .- [S.l., 1786] .- Fls. 228-234.
20 - Experiencias sobre o meyo Degráo de Calor em differentes Latitudes / [por] Jac[ob]
Chrysostomo Prætorius .- [S.l., s.d.] .- Fls. 235-238.
21 - 1º Supplemento a memoria sobre o meyo Degráo de Calor, que offerece, para se ajuntar a
memoria sobre o mesmo assumpto / [por] Jac[ob] Chrysost[omo] Prætorius .- [S.l., s.d.] .Fls. 239-242.
22 - 2º Supplemento a memoria sobre o meyo Degráo de Calor / [por] Jacob Chrysostomo
Prætorius .- Lisboa, 19-09-1781 .- Fls. 243-246.
23 - Premios propostos pella Academia Real das Ciencias, e Belas Letras da Prussia para os
annos de 1805, e de 1806 / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Em sessão da Academia Real das Ciências
de Lisboa, de 17-10-1804, foi decidido publicar os programas destes prémios num
suplemento da Gazeta de Lisboa. Tradução portuguesa .- Fls. 247-254.
24 - Memoria acerca das pedras preciosas e cristaes do Poço da Lança no termo da Villa de
Nisa e das serras, que lhe ficão continuas ao nascente / [por] Joaquim Pedro Fragoso de
Sequeira .- [S.l., s.d.] .- Fls. 255-284.
25 - Viagem a parte da Comarca dos Ilheos na Capitania da Bahia / [Domingos Alves Branco
Moniz Barreto] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 285-302.
26 - Algumas observaçoens sobre a existencia de Salitre entre nos / [por] Luis de Siqueira
Oliva .- [S.l., s.d.] .- Fls. 303-306.
27 - [Nota dirigida a José Correia da Serra acerca da erva Marisma descoberta na Vila de
Castro Marim] / [por] Theotonio Gomez de Carv[alho] .- Lisbôa, 13-03-1792 .- Fls. 307308.
28 - Plantas alimentares, cujas substancias nutrientes raras vezes estão separadas mas
intimamente mais ou menos mixturadas ou com particulas térreas, ténaces, glutinosas,
fibrosas, formando hum corpo solido / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fl. 309.
29 - Descripção dum novo e excellente arado a braços, do qual se servem alguns lavradores dos
arrodores da Cidade de Freyberg, na Saxonia Eleitoral, para sachar as batatas. Com algumas

observaçoens sobre as grandes vantagens que elle pode dar aos lavradores da Europa, e
particularmente aos Portugueses / [Joaquim Pedro Fragoso da Mota de Sequeira] .- [S.l.,
s.d.] .- Fls. 310-314.
30 - Historia do Descobrimento da Coxonilha no Brazil da sua natureza geração, creação,
colheita, e utilidades / [por] José Henriques Ferreira .- [S.l., s.d.] .− Publicado no Patriota,
jornal do Rio de Janeiro, vol. III, p. 3-13, conforme indicado por Inocêncio (tomo IV, p.
367) .- Fls. 315-347.
31 - Estado das Caldas de S. João e S. Miguel de Visela nos annos de 1801, 2, 3 / [por]
Visconde de Balsemão .- Lisboa, 9-02-1811 .- Fl. 348.
32 - Memoria sobre o modo de refinar a prata em grande, como se pratica em Freyberg na
Saxonia Eleitoral / [por] Joaquim Pedro Fragoso de Siqueira .- Freyberg, 18-04-1796 .Fls. 349-351.

375 - COLECÇÃO DE MEMÓRIAS FÍSICAS E ECONÓMICAS OFERECIDAS À ACADEMIA
REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA QUE NÃO PUDERAM ENTRAR NAS COLECÇÕES
IMPRESSAS
Collecção de Memorias Fizicas e Economicas offerecidas a Academia Real das Sciencias de Lisboa que não
poderão entrar nas collecçoens impressas. Tomo 3.º / [por diversos autores] .- [Vários locais], 1781-1792 .4 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 286 fls. de texto nums. a lápis, incluindo 1 fl. de index + 3 fls.
em branco inums.; 4º [218 x 166 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Reúne 12 memórias, quase todas originais, a seguir enumeradas:
1 - Exame dos Principios da Fertilidade dos Terrenos. Exame dos Principios Fysicos e
Circunstancias, que constituem a Fertilidade dos Terrenos, donde se deduzem Regras faceis
para distinguir as differentes especies d’elles, conhecer os que sam uteis, e emendar os
estereis / [S.a.] .- [S.l.], 1781 .- Fls. 1-80.
2 - Exame dos Principios Fizicos, e Circunstancias, que constituem a fertilidade dos terrenos,
donde se deduzão regras faceis para destinguir as diferentes especies delles, conhecer os
que são uteis, e emendar os estereis / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 81-112.
3 - Dissertação sobre a analizi, e virtudes medicinaes das aguas thermaes das Fontinhas do sitio
da Atalaia da Cidade de Tavira R[eino] do Algarve / [por] João Nunes Gago .- [S.l.], 1787
.- Fls. 113-184.
4 - Projecto de huma Companhia para redusir os baldios a cultura; o que remediara a falta de
pão q[ue] tem Portugal / [por] Joze Verissimo Alves da Silva .- [S.l., 1798] .- Publicado
nas Memórias Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa: Academia das Ciências de
Lisboa, 1987, p. 253-268 .− Fls. 185-204.
5 - Reflexões breves sobre a natureza e propriedades da Luz, ou sobre os dous sistemas da
Vibração, e da Emanação Carteziano e Neutoriano / [por] Estevão Cabral .- [S.l., s.d.] .Fls. 205-214.
6 - [Apontamentos sobre o tabaco] / [por] Domingos Vandelli .- [S.l., s.d.] .- Fl. 215.

7 - Ensaio de tinturaria com o páo Brazil / [por] Luiz Antonio de Oliveira Mendes .- [S.l., s.d.]
.− Fls. 216-217.
8 - Memoria sobre o modo de se conhecer, q[uando] os Paos do Brazil, que hãode servir p[ara]
a mastreação das Naos, e dos Navios, se áchão perfeitos no seo interior, p[ara] serem
cortados / [por] Luiz Antonio de Oliveira Mendes .- [S.l., s.d.] .− Fls. 218-227.
9 - Memoria Academica sobre o modo de honrar os Lavradores, e evitar a sua estupidez, e
ignorancia, com aplicação à Provincia de Tras os montes / [por] D.r Jozé Antonio de Sa .[S.l., 1787] .- Publicado nas Memórias Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa:
Academia das Ciências de Lisboa, 1987, p. 89-96 .- Fls. 228-242.
10 - Disertasam Economico Politica sobre a varie.de de pezos, e medidas deste R.no e sua
desejada igualdade / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- No fl. 247, no canto superior esquerdo: “Julgada
não se dever imprimir”. Junto, um documento impresso, em espanhol, com anotações nas
margens, de 1801, sobre a mesma matéria .- Fls. 243-265.
11 - Memoria sobre a Botanica, e as vantagens, que della rezultão para a praxe Medica,
prezentada á Academia real das sciencias de Lisboa / [por] Manoel Joaquim de Souza
Ferraz .- Lisboa, Março de 1792 .- Fls. 266-273.
12 - Memória sobre agricultura / [por] Lavrador Solitario .- [S.l., s.d.] .- Fls. 274-285.

376 - COLECÇÃO DAS MEMÓRIAS DE FÍSICA QUE FORAM APRESENTADAS Á ACADEMIA
REAL DAS CIÊNCIAS E NÃO ENTRARAM NAS SUAS COLECÇÕES
Colleção das Memorias de Fizica que forão aprezentadas à Academia Real das Sciencias e não entrarão em as
suas collecçoens. Tomo 4.º / [por diferentes autores] .- [Vários locais], 1781-1800 .- 3 fls. em branco inums.
+ 1 fl. de rosto inum. + 322 fls. de texto nums. a lápis, incluindo 2 fls. de index + 2 fls. em branco inums.; 4º
[230 x 176 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Reúne 21 memórias, a seguir enumeradas. Muitos dos títulos indicados são os que figuram no
índice:
1 - Dissertação de Agricultura / [por] O Rustico Lavrador .- [S.l.], 1800 .- Contém o despacho:
“Foi unanimem.te julgada por não digna de premio, nem de impressão ou extrato” .- Fls. 114.
2 - Memoria Chymica sobre o modo mais facil de apagar os incendios, e de construir as cazas,
que fiquem quaze incombustiveis / [por] Joze Martins da Cunha Pessoa .- [S.l.], 1796 .−
Fls. 15-34.
3 - Experiencias sobre as Agoas Mineraes da Venda Seca / [por] Joze Martins da Cunha Pessoa
.- [S.l., s.d.] .- No fl. 35, o seguinte despacho: “Censuradas e julgadas proprias p.a serem
extractadas. Contém a resposta às censuras da Academia e o parecer do censor Alexandre
António das Neves, de 27-08-1799 .- Fls. 35-72.
4 - Memoria sobre a Soda / [por] Joze Martins da Cunha Pessoa .- [S.l., s.d.] .- No fl. 77
encontra-se uma censura que, pela letra, é de Alexandre António das Neves . − Fls. 73-79.

4A - [Nota sobre o modo de augmentar a forsa da Polvora] / [por Domingos Vandelli] .- [S.l.,
s.d.] .- Fls. 80-81.
5 - Annuncio, que tenho a honra de dar a esta Illustre, e Sabia Academia da Experiencia, que fiz
sobre o novo invento de augmentar a força da polvora, em que me mostrou poder alojar a
balla quaze a quarta parte mais longe / [por Domingos Vandelli] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 82-87.
6 - Memoria sobre o modo de fazer o novo Palacio da Ajuda saudavel, agradavel, de
temperatura suave, e pouco accomettido de raios e outros metheoros igneos, aquosos, e
aereos / [por] Joze Martins da Cunha Pessoa .- [S.l., s.d.] .- Fls. 88-96.
7 - Plano de erecção de Montes pios pecuniarios para o maior fomento da Agricultura, Artes, e
Comercio / [por] Hum Anonimo Zeloso do bem publico .- [S.l.], 1781 .- Publicado nas
Memórias Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa,
1987, p. 167-182 .− Fls. 97-112.
8 - [Memória sobre a plantação de pinheiros] / [por] Luis Antonio de Olivr.ª Mendes .- [S.l.,
s.d.] .− Fls. 113-118.
9 - Algumas noticias mais necessarias da Villa de Cezimbra, e seo Thermo / [S.a.] .- [S.l., s.d.]
.− Fls. 119-122.
10 - Memoria de Joaquim de Amorim e Castro mandado pelo seu Sabio Mestre o Senhor
Doutor Domingos Vandelli, a observar o augmento da mina [de carvão de Pedra] da
Figueira [e a extracção da Caparrosa] / [por] Joaquim de Amorim e Castro .- [S.l., s.d.] .Fls. 123-138.
11 - Memoria pela qual se dá conta a Academia das Sciencias de Lisboa das tranzaçoens da
Sociedade Economica da V.ª de Ponte do Lima, no ano de 1780, primr.º dipois da sua
instituição / [por António de Araújo de Azevedo?] .- Ponte de Lima, 8-01-1781 .Publicada em 1950 por Moses Bensabat Amzalak em A sociedade económica de Ponte de
Lima .− Fls. 139-142.
12 - Memoria sobre a necesidade de cultivar agricultar os Baldios em Tras os Montes / [por]
Jozé Antonio de Sá .- [S.l., 1790] .- No fl. 148: “Imprimase, e volte a conferir. Meza, 8 de
Agosto de 1791”. Assinatura de José Correia da Serra e três rubricas. Publicado nas
Memórias Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa,
1987, p. 244-252 .− Fls. 143-149.
13 - [Plano para uma medalha] / [por] Hû Anonimo do Alentejo .- [S.l., s.d.] .− Fls. 150-151.
14 - [Memória sobre o salitre] / [por] Joaquim Vicente Pereira de Araujo .- [S.l., s.d.] .- Fls.
152-157.
15 - Memória Analytica das Ágoas Mineraes de Cháves / [por] Manoel Jozé Leitão de Souza
Mourão .- [Chaves], 1787 .− Fls. 158-169.
16 - [Inquérito aos lavradores de Trás-os-Montes e inquérito aos cultivadores de vinhas em
Portugal] / [por] Dr. Constantino Antonio Botelho de Lacerda Lobo .- [S.l., s.d.] .Publicado nas Memórias Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa: Academia das Ciências
de Lisboa, 1987, p. 37-55 .− Fls. 170-204.
17 - Qual seja o methodo de aprefeiçoar as differentes especies de Pinheiros em Portugal, de
maneira, que a sua madeira seja propria para todos os uzos, em que se emprega o Pinho de

Flandres / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .− No fl. 205, o despacho: “Foi julgada não se dever imprimir.
Secção de 12 de Maio 1813. S. F. M. Trigozo. V. S.” .- Fls. 205-290.
18 - [Viagem à Serra do Marão] / [por] Joze Bernardo da Silva .- [S.l., s.d.] .- Viagem
sugerida por Domingos Vandelli e que teve por fim a remessa de produtos ao museu da
Universidade de Coimbra .− Fls. 291-302.
19 - Sobre a Fundição de Ballas p[ara] a Artelharia, no termo de Thomar / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .Incompleto .− Fls. 303-304.
20 - Naturalis studii commendatio / [por] Aloyzio Jozepho de Carvalho .- [S.l., s.d.] .- Fls.
305-316.
21 - [Nota sobre a cultura das Batatas] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 317-320.

377 - MEMÓRIAS DE FÍSICA OFERECIDAS À ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS QUE NÃO
FORAM JULGADAS PODER ENTRAR NAS SUAS COLECÇÕES
Memorias de Fizica offerecidas à Academia R[eal] das Sciencias que não forão julgadas poder entrar nas suas
colleçoens. Tomo 5.º / [por vários autores] .- [Vários locais], 1780-1813 .- 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de
rosto inum. + 348 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [225 x 172 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Reúne 39 memórias, que a seguir se enumeram:
1 - Memoria sobre a Natureza do Sol / [por] Theodoro de Alm[eida] .- [S.l., s.d.] .− Fls. 1-6.
2 - Memoria 2.ª sobre a Natureza da Luz, e vacuo celeste / [por] Theodoro de Alm[eida] .[S.l., s.d.] .− Fls. 7-12.
3 - Discurso sobre a razão fizica da cauza da gravidade / [por] Jozé do Valle Teix[eira] .Elvas, 22-07-1804 .- Contém uma carta para o Padre Teodoro de Almeida .− Fls. 13-24.
4 - Memoria 4.ª sobre huma Maquina para conhecer a cauza Fysica das Marês / [por] Theodoro
de Almeida .- [S.l., s.d.] .- Fls. 25-42.
5 - Memoria lida na sessão de 15 de Março de 1787, que celebrou a Sociedade Literaria do Rio
de Janeiro [acerca da descrição e uso do areómetro, ou pesa-licor] / [por] O Mathematico
Ingenuo .- Rio de Janeiro, 15-03-1787 .− Fls. 43-49.
6 - Primeira Memoria em forma de annuncio. Novas consideraçoens sobre o movim.to
progressivo da velocidade da Luz, pelos espaços Celestes, e sobre os defeitos que tem
havido nas observaçoens, e na teoria deste importante Elemento de Astronomia, e de Fysica
Celeste; o que agora em forma de annuncio prezenta a Academia de Lisboa, seu Socio José
Joaquim Soares de Barros / [por] José Joaquim Soares de Barros [e Vasconcelos] .- [S.l.,
s.d.] .- Cópia da memória seguinte .− Fls. 50-53.
6A - Novas consideraçoens sobre o movimento progressivo da Luz pelos espaços celestes, e
sobre os defeitos que tem havido nas observaçoens e na teoria deste importante elemento de
Astronomia e de Fysica celeste, o que agora em forma de annuncio prezenta a Academia
das Sciencias de Lisboa seu Socio José Joaquim Soares de Barros / [por] José Joaquim
Soares de Barros [e Vasconcelos] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 54-57.

7 - Refflexoens sobre o movimento progressivo da Luz pelos espaços celestes, conformemente
ao annuncio lido na primeira assembleia publica desta illustre Academia / [por] Snr.[José
Joaquim Soares de] Barros [e Vasconcelos] .- [S.l., 1780] .- Fls. 58-61.
8 - Memoria sobre o movimento progress[ivo da] Luz em que se mostra ser este muito mais
arrebatado que aquelle que pela teoria da aberração das Estrelas se acha determinado, a que
se ajuntão alguas reflexõens sobre os menores limites da grandeza desses astros e os das
suas distancias á terra / [por] José Joaquim Soares de Barros [e Vasconcelos] .- [S.l., s.d.]
.- Fls. 62-70.
9 - Memoria sobre o movimento progressivo da Luz, em que se mostra como pela mesma
theorica, e observações da aberração das Estrelas ella hé muito mais arrebatada do que athé
hoje se pençava / [por] José Joaquim Soares de Barros [e Vasconcelos] .- [S.l., s.d.] .Cópia em letra aplicada da memória anterior . O fl. 71 é o parecer do censor da Academia,
que rebate as afirmações de Soares de Barros . − Fls. 71-77.
10 - Novas consideraçoens sobre o movimento progressivo da Luz pelos espaços celestes, e
sobre os defeitos das observaçoens que servirão para se alcançar o conhecimento da sua
velocidade, em que se trata do modo de bem seguramente verificada, o que agora, em forma
de annuncio, prezenta á Academia das Sciencias de Lisboa, na sua primeira assembleia, seu
Socio José Joaquim Soares de Barros / [por] José Joaquim Soares de Barros [e
Vasconcelos] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 78-79.
11 - Applicação das novas experiencias sobre a Luz ás observaçoens astronomicas, com a
exposição de diversas proposiçoens que d’ellas se derivão e que podem servir de novos
principios na Pintura / [por] Jose Joaquim Soares de Barros [e Vasconcelos] .−[S.l., s.d.] .Fls. 80-89.
12 - Memoria sobre a melhoria dos carros / [por] Luiz Antonio de Olivr.ª Mendes .− [S.l., s.d.]
.− Fls. 90-102.
13 - Descubrimentos uteis do Brazil. Memoria sobre o methodo, que se deve observar na
extração da tinta do pao Brazil, em vizivel beneficio das fabricas do Reino / [por] Luiz
Antonio de Oliveira Mendes .− Lida na Sessão publica [da Academia] de 11 de Julho de
1805 .− Fls. 103-112.
14 - Memoria sobre a economia da materia combustivel / [por] Luiz Antonio de Oliveira
Mendes .− [S.l., 1811] .− Fls. 113-118.
15 - Dissertatio de Maceratione urticæ urentis, Altheæ officinalis, Malvæ Capensis, Lavateræ,
Vincæ que Maioris sub Præsidio Clarissimi Viri D. D. Dominici Vandelli Primarii Philosophicæ
Facultatis Professoris Sapientissimi, Horti Regii Exoticarum Plantarum Prefecti Ornatissimi /
[por] Antonio Josepho á Sousa Rebello .- Conimbricæ, 4-7-1780 .- Em latim. Ao alto do fl. 119,
o despacho seguinte: “Não foi julgada dever-se imprimir nem se extratar” .− Fls. 119-124.
16 - Noticia de duas Fontes Mineraes / [por] Antonio d’Almeida .- [S.l., s.d.] .- Ao alto do fl.
125, lê-se o despacho seguinte: “Não foi julgada dever-se imprimir ou extratar” .− Fls. 125129.
17 - Simplicissima descriptio laboris chemici pro Æthere vitriolico componendo / [por] Joannes à
Silva Feyjó .- Laboratorio Academico [de Coimbra], Março de 1778 .- Ao alto do fl. 130, vem o
despacho: “Não foi julgada digna de impressão nem de extracto”. Em latim. Assinado .− Fls.
130-131.

18 - Aquae in terram metamorphosis. Academica Dissertatio / [por] Franciscus de Paula
Meyrelles .- [S.l., s.d.] .- No fl. 132: “Não he digna de impressão nem de extracto”. Em
latim .− Fls. 132-137.
19 - Experiencia Chimica porque se mostra a transmutação do Acido Nitroso em marino .[S.a.] .- [S.l., s.d.] .- No fl. 138: “Não foi julgada propria p.ª se imprimir nem extratar” .−
Fls. 138-144.
20 - Dissertatio inqua botanicas utilitas generatim consideratur / [por] Antonio de Almeida .[S.l., s.d.] .− Fls. 145-154.
21 - Titulos das Memorias de Jozé Joaq.m Soares de Barros, com os seus respectivos Extractos /
[S.a.] .- [S.l., s.d.] .− Fls. 155-172.
21A - Titulos das memorias de Jozé Joaquim de Barros, com os seus respectivos extractos /
[S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 173-187.
22 - Receita para pleurizes / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- No fl. 188: “Censurada, e reprovada a 17 de
Setembro de 1813” .− Fls. 188-193.
23 - Memoria sobre a cauza das frequentes enchaçoens das pernas entre os habitantes do Rio de
Janeiro, onde se apontão ao mesmo tempo os meios de as prevenir, e curar / [por] Antonio
Joaq.m de Medeiros .- [S.l., s.d.] .- No fl. 194: “Foi julgada poder-se imprimir menos no
que diz resp.o á parte Theorectica” .− Fls. 194-208.
24 - Breve Discurço sobre a febre intermittente observada em Penafiel / [por] Antonio
d’Almeida .- [S.l.], 26 de Agosto .− Fls. 209-214.
25 - Discurso [sobre Medicina] que offerece a esta sabia Academia / [por] Antonio d’Almeida
.- [S.l., s.d.] .- No fl. 215: “Não se julgou propria p.a se imprimir por censuras de 7 de
Out.bro de 1812” .− Fls. 215-223.
26 - Discurço que sobre os abuzos medicos observados na Cidade de Penafiel offerece a esta
Illustre e Sabia Academia Antonio d’Almeida Bacharel em Filozofia, e Medico da mesma
Cid.e / [por] Antonio d’Almeida .- Penafiel, 8-04-1794 .- No fl. 224: “Julgada não capaz
de se imprimir por censura de 7 de 8.bro de 1812” .− Fls. 224-238.
27 - Ensaio critico, no qual pertende mostrar ser insufficiente para o descobrimento das
virtudes medicinaes dos corpos da Natureza o conhecimento chimico dos principios
constituentes dos mesmos corpos / [por] Antonio d’Almeida .- [Penafiel], 29-12-1794 .No fl. 239: “Não foi julgada propria p.ª se imprimir por censura de Outubro 1812 .− Fls.
239-254.
28 - Memoria que acerca da cura prezervativa das bexigas, annunciada no Jornal Enciclopedico
de Agosto de 1788, offerece a esta Illustre e sabia Corporação Antonio d’Almeida / [por]
Antonio d’Almeida .- [S.l., s.d.] .− Fls. 255-269.
29 - Memoria acerca da cura perzervativa das bexigas / [por António de Almeida] .- [S.l., s.d.]
.- Fls. 270-283.
30 - Extracto da Memoria sobre o tratamento dos meninos, que pelo depravado appetite de
comer terra, carvoens, cal, gesso, ou barro contrahirão o habito cachetico de que vem a
morrer hydropicos; porq[ue] repugunão tomar remedios: queixa esta que mata hum gr[ande]

numero de meninos, e p[ara] q[ue] os Authores Medicos ainda não tem dado sufficientes
meios / [por] Joze Manoel Chaves .- [S.l., s.d.] .- Fls. 284-285.
31 - Memoria sobre o tratamento dos meninos, que pelo depravado apetite de comer terra,
carvões, cal, gesso, ou barro contrahirão hum habito cachetico de que vem a morrer
hydropicos; porque repugnão tomar remedios: queixa esta que mata hum grande numero de
meninos, e para que os Authores Medicos ainda não tem dado sufficientes meios / [por]
Joze Manoel Chaves .- Condeixa, 7-07-1791 .− No fl. 286: “Julgada incapaz de se imprimir
por censura de 7 de Outubro 1812” .- Fls. 286-294.
32 - Observação Medica / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- No fl. 297: “Julgada não dever-se imprimir por
censura de 7 de 8.bro de 1812” .− Fls. 296-299.
33 - Directorio para se saber o modo, e o tempo de administrar o Alcalino volatil fluido nas
asphyxias, ou mortes apparentes cauzadas pelos vapores das fermentaçoens, das cloácas,
das grutas, dos corpos incendiados, dos acidos mineraes, nos affogados, nas apoplexias, na
mordedura da vibora, dos lacráos, das abelhas, vespas, formigas, centopeas, aranhas, etc.;
nas queimaduras; no mal de raiva, e em outros muitos males / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- No fl.
300: “Censurada e reprovada em 26 de Setembro de 1812. J. F. M. Trigozo. V. Secret” .−
Fls. 300-313.
34 - Avizo da Sociedade Humana de Londres para o restabalecimento das pessoas affogadas,
ou acommetidas de apoplexias, e convulçoens, procedidas do frio, vapores nocivos
levantados de minas de carvão etc. etc. etc. / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .− Fls. 314-321.
35A - Consideraçoens sobre o emprego dos metaes no forro dos navios em que por meio de
novas experiencias, se trata esta materia, com mais exame do que até hoje senão tem feito / [por]
Snr. [José Joaquim Soares de] Barros [e Vasconcelos].- [S.l., s.d.] .- Fls. 322-333.
35B - Conciderações sobre o emprego dos metaes no forro dos navios em que por meio de
novas experiencias, se trata esta materia com mais exame do que athé hoje se não tem feito /
[por] Jozé Joaquim Soares de Barros [e Vasconcelos] .- [S.l., s.d.] .- Cópia limpa da
memória anterior .− Fls. 334-344.
36 - [Projecto p.ª hum Programa Medico] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .− O título indicado figura no
índice .− Fls. 345-346.

378 - COLECÇÃO DE MEMÓRIAS DE FÍSICA APRESENTADAS À ACADEMIA REAL DAS
CIÊNCIAS DE LISBOA QUE NÃO ENTRARAM NAS COLECÇÕES
Colleção de Memorias de Fizica apresentadas à Academia Real das Sciencias de Lx.ª, que não entrarão nas
colleçoens. Tomo 6.º / [por vários autores] .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. +
362 fls. de texto nums. a lápis, sendo o último de índice + 1 fl. em branco inum.; 4º [217 x 155 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Reúne 13 memórias, que a seguir se enumeram:
1 - Memoria de Balthazar da Silva Lisboa sobre a Analyse do Carvão de pedra de Boarcos, e
extração da coperoza da mesma mina / [por] Balthasar da Silva Lisboa .- [S.l., s.d.] .- Fls.
1-9.

2 - Tratado 1º sobre a utilid.e dos pastos das terras abertas, serem comuns a todos os gados, em
todo o tempo do ano / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .− Fls. 10-90.
3 - Plano pello qual me devo regular na memoria de fertilidade dos Terrenos / [S.a.] .- [S.l.,
s.d.] .- Fls. 91-98.
4 - Nota a Memoria que tem por Epigrafe - Pater ipse colendi / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .− Fls. 99111.
5 - Pater ipse colendi haud facilem esse viam voluit... / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .− Fls. 112-144.
6 - Reflexões Economicas a respeito de certos arbitrios para propagar a Agricultura, as Artes,
Fabricas, e Comercio / [por] D.or D. Francisco Vidal; [pref. e tradução de] Bacharel João
Rosado de Villa Lobos e Vasconcellos .- [S.l., s.d.] .- Dedicado ao Duque de Lafões .− Fls.
145-285.
7 - [Memoria 1ª sobre hum novo prototipo para a uniformidade dos pezos e medidas] / [por
Félix António Castrioto] .- [S.l., s.d.] .- No fl. 286: “Julgada incapaz de se imprimir”. O
título e o nome do autor figuram apenas no índice .− Fls. 286-297.
8 - Memoria sobre a maquina aerostatica / [por] [Félix António] Castrioto .- [S.l., s.d.] .− Fls.
298-309.
9 - Memoria sobre os conductores dos raios / [por] [Félix António] Castrioto .- [S.l., s.d.] .−
Fls. 310-317.
10 - Memoria sobre os efeitos dos raios, e os meios de preservar os edificios dos seos estragos /
[por] [Félix António] Castrioto .- [S.l., s.d.] .− Fls. 318-328.
11 - Memoria sobre a cultura dos prados artefeciaes, suas utilidades, e methodo de os faser;
primeiro meio para faser ferteis os nossos baldios / [por] Jose Verissimo Alves da Silva .[S.l., 1799] .- No fl. 329: “Reprovada p.ª se imprimir por censuras lidas a 20 de Mayo de
1813. J. F. M. Trigozo V. Secret”. Original. Publicado nas Memórias Económicas Inéditas
(1780-1808). Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1987, p. 273-282 .− Fls. 329-344.
12 - Dissertação sobre a variedade das côres da especie humana / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .− Fls.
345-350.
13 - Rellação da viagem que fez Fran.co Joze de Miranda á Serra da Estrella, e seus arrabaldes
no Mez de Agosto de 1789, na qual se contem os productos, que nella encontrou; os gráos
de calor de algumas aguas observadas com o Thermometro de Reaumur / [por] Fran.co Joze
de Miranda .- [S.l., s.d.] .- Fls. 351-361 .− Compreende duas figuras: um lagar e um arco
da igreja velha de Bobadela. Contém ainda um mapa com a enumeração de pedras, minas e
fósseis encontrados.

379 - DARWIN, Erasmo

(1731-1802)

Zoonomia ou as leis da Vida Organica. Vol. 1. Terceira edição corrigida / [por] Erasmo Darwin .- [S.l., s.d.]
.- 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 147 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º
[212 x 150 mm].
CÓDICE [Tradução original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.

Obra sobre as “Cauzas Immediatas dos Movimentos Animaes, deduzidas dos seus mais
simplices ou frequentes phenomenos no estado de saude, e applicadas a explicar os seus mais
difficeis, e extraordinarios acontecimentos nas molestias”. Traduzida do inglês para português,
mas sem indicação do nome do tradutor. Contém uma dedicatória datada de Derby, 1-05-1794.

380 - PAPÉIS VÁRIOS
Papeis varios / [por diversos autores] .- [S.l., séc. XVII] .- 1 fl. inum. + 304 fls. de texto nums. a lápis,
incluindo o índice; 4º [213 x 153 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. em inteira de pergaminho. O título figura na lombada.
Miscelânea de documentos do séc. XVII, da época filipina e da Restauração, relativos a
problemas financeiros, militares, jurídicos, etc., destacando-se uma série de cartas de natureza
administrativa e política, informações sobre o socorro de Pernambuco, os filhos de D. João IV,
os títulos confirmados ou concedidos por este Rei, etc.

381 - PEREIRA, José Maria Dantas

(1772-1836)

Memoria para a historia do grande Marquez de Pombal no concernente á marinha: sendo a de guerra o
principal objecto considerado / [por] Joze Maria Dantas Pereira .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. em branco inums. + 1 fl.
de título inum + 88 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso (55+55+57+4 nums. a lápis) + 3 fls. em branco
inums.; 4º [210 x 158 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Esta obra destinava-se a ser publicada no tomo XII das Memórias da Academia, havendo
despachos nesse sentido do ano de 1832, mas não chegou a ser incluída na referida colecção
por o autor ter emigrado para França. Existem, no entanto, algumas separatas, muito raras, que
se destinavam ao autor (Lisboa: Typografia da Academia Real das Sciencias, 1832, 4.º de 144
p.). Cf. Inocêncio, V, 32; XIII, 93.

382 - MISCELÂNEA
Miscellanea. Tomo 1º / [por vários autores] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 396 fls. de texto nums. a
lápis, sendo o último de index; 4º [211 x 153 mm].
CÓDICE [Cópias]. Enc. com lombada de perclina com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia.
Contém 11 memórias, todas cópias (excepto talvez a penúltima) que abaixo se enumeram.
1 - Compendio Historial de la Jornada del Brasil, y sucesos de ella. Donde se dá cuenta de
como gano el Rebelde Holandes la Ciudad del Salvador, y Bahia de todos los Santos, y de
su restauracion por las armas de España, cuio General fue D.n Fadrique de Toledo Osorio,
Marq.es de Villanueva de Valdueza, Cap.n Gen.l de la R.l Armada del Mar Oceano, y de la
Gente de Guerra del Reino de Portugal, en el año de 1625: Derigido al Cap.n D.n Fernando
de Porzes y Toledo, Comendador de Ballesteros, en la orñ de Calatrava, Sargento M.r de
Madrid, por D.n Juan de Valencia y Gusman, natural de Salamanca, q[ue] fue sirviendo à S.
M. en ella de Soldado particular, y se hallo en todo lo que passo / [por] D.n Juan de Valencia
y Gusman .− [Salamanca, 28-10-1626] .− Em castelhano. Assinado .− Fls. 1-76.

2 - Discurso Politico feito pello Dez.or Duarte Ribr.º de Macedo, estando por Embaixador na
Corte de França (1673-75) / [por] Dez.or Duarte Rib[eiro] de Macedo .− [França], 1673 .Certamente por lapso, a parte 2ª (fls. 95-106) desta memória está datada de “Paris, ultimo de
Abril de 1673”, e a parte 3ª (fls. 107-122) de “Paris, 2 de Janr.º de 1733”. Contém notas
sobre a utilidade de vários géneros do Maranhão e do Pará. Assinado .− Fls. 77-122.
3 - Rellação da Jornada q[ue] fez á Corte de Madrid o Ex.mo Snôr Marquez Mordomo Mor,
Embaxador extraordinario de S. A. a El Rey Catholico e do sucesso dos negocios q[ue] na
d.ª Embaxada se tratarão. Referense algumas particularidades dignas de advertencia,
tocantes ao governo, e estado publico da Monarchia de Espanha / [por] João da Sylva .−
Lx.ª, 1674 .− Fls. 123-202.
4 - Relação que o Dez.or Jozé da Cunha Brochado do Con.co de S. Mag.de, e seu Ministro no
Tribunal da fazenda mandou ao Conde de Monsanto hoje Marquez de Cascais, estando em
França / [por] Jozé da Cunha Brochado .− [S.l., s.d.] .− Fls. 203-212.
5 - Relacção Segunda das grandezas do Marquez de Cascais, Conde de Monsanto, embaixador
extraordinario a El Rey Cristianissimo, e de sua chegada á Cidade Nantes, e assistencia
nesta athe partir pera Portugal / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− É cópia de um impresso pois tem a
indicação: “Em Nantes. Por Guilhelmo de Monvier. Impressor de S. Mag.de” .− Fls. 213234.
6 - Oraçam que pella morte do Muito Alto, e M. Poderozo Rey D. João V. da saudoza memoria,
recitou Fran.co de Pina e Mello, Moço Fidalgo da Caza Real quebrando o pr.º escudo na
Villa de Montemor o Velho / [por] Fran[cisco] de Pina e Mello .− [Montemor-o-Velho,
1750] .− Fls. 235-238.
7 - Relaçam Diaria da viagem q[ue] fez p.ª o Rio de Janr.º o Conde de Assumar D. Pedro de
Almeyda / [S.a.] .− [S.l.], 1717 .− A nau de guerra N. S. da Piedade (da Junta do Comércio),
do comando do capitão de mar-e-guerra José Semedo, deixou a barra de Lisboa a 17 de
Abril e entrou na barra do Rio de Janeiro a 25 de Junho do mesmo ano .− Fls. 239-259.
8 - Diario da jornada, que fes o Exm.º Senhor Dom Pedro desde o Rio de Janeyro athé a Cid.e
de São Paulo, e desta athe as Minas. Anno de 1717 / [S.a.] .− [S.l., 1717] .− Viagem, por
mar e por terra, de D. Pedro de Almeida, Conde de Assumar, que teve início em 24 de
Julho, chegando a S. Paulo em 31 de Agosto. No dia 4 tomou posse do seu cargo de
capitão-general. O resto da “Relaçam” descreve as visitas que o Conde de Assumar fez às
vilas da capitania .− Fls. 260-295.
9 - Analyse da Profissão da Fé do S. P.e Pio IV / [por] Antonio Pereira de Figueiredo .− Lisboa,
1791 .− Cópia de um texto impresso: “Lisboa Na officina de Simão Thaddeo Ferreira. Anno
MDCCXCI. Com Licença da Sobredia Real Meza” .− Fls. 296-351.
10 - Apontamentos sobre o methodo de lavoura, e sementeira que se pratica nas herdades do
termo da vila de Assumar, com a Descrição do arado que ali se usa, e outras mais cousas
tocantes a este / [por] Joaquim Pedro Fragoso de Siqueira .− [S.l., s.d.] .− Fls. 352-369.
11 - Roteiro da Viajem da Cidade do Pará e toda a sua Capitania athé aos confins do Rio Negro.
Illustrado com algumas noticias dos Navegantes e dar mais claro conhecimento da dita Capitania
/ [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Cópia incompleta .− Fls. 370-395.

383 - PROSA. OBRAS VÁRIAS

[Proza. Obras varias] / [por diversos autores] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. [rosto do 1º ms.]
inum. + 284 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco num. a tinta; 4º [205 x 154 mm].
CÓDICE [Cópias]. Enc. em inteira de pele manchada, com motivos a ouro na lombada. O título figura no
rótulo. Faltam os fls. 285, 286 e 287. Ex-libris do Marquês de Angeja.
Epistolário composto por 32 cartas de diversos autores. O índice parece incompleto.
1 - Carta escripta a hum amigo pello conigo João Maciel com o nome suposto de Franc.º de
Azambuja e Souza censurando o livro intitulado Serão Politico e Abuzo Emendado
composto pello Padre Fr. Lucas de S.ta Catherina / [por] João Maciel . − Lix.ª, 14-03-1704
.− Fls. 1-45.
2 - Carta de Pazchoal Ribeyro em resposta de outra q[ue] lhe escreveo hum seu amigo de
Coimbra, m.to prezado de culto / [por] Pazchoal Ribeyro .− Lisboa, [s.d.] .− Fls. 46-50.
3 - Carta de Paschoal Ribeyro em que se dá noticia como toureou Antonio Paes / [por] Paschoal
Ribeyro .− Lisboa, [s.d.] .− Fls. 51-58.
4 - Carta de Paschoal Ribeyro em resposta de outra que veyo o anno passado desta Corte / [por]
Paschoal Ribeyro .− [s.l., s.d.] .− Fls. 59-67.
5 - Carta de Paschoal Ribeyro a hum amigo na occazião em que se pos o mastro dos touros das
Festas da Raynha N. Senhora. Anno de 1708 / [por] Paschoal Ribeyro .− Lix.ª, [1708] .−
Fls. 68-72.
6 - Carta que Estevão Lopes de Carv.º escreveo á Ilha da Madeyra a Mario da Cunha Neto seu
amigo donde tinha vindo para esta Corte em q[ue] lhe dá conta do celebre cazo, q[ue]
succedeu a hum seu hospede q[ue] embarcou tambem com elle em sua companhia o qual na
d.ª Ilha sendo desconhecido, se tinha fingido Juis de fora, e ser Irmão do D.r Garcia de
Burgos villa Lobos mudando o nome de Fr. Vallerio de S.ta Theresa, e no de Joseph
Caetano de Burgos. Era este Frade relligiozo da Ordem dos Agostinhos descalços,
Conventual de N. Snra. da Boa Hora em Lix.ª, q[ue] tinha fogido do d.º mosteyro fazendose
apostata, e tendo roubado na d.ª cidade a varias pessoas no anno de 1719. Composta por
Paschoal Ribeyro Coutinho / [por] Estevão Lopes de Carv.º .− [S.l., s.d.] .− Fls. 73-77.
7 - Carta que o D.r Manoel Pinheyro Arnaut Advogado da Caza da Suplicação escreveo a hum
seu amigo assist.e nas partes da India em resposta de outra na qual lhe dá varias noticias
assim particulares como da Corte. Anno de 1685 / [por] Manoel Pinheyro Arnaut .− Lix.ª,
27-[03?]-1683 .− Fls. 78-106.
8 - Carta de Manoel Pinheiro Arnaut a seu amigo o D.r Joseph da Cunha Brochado Prov.r da
Comarca de Miranda em que lhe dá noticias de alguns particulares, e novidades da Corte /
[por] Manoel Pinheiro Arnaut .− Lix.ª, 5-06-1683 .− Fls. 107-110.
9 - Carta em que o mesmo Autor continua com os assumptos da antecedente e refere huas
decimas que fez ao Porteiro mor Luis de Mello / [por Manoel Pinheiro Arnaut] .− [Lisboa,
1683] .− Fls. 111-116.
10 - Carta de Manoel Pinheyro Arnaut com suas anotaçoens / [por] Manoel Pinheyro Arnaut .−
Lix.ª, 14-08-1683 .− Fls. 117-124.
11 - Carta de Sebastião Pereyra Pimentel noticiando hua jornada, que fez as Caldas / [por]
Sebastião Pereyra Pimentel .− [S.l., 1680] .− Fls. 125-131.

12 - Carta de Sebastião Per.ª Pimentel para Fr. Pedro de Saa / [por] Sebastião Per.ª Pimentel .−
[S.l., s.d.] .− Fls. 132-140.
13 - Carta de Sebastião Pereyra Pimentel a Roque de Souza Pimentel estando ferido na testa,
pela vidraça de huma sege / [por] Sebastião Pereyra Pimentel .− [S.l., s.d.] .− Fls. 141-144.
13A - Resposta a carta antecedente / [por Roque de Sousa Pimentel] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 145148.
14 - Carta e informação jocoza de huma dor padecida e trabalhos que sofreu hum Padecente
athe ser remedeado / [por] Paschoal Ribeiro .− [S.l., s.d.] .− Fls. 149-163.
15 - Carta de Paschoal Ribr.º em que dá informação da Companhia de Comedias de q[ue] he
Autor Ferrer que este anno de 1710 reprezenta no pateo de Lix.ª / [por] Paschoal Ribr.º .−
[S.l., 1710] .− Fls. 164-170.
16 - Carta que hum Sugeito escreveo a hum amigo á India dando lhe noticias dos successos da
Corte de Lisboa no anno de 1622 / [S.a.] .− [S.l., 1622] .− Fls. 171-185.
17 - Carta do Conde da Ericeira D. Francisco Xavier de Menezes para o vice Rey da India
Caetano de Mello de Castro agradecendo lhe hum prezente, e dando lhe varias noticias da
Corte, particularmente da chegada do Archiduque de Austria Carlos Rey de Espanha 3.º do
nome / [por] D. Francisco Xavier de Menezes .− Lix.ª, 20-03-1704 .− Fls. 186-198.
18 - Carta de Gomes Freyre de Andrade General da Arthellharia a Deniz de Mello de Castro
Conde das Galveas dando lhe noticias do Mundo, anno de 1701 / [por] Gomes Freyre de
Andrade .− [S.l.], 1701 .− Fls. 199-205
19 - Carta [do Marquês de Alegrete] ao Inquizidor Geral / [por] Marquês de Alegrete .− [S.l.,
s.d.] .− Fls. 206-210.
20 - Anathomia saudoza feita nas entranhas da magoa pello cirurgião da experiencia / [por] Fr.
Lucas Dominico .− [S.l., s.d.] .− Fls. 211-217.
21 - Ordenação, e Leys que nos as Madres discretas, elegidas, e nomeadas para este effeito,
ouvidas as procuradoras de todos os mosteyros, que por certos respeitos, não nomeamos,
depois de repetidas consultas, e alteraçoens, a fim de resçucitar o freyrismo em muntas
partes já defunto por erro de officio que nelle tem dado muntas Freyras / [S.a.] .− [S.l., s.d.]
.− Fls. 218-229.
22 - Carta da desfloração da filha de hú capitão / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− O título figura no índice
.− Fls. 230-233.
23 - Demonstraçoens de sentimento em quem se vé desvalido do amor / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .−
Fls. 233-242.
24 - Copia da carta que escreveo El Rey de Maquines Muley Esmael, a El Rey de Portugal Dom
Pedro 2.º / [por] El Rey de Maquines Muley Esmael .− Maquines, 13-10-[17--] .− Fls. 243-245.
25 - Carta que Luiz Botelho Torres de Figueiredo escreveo a hum amigo presuadindo o a q[ue]
não fosse freiratico / [por] Luiz Botelho Torres de Figueiredo .− [S.l., s.d.] .− Fls. 246-250.

26 - Carta que Luis Botelho Torres de Figueiredo escreveo a hum amigo, retratandosse de outra
que lhe tinha escrito, em q[ue] o persuadia a q[ue] não fosse mais freyratico / [por] Luis Botelho
Torres de Figueiredo .− [S.l., s.d.] .− Fls. 251-256.
27 - Carta que Frey Lucas assestindo em Bemfica escreveo a Fr. Miguel assistente no Convento
da Serra o qual lhe levou hum candieyro / [por] Frey Lucas .− [S.l., s.d.] .− Fls. 257-263.
28 - Carta de Jozeph de Andrade Barreto p.ª hum seu amigo / [por] Jozeph de Andrade Barreto
.− Lix.ª, 15-07-1700 .− Fls. 264-268.
29 - Carta que hum subjeito de Alemtejo escreveo a outro desta Corte respondendolhe e
insignuando o de tudo o que lhe hera necessario para se tratar aos Eres na Camp.ª de 1710 /
[S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 270-275.
30 - Carta que D. Felleciana Maria de Millão religioza em o convento de Odivellas escreveo a
Maria das Saudades Religioza em o Convento de Via Longa na occazião em que deixada da
a primr.ª, com a seg.da se entretinha El Rey Dom Alfonço 6.º .− Odivellas, [s.d.] .− Fls. 276277.
31 - Resposta [à carta anterior] / [por Maria das Saudades] .− Via Longa, [s.d.] .− Fls. 278-279.
32 - Carta em que huma Dama assistente na Corte manda novas della a outra q[ue] vive distante /
[S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 280-282.

384 - NOTÍCIAS CERTAS DA ILHA DE MOÇAMBIQUE
Noticias certas da Ilha de Moçambique / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 4
fls. de índices inums. + 1 fl. em branco inum. + 36 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 72 + 26
fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 51 + 3 fls. em branco inums.; 4º [210 x 152 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada de pele. Ferros a ouro. Pastas de percalina.
No fl. de título lê-se a seguinte informação: “Segundo a censura do S.r Trigozo, lida em 7 de
Abril de 1824, deve ficar no cartorio”. Divide-se em duas partes, cada uma com numeração
própria:
1 - Historia dos cercos de Moçambique postos pellos Holandezes, nos annos de 1607, e 1608,
governando a Praça D. Estevão de Atayde;
2 - Noticia do Imperio do Marave, e dos Rios de Senna, mandado pello Coronel Dionizio de
Mello de Castro, ao G.or de Moçambique Pedro de Saldanha de Albuquerque.

385 - BELLEGARDE, Luís Máximo Gorge de
Architectura Hydraulica. Parte Preliminar. Memoria Hydrologica Historica, e Chimica sobre as substancias
proprias a ser empregadas em Architectura Hydraulica / [por] Luiz Maximo Gorge de Bellegarde .− Lisboa,
1811 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de anterrosto inum. + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de índice inum. + 2
fls. de “Prefação” inums. + 112 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 224 + 3 fls. de índices nums.
a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [207 x 146 mm].
CÓDICE [Original?] Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel. Ferros a ouro na lombada.

Obra dividida em três partes: “Dos vegetaes applicados em Hydraulica”, “Dos Mineraes
applicados em Hydraulica” e “Dos Adherentes applicados em Hydraulica”. No final existe um
índice alfabético dos “productos mais notaveis”.

386 - LOUREIRO, João de

(1710-1791)

Nova Genera Plantarum in Cochinchinâ nuper inventa et Linnæanâ Methodo descripta / [por] P. Joanne de
Loureyro .- Cantão, 20-02-1779 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 77 fls. de texto nums. a
lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [200 x 150 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro nas pastas e na lombada. Corte das folhas
também a ouro. No verso do fl. de rosto um carimbo com os dizeres “Jos: Banks”.
Em latim.

387 - CASTELO BRANCO, Manuel António de

(1720-?)

1 - Lira tragica de Melpomene, offerecida ao Serenissimo S.r Inf.e D. Manuel / [por] Manoel Antonio
Castellobranco .- [S.l.], 1753 .- Fls. 1-53; 4º [203 x 142 mm].
2 - Contradiçoens de Cupido. Serenata / [por Manuel António de Castelo Branco] .− [S.l., s.d.] .- Fls. 55-64;
4º [203 x 142 mm].
3 - Leandro, e Hero. Tragedia / [por] Manoel Antonio Castellobrãco .- [S.l., s.d.] .− Fls. 65-101; 4º [203 x
142 mm].
4 - Cartas. A hum Fidalgo, que se resolveo a hir para o Estado da India a servir a Sua Magestade, no mesmo
tempo, em que partião as Naos / [por Manuel António de Castelo Branco?].- [S.l., s.d.] .- Fls. 102-107;
4º [203 x 142 mm].
5 - Carta Apologetica, sobre o Verdadeiro Metodo de estudar / [por] Teotonio Anselmo Brancanalco .Torres Novas, 16-05-1753 .− Fls. 108-138; 4º [203 x 142 mm]. Cf. Inocêncio, V, 358.
6 - Sermão do enterro de Christo Senhor Nosso / [por] Manoel Antonio Castellobranco .- [Impresso em]
Lisboa: Na Officina de Francisco Luiz Ameno, 1750 .− 22 fls.; 4º [203 x 142 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada e nas pastas. No rótulo da
lombada figura o título “Lira Tragica”.

388 - EPÍTOME DA VIDA DE EL REY D. AFONSO VI
Epitome da Vida d’El Rey Dom Affonso VI / [S.a.] .- [S.l.], 1684 .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título
inum. + 1 fl. em branco inum. + 73 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. de índices + 2 fls. em branco inums.; 4º
[212 x 165 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia.
Vinheta: “Da Livraria de Jozé da Silva Costa”.
Transcrição em letra posterior. No final, uma sextilha anónima:
Eu fui livre, fui Rey e fui Marido,
Sem Reino, sem Mulher, sem Liberdade,

Tanto importa não ser, como haver sido,
A Portugal só deixo esta verdade,
A meu irmão só deixo este momento
Este he de Affonso sexto o Testamento.

389 - CARTAS DE UM VIAJANTE FRANCÊS A UM SEU AMIGO RESIDENTE EM PARIS,
SOBRE O CARÁCTER DO ESTADO PRESENTE
Cartas de hum viajante Francez a hum seu Am.º rezidente em Pariz, sobre o caracter do estado prezente /
[por] Cavalheiro de M...; [tradução de] hum portuguez assistente em Pariz .- Lisboa, 1782; [tradução de
1784] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 100 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a
200 + 3 fls. em branco inums.; 4º [207 x 147 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele manchada e pastas de papel. Ferros a ouro na lombada.
No rótulo da lombada figura o título “Caracter do estado presente”.
Estas cartas versam sobre versam sobre vários assuntos relativos a Portugal e teriam sido
escritas em 1782 por um “viajante francez”, para M.r de S., em Paris. Este último tê-las-ia
confiado a um seu amigo português, que as traduziu em 1784.

390 - MEMÓRIAS DO ROSSILHÃO EXTRAÍDAS DE MUITAS CARTAS ORIGINAIS QUE DO
MESMO SÍTIO SE ESCREVERAM A DIFERENTES PESSOAS DESTA CAPITAL, E DE
OUTROS PAPÉIS AUTÊNTICOS
Memorias do Roixilhon, extrahidas de muitas cartas originaes, que do mesmo sitio se escreverão a differentes
Pessoas desta capital, e de outros papeis authenticos / [por] Vicente da Silva, João Vidal, Vicente da Maya,
Affonso Ribeiro, Gomes Freire de Andrade [et al.] .- Rossilhão, 1792-1795 .- 1 fl. de rosto inum. + 199 fls.
de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [205 x 146 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele manchada. Fios dourados na lombada. Pastas de papel
de fantasia. Ex-libris do Marquês de Angeja.
Cartas, editais discursos e outros documentos relativos à campanha do Rossilhão.

391 - ANTONIL, André João

(séc. XVII)

Opulençia e Cultura do Brazil nas Fabricas do Assucar, Tabaco, ouro, couro e sola. 1º Tomo / [por André
João Antonil] .- [S.l.], 1702 .- 2 fls. em branco inums. + 2 fls. de rosto inums. + 8 fls. de índice inums. + 200
fls. de texto nums. a tinta, sendo o último em branco + 1 fl. em branco inum.; 4º [201 x 144 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
André João Antonil, jesuíta italiano do séc. XVII, publicou esta obra em 1711.

392 - FORMULÁRIO DE CARTAS EM ÁRABE
[Formulario de cartas em arabe] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. inum. com um
pequeno rótulo colado + 87 fls. de texto nums. a lápis + 34 fls. em branco inums. + 1 fl. inum. com o título
em letra posterior + 1 fl. em branco inum.; 4º [207 x 152 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros secos na lombada e nas pastas. Fechadura metálica
quebrada. O título acima referido figura num dos fls. inums.

393 - RELAÇÃO DE TODOS OS SUCESSOS QUE HOUVE NO TEMPO DO GOVERNO DO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR VASCO FERNANDES CÉSAR DE MENEZES, VICE-REI E
CAPITÃO GERAL DA ÍNDIA
Relação de todos os sucessos que ouve no tempo do Governo do Excellentissimo Snor Vasco Fernandes
Cezar de Meneses V. Rey, e Capitão Geral da India / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 161 fls. de
texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [194 x 140 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Ferros a ouro na lombada. Pastas de papel de fantasia
da época. Etiqueta impressa de Monsenhor Ferreira Gordo.
Vasco Fernandes César de Menezes, chegou à Índia em 15 de Setembro de 1712.

394 - QUADROS, José Caetano de Mesquita e

(1726-1799)

Compendio da Dissertação composta pelo Sabio, Douto, e Catholico Theologo Pio Costa D.r em Theologia na
Universid.e de Pavia, sobre a abstinencia das obras servis nos Dias Santos / [por] Joze Caetano de Mesquita e
Quadros .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 188 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls.
em branco inums.; 4º [203 x 145 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com motivos a ouro na lombada. Etiqueta impressa do
Monsenhor Ferreira Gordo.

395 - GENEALOGIA DE VÁRIAS FAMÍLIAS NOBRES
[Genealogia de várias famílias nobres] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. inum. de índice + 1 fl. em branco inum. +
38 pranchas nums. a tinta + 3 fls. em branco inums.; 4º [204 x 165 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho. Ex-libris do Marquês de Angeja.
São 38 árvores de costados das principais famílias (Ataídes, Camaras, Castelos Brancos,
Castros, etc) da Grandeza do Reino, datadas de 1586 a 1625.

396 - APONTAMENTOS TEOLÓGICO-HISTÓRICO-LITÚRGICOS E BIBLIOGRÁFICOS
Apontamentos Theologico-Historico-Liturgico e Bibliograficos / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum.
+ 93 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. de índice inum.; 4º [208 x 153 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho com cordões. Etiqueta impressa: “De José Francisco de
Borja”.

397 - ROCHA, José Monteiro da

(1734 - 1819)

Elementos de Algebra / [por José Monteiro da Rocha] .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de título
inum. + 217 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [217 x 155 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia. Com emendas.

398 - VIDA DE D. ALEIXO DE MENESES
Breve noticia da Vida de Dom Alexo de Menezes, Ayo que foy de el Rey Dom Sebastião / [S.a.] .- [S.l., s.d.]
.- 74 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [218 x 159 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho. Texto por vezes bastante sumido por ter sido escrito com
um aparo muito fino.

399 - LACERDA, António de Lemos Pereira de
Historia da Guerra. Contendo as Campanhas de 1793, 1794, e 1795, feitas nas Provincias do Rossilhon, e
Catalunha, pello Corpo de Exercito Portuguez, Auxiliar da Coroa de Espanha. Illustrada com algumas
reflecçoens criticas; com os methodos mais proprios, que se deverião seguir no Ataque, e Defença; e com
Cartas Topograficas, e Plantas para maior intelligencia dos accontecimentos Militares. Offerecida ao Princepe
Nosso Senhor / [por] Antonio de Lemos Pereira de Lacerda .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 149 fls.
de texto nums. a tinta + 3 fls. em branco inums.; 4º [209 x 160 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro e pastas de papel de fantasia.

400 - ELOGIO
1 - Elogio dedicado ao Ill.mo e Excellentissimo Marques de Pombal, Ministro e Secretario de Estádo de Sûa
Magestade Fidelissima / [por] Francisco Xavier de Oliveira .− [S.l.], 1764 .- Fls. 1-103; 4º [201 x 131
mm].
2 - Discurso de Garção. Discurso recitado na Arcadia que se celebrou na Real Ospicio de N. S. das
Necesidades pellas milhoras do Senr. Rey Don Josê I.º diente do retrato do mesmo Senhor / [por Pedro
António Joaquim Correia Garção] .− Real Ospício de N. S. das Necesidades, [séc. XVIII] .− Fls. 105-204;
4º [201 x 131 mm].
3 - A Celeridade do tempo e Brevidade da Vida. Ode. Portugueza, e Latina / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 205209.; 4º [200 x 150 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele manchada e pastas de papel de fantasia. Na lombada
com ferros a ouro e um rótulo: “ELOGIO”. Ex-libris do Marquês de Angeja.
401 - INSTITUIÇÃO DA CAPELA DE D. MARIA REBELA, MULHER QUE FOI DE
FERNÃO CABRAL
Instituição da Capella de D. Maria Rebella, mulher que foi de Fernão Cabral. 1592 .- Lisboa, 11-12-1592
[com autenticação notarial de 6-12-1596] .- 1 fl. de guarda inum. com o título em letra posterior + 1 fl. em
branco inum. + 8 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 8º [182 x 127 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com vestígios de ferros secos nas pastas e na lombada. Os
primeiros seis fls. de texto são em pergaminho e os restantes de papel.
402 - COLECÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DO ALGARVE, CIVIS E
ECLESIÁSTICOS

Collecção dos Documentos dos Cartorios do Algarve, Civis, e Ecclesiasticos, copiados por ordem da
Academia Real das Sciencias em 1790. Tomo 1 / [copiados por Fr. Joaquim de S. Agostinho] .- [Cópia
realizada no Algarve em 1790] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 559 fls. de texto nums. a tinta
+ 1 fl. em branco num. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [345 x 227 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Documentos respeitantes aos reinados de D. Dinis (1302) a D. João V (1718).
403 - COLECÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DO ALGARVE, COMARCA
DE BEJA, MOSTEIRO DE S. VICENTE E ANEXOS
Continuação dos Documentos dos Cartorios do Algarve, Com.ca de Beja, Mostr.º de S. Vicente, e Annexos:
copiados por ordem da Acad. R. das Sc.as em 1791 e 1792. Tomo 2 / [copiado por Fr. Joaquim de S.
Agostinho] .- [Documentos referentes ao período de 1429(?)-1658(?); cópia realizada no Algarve em 17911792] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 501 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.;
2º [312 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
404 - COLECÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DO ALGARVE, COMARCA
DE BEJA, MOSTEIRO DE S. VICENTE E ANEXOS
Continuação dos Documentos dos Cartorios do Alg.e, Com.ca de Beja, Mostr.º de S. Vic.te e Annexos:
copiados por ordem da Acad. R. das Sc.as em 1792, e 1793. Tomo 3 / [copiados por Fr. Joaquim de S.
Agostinho] .- [Documentos referentes ao período de 1142(?)-1714(?); cópia realizada no Algarve em 17921793] .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 425 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco
inum.; 2º [313 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel manchado.

405 - COLECÇÃO DE CORTES
Collecção de Cortes N.º 1. Tom. 1.º .- Porto, 1187-1448; [cópia não datada] .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl.
de texto inum. + 1 fl. de título inum. + 298 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 596 + 1 fl. em
branco inum.; 2º [345 x 223 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Cópia das convocações e actas das Cortes registadas nos livros das vereações da câmara do
Porto. Cf. manuscritos 582, 583 e 585 da Série Azul.

406 - COLECÇÃO DE CORTES
Collecção de Cortes N.º 2. Tom. 2.º .- Coimbra, Porto, [séc. XIII-XIV]; [cópia não datada] .- 1 fl. em branco
inum. + 1 fl. de título inum. + 317 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 633 + 2 fls. em branco
inums.; 2º [347 x 223 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.

Cópias extraídas dos maços de pergaminhos e dos livros do cartório das câmaras de
Coimbra, Porto, etc. Cf. manuscritos 582, 583 e 585 da Série Azul.

407 - COLECÇÃO DE CORTES
Collecção de Cortes N.º 3. Tomo 3.º .- Ponte de Lima, Vila Real, Vila do Conde, Viana, [séc. XV-XVI];
[cópia não datada] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 434 fls. de texto nums. a tinta, frente e
verso, de 1 a 868 + 1 fl. em branco inum.; 2º [347 x 223 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Cópias extraídas dos livros das câmaras de Ponte de Lima, Vila Real, Viana e Vila do
Conde. Cf. manuscritos 582, 583 e 585 da Série Azul.

408 - COLECÇÃO DE CORTES
Collecção de Cortes N.º 4. Tomo 4.º .- Porto, [séc. XIII-XV]; [cópia não datada] .- 1 fl. em branco inum. + 1
fl. de título inum. + 313 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 625 + 1 fl. em branco inum.; 2º [347
x 224 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Cópias extraídas dos livros de registo dos cartórios das câmaras do Porto e do mosteiro de
S. Bento da cidade do Porto. Cf. manuscritos 582, 583 e 585 da Série Azul.

409 - COLECÇÃO DE CORTES
Collecção de Cortes N.º 5. Tomo 5.º .- Coimbra, Lamego, [séc. X-XI]; [cópia não datada] .- 1 fl. em branco
inum. + 1 fl. de título inum. + 207 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 415, sendo o último em
branco; 2º [345 x 221 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Cópias extraídas dos livros das câmaras de Coimbra e de Lamego, com início em 22-02897 (era de 935). Cf. manuscritos 582, 583 e 585 da Série Azul.

410 - COLECÇÃO DE CORTES
Collecção de Cortes N.º 6. Tomo 6º .- Coimbra, [séc. XIII-XV]; [cópia não datada] .- 1 fl. em branco inum.
+ 1 fl. de título inum. + 190 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 380 + 1 fl. em branco inum.; 2º
[345 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Cópias extraídas dos livros da câmara de Coimbra. Cf. manuscritos 582, 583 e 585 da Série
Azul.

411 - COLECÇÃO DE CORTES

Collecção de Cortes. Tomo 7 .- Santarém, Coimbra, Porto, Évora, 1211-1436; [cópia não datada] .- 2 fls. em
branco inums. + 1 fl. de título inum. + 588 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [342 x 223
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Cópias extraídas dos livros das câmaras de Santarém, Coimbra, Porto e Évora, e
chancelarias régias. Cf. manuscritos 582, 583 e 585 da Série Azul.

412 - COLECÇÃO DE CORTES
Collecção de Cortes. Tomo 8 .- Silves, Viana, Ponte de Lima, 1439-1478; [cópia não datada] .- 1 fl. em
branco inum. + 1 fl. de título inum. + 574 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [345 x 225
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Cópias extraídas dos livros e maços de pergaminhos das câmaras de Silves, Viana e Ponte
de Lima. Cf. manuscritos 582, 583 e 585 da Série Azul.

413 - COLECÇÃO DE CORTES
Collecção de Cortes. Tomo 9 .- Coimbra, Ponte de Lima, 1481-1539; [cópia não datada] .- 1 fl. em branco
inum. + 1 fl. de título inum. + 496 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [345 x 225 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Cópias extraídas dos livros e maços de pergaminhos das câmaras de Coimbra e Ponte de
Lima, de 1481 a 1539. O primeiro fólio tem o seguinte título: Cortes Geraes do Senhor Rey
Dom João II. Humas principiadas em Evora no Anno de 1481, e acabadas, e respondidas
em Viana a par de Alvito no Anno de 1482. E outras feitas na dita Cidade de Evora no
Anno de 1490. Cf. manuscritos 582, 583 e 585 da Série Azul.

414 - CARTAS DE FRANCISCO DE SOUSA COUTINHO E DE OUTRAS PESSOAS
Cartas de Francisco de Souza Coutinho, e de outras pessoas / [por] Francisco de Souza Coutinho; D. Luiz da
Cunha; Alex.e de Gusmão; Fr. Manoel Pacheco; Conde Villa Nova; Marquez de Tavora; Liorne; Padre
Serveira .- [S.l.], 1656-1748 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 118 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [213 x 155 mm].
BROCHURA [Cópia]. Lombada de papel manchado e pastas de papel de fantasia.
Cartas dirigidas a várias pessoas como o Padre Fr. André Teles, o Conde de Odemira, o
Desembargador Feliciano Dourado, o Cardeal Orsino, o Padre Mestre Ribarola, o Conde de
S. Lourenço, o Secretário Gaspar de Faria Severim, o Secretário Pedro Vieira da Silva,
Pedro César, o Marquês de Gouveia, o Embaixador António de Sousa de Macedo,
Alexandre de Gusmão, Diogo de Mendonça Corte Real, D. João Carlos de Bragança, o
Arcebispo de Braga, o Provedor da Alfândega Costa Freire, o Marquês de Távora, entre
outros.

415 - COMPÊNDIO DE MORAL ISLÂMICA

[Compêndio de moral islâmica] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 84 fls. de texto nums. a lápis; 4º [206 x 150 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Motivos a ouro na lombada. Pastas de percalina. Texto
dentro de uma cercadura. O título figura num rótulo de papel colado na primeira folha de guarda.
Escrito em árabe.

416 - NOTICIA SUMÁRIA DO QUE SUCEDEU EM PORTUGAL DESDE O TEMPO DO
CARDEAL D. HENRIQUE ATÉ À GLORIOSA ACLAMAÇÃO D’EL REI D. JOÃO IV
Noticia sumaria do que succedêo em Portugal desde o tempo do Cardeal D. Henrique the a glorioza
Acclamação d’El Rei D. João o 4º / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de rosto inum. + 66 fls. de texto nums. a tinta,
frente e verso, de 1 a 131 + 1 fl. em branco inum.; 4º [213 x 162 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com fios a ouro nas pastas e na lombada.
Os acontecimentos narrados nesta notícia incluem a conjura de 1641.

417 - DES ACTIONS DE L’ACHETEUR ET DU VENDEUR EN DROIT ROMAIN
Des actions de l’acheteur et du vendeur en droit romain. Traduction fraçaise inédite des titres du Digeste et du
Code de Justinien “de actionibus empti et venditi” / [S.a.]; [tradução de] Marcel Guay .- [S.l.], 1879 .- 2 fls.
em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 106 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [215 x
168 mm].
CÓDICE [Original]. Dois cadernos de papel pautado, cosidos um ao outro. Capas forradas de papel branco.
Tradução dos títulos do Digesto, que Marcel Guay, Doutor em Direito, dedicou em 1879 à
Academia Real das Ciências de Lisboa. Em francês. Autógrafo.

418 - GUADAGNINI, João Baptista
Novo Exame de Alguns Textos do Concilio de Trento relativos á absolvição dos Cazos Rezervados e
Approvação dos Confessores / [por] João Baptista Guadagnini; [tradução do italiano por] Joze Francisco de
Borja .- [S.l., s.d.; tradução de Lisboa, 1800] .- 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de prefácio do tradutor, nums. a
tinta, frente e verso, a romano, de I a XVIII + 128 fls. de texto, incluindo o índice, nums. a tinta, frente e
verso, de 1 a 255; 4º [216 x 156 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.

419 - ESPORAS DE PORTUGAL CONTRA COICES DE CASTELA
Esporas de Portugal contra couces de Castella / [S.a.] .- [S.l., séc. XVIII] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de
título inum. + 3 fls. em branco inums. + 135 fls. de texto nums. a lápis + 8 fls. em branco inums.; 4º [205 x
146 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho manchado. Ferros a ouro na lombada. Manuscrito adquirido
pelo avô de Alfredo Vieira Peixoto Vilas Boas, Conde de Paçô Vieira, depois oferecido por este à Academia
das Ciências de Lisboa.

Este manuscrito pertenceu à biblioteca do Convento da Cruz, da Congregação da Missão,
situado na freguesia de Fareja, comarca de Fafe. Cf. notícia acerca deste manuscrito no Diário
de Notícias de 14-06-1915, 5ª p., 5ª coluna.

420 - TRATADO ENTRE PORTUGAL E ZANZIBAR
[Tratado entre Portugal e Zanzibar] .- [S.l., s.d.] .- 30 fls. em branco inums. + 29 fls. de texto nums. a lápis +
4 fls. em branco inums.; 4º [201 x 135 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro nas pastas e na lombada. Corte das folhas
também a ouro. Oferta de Aristides de Sousa Mendes, Cônsul-Geral de Portugal em Zanzibar, à Academia
das Ciências em Fevereiro de 1916. No início, um cartão do doador.
Escrito em árabe.

421 - MONTEIRO, José
Principios da Lingua Sinica Mandarina / [por] Josephi Monteyro .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 40
fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 80 + 17 fls. em branco nums. a tinta; 4º [206 x 150 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. portuguesa em inteira de pele com ferros a ouro na lombada.
Trata dos princípios gramaticais da língua sínica mandarina, seguindo-se-lhes o estudo de
vocábulos referentes à igreja, ao corpo humano, à medicina, à agricultura, etc.

422 - SILVA, António Diniz da Cruz e

(1731-1799)

Sonetos de Elpino / [por] António Diniz da Cruz e Silva .- [S.l., séc. XVIII] .- 2 fls. em branco inums. + 152
fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 4 fls. em branco inums.; 8º [178 x 110 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos em pele. Ferros a ouro na lombada. Pastas forradas a papel.
Vinheta impressa de Monsenhor Ferreira Gordo.
Contém trezentos sonetos, alguns dedicados ao Brasil. O autor era cavaleiro da Ordem de S.
Bento d’Avis e Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra (Cf. Inocêncio, I, p. 123;
VIII, p. 128; XXII, p. 236 e 532).

423 - ALMEIDA, Nicolau Tolentino de

(1740-1811)

Obras de Nicolão Tolentino de Almeida que não vem nas Impressas e as Variantes às Imp.as / [por] Nicolão
Tolentino de Almeida .- [S.l., s.d.] .- 4 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 234 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 8º [168 x 103 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Cópia da mão de Monsenhor
Ferreira Gordo.
Reúne odes, sonetos, oitavas, quadras e cantigas. A partir do fl. 164 figuram as variantes às
obras impressas. Cf. manuscrito nº 1396 da Série Azul.

424 - LANGLE, Marquês de

Voyage en Espagne. Tomo 1 / [por] Marquis de Langle .- [S.l.], 1785 .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de
rosto inum. + 2 fls. de introdução dos editores + 114 fls. de texto (incluindo o índice) nums. a tinta, frente e
verso, de 1 a 228 + 2 fls. em branco inums.; 8º [170 x 113 mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel de fantasia. Na lombada, a tinta, figura a palavra “Hespanha”.
Descrição de uma viagem a Espanha com indicações de carácter prático como: cafés,
museus, festas, população e bibliotecas, o que torna esta obra um verdadeiro roteiro.

425 - BANDEIRA, José Gonçalves
Collecção das Melhores Historias Divinas, e Humanas. Tom. 1 / [por] J[osé] G[onçalves] B[andeira] .Santos, 1797 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto num. a lápis + 2 fls. de dedicatória nums. a lápis + 2
fls. de prólogo nums. a lápis + 185 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 369 + 2 fls. em branco
inums.; 12º [156 x 107 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
“Contem algumas Homilias dos SS. PP. e sobre varios successos, Digressoens, assim
Moraes, e Doutrinaes, como Politicas, Apoththegmas, dictos sentenciosos, e sentenças dos
Filosofos, e Poetas, Jeroglyficos, ûsos, e costumes de varios Póvos: tudo disposto na ordem
alphabetica”. Dedicada à Virgem Santíssima do Monte do Carmo. Abrange as letras A e B.

426 - BANDEIRA, José Gonçalves
Collecção das Melhores Historias Divinas, e Humanas. Tom. 2 / [por] J[osé] G[onçalves] B[andeira] .Santos, 1797 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 183 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso,
de 1 a 366 + 3 fls. em branco inums.; 12º [155 x 107 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Abrange as letras C e D.

427 - BANDEIRA, José Gonçalves
Collecção das Melhores Historias Divinas, e Humanas. Tom. 3 / [por] J[osé] G[onçalves] B[andeira] .Santos, 1797 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 147 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso,
de 1 a 293 + 2 fls. em branco inums.; 12º [158 x 106 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Abrange as letras E, F e G.

428 - BANDEIRA, José Gonçalves
Collecção das Melhores Historias Divinas, e Humanas. Tom. 4 / [por] J[osé] G[onçalves] B[andeira] .Santos, 1797 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 192 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso,
de 1 a 384 + 1 fl. em branco inum.; 12º [158 x 105 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.

Abrange as letras H, I e L.

429 - BANDEIRA, José Gonçalves
Collecção das Melhores Historias Divinas, e Humanas. Tom. 5 / [por] J[osé] G[onçalves] B[andeira] .Santos, 1797 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 183 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso,
de 1 a 365 + 3 fls. em branco inums.; 12º [158 x 107 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Abrange as letras M e N.

430 - BANDEIRA, José Gonçalves
Collecção das Melhores Historias Divinas, e Humanas. Tom. 6 / [por] J[osé] G[onçalves] B[andeira] .Santos, 1797 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 168 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso,
de 1 a 336 + 2 fls. em branco inums.; 12º [157 x 107 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Abrange as letras O, P e Q.

431 - BANDEIRA, José Gonçalves
Collecção das Melhores Historias Divinas, e Humanas. Tom. 7 / [por] Joseph Gonsalves Bandeira .- Santos,
1797 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 144 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a
287 + 2 fls. em branco inums.; 12º [159 x 108 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Abrange as letras R e S.

432 - BANDEIRA, José Gonçalves
Collecção das Melhores Historias Divinas, e Humanas. Tomo 8 / [por] J[osé] G[onsalves] B[andeira] .Santos, 1797 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 192 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso,
de 1 a 384 + 2 fls. em branco inums.; 12º [159 x 108 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Abrange a letra T, V, X e Z.

433 - BANDEIRA, José Gonçalves
Indice Geral dos oito Tomos da Collecção Historica: Disposto na ordem Alphabetica em hum só Volume,
para maior commodidade do Leitor / [por José Gonçalves Bandeira] .- [Santos, 1797] .- 1 fl. em branco
inum. + 75 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 150 + 1 fl. em branco inum.; 12º [156 x 105 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.

Índice geral por ordem alfabética de A a Z.
433A - HOFFMANSEGG; LINK, Henrique Frederico (1767-1851)
Flore Portugaise. Volum. secundi / [por] Hoffmansegg; Link .- Berlin, 1809-1810 .- 1 fl. de título inum. + 1
fl. em branco inum. + 106 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 12º [158 x 104 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel de fantasia. Os
primeiros fls. são escritos a lápis.
Apontamentos acerca da flora portuguesa. Em português e latim. A obra Flore Portugaise
foi publicada em 1807, em dois volumes.

434 - TEIXEIRA, Guilherme José
Tratado de Philosofia em que se diffinem tres pontos. No primeiro em como no Feto não pode haver ar. No
segundo se os vigetaes procurão ao Sol e que couza é a terra. No terceiro se o eco se ouve primeiro que a bala
faça o seu efeito. E se a Medicina pertence a Çirurgia ou não / [por] Guilherme Joze Teixeira .- [S.l.], 1775
.- 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de dedicatória nums. a lápis + 3 fls. de prólogo nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum. + 65 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 129 + 25 fls. em branco inums.; 12º [169 x
108 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Corte dos fls. também a
ouro. Rosto, dedicatória e primeiras páginas dos capítulos decorados com cercaduras com motivos
fitomórficos. Texto dentro de esquadria.
Dedicado pelo autor a José Joaquim de Barros e Mesquita, “thezoureiro da Consignação
Real, e dos Armazens; Admenistrador da Real Enfermaria dos Criados de S. M. F., Goarda
Roupa do Serenissimo Senhor D. Joze Principe da Beyra, Cavalleyro Profeço na Ordem de
Christo”.

435 - O CORÃO
[O Corão] .− [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco num. a lápis + 357 fls. de texto nums. a lápis, de trás para diante, de
2 a 358 + 1 fl. em branco inum.; 8º [164 x 107 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele restaurada. Ferros secos nas pastas e na lombada. Texto caligrafado a
vermelho e preto. Rubricas no princípio dos capítulos. As primeiras páginas são iluminadas. Letra aplicada.
Este códice, escrito em árabe, foi encontrado pelo Vice-Almirante Inácio da Costa Quintela,
numa presa que fez no Mediterrâneo. Mais tarde, foi pelo mesmo Almirante oferecido à
Academia Real das Ciências de Lisboa, conforme nota existente numa das folhas de guarda
e a notícia inclusa no discurso de José Maria Dantas Pereira, proferido na sessão de 7-071825 e publicado na Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa.
Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1827. Tomo 10, parte I, p. X (cota: ACL
12.84.10).

436 - CORYDON NEPTUNINO

(?-1807/1812)

Segunda parte das obras poeticas de Corydon. Arcade de Estremoz / [por] Corydon .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. em
branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 52 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 103 + 2 fls. em
branco inums.; 8º [159 x 105 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Letra aplicada.
O autor deve ser Joaquim Franco de Araújo Freire Barbosa, que adoptou o nome poético de
Corydon Neptunino.

437 - MARQUES, Fr. João
O Governador Christão. Deduzido das vidas de Moyses, e Josue Principes do Povo de Deos. Tomo 1 / [por]
Frei João Marques; [traduzido por] hum Anonymo .- [S.l., s.d.]; [tradução datada de] Santos, 1790 .- 3 fls.
em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de índices inums. + 211 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em
branco inums.; 8º [155 x 105 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada de pele manchada e com ferros a ouro. Pastas de percalina.
Letra aplicada.
“Escripto no idiôma Hespanhol pelo M.to R.do P. M. Frei João Marques. Agora novamente
vertido em Portuguez para uso de hum Anonymo”.

438 - MARQUES, Fr. João
O Governador Christão. Deduzido das vidas de Moysés, e Josué Principes do Povo de Deos. Tomo 2 / [por]
Frei João Marques; [traduzido por] hum Anonymo .- [S.l., s.d.]; [tradução datada de] Santos, 1790 .- 3 fls.
em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. de índices inums. + 132 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em
branco inums.; 12º [155 x 105 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada de pele manchada com ferros a ouro. Pastas de percalina.
Letra aplicada.

439 - MARQUES, Fr. João
O Governador Christão. Deduzido das vidas de Moyses, e Josué Principes do Povo de Deos. Tomo I / [por]
Fr. João Marques; [traduzido por] hum Anonymo .- [S.l., s.d.]; [tradução datada de] Santos, 1790 .- 3 fls.
em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. de índices inums. + 129 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em
branco inums.; 12º [156 x 105 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada de pele manchada com ferros a ouro. Pastas de percalina.
Letra aplicada

440 - MARQUES, Fr. João
O Governador Christão. Deduzido das vidas de Moyses, e Josué Principes do Povo de Deos. Tomo II / [por]
Fr. João Marques .- [S.l., s.d.] .- 4 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de índices inums. +
163 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 12º [156 x 105 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada de pele manchada com ferros a ouro. Pastas de percalina.

441 - BANDEIRA, José Gonçalves
Theatro Historico em que se representão os successos prosperos, e adversos do Reyno, e Gente Judaica,
principalm.te desd’a divisão das Tribus no an. de Roboão até Archeláo; as duas memoraveis destruiçoens
feitas por Nabuco-donosor, e Tito Imperadores, de q’ foi o principal theatro a S.ta Cid.e de Jerusalem E
finalmente dáse huma breve noticia do sitio, origem, nomes, e fortunas della até Salomão / [por] Joseph
Gonsalvez Bandeira .- [S.l., s.d.]; [cópia datada de] Santos, 1788 .- 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto
inum. + 2 fls. de dedicatória inums. + 160 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 320 + 3 fls. em
branco inums.; 12º [160 x 108 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada de pele manchada com ferros a ouro. Pastas de papel de
fantasia. Letra aplicada.
Dedicado a Nossa Senhora da Piedade.

442 - TOSTADO, Afonso
Mineral das Historias Divinas, e Humanas Na Historia Geral de todos os Tempos, e Reynos do Mundo,
segundo os Commentarios do Illustrissimo, Ven.el Doutor D. Affonso Tostado Sobre os Livros de Historias, e
Chronologias, que deyxou escriptos o Bispo de Cezarea da Palestina Eusebio. Livro I / [por] Doutor D.
Affonso Tostado; [traduzido por] J[osé] G[onçalves] B[andeira] .- [S.l., s.d.]; [tradução datada de] Santos,
1785 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 189 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco
inums.; 12º [155 x 107 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada de pele manchada e com ferros a ouro. Pastas de papel de
fantasia. Letra aplicada.
Comentário de D. Afonso Tostado aos livros de histórias e cronologias de Eusébio.
Traduzido do castelhano para o português por José Gonçalves Bandeira.

443 - TOSTADO, Afonso
Mineral das Historias Divinas, e Humanas Na Historia Geral de todos os Tempos, e Reynos do Mundo,
segundo os Commentarios do Illustrissimo, e Veneravel Doutor D. Affonso Tostado. Sobre os Livros de
Historias, e Chronologias, que deixou escriptos o Bispo de Cesarea da Palestina Eusebio. Parte III / [por] D.
Affonso Tostado; [traduzido por] J[osé] G[onçalves] B[andeira] .- [S.l., s.d.]; [tradução datada de] Santos,
1785 .- 5 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 148 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco
inums.; 12º [151 x 106 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada de pele manchada com ferros a ouro. Pastas de papel de
fantasia.

443-A - LEMOS JÚNIOR, Maximiano Augusto de Oliveira

(1860-1923)

O Sacerdote / [por] Maximiano Augusto d’Oliveira Lemos Júnior .- [S.l.], 1874 .- 40 fls. de texto nums. a
tinta, frente e verso, de 1 a 79 + 4 fls. em branco inums.; 12º [142 x 97 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de pele e pastas de papel de fantasia. Fls. de papel pautado.
Poema com cinco cantos. Dedicado ao tio do autor, Manuel José d’Oliveira Lemos.
Autógrafo.

444 - SCHÜLER, Jacob Samuel
Fortification / [por] Jacob Samuel Schüler .- [S.l.], 1736 .- 157 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso, de
1 a 315 + 74 fls. em branco nums. a lápis, frente e verso, de 316 a 463; 12º [154 x 100 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pergaminho sobre madeira. As primeiras páginas estão muito
danificadas.
Contém esquemas de fortificações e praças fortes.

445 - PEREIRA, Augusto Xavier da Silva

(1838-1902)

Diccionario Jornalistico Portuguez. Estudos Bibliograficos. Tomo I / [por] A. Xavier da Silva Pereira .- [S.l.,
s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de anterrosto inum. + 637 fls. de texto nums. a numerador, incluindo o
rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [319 x 212 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Este dicionário, que ficou por publicar, abrange sete épocas de jornalismo, de 1625 a 1889, ano
da morte de D. Luís I. As notas de Silva Pereira estão colocadas pela ordem alfabética do título
de cada jornal. O presente tomo abrange as quatro primeiras épocas, de 1625 a 1833. O
conjunto da obra foi comprado em 1914 pela Academia das Ciências por 170$000rs., à viúva
do autor, D. Maria Francisca de Sá da Silva Pereira, com o compromisso de imediata impressão
(cf. Inocêncio, XXII, 493-496).

446 - PEREIRA, Augusto Xavier da Silva

(1838-1902)

Diccionario Jornalistico Portuguez. Tomo II / [por] Augusto Xavier da Silva Pereira .- [S.l., s.d.] .- 573 fls.
de texto nums. a numerador, de 638 a 1210 + 2 fls. em branco inums.; 2º [322 x 225 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Diz respeito à 5ª época (1833-1851), letras A a L.

447 - PEREIRA, Augusto Xavier da Silva

(1838-1902)

Diccionario Jornalistico Portuguez. Tomo III / [por] Augusto Xavier da Silva Pereira .- [S.l., s.d.] .- 354 fls.
de texto nums. a numerador, de 1211 a 1564 + 4 fls. em branco inums.; 2º [328 x 239 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Refere-se à 5ª época (1833-1851), letras M a Z.

448 - PEREIRA, Augusto Xavier da Silva

(1838-1902)

Diccionario Jornalistico Portuguez. Tomo IV / [por] Augusto Xavier da Silva Pereira .- [S.l., s.d.] .- 582 fls.
de texto nums. a numerador, de 1565 a 2147, estando o último em branco + 1 fl. em branco inum.; 2º [325 x
232 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.

Refere-se à 6ª época (1851-1861), letras A a Z.

449 - PEREIRA, Augusto Xavier da Silva

(1838-1902)

Diccionario Jornalistico Portuguez. Tomo V / [por] Augusto Xavier da Silva Pereira .- [S.l., s.d.] .- 367 fls.
de texto nums. a numerador, de 2147 a 2513 + 2 fls. em branco inums.; 2º [325 x 232 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Refere-se à 7ª época (1861-1889), letra A.

450 - PEREIRA, Augusto Xavier da Silva

(1838-1902)

Diccionario Jornalistico Portuguez. Tomo VI / [por] Augusto Xavier da Silva Pereira .- [S.l., s.d.] .- 259 fls.
de texto nums. a numerador, de 2514 a 2772 + 1 fl. em branco inum.; 2º [325 x 232 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Refere-se à 7ª época (1861-1889), letra B.

451 - PEREIRA, Augusto Xavier da Silva

(1838-1902)

Diccionario Jornalistico Portuguez. Tomo VII / [por] Augusto Xavier da Silva Pereira .- [S.l., s.d.] .- 259
fls. de texto nums. a numerador, de 2773 a 3234 + 1 fl. em branco inum.; 2º [325 x 232 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Refere-se à 7ª época (1861-1889), letra C.

452 - PEREIRA, Augusto Xavier da Silva

(1838-1902)

Diccionario Jornalistico Portuguez. Tomo VIII / [por] Augusto Xavier da Silva Pereira .- [S.l., s.d.] .- 609
fls. de texto nums. a numerador, de 3235 a 3843 + 2 fls. em branco inums.; 2º [325 x 232 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Refere-se à 7ª época (1861-1889), letras D a F.

453 - PEREIRA, Augusto Xavier da Silva

(1838-1902)

Diccionario Jornalistico Portuguez. Tomo IX / [por] Augusto Xavier da Silva Pereira .- [S.l., s.d.] .- 428 fls.
de texto nums. a numerador, de 3844 a 4271 + 2 fls. em branco inums.; 2º [325 x 225 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Refere-se à 7ª época (1861-1889), letras G a I.

454 - PEREIRA, Augusto Xavier da Silva

(1838-1902)

Diccionario Jornalistico Portuguez. Tomo X / [por] Augusto Xavier da Silva Pereira .- [S.l., s.d.] .- 582 fls.
de texto nums. a numerador, de 4272 a 4853 + 2 fls. em branco inums.; 2º [334 x 225 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Refere-se à 7ª época (1861-1889), letras J a M.

455 - PEREIRA, Augusto Xavier da Silva

(1838-1902)

Diccionario Jornalistico Portuguez. [Tomo XI] / [por] Augusto Xavier da Silva Pereira .- [S.l., s.d.] .- 313
fls. de texto nums. a numerador, de 4854 a 5366 + 2 fls. em branco inums.; 2º [334 x 242 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Refere-se à 7ª época (1861-1889), letras N a P.

456 - PEREIRA, Augusto Xavier da Silva

(1838-1902)

Diccionario Jornalistico Portuguez. Tomo XII / [por] Augusto Xavier da Silva Pereira .- [S.l., s.d.] .- 451 fls.
de texto nums. a numerador, de 5367 a 5817 + 2 fls. em branco inums.; 2º [333 x 242 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Refere-se à 7ª época (1861-1889), letras O a S.

457 - PEREIRA, Augusto Xavier da Silva

(1838-1902)

Diccionario Jornalistico Portuguez. Tomo XIII / [por] Augusto Xavier da Silva Pereira .- [S.l., s.d.] .- 451
fls. de texto nums. a numerador, de 5818 a 6135 + 2 fls. em branco inums.; 2º [333 x 242 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Refere-se à 7ª época (1861-1889), letras T a Z.

458 - COLECÇÃO DE LEIS
Collecção de Leis .- [S.l.], 1750-1759 .- 8 fls. em branco inums + 322 fls. de texto nums. a lápis + 9 fls. em
branco inums.; 2º [323 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele manchada. Pastas de percalina. Da encadernação
original resta apenas a lombada, com ferros a ouro. Contém textos impressos.
Compilação de alvarás respeitantes à Casa da Índia e às finanças do Reino.

459 - MONTEIRO, Alfredo Augusto Schiappa

(1838-1919)

Estudo synthetico das secções conicas sob o ponto de vista da sua geração cyclica / [por] Alfredo Schiappa
Monteiro .- Lisboa, 5-01-1888 .- 2 fls. de rosto inums. + 2 fls. de introdução inums. + 1 fl. em branco inum.
+ 112 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [332 x 219 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada de papel e pastas de percalina.
As figuras referenciadas no texto deste manuscrito figuram num outro documento, com o
mesmo título, pertencente à biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa (cota:
Reservados 38.5/9).

460 - DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA
[Dicionário da Língua Portuguesa. Vol. I] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. em branco inums. + 361 fls. de texto
nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 2º [332 x 223 mm].
CÓDICE [Original] . Enc. em inteira de pele manchada com fios a ouro na lombada.
Abrange as letras A a L.

461 - DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA
[Dicionário da Língua Portuguesa. Vol. II] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 327 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [332 x 223 mm].
CÓDICE [Original] . Enc. em inteira de pele manchada com fios a ouro na lombada.
Abrange as letras M a Z.

462 - SÁ, António Maria da Costa e

(?-1850)

Annuncios das Occultações das Estrellas pela Lua, visiveis em Lisbôa para o Anno de 1835 / [por] Antonio
Maria da Costa e Sá .- Lisbôa, 30-06-1834 .- 2 fls. em branco inums. + 12 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum. + 11 fls. de desenhos nums. a romano + 2 fls. em branco inums.; 2º [329 x 214 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele manchada. Pastas de papel de fantasia. Fios a ouro
na lombada.
“As observações dos Eclipses do Sol, e as occultações das Estrellas, e Planetas pela Lua,
são fenomenos da maior importancia para determinar com exacção as Longitudes
Geographicas dos Lugares onde ellas se fizerem; por isso, os seus annuncios se fazem
recommendaveis, porque previnem o Observador da epoca da sua verificação”. Na
biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa existem uns Annuncios das occultações das
estrellas pela Lua visiveis em Lisboa para o anno de 1835, additamento às ephemerides do
mesmo anno por Antonio Maria da Costa e Sá, Socio da Academia Real das Scencias.
Lisboa: Na Typografia da Academia, 1834 (cota: ACL 12.92.10/29), publicação que deverá
ser um aditamento ao texto deste manuscrito.

463 - PACHECO, Duarte
Principio do Esmeraldo de Situ Orbis / [por] Duarte Pacheco .- [S.l., s.d.] .- 5 fls. em branco inums. + 1 fl.
de título inum. + 1 fl. de rosto inum. + 240 fls. de texto nums. a tinta + 4 fls. em branco inums.; 2º [317 x 211
mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de percalina. Ferros a ouro na lombada.
O manuscrito original foi comprado em 1867 a Albano Pinto e integrado na Biblioteca
Nacional. Esta cópia foi realizada em 1879 por Severiano Silvestre Lapa, oficial da
Academia Real das Ciências, por ordem de João de Andrade Corvo.

464 - EXTRACTO DE TRATADOS ENTRE PORTUGAL E INGLATERRA
Extracto de Tratados entre Portugal e Inglaterra .- [S.l., s.d.] .- 12 fls. em branco inums. + 332 fls. nums. a
tinta, de 11 a 332, incluindo o título, o índice e inúmeros fls. em branco entremeados + 1 fl. em branco inum.;
2º [320 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de tela. Pastas de papel.
Os extractos referem-se aos tratados de 1642, 1654, 1703 e 1810.
465 - CÓPIA DE VÁRIOS MANUSCRITOS EXISTENTES NA BIBLIOTECA REAL DE
MADRID QUE DIZEM RESPEITO À ÉPOCA DA DOMINAÇÃO DOS FILIPES EM
PORTUGAL
Copia de varios Manuscriptos, existentes na Bibliotheca Real de Madrid, que dizem respeito á epoca da
dominação dos Filippes em Portugal / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. +
101 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 2º [317 x 216 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado. Letra de
Monsenhor Ferreira Gordo.
Colecção de cópias de manuscritos (relações de acontecimentos, cartas, etc.) respeitantes ao
período filipino em Portugal.
466 - DOCUMENTOS, MEMÓRIAS E CORRESPONDÊNCIA ACERCA DA CONQUISTA
DE PORTUGAL POR FILIPE II
Documentos, memorias e correspond. ácerca da conquista de Portugal por Felippe 2º. Parte I / [S.a.] .- [S.l.,
s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 218 fls. de texto nums. a tinta; 2º [317 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. O título figura na
lombada.
Cópias de mão estranha, efectuadas em Madrid e autenticadas pelo Monsenhor Ferreira
Gordo e pelo Monsenhor Delgado durante a sua estada naquela cidade. Contém notas
marginais da letra do primeiro. Em espanhol.
467 - DOCUMENTOS, MEMÓRIAS E CORRESPONDÊNCIA ACERCA DA CONQUISTA
DE PORTUGAL POR FILIPE II
Documentos, memorias e correspond. ácerca da conquista de Portugal por Felippe 2º. Parte II / [S.a.] .- [S.l.,
s.d.] .- 230 fls. de texto nums. a tinta, de 219 a 448; 2º [317 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. O título figura na
lombada.

Do mesmo modo que no códice anterior, os fls. estão todos firmados por Ferreira Gordo e
Delgado, com anotações marginais da mão do primeiro.
468 - INSTRUÇÕES COM QUE EL REI MEU SENHOR MANDA PASSAR AO ESTADO
DA ÍNDIA O REVERENDO ARCEBISPO DE GOA PRIMAZ DO ORIENTE
Instrucçoens com que El Rey Meu Senhor manda passar ao Estado da India o Reverendo Arcebispo de Goa
Primas do Oriente / [S.a.] .- Salvaterra de Magos, Palacio de N. Snr.ª da Ajuda, 10-02-1774 .- 1 fl. em
branco inum. + 56 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [322 x 207 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro nas pastas e na lombada.
Carta régia assinada em Salvaterra de Magos, a 10-02-1774, a que se seguem seis instruções
firmadas no Palácio de N. S. da Ajuda e uma segunda carta régia, todas da mesma data. Tratam
da reforma do Estado da Índia, no aspecto político, civil e religioso.

469 - BORRÕES DO CATÁLOGO DA BIBLIOTECA DO DR. ANTÓNIO RIBEIRO
Borroes do Catalogo da Bibliotheca do D.or Antonio Ribeiro. Tomo I / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 capa de
brochura a servir de rosto + 119 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o fl. de título + 1 fl. em branco inum. +
1 capa de brochura; 2º [330 x 217 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de papel branco e pastas de percalina.
Inventário das obras impressas de história.

470 - CATÁLOGO DA BIBLIOTECA DO DR. ANTÓNIO RIBEIRO
Burrões do Catalogo da Bibliotheca do D.or Antonio Ribeiro. Tomo II / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 capa de
brochura a servir de rosto + 1 fl. em branco inum. + 199 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o fl. de título +
3 fls. em branco inums. + 1 capa de brochura; 2º [330 x 217 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de papel branco e pastas de percalina.
Inventário de obras impressas de gramática, retórica, oratória, poética, poesia e filosofia.

471 - CATÁLOGO DA BIBLIOTECA DO DR. ANTÓNIO RIBEIRO
Borroes do Catalogo da Bibliotheca do D.or Antonio Ribeiro. Tomo III / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 capa de
brochura a servir de rosto + 1 fl. em branco inum. + 141 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o fl. de título +
1 capa de brochura; 2º [330 x 217 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada de papel branco e pastas de percalina.
Inventário das obras impressas de jurisprudência, teologia e direito canónico.

472 - MARTINS, Joaquim Pedro de Oliveira

(1845-1894)

Camões. Os Lusiadas e a Renascença em Portugal / [por] J. P. Oliveira Martins .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de rosto
inum. + 145 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [319 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele. Ferros a ouro e a seco na lombada. Pastas de papel
manchado. Fls. de papel pautado.
Obra sobre Camões e a epopeia portuguesa. Autógrafo.

473 - SOTO MAIOR, Diego Queipo de
Descripcion de las cosas sucedidas en los Reynos de Portugal dende la Jornada que el Rey Dom Sebastiam
hizo en Africa hasta que el invitissimo Rey Catolico Don Filippe II deste nombre N. S. quedo universal y
pacifico Heredero dellos, com la conquista de la Tercera y las demas Islas / [por] Licenciado Diego Queípo
de Sotomaior .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de texto inum. + 292 fls. de texto nums. a tinta,
incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [320 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro e a seco. Pastas de papel manchado. Notas
marginais ou emendas da mão de Ferreira Gordo, que assina todos os fls. no rodapé. No final, a assinatura de
José Correia da Serra.
No fl. que antecede o rosto lêem-se os dizeres seguintes: “Memorias da Invazão de Portugal
por Felippe 2º de Castella, compostas em castelhano pelo Licenciado Diogo Quiepo de
Sotomayor, extrahidas da Bibliotheca Real de Madrid” (e publicadas de ordem da
Academia Real das Sciencias de Lisboa) por Joaquim Jozé Ferreira Gordo (corresp. de
Numero da mesma Acad.)”.

474 - MEMÓRIAS, DOCUMENTOS E ESCRITOS SOBRE AS RELAÇÕES DE PORTUGAL E
CASTELA
Memorias, Documentos e Escritos sobre as relações de Portugal e Castela. Tom. 3 / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl.
em branco inum. + 1 fl. inum. + 306 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [317 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro e a seco: Pastas de papel manchado. Fls.
assinados no rodapé, ora por Ferreira e Argumosa, ora por Ferreira e Rimon, ou por qualquer destes dois
últimos separadamente. O título indicado figura na lombada.

475 - CAPÍTULOS DAS CORTES CELEBRADAS NESTE REINO DE PORTUGAL
Capitolos das Cortes celebradas neste Reino de Portugal por ordem dos Senhores Reis delle .- [S.l., s.d.;
dedicatória de 1-07-1915] .- 225 fls. de texto nums. a numerador, incluindo alguns fls. em branco; 2º [320 x
220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com fios a ouro. Pastas de papel de fantasia.
As cortes referidas começam na era de 1134 (AD 1096) e terminam no ano de 1579. O
códice foi oferecido à Academia das Ciências em 1-06-1915, pelo sócio correspondente
Maximiano Pereira da Fonseca e Aragão, na condição de ser publicado no prazo de dois
anos. Segundo o doador, teria pertencido à livraria do Doutor António Ribeiro dos Santos.

476 - FIGUEIREDO, Alfredo dos Santos

O Alcoolismo em Portugal (elementos estastisticos e clinicos para o estudo d’esta questão) / [por] Alfredo
dos Santos Figueiredo .- Benfica, 28-02-1898 .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 129 fls. de
texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 2º [313 x 221 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel manchado. Ferros a ouro e a seco na
lombada. Fls. de papel pautado.
Elementos estatísticos e clínicos acerca do alcoolismo em Portugal e referências a índices
de alcoolismo em outros países da Europa e nos Estados Unidos. Assinado e datado pelo
autor.

477 - BRANDÃO, D. Fr. Caetano

(1740-1805)

Relação Das Quatro Visitas Que Fez No Gram Pará D: Fr: Caetano Brandão Bispo do M.mo Estado Depois
Arcebispo de Braga. Dividida Em Quatro Diarios Pela Ordem das Visitaçoens / [por] D. Fr. Caetano Brandão
.- Braga, 1799 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de prólogo inums. + 176 fls. de texto
nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [317 x 216 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele branca. Pastas de papel manchado. Rosto decorado a
aguarela, com as armas arcebispais em cima, mais se assemelhando a uma portada.
Diário das quatro visitações que fez D. Fr. Caetano Brandão, em 1785, 1786, 1787 e 1788.

478 - LEITE, Luís Filipe

(1828-1898)

Nas Dahlias. Palestras educativas / [por] Luiz Filippe Leite .- Lisboa, 1894 .- 1 fl. de capa de brochura inum.
+ 1 fl. de rosto inum. + 11 fls. de advertência nums. a tinta, a romano de III a XIII + 525 fls. de texto nums. a
tinta + 1 fl. em branco inum. + 1 capa de brochura; 2º [321 x 217 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada e pastas de percalina. Escrito em papel pautado.
As palestras tratam, essencialmente, de gramática, linguística e de termos educativos. O
autor era professor do Liceu Central de Lisboa, sócio correspondente da Academia Real das
Ciências, da Sociedade de Geografia, etc.

479 - STOCKLER, Francisco de Borja Garção

(1759-1829)

[Livro de registo da correspondência do Barão da Vila da Praia] / [por] Barão da Villa da Praia .- Angra,
1823-1824 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de texto inum. + 118 fls. de texto nums. a tinta e rubricados + 1
fl. em branco com o n.º 129; 2º [313 x 199 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele com ferros secos. Pastas forradas de papel.
Estão registados neste códice 30 ofícios de correspondência “voluntaria e secreta” relativa a
assuntos correntes do governo dos Açores, de que Francisco de Borja Garção Stockler,
Barão da Vila da Praia, era Capitão-General.

480 - EXTRACTO DAS NOTÍCIAS ESPECÍFICAS DE NOVENTA FREGUESIAS DA COMARCA
ECLESIÁSTICA DA FEIRA, BISPADO DO PORTO

Extracto das Noticias especificas de Noventa Freguezias, da Comarca Eccleziastica da Feira, Bispado do
Porto, por mandato do Exm.º e Rm.º Senhor D. Fr. Antonio de Tavora. [Vol. I] / [S.a.] .- [S.l.], 1758 .- 2 fls.
em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 132 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. de índice inum. + 1 fl. em
branco inum.; 2º [306 x 209 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Esta descrição geográfica e social das freguesias da comarca eclesiástica da Feira enquadra-se
no inquérito mandado fazer pelo Bispo do Porto em 1758, cujos originais se encontram no
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, sob a denominação geral de Dicionário Geográfico.
481 - EXTRACTO DAS NOTÍCIAS ESPECÍFICAS DAS FREGUESIAS DA COMARCA
DA MAIA, BISPADO DO PORTO
[Extracto das Notícias específicas das freguesias da Comarca da Maia, Bispado do Porto. Vol. II] / [S.a.] .[S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 332 fls. de texto nums. a tinta, sendo o último de
índice + 1 fl. em branco inum.; 2º [311 x 213 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado. O título figura
antes do texto, a lápis e em letra posterior.
Continuação do inquérito mandado fazer em 1758 pelo Bispo do Porto.

482 - EXTRACTO DAS NOTÍCIAS ESPECÍFICAS DAS FREGUESIAS DA COMARCA DE
SOBRETÂMEGA, BISPADO DO PORTO
[Extracto das Notícias específicas das freguesias da Comarca de Sobretâmega, Bispado do Porto. Vol. III] /
[S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 277 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em
branco inum.; 2º [313 x 213 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado. O título figura
antes do texto, a lápis e em letra posterior.
Continuação do inquérito mandado fazer em 1758 pelo Bispo do Porto.

483 - EXTRACTO DAS NOTÍCIAS ESPECÍFICAS DAS FREGUESIAS DA COMARCA DE
PENAFIEL, BISPADO DO PORTO
[Extracto das Notícias específicas das Freguesias da Comarca de Penafiel, Bispado do Porto. Vol. IV] / [S.a.]
.- [S.l., 17--] .- 1 fl. de título inum., em letra posterior + 1 fl. em branco inum. + 383 fls. de texto nums. a
tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [313 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado. O título figura
antes do texto, a lápis e em letra posterior.
Continuação do inquérito mandado fazer em 1758 pelo Bispo do Porto.

484 - DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA
[Dicionário de língua portuguesa] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 452 fls. de texto nums. a lápis + 12 fls. em branco
inums.; 2º [323 x 221 mm].

CÓDICE [Original]. Enc. de cartão.
Esta obra é, na realidade, uma relação de vocábulos (de A a Z) seguidos de abonações tiradas
de diferentes autores.

485 - BRAUN, João Vasco Manuel de
Descripção Chorográphica do Estado do Gram-Pará Que por ordem Alphabética descreveu João Vasco
Manuel de Braun Governador da Praça de Macapá em o anno de 1789 / [por] João Vasco Manoel de Braun .[S.l.], 1789 .- 1 fl. em branco inum. + 52 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto e os índices + 4 fls. em
branco inums.; 2º [301 x 211 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. de tecido azul acetinado. Corte das folhas a ouro.
Descrição, por ordem alfabética, dos rios, vilas, povoações e freguesias que compreendiam
o Estado de Grão-Pará, no Brasil.

486 - PRIVILÉGIOS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
[Privilégios da Universidade de Coimbra] / [S.a.] .- Coimbra, 1561 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. inum.
de índice + 141 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 2º [317 x 233 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros secos nas pastas. Enc. muito danificada faltando-lhe a
lombada. Muito traçado.
Autenticado por D. Jorge de Almeida, Bispo de Coimbra, em 12-02-1561.

487 - DAMASCENO, João
De rebus gestis Barlaam et Josaphat / [por] Joannis Damasceni .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. em branco inums. + 146
fls. de texto nums. a lápis, incluindo o título + 15 fls. em branco inums.; 2º [314 x 217 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina. Fls. de papel pautado.
“Copia do manuscripto n.º 213 da bibliotheca do Real Mosteiro de Alcobaça, e agora
depositado na Bibliotheca Nacional de Lisboa”. Esta cópia, terminada em 10-02-1887,
pertencia à colecção de Esteves Pereira, da Academia das Ciências de Lisboa. Em latim.

488 - AVISOS PARA OS GOVERNADORES E CAPITÃES GENERAIS DAS ILHAS DA MADEIRA
E PORTO SANTO
Avisos para os governadores e capitães generais das ilhas da Madeira e Porto Santo .− Rio de Janeiro, Palácio
da Bemposta, Palácio de Mafra, Évora,..., 1497-1827 .- 1 fl. de título inum. + 134 fls. de texto nums. a tinta +
1 fl. em branco inum.; 2º [312 x 198 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel de fantasia. O título figura antes do
texto, em letra posterior.
Inclui também avisos, ordens e cartas régias respeitantes tanto à Madeira como ao Estado
do Brasil e da Índia.

489 - PARECERES E VÁRIOS PAPÉIS A ELES JUNTOS
Pareceres e varios papeis a elles juntos / [S.a.] .- Lisboa, 1729-1747 .- 349 fls. de texto nums. a tinta + 5 fls.
em branco nums. a tinta nums. de 350 a 354; 2º [302 x 207 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. da época em inteira de pele com ferros a ouro na lombada, em mau estado de
conservação. O título indicado figura na lombada.
Contém documentos vários de natureza administrativa, económica, eclesiástica, etc.

490 - CUNHA, D. Luís da
1 - Carta de Guia do Estadista português no seculo XVIII / [por] D. Luiz da Cunha .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de
rosto num. a lápis, a romano + 2 fls. em branco nums. a lápis, a romano, de II a III + 205 fls. de texto nums. a
lápis; 2º [302 x 207 mm].
2 - Description Geographique de l’Afrique / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto (n.º 206) + 77 fls. de texto
nums. de 207 a 283; 2º [302 x 207 mm].
CÓDICE [Cópias]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Fls. de papel pautado azul.

491 - FRUGONI, Alessandro
Notizie Biografiche di nomini illustri portoghesi per scienza arti e santitá che hanno fatto dimora in Italia.
Volume Primo / [por] Commendatore Alessandro Frugoni .- Roma, 1894 .- 3 fls. em branco inums. + 18 fls.
de texto nums. a lápis, incluindo o rosto, a dedicatória, o prefácio e o índice + 2 fls. de texto (Notizie storiche
del Portogallo) nums. a tinta, a romano, frente e verso, de I a IV + 175 fls. de texto nums. a tinta, frente e
verso de 1 a 349 + 3 fls. em branco inums.; 2º [299 x 200 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele verde com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. Fls. de
papel pautado.
Esta obra, composta por cinco volumes, foi dedicada a D. Carlos I, Rei de Portugal.

492 - FRUGONI, Alessandro
Notizie Biografiche di nomini illustri portoghesi per dottrina scienza arti e santitá che hanno fatto dimora in
Italia. Volume Secondo / [por] Commendatore Alessandro Frugoni .- Roma, 1894 .- 2 fls. em branco inums.
+ 2 fls. de rosto inums. [I a VIII] + 12 fls. de índice alfabético nums. a tinta, a romano, frente e verso, de IX a
XXXI + 187 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 373 + 2 fls. em branco inums.; 2º [300 x 203
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele verde com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas.

493 - FRUGONI, Alessandro
Notizie Biografiche di nomini illustri portoghesi per dottrina scienza arti e santitá che hanno fatto dimora in
Italia. Volume Terzo / [por] Commendatore Alessandro Frugoni .- Roma, 1894 .- 2 fls. em branco inums. +
1 fl. de rosto [n.os I-II] + 1 fl. de texto [n.os III-IV] + 12 fls. de índice alfabético nums. a tinta, a romano, frente

e verso, de V a XXVIII + 195 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 390 + 2 fls. em branco inums.;
2º [299 x 205 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele verde com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. Fls. de
papel pautado.

494 - FRUGONI, Alessandro
Notizie Biografiche di nomini illustri portoghesi per dottrina scienza arti e santitá che hanno fatto dimora in
Italia. Volume Quarto / [por] Commendatore Alessandro Frugoni .- Roma, 1894 .- 1 fl. em branco inum. +
17 fls. nums. a lápis, incluindo o rosto e o índice alfabético + 161 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de
1 a 322 + 1 fl. em branco inum.; 2º [299 x 205 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele verde com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. Fls. de
papel pautado.

495 - FRUGONI, Alessandro
Notizie Biografiche di nomini illustri portoghesi per dottrina scienza lettere arti e santitá che hanno fecero
dimora in Italia. Volume Quinto / [por] Commendatore Alessandro Frugoni .- Roma, 1895 .- 10 fls. nums. a
lápis, incluindo o rosto e o índice alfabético + 38 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 75 + 1 fl. de
título (apêndice) inum. + 35 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 70 + 41 fls. de índice geral,
nums. a lápis de 1 a 81, sendo o primeiro em branco + 2 fls. em branco inums.; 2º [299 x 198 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele verde com ferros a ouro a lombada e a seco nas pastas. Fls. de
papel pautado.
Este último volume inclui o índice geral da obra.

496 - SILVEIRA, D. Manuel Lobo da
Primeiro dyario das couzas do Norte [da Índia] do tempo do Vice Reinado do 1º Conde d’Assumar. [Volume
I] / [por] D. Manuel Lobo da Silveira .- Baçaim, 1677-1678 .- 1 fl. de rosto num. a tinta + 136 fls. de texto
nums. a lápis; 2º [304 x 212 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. da época em inteira de pele. Ferros secos nas pastas e na lombada. Atados de fitas
de couro torcidas.
Livro de registo das cartas recebidas e enviadas por D. Manuel Lobo da Silveira. Também
serve de registo dos actos do governo das fortalezas e de simples diário daquele CapitãoGeneral. Começa a 1-12-1677 e termina a 7-01-1678. Existe uma certa continuidade entre o
manuscrito n.º 58 da Série Azul e os presentes diários.

497 - SILVEIRA, D. Manuel Lobo da
Dyario das couzas, e Governo do Norte q[ue] começa em 5 de Janr.º de 1678. [Volume II] / [por] D. Manuel
Lobo da Silveira .- Baçaim, 1678 .- 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de texto inum. + 149 fls. de texto nums. a
lápis + 6 fls. em branco inums.; 2º [300 x 214 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. da época em inteira de pele. Ferros secos nas pastas e na lombada. Atados de fitas
de couro torcidas.

Diário do governo do norte da Índia, em Baçaim, de 5-01-1678 a 26-02-1678.

498 - SILVEIRA, D. Manuel Lobo da
Nono Diario das couzas do Norte q entra em tres de Julho de 678. [Volume IV] / [por] D. Manuel Lobo da
Silveira .- Baçaim, 1678 .- 2 fls. de rosto inums. + 1 fl. de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 224 fls. de
texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [296 x 208 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. da época em inteira de pele. Ferros a seco nas pastas e na lombada. Faltam as
fitas.
Diário do governo do norte da Índia, em Baçaim, de 3-07-1678 a 23-12-1678.

499 - SILVEIRA, D. Manuel Lobo da
Dyario undessimo das couzas do Norte, q[ue] entra em 31 de 8br.º, 2.ª f.ra de 678. [Volume V] / [por] D.
Manuel Lobo da Silveira .- Baçaim, 1678 .- 1 fl. de título inum. + 143 fls. de texto nums. a lápis + 9 fls. em
branco inums.; 2º [299 x 210 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. da época em inteira de pele. Ferros a seco nas pastas e na lombada. Vestígios de
atados de fitas de couro torcidas.
Diário do governo do norte da Índia, em Baçaim, de 31-10-1678 a 4-12-1678.

500 - SILVEIRA, D. Manuel Lobo da
Dyario das couzas do Norte q[ue] começa em 8 de Dez.º de 678. [Volume VI] / [por] D. Manuel Lobo da
Silveira .- Baçaim, 1678-1679 .- 1 fl. de título inum. + 156 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 2º [304 x 214 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. da época em inteira de pele. Ferros secos nas pastas e na lombada. Faltam as fitas.
Diário do governo do norte da Índia, em Baçaim, de 8-12-1678 a 23-02-1679, com um
documento posterior datado de 11-01-1681.
501 - DIÁRIO DAS COISAS DE SALCETE
Diario das couzas de Salçete, comess.º de 31 de Julho de 1679 the 16 de 7br.º do mesmo anno. [Volume VII]
/ [S.a.] .- Salcete, 1679 .- 1 fl. de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 231 fls. de texto nums. a lápis + 6
fls. em branco inums.; 2º [281 x 206 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. da época em inteira de pele. Ferros secos nas pastas e na lombada. Atado com
fitas de couro torcidas.
Registo de decisões do governo da Índia relacionadas com os fortes, fortalezas, aldeias e
habitantes das terras de Salcete.

502 - DIÁRIO DAS COISAS DE SALCETE

Segundo Diario das Terras de Salcete, que entra em Domingo 17 de 7br.º de 679. [Volume VIII] / [S.a.] .Salcete, 1679-1680 .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 156 fls. de texto nums. a lápis + 8 fls. em
branco inums.; 2º [303 x 210 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. da época em inteira de pele com ferros secos nas pastas e na lombada. Vestígios
de atados.
Começa em 17-09-1679 e termina a 5-08-1680.
503 - LIVROS DO GOVERNO DO VICE-REI DA ÍNDIA, PEDRO DE MASCARENHAS,
CONDE DE SANDOMIL
[Livros do governo do Vice-Rey da Índia, Pedro de Mascarenhas, Conde de Sandomil. Volume I] .- Goa,
Lisboa, 11-04-1732 a 6-02-1733 .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum., em letra posterior + 8 fls. de
índices inums. + 2 fls. em branco inums. + 205 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [309 x
212 mm].
CÓDICE [Originais e cópias?]. Enc. da época em inteira de pele com ferros a seco nas pastas e na lombada.
Faltam os atados.
Correspondência recebida da Corte e expedida de Goa. Contém provisões do Conselho
Ultramarino, requerimentos, petições e despachos, bem como várias segundas vias de algumas
cartas vindas de Lisboa.
504 - LIVROS DO GOVERNO DO VICE-REI DA ÍNDIA, PEDRO DE MASCARENHAS,
CONDE DE SANDOMIL
[Livros do governo do Vice-Rey da Índia, Pedro de Mascarenhas, Conde de Sandomil. Volume II] .- Lisboa,
Goa, 23-01-1733 a 25-02-1735 .- 1 fl. de título inum. + 9 fls. de índices inums. + 1 fl. em branco inum. +
204 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco num. a tinta com o n.º 205; 2º [327 x 227 mm].
CÓDICE [Originais e cópias?]. Enc. da época em inteira de pele com ferros a seco nas pastas e na lombada.
Atados de fitas de couro torcidas.
Contém documentação vinda de Lisboa e de Goa: ofícios, despachos, segundas vias, etc.
505 - LIVROS DO GOVERNO DO VICE-REI DA ÍNDIA, PEDRO DE MASCARENHAS,
CONDE DE SANDOMIL
[Livros do governo do Vice-Rey da Índia, Pedro de Mascarenhas, Conde de Sandomil. Volume III] .Lisboa, Goa, 26-02-1734 a 25-01-1736 .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 2 fls. em branco
inums. + 1 fl. de título inum. + 8 fls. de índices inums. + 285 fls. de texto nums. a tinta; 2º [328 x 222 mm].
CÓDICE [Originais e cópias?]. Enc. da época em inteira de pele com ferros a seco nas pastas e na lombada.
Atados de fitas de couro torcidas.
Correspondência entre Pedro Mascarenhas, Conde de Sandomil, Vice-Rei e Capitão Geral da
Índia, e o Rei D. João V.
506 - LIVROS DO GOVERNO DO VICE-REI DA ÍNDIA, PEDRO DE MASCARENHAS,
CONDE DE SANDOMIL

[Livros do governo do Vice-Rey da Índia, Pedro de Mascarenhas, Conde de Sandomil. Volume IV] .Lisboa, Goa, 20-01-1733 a 24-01-1738 .- 1 fl. de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de índices
inums. + 1 fl. em branco inum. + 134 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco; 2º [325 x 222 mm].
CÓDICE [Originais e cópias?]. Enc. da época em inteira de pele com ferros a seco nas pastas e na lombada.
Falta um dos atados de fita de couro torcida.
De permeio, várias segundas e terceiras vias de cartas de Lisboa.
507 - LIVROS DO GOVERNO DO VICE-REI DA ÍNDIA, PEDRO DE MASCARENHAS,
CONDE DE SANDOMIL
[Livros do governo do Vice-Rey da Índia, Pedro de Mascarenhas, Conde de Sandomil. Volume V] .- Lisboa,
Goa, 4-01-1734 a 24-01-1738 .- 1 fl. de título inum. + 3 fls. em branco inums. + 6 fls. de índices inums. +
167 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco; 2º [309 x 216 mm].
CÓDICE [Originais e cópias?]. Enc. da época em inteira de pele com ferros a seco nas pastas e na lombada.
Atados de fitas de couro torcidas, um deles já incompleto.
Nesta correspondência avulta um documento impresso datado de Lisboa, 20-03-1736 (fls. 153154), além de várias segundas e terceiras vias de cartas de Lisboa.
508 - LIVROS DO GOVERNO DO VICE-REI DA ÍNDIA, PEDRO DE MASCARENHAS,
CONDE DE SANDOMIL
[Livros do governo do Vice-Rey da Índia, Pedro de Mascarenhas, Conde de Sandomil. Volume VI] .Lisboa, Goa, 31-05-1737 a 1-02-1739 .- 1 fl. em branco inum. + 2 fls. de índices inums. + 96 fls. de texto
nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 2º [328 x 220 mm].
CÓDICE [Originais e cópias?]. Enc. da época em inteira de pele com ferros a seco nas pastas e na lombada,
faltando os atados.
Correspondência da Corte para Pedro Mascarenhas, Conde de Sandomil, Vice-Rei e Capitão
General da Índia. Contém uma carta da Rainha D. Maria Ana, datada de 20-03-1738 (fl. 8). De
permeio, várias segundas vias de ofícios de Lisboa. Entre outros assuntos, trata dos problemas
das missões religiosas no território, do incêndio da nau de Nossa Senhora do Rosário e Santo
André (fls. 14 e seg.). No final, cópias de cartas para o Secretário de Estado António Guedes
Pereira.
509 - LIVROS DO GOVERNO DO VICE-REI DA ÍNDIA, PEDRO DE MASCARENHAS,
CONDE DE SANDOMIL
[Livros do governo do Vice-Rey da Índia, Pedro de Mascarenhas, Conde de Sandomil. Volume VII] .Lisboa, Goa, 2-10-1737 a 12-02-1740 .- 1 fl. de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de índice inum. +
1 fl. em branco inum. + 177 fls. de texto nums. a tinta; 2º [329 x 220 mm].
CÓDICE [Originais e cópias?]. Enc. da época em inteira de pele com ferros secos nas pastas e na lombada,
faltando os atados.
Nesta correspondência que contém segundas vias de cartas vidas de Lisboa, há que destacar os
assuntos referentes ao Governador e Conselho ingleses de Bombaim, à presença de franceses e

holandeses no Índico, e às missões e companhias religiosas no território. Contém uma carta
datada de 29-01-1666 e a respectiva resposta de 26-01-1668 (fl. 116), e três documentos
impressos (fls. 86-89 e 166-171). De permeio, várias segundas vias de cartas vindas de Lisboa.
510 - LIVROS DO GOVERNO DO VICE-REI DA ÍNDIA, PEDRO DE MASCARENHAS,
CONDE DE SANDOMIL
[Livros do governo do Vice-Rey da Índia, Pedro de Mascarenhas, Conde de Sandomil. Volume VIII] / [por]
Pedro Mascarenhas; Rei D. João V .- Goa, Baçaim, Bombaim,..., 23-02-1739 a 11-02-1740 .- 2 fls. de
índice inums. + 179 fls. de texto nums. a tinta; 2º [307 x 210 mm].
CÓDICE [Originais e cópias?]. Enc. da época em inteira de pele com ferros a seco nas pastas e na lombada.
Atados de fitas de couro torcidas, um deles já incompleto.
Correspondência do Vice-Rei Pedro Mascarenhas que contém propostas e listas de nomes de
religiosos, entre outros assuntos.
511 - COPIADOR DAS CARTAS ESCRITAS AO REVERENDÍSSIMO PADRE FREI JOÃO
MASCARENHAS, AO SENHOR FERNANDO DE MIRANDA HENRIQUES, AO SENHOR
DIOGO DE MENDONÇA CORTE REAL, A FELICIANO NOGUEIRA LARA E A
ANTÓNIO DE LARA
Copeador das cartas escritas ao Rm.º Padre Frey Ioão Mascarenhas, ao S.or Fernando de Miranda Henriques,
ao Sñor. Diogo de Mendonça Corte Real, e a Felliciano Nogueyra de Lara, e Antonio de Lara. Principiado no
Anno de 1734 / [por vários autores] .- [S.l.], 1734-1741 .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 3
fls. de índice inums. + 105 fls. de texto nums. a tinta e a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [316 x 221 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. da época em inteira de pele com ferros a seco nas pastas e na lombada, faltando
um dos atados de fitas de couro torcidas.
Cartas acerca de diversos assuntos: notícias dos territórios da Índia, encomendas enviadas para
Portugal, disputa eclesiástica, construção de fortalezas, etc. No rosto: “Aqui se achão tambem
copeadas as cartas particullares escritas ao snor Antonio Guedes, dipois que entrou no posto de
Secretario de Estado”.

512 - LIVRO DAS CARTAS DE SUA MAJESTADE DE 1692
Livro das cartas de Sua Mag.de de 1692. Respondidas em 693, pello Conde de Villa Verde V. Rey, e Capitam
Geral da India [Volume I] / [por] Rei D. Pedro II, D. Pedro Antonio de Noronha .- Lx.ª, Goa, 1692-1693 .6 fls. nums. a lápis, a romano, sendo o primeiro de título, o segundo em branco, o terceiro e o quarto de
índice, e os dois restantes em branco + 67 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [311 x 213
mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. da época em inteira de pele com ferros a seco nas pastas e na lombada. Atados de
fitas de couro torcidas.
Cada fl. contém a cópia de uma carta do Rei D. Pedro II e a resposta do Vice-Rei. Esta
correspondência trata de capitulações de paz, regimentos dos oficiais, missões religiosas,
cultivadores de canela, falta de médicos e de militares, etc.

513 - LIVRO DAS CARTAS DE SUA MAJESTADE DE 1696

[Livro das cartas de Sua Majestade, de 1696. Volume II] / [por] Rei D. Pedro II, D. Pedro Antonio de
Noronha .− Lx.ª, 1696 .- 4 fls. de texto nums. a lápis, a romano + 109 fls. de texto nums. a tinta; 2º [306 x
216 mm].
CÓDICE [Originais, provavelmente segundas ou terceiras vias]. Enc. da época em inteira de pele com ferros
a seco nas pastas e na lombada. Fls. e encadernação danificados pela humidade. Atados de fitas de couro
torcidas.
Entre outros assuntos, esta correspondência refere-se à presença francesa e holandesa na Índia, à
descoberta de minas de prata, às missões, aos casamentos entre portugueses e naturais, etc.
Assinados uns por D. Pedro II, outros por sua irmã, D. Catarina, Rainha de Inglaterra.
514 - PRÓSPERO TIRO, S.
(séc. V)
CARVALHO, João Pedro Pessoa de

(?-1798)

Poema de S. Prospero de Aquitania contra os ingratos em linguagem tanto em prosa, como em verso, e
illustrado com muitas, e amplissimas notas pelo P. João Pedro Pessoa de Carvalho / [por] S. Prospero; [notas
de] P. João Pedro Pessoa de Carvalho .- Lisboa, 1790 .- 3 fls. em branco inums. + 2 fls. de título nums. a
lápis, frente e verso, de 1 a 4 + 4 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso, de 5 a 11 + 3 fls. de texto nums. a
tinta, a romano, frente e verso, de I a VI + 91 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 181 + 1 fl. em
branco inum; 2º [304 x 209 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado. Texto quase
todo a duas colunas, com emendas.
No início encontram-se duas dedicatórias: uma dirigida a D. Francisco Rafael de Castro,
principal da Igreja de Lisboa e reformador-reitor da Universidade de Coimbra, e outra dirigida ao
Leitor.

515 - FERREIRA, Manuel de Jesus de Oliveira

(1711-1782)

Chronicon Ephimerico. Diario Magno Historico de todos os successos do Reino de Portugal, e suas
conquistas, que tem havido pelos dias do anno, desde a fundação de Hespanha athe o prezente / [por] Manoel
de Oliveira Ferreira .- [S.l.], principiado em 31 de Dezembro de 1738 .- 2 fls. de título inums. + 198 fls. de
texto nums. a lápis; 2º [317 x 217 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada e pastas de percalina. Texto com emendas.
Diário composto por três partes: Reflexam Oliviana (fls. 1-4); Chronicon Oliviano Efimerico
(fls. 7-195); lista das obras que serviram de fonte a este trabalho (fls. 196-198).

516 - REGIMENTO DA CASA DOS CONTOS DO ESTADO DA ÍNDIA
Regimento da Caza dos Contos do estado da Índia / [assinado por Miguel de Moura] .- Lx.ª, 1589 e 1598 .54 fls. de texto nums. a tinta, sendo o último em branco + 13 fls. de texto nums. a lápis + 41 fls. de texto
nums. a tinta; 2º [308 x 211 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. moderna com lombada e pastas de percalina. Fls. muito traçados, sem ofender o
texto. Anotações à margem do texto. O título figura na lombada.

Contém o regimento da Casa dos Contos, de 23-03-1589, o regimento para o despacho da Mesa
dos Contos (fls. 49-53), alvarás, regimentos e provisões de épocas posteriores.

517 - MENDES, D. Afonso

(1579?-1656)

Carta de Dom Affonso Mendes Patriarcha de Ethiopia ao R. P. Mutio Vitelleschi Preposito Geral da
Companhia de Jesus / [por] Dom Affonso Mendes .- [S.l.], 1-06-1626 .- 6 fls. em branco inums. + 1 fl. de
rosto inum + 36 fls. de texto nums. a tinta + 6 fls. em branco inums.; 2º [290 x 199 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de papel manchado. Fls. de papel
azul pautado. Pertence à colecção Esteves Pereira (carimbo no canto superior direito do rosto).
Carta escrita em latim e copiada em Lisboa, em 1886, da Symmicta Lusitana, tomo 8º, da
Biblioteca Real da Ajuda (cf. ms. 519 da Série Azul).
518 - CATÁLOGO DAS ANTIGUIDADES, PRIVILÉGIOS E ISENÇÕES QUE LOGRA O
SENADO DA VILA DE SANTARÉM CONTIDOS NO SEU ARQUIVO
Cathalogo das Antiguidades, Previlegios e Izemsoens, q[ue] logra o Senado da V.ª de Santarem contheudos
no seu Archivo / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 106 fls. de texto nums. a tinta, sendo o 1º de
título + 3 fls. em branco nums. a tinta (107 a 109); 2º [296 x 204 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado. Texto com
emendas.
Contém referências a documentos de 1163 a 1695, com incidência nos séculos XV e XVI:
forais, alvarás, procurações, ordenações, etc. A partir do fl. 42, artigos e capítulos das Cortes de
vários reinados.

519 - MENDES, D. Afonso

(1579?-1656)

Informação do estado das couzas de Ethiopia / [por] Patriarcha Dom Affonso Mendes .- [S.l.], 1632 .- 3 fls.
em branco inums. + 1 fl. de título inum. com anotações no verso + 95 fls. de texto nums. a tinta + 15 fls. em
branco inums.; 2º [294 x 196 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de percalina.
Informação dirigida ao Rei D. Filipe III. Copiada em 1885, do manuscrito CXV/2-7 da
Biblioteca Pública de Évora. No final do último fl. de texto, a assinatura de D. Afonso Mendes
copiada à transparência (cf. ms. 517 da Série Azul).

520 - REGIMENTOS, LEIS E VÁRIOS PAPÉIS DO TABACO E COUDELARIAS
Regimentos, leys e varios papeis do tab[aco] e cod[elarias] .− Lisboa,..., [séc. XVII-XVIII] .− 93 fls. de texto
impresso nums. a lápis, compreendendo diversos documentos com numerações próprias + 381 fls. de texto
nums. a lápis, com alguns fls. em branco de permeio + 1 fl. em branco inum.; 2º [317 x 230 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. em inteira de pele com ferros secos nas pastas e a ouro na lombada.
Contém, no início, alguns documentos impressos: o Regimento da Junta da Administraçam do
Tabaco, de 1741, um alvará de regimento de 22-04-1754, duas cartas régias datadas de 2-03-

1736 e de 7-12-1737, a Carta dos Privilegios do Contrato Geral do Tabaco, de 20-09-1743,
um “Alvará de Ley” de 6-07-1747, o Novo Regimento da Alfandega do Tabaco, de 16-011751, uma carta régia de 27-01-1751, o Regimento das Cazas de Inspecção, de 1-04-1751 e as
Condições do Contrato do Tabaco, de 6-08-1752. Seguem-se diversos documentos
manuscritos: cartas, advertências sobre as coudelarias dirigidas aos corregedores das comarcas,
etc.

521 - PAPÉIS DA RAINHA NOSSA SENHORA
Papeis da R.ª N. Sr.ª. Tomo 1º .− Lisboa,..., [séc. XVII-XVIII] .− 1 fl. inum. com o título + 507 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [313 x 220 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas em pergaminho.
Miscelânea de documentos acerca da Mesa da Fazenda e Estado da Rainha D. Maria Ana, mulher
de D. João V: alvarás, doações, certidões, sentenças, procurações, regimentos, relações de
dívidas, cartas régias e outras.

522 - PAPÉIS DA RAINHA NOSSA SENHORA
Papeis da R.ª N. Sr.ª. Tomo 2º .− Lisboa, Alenquer,..., [séc. XVII-XVIII] .− 1 fl. inum. com o título + 399 fls.
de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [313 x 220 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de pergaminho.
Miscelânea de documentos relativos à Provedoria da Casa do Espírito Santo de Alenquer, à
Provedoria do Real Hospital das Caldas, à Provedoria da Comarca de Faro e outras instituições.

523 - PAPÉIS DA RAINHA NOSSA SENHORA
Papeis da R.ª N. Sr.ª. Tomo 3º .− Lisboa, Faro,..., [séc. XVII-XVIII] .− 1 fl. inum. com o título + 408 fls. de
texto nums. a lápis, incluindo o índice + 1 fl. em branco inum.; 2º [313 x 220 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de pergaminho.
Miscelânea de cartas, petições, consultas, e outros papéis respeitantes às comarcas de Alenquer,
Caldas da Rainha, Faro, Guarda, Sintra, Óbidos, etc.

524 - PAPÉIS DA RAINHA NOSSA SENHORA
Papeis da R.ª N. Sr.ª. Tomo 4º .− Lisboa, [séc. XVII-XVIII] .− 1 fl. inum. com o título + 527 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [313 x 215 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro e pastas de pergaminho.
Cartas, consultas, petições, etc., relativos às comarcas de Alenquer, Chamusca e Óbidos.
Referência à passagem da Infanta D. Sancha por terras de Alenquer e Cadaval no século XII, a
propósito de um tombo aí encontrado.

525 - PAPÉIS VÁRIOS SOBRE DIREITO

Papeis Varios [sobre Direito]. Tomo I .− Lisboa,..., [séc. XVIII] .− 1 fl. inum. com o título a lápis + 397 fls.
de texto inums. + 2 fls. em branco inums.; 2º [303 x 237 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas.
Documentos relativos a litígios entre ordens religiosas; vacaturas, pedidos de auxílio do braço
secular na execução de sentenças; queixas contra os frades; questões sobre a administração das
esmolas para os lugares santos; partilhas de bens (Marquesa de Távora); aprisionamento do navio
Maria, etc.

526 - PAPÉIS VÁRIOS SOBRE DIREITO
Papeis Varios [sobre Direito]. Tomo II .− Lisboa,..., [séc. XVII-XVIII] .− 1 fl. inum. com o título a lápis +
433 fls. de texto nums. a lápis; 2º [303 x 237 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de pergaminho.
Documentos relativos à Mitra de Braga, autos da Coroa do Porto, vacatura de benefícios das igrejas,
testamentos, partilhas de bens, cartas de propriedade, “praticas que se observam na alçada”,
resoluções da Provedoria do Brasil, queixas contra o Provedor da Congregação de S. Bento, reforma
de sentenças do Conselho Real da Índia, etc.

527 - PAPÉIS VÁRIOS SOBRE DIREITO
Papeis Varios [sobre Direito]. Tomo III .− Lisboa,..., [séc. XVII-XVIII] .− 1 fl. inum. com o título a lápis + 3
fls. em branco inums. + 385 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [306 x 230 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. Na lombada,
a ouro, figura o título Papeis curios. varios e de Direito.
Miscelânea de documentos: recursos, cartas, informações, etc. No início (fls. 1-23) encontra-se
um documento impresso: Auto do Levantamento, e Juramento, que os grandes, e mais Pessoas,
que se acharão preferentes, fizeram ao fidelissimo, muito alto, e muito poderoso senhor El Rey
D. Josepho I. nosso senhor, na Coroa destes Reinos, e Senhorios de Portugal, em a tarde de 7
de Setembro de 1750. Lisboa: Na Offic. de Francisco Luiz Ameno, 1752.

528 - PAPÉIS VÁRIOS SOBRE DIREITO
Papeis Varios [sobre Direito]. Tomo IV .− Lisboa,..., [séc. XVII-XVIII] .− 1 fl. inum. com o título a lápis +
650 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [309 x 207 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de pergaminho.
Miscelânea de documentos manuscritos (sentenças, despachos, cartas, certidões, etc.) e de
impressos: Regimento de como se ha de tomar residencia aos Juizes dos Orfãos, & a seus
officiaes (fls. 1-4); uma lei de 1719 sobre o uso de armas (fls. 5-6); Bullas, de 1610 (fls. 17-18);
Manifestacion, en que se publican muchos, y relevantes servicios, y nobles hechos, con que ha
servido a sus señores reynes la excelentissima ciudad de Barcelona [...], de 1697 (fls. 272367); Relação dos Ministros, e mais pessoas que assistem á Junta da Serenissima Casa de
Bragança [...], (fls. 543-544).

529 - PAPÉIS VÁRIOS SOBRE DIREITO
Papeis Varios [sobre Direito]. Tomo V .− Lisboa,..., [séc. XVII-XVIII] .− 1 fl. inum. com o título a lápis, em
letra posterior + 557 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [311 x 224 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de pergaminho.
Além de documentos manuscritos (cartas, sentenças, certidões, etc.), contém alguns impressos:
Allegação Theologico-juridica, impressa em 1733 (fls. 95-104); uma carta de D. Agustin
Martinez de Perea, de 22-12-1729 (fls. 105-106); Sentencias (fls. 155-162), e uma carta real de
1727 (fls. 191-192).

530 - PAPÉIS DA CASA DE BRAGANÇA
Papeis da Caza de [Bragança]. Tomo I . − Lisboa,..., [séc. XVII-XVIII] .− 422 fls. de texto nums. a lápis; 2º
[315 x 220 mm].
CÓDICE [Cópias e originais]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de pergaminho.
Cartas, cartas régias, pareceres, rois de despachos da Casa de Bragança, listas de privilégios,
advertências, doações e respectivas cartas de confirmação, etc. Os fls. 257-259 tratam Das
cortezias que fazião os Reys de Portugal quando erão vizitados.
531 - ALMEIDA, P.e Manuel de

(1581-1646)

Historia de Ethiopia a alta ou Abassia Império de Abexim cujo Rei vulgarmente se chama Preste Joam. Tomo
1º. Livros I a VII / [por] Padre Manuel de Almeida .− [S.l., s.d.]; [cópia datada de] Lisbôa, 1885 .− 3 fls. em
branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de anterrosto inum. + 318 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em
branco inums.; 2º [297 x 196 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro e pastas de percalina. Fls. em papel pautado
azul. Pertence à colecção Esteves Pereira.
“Trata da natureza da terra e da gente, que a povoa, dos Reis que nella houve, da Fé que
tiveram e tem, e do muito que os Padres da Companhia de Jesus trabalharam para os reduzir á
verdadeira e Santa Fé da Igreja Romana. Dedicada a Sua Magestade El Rei D. João 4º”. Este
manuscrito corresponde, provavelmente, à versão original de Manuel de Almeida.
O autor, missionário e escritor jesuíta, partiu para o Oriente em 1597 e percorreu a Etiópia entre
1624 e 1634. Foi na Etiópia que recebeu a história manuscrita do Padre Pedro Pais para a
traduzir e continuar, tendo ficado inédita por sua morte. A obra foi publicada em 1660 com
novos aditamentos e emendas de Baltazar Teles (cf. Inocêncio, V, p. 349; XVI, p. 106),
existindo na Academia das Ciências de Lisboa um exemplar (cota: ACL 13.20.8). Em 1936 a
Livraria Escolar “Progredior” publicou uma edição abreviada desta obra (cota: ACL 1.161.51).
532 - ALMEIDA, P.e Manuel de

(1581-1646)

Historia de Ethiopia a alta. Tomo 2º. Livros VIII a X / [por] Padre Manuel de Almeida .− [S.l., s.d.]; [cópia
datada de] Lisbôa, 1885 .- 9 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 214 fls. de texto nums. a tinta +
56 fls. em branco inums.; 2º [298 x 198 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas de percalina. Fls. de papel pautado
azul. Pertence à colecção Esteves Pereira.

533 - CÓPIA DAS CARTAS ENVIADAS DE GOA E ETIÓPIA PELOS PADRES DA COMPANHIA
DE JESUS NOS PRINCÍPIOS DO SÉCULO XVII
[Cópia das cartas enviadas de Goa e Etiópia pelos padres da Companhia de Jesus nos princípios do séc. XVII]
/ [por vários autores] .− Goa, Etiópia,..., 1617-1627 .− 4 fls. em branco inums. + 1 fl. inum. com o título
escrito a lápis + 1 fl. de índice inum. + 268 fls. de texto nums. a lápis + 12 fls. em branco inums.; 2º [293 x
202 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele com ferros secos. Pastas de papel manchado. Fls. de
papel pautado azul. O título figura no quinto fl., a lápis e em letra posterior. Pertence à colecção Esteves
Pereira.
Conjunto de dez cartas ânuas enviadas por padres da Companhia de Jesus, incluindo uma do
padre português Manuel de Almeida, dirigida ao general Mutio Vitelleschi.

534 - MENDES, D. Afonso

(1579?-1656)

Carta do Patriarcha de Ethiopia / [por] Dom Affonso Mendes .− Etiópia, 1629 .− 1 fl. em branco inum. + 49
fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 2º [297 x 198 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Fls. de papel pautado.
Pertence à colecção Esteves Pereira.
Carta ânua de D. Afonso Mendes, dirigida ao padre Mutio Vitelleschi, Geral da Companhia
de Jesus, relatando a acção dos jesuítas na Etiópia. Cópia datada de 1885, de um exemplar
impresso (por Mathias Rodrigues em 1631) existente na Biblioteca Nacional de Lisboa.

535 - CÓPIA DE CARTAS ENVIADAS DE ETIÓPIA, CHINA E GOA PELOS PADRES DA
COMPANHIA DE JESUS NO SÉCULO XVI
Copia de cartas enviadas de Etiopia, China e Goa pelos padres da Companhia de Jesus no sec. XVI / [por
vários autores] .− Etiópia, China, Goa, 1551-1568 .− 9 fls. em branco inums. + 1 fl. inum. de título escrito a
lápis, em letra posterior + 148 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco nums. a tinta (148 e 149) + 20 fls.
em branco inums.; 2º [288 x 193 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros ouro. Pastas de papel manchado. Fls. de papel
pautado. Letra de Esteves Pereira. Pertence à colecção Esteves Pereira.
Cartas dos padres jesuítas para o seu colégio de Lisboa, aos Governadores da Índia, ao
Reitor do Colégio de Goa, a D. João III, aos Vice-Reis e outros destinatários.

536 - GUIA PRÁTICO PARA O EMPREGO RACIONAL DOS ADUBOS
Guia pratico para o emprego racional dos adubos / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de texto
inum. + 11 fls. de texto nums. a romano e a lápis + 138 fls. de texto nums. a lápis e a numerador, incluindo,
no final, a bibliografia + 2 fls. em branco inums.; 4º gr. [267 x 209 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com fios a ouro nas pastas e na lombada.

Memória apresentada ao concurso aberto pela Real Associação Central de Agricultura
Portuguesa. Trata dos elementos de que se nutrem os vegetais, dos adubos químicos, do emprego
racional dos adubos e do emprego especial dos adubos químicos.

537 - DEMANDAS DE NATUREZA ECLESIÁSTICA
Demandas de natureza eclesiástica .− [S.l., séc. XVIII] .− 1 fl. inum. com o título a lápis, em letra posterior +
474 fls. de texto nums. a lápis; 2º [317 x 220 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna de papel. Contém as pastas de pergaminho originais.
Colecção a que foi posto o título de Demandas de natureza eclesiástica, embora o presente
manuscrito contenha um catálogo alfabético dos livros da Mitra Primaz de Braga, ordenado por
Inácio José Peixoto, e um dicionário etimológico e histórico (letra A).

538 - DEMANDAS DE NATUREZA ECLESIÁSTICA
Demandas de natureza eclesiástica. Tomo 3º .− Braga, [séc. XVIII] .− 1 fl. inum. com o título escrito a lápis,
em letra posterior + 722 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o índice + 1 fl. em branco inum.; 2º [312 x 225
mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. em inteira de pergaminho.
Miscelânea de documentos jurídicos, alguns da autoria de Inácio José Peixoto: um Memorial
Historico Chronológico, Juridico sobre a jurisdição [...], respostas, cartas, consultas,
alegações, decretos, etc.

539 - DEMANDAS DE NATUREZA ECLESIÁSTICA
Demandas de natureza eclesiástica .− [S.l., séc. XVIII] .− 1 fl. inum. com o título escrito a lápis, em letra
posterior + 1 fl. em branco inum. + 600 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [312 x 215
mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna de papel. Contém as pastas de pergaminho originais.
Miscelânea de documentos jurídicos: testamentos, recursos, execuções, representações, respostas,
acusações, alegações, etc.

540 - DEMANDAS DE NATUREZA ECLESIÁSTICA
Demandas de natureza eclesiástica .− Braga,..., [séc. XVIII] .− 1 fl. num. a tinta n.º 82) com o título escrito a
lápis, em letra posterior + 2 fls. em branco nums. a tinta (n.º 81 e 87) + 240 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 2º [314 x 224 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna de papel com o título impresso na lombada. Contém as pastas de
pergaminho originais.
Miscelânea de documentos jurídicos, grande parte assinados por Inácio José Peixoto, sobre
vários acontecimentos relacionados com a apresentação de igrejas paroquiais, abadias e reitorias;

informação sobre a competência da jurisdição eclesiástica do Arcebispado de Braga; recursos
perante o cabido de Braga, etc.

541 - DEMANDAS DE NATUREZA ECLESIÁSTICA
Demandas de natureza eclesiástica .− Braga, Lisboa,..., [séc. XVIII] .− 1 fl. de índice inum. + 2 fls. em branco
inums. + 495 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [312 x 215 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. em inteira de pergaminho. Adquirido por A. Soromenho, bibliotecário da
Academia das Ciências de Lisboa. Texto muito rasurado. O título encontra-se no verso da pasta superior, a
lápis e em letra posterior.
Miscelânea de 58 documentos, de diversos autores, locais e datas, sobre o direito de visita,
emolumentos paroquiais, benefícios eclesiásticos, jurisdições eclesiásticas e seculares, contas do
cabido, multas, direitos episcopais, etc.

542 - DEMANDAS DE NATUREZA ECLESIÁSTICA
Demandas de natureza eclesiástica .− [S.l., séc. XVIII] .− 1 fl. inum. com o título escrito a lápis, em letra
posterior + 425 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [312 x 215 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna de papel. Contém as pastas de pergaminho originais.
Dicionário jurídico em português e latim (letras M a S). No início, uma dissertação sobre o
benefício e padroado eclesiástico.

543 - DEMANDAS DE NATUREZA ECLESIÁSTICA
Demandas de natureza eclesiástica . − [S.l., séc. XVIII] .− 1 fl. de texto inum. + 3 fls. de índice inums. + 1 fl.
em branco inum. + 479 fls. de texto nums. a lápis; 2º [303 x 215 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna de papel. Contém as pastas de pergaminho originais.
Continuação do dicionário jurídico (letras L a V). No primeiro fl. de índice, em rodapé, uma
assinatura original: “M.el Cerq.ra de Moura”.

544 - DEMANDAS DE NATUREZA ECLESIÁSTICA
Demandas de natureza eclesiástica .− [S.l., séc. XVIII] .− 2 fls. de índice inums. + 1 fl. em branco num. a
tinta (n.º 342) + 2 fls. em branco inums. + 463 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [323 x
218 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna de papel. Contém as pastas de pergaminho originais.
Miscelânea de documentos jurídicos: sobre o ofício do Meirinho Geral da Correição do Porto,
morgados, dotes, execuções, pagamentos de dívidas, benfeitorias, jurisdição, etc. No último fl.
encontra-se a seguinte anotação: “Este livro he de varias allegaçoens do D.or Duarte da Cruz,
que foi letrado em Lx.ª e Procurador G.al da Mitra no tempo do Sr. D. Joze. Estava entre varios
papeis velhos no Paço [...]. Pode ter algua serventia a algum Advogado [...]. Por isso vai entre
os livros do archivo da Relação, ou da livraria della.”

545 - DEMANDAS DE NATUREZA ECLESIÁSTICA
Demandas de natureza eclesiástica .− Lx.ª, Porto,..., [séc. XVIII] .− 1 fl. de índice inum. + 413 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [319 x 225 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna de papel. Contém as pastas de pergaminho originais.
Miscelânea de documentos acerca de vários assuntos: jurisdição secular, pecado mortal, doutrina,
etc.

546 - DEMANDAS DE NATUREZA ECLESIÁSTICA
Demandas de natureza eclesiástica .− Braga, Lisboa,..., [séc. XVIII] .− 1 fl. inum. com o título a lápis, em
letra posterior + 399 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [323 x 215 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna de papel. Contém as pastas de pergaminho originais.
Miscelânea de documentos relativos à Provedoria Geral da Mitra Primaz, à igreja de Braga, ao
Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens; contém ainda cartas, sentenças, informações várias,
etc.

547 - DEMANDAS DE NATUREZA ECLESIÁSTICA
Demandas de natureza eclesiástica .− [S.l., séc. XVIII] .− 710 fls. de texto nums. a lápis; 2º [321x 235 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. em inteira de pergaminho. Adquirido por A. Soromenho, bibliotecário da
Academia das Ciências de Lisboa, de acordo com a vinheta colada no verso da pasta superior.
Miscelânea de documentos jurídicos: epítome canónica e moral, petição dos Carmelitas
Descalços contra o Cabido, decretos, respostas, pareceres, declarações, autos, etc.

548 - DEMANDAS DE NATUREZA ECLESIÁSTICA
Demandas de natureza eclesiástica . − Braga, Lx.ª,... [séc. XVIII] .− 1 fl. de título inum. + 774 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [318 x 220 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna de papel. Contém as pastas originais de pergaminho. Letra do século
XVIII. Documentos outrora pertencentes ao herdeiro do Abade Marcelino Anacleto.
Miscelânea de documentos jurídicos: autos de apresentação, respostas, cartas, alegações,
representações, extractos, protestos de letras, requerimentos.

549 - ABU-ABDALLAH

(séc. XIV)

Viagens extensas e dilatadas do célebre árabe Abu-Abdallah, mais conhecido pelo nome de Ben-Batuta.
Tomo I / [por] Abu-Abdallah .− [S.l., séc. XIV] .− 8 fls. em branco inums. + 151 fls. de texto nums. a lápis +
6 fls. em branco inums. + 1 fl. inum. com o título escrito a lápis, em letra posterior; 4º [239 x 180 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. tipo escrínio em inteira de pele com ferros secos nas pastas. Medalhão de cor mais
clara no centro das pastas e na pala.

Este manuscrito e o seguinte são provavelmente a cópia do manuscrito de Mohammed Ben
Ahamad Ben Jazi Alcalabi Granatense (contemporâneo e amigo de Ben-Batuta), autor do
preâmbulo, conforme Frei José de Santo António Moura (1770-1840).
Provavelmente, estes manuscritos foram aqueles que Moura adquiriu em Fez, em 1797-1798, e
traduziu, tendo a tradução sido publicada com o título Viagens extensas e dilatadas do celebre
arabe Abu-Abdallah, mais conhecido pelo nome de Ben-Batuta. Lisboa: Typografia da
Academia, 1840, em dois tomos (cotas: ACL 12.78.7/1 e 12.78.7/2). O manuscrito da tradução
pertence também à Série Azul e tem a cota n.º 629 (cf. Inocêncio, IV, 241). Na Biblioteca da
Academia das Ciências de Lisboa existem ainda umas Voyages d’Ibn Battuta, obra anotada
pelo Dr. Abdelhadi Tazi, escrita em árabe, composta por cinco tomos e editada pela Académie
du Royaume du Maroc em 1997 (cota: ACL Avulso C 13942). Cf. manuscrito nº 1857 da Série
Azul.

550 - ABU-ABDALLAH

(séc. XIV)

Viagens extensas e dilatadas do célebre árabe Abu-Abdallah, mais conhecido pelo nome de Ben-Batuta.
Tomo II / [por] Abu-Abdallah .− [S.l., séc. XIV] .− 2 fls. inums. em branco + 125 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. inum. com o título escrito a lápis, em letra posterior; 4º [243 x 180 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. tipo escrínio em inteira de pele com ferros secos nas pastas. Medalhão de cor mais
clara no centro das pastas e na pala. Em mau estado de conservação. Falta a lombada.

551 - FEYDEAU, Matheus
Catecismo da Graça / [por] Mr. Matheus Feydeau; [trad. de] José Francisco de Borja .− [S.l., s.d.]; [tradução
de] Lisboa, 1801 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de prefação
do tradutor, nums. a lápis + 32 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 63 + 1 fl. de índice inum. + 1
fl. em branco inum.; 4º [238 x 177 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. de seda. Vinheta de Monsenhor Ferreira Gordo no verso da pasta superior.
Catecismo da autoria de Matheus Feydeau, Doutor da Sorbona, traduzido em português por José
Francisco de Borja, presbítero secular e bacharel formado em Cânones pela Universidade de
Coimbra.

552 - MOROGUES, Bigot de
WEINHOLTZ, Cristiano Frederico de (1733-1800?)
Ensaio da Aplicação das Forças Centrais dos Effeitos da Polvora de que se deduz hua theorica propria para
aperfeiçoar as differentes Bocas de Fogo / [por] Bigot de Morogues; [prólogo e tradução de] Christiano
Frederico de Weinholtz .− [S.l.], 1779 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. em branco
inums. + 3 fls. de prólogo do tradutor, nums. a lápis + 2 fls. em branco inums. + 3 fls. de “taboa”, nums. a
lápis, a romano + 1 fl. em branco inum. + 61 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 121 + 1 fl. em
branco inum. + 1 fl. inum. com 12 figuras, em estendido + 2 fls. em branco inums.; 4º [232 x 183 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. Exlibris do Marquês de Angeja.
Ensaio traduzido do francês para português por Cristiano Frederico de Weinholtz, cavaleiro
professo na Ordem de Cristo, fidalgo da casa de Sua Majestade, brigadeiro e coronel do
Regimento de Artilharia do Algarve.

553 - BROCHADO, José da Cunha

(1651-1733)

Cartas de Jozeph da Cu[nha] Brochado do anno de 1697 até 1700. Tomo I / [por] Joseph da Cunha Brochado
.− Paris, 1697-1700 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. inum. com o título a lápis, em letra posterior + 281 fls. de
texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [218 x 190 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. O título figura na
lombada.
Cartas de José da Cunha Brochado, enviado extraordinário em Paris, para D. Luís da Cunha,
Ministro de Portugal em Londres.

554 - BROCHADO, José da Cunha

(1651-1733)

Cartas de Jozeph da Cun[ha] Brochado do anno de 1701 e 1702. Tomo II / [por] Joseph da Cunha Brochado
.− Paris, 1701-1702 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. inum. com o título a lápis, em letra posterior + 365 fls. de
texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [221 x 190 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Em algumas cartas
nota-se ainda o corte das folhas a ouro. O título figura na lombada.
Cartas de José da Cunha Brochado, enviado extraordinário em Paris, para D. Luís da Cunha,
Ministro de Portugal em Londres.

555 - BROCHADO, José da Cunha

(1651-1733)

Cartas de J[ozeph] d[a] C[unha] B[rochado] desde o anno de 1714 até 1725. Tomo IV / [por] Joseph da
Cunha Brochado .− Londres, Paris, 1714-1715 .− 1 fl. inum. com o título a lápis, em letra posterior + 359 fls.
de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [221 x 190 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Em algumas cartas
nota-se ainda o corte das folhas a ouro. O título figura na lombada.
Correspondência dirigida a D. Luís da Cunha.

556 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1740)

Cartas Varias [para D. Luís da Cunha] / [por] Mendo de Foyos P.ra; Estevam de Foyos P.ra [et al.] .− Lisboa,
Coimbra, Londres,..., 1698-1703 .− 3 fls. em branco inums. + 336 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em
branco inums.; 4º [215 x 180 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
Cartas dirigidas a D. Luís da Cunha, enviado extraordinário na Corte de Londres.

557 - GERVÁSIO, Armando Francisco
Dissertação ácerca do Poder dos Diaconos na Administração do Sacramento da Penitencia / [por] D.
Armando Francisco Gervazio; [tradução de] Jose Francisco de Borja .− [S.l., s.d.]; [tradução de] Lisboa, 1798

.− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de advertência do tradutor, nums. a lápis a romano +
90 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 179 + 3 fls. em branco inums.; 4º [216 x 174 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Vinheta do Monsenhor
Ferreira Gordo.
Obra escrita em francês por Armando Francisco Gervásio, Abade da Trapa, e traduzida por
José Francisco de Borja, presbítero secular e bacharel formado em Cânones pela Universidade
de Coimbra.

558 - BAPTISTA, Manuel Dias

(séc. XVIII)

Memoria sobre a Descripção Fysica, e Economica de huma parte da Comarca de Coimbra e varias
observações sobre o estado da Povoação, da Agricultura das Artes mechanicas, da Industria, e do Commercio
/ [por] Manoel Dias Baptista .− [S.l., s.d.] .− 83 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto e um índice + 1
fl. em branco inum. + 7 cartas em estendido, nums. a romano, a lápis, entre os fls. 70 e 71; 4º [222 x 174
mm].
BROCHURA [Original]. Brochado em papel comum. Inclui sete cartas mineralógicas e topográficas. O
índice que se encontra no final deste manuscrito contém uma listagem de outras memórias, sendo a presente
obra a que figura em último lugar.
Esta memória foi apresentada a um concurso da Academia Real das Ciências de Lisboa e
premiada em assembleia pública de Julho de 1783. Foi publicada com o título Ensaio de huma
descripção, fisica, e economica de Coimbra, e seus arredores e inserida nas Memórias
económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, para o adiantamento da agricultura,
das artes, e da industria em Portugal, e suas conquistas. Lisboa: Academia Real das Sciencias.
Tomo I (1789), p. 254-298 (cota: ACL 12.88.1/1). Foi também inserida nas Memórias
económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, 1789-1815. Lisboa: Banco de Portugal.
Tomo I (1990), p. 195-224 (cota: ACL Avulso C 10 007/I).

559 - DUGUET, Mr.
Dissertação sobre o Costume da Igreja de suprir os Exorcismos depois do Baptismo quando a necessidade
obrigou a omitilos / [por] Mr. Duguet; [tradução de] Joze Francisco de Borja .− [S.l., s.d.]; [tradução de]
Lisboa, 1805 .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de dedicatória do tradutor, nums. a romano de I a V + 91 fls. de
texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 181 + 1 fl. em branco inum.; 4º [216 x 153 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Ferros a ouro na lombada. Pastas de papel. Vinheta do
Monsenhor Ferreira Gordo no verso da pasta superior.
Tradução de José Francisco de Borja, presbítero secular e bacharel formado em Cânones pela
Universidade de Coimbra. Introdução do tradutor com dedicatória aos seus amigos e
condiscípulos empregados no Ministério Paroquial.

560 - BAYER, Francisco Perez
Reg[ine] Bibliothecæ Escurialensis Manuscriptorum Codicum Latinorum et Hispanorum Catalogus / [por]
Francisco Perez Bayer; [copiado por Monsenhor Ferreira Gordo] .- [S.l.], 1762 .- 1 fl. em branco inum. + 1
fl. de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de texto inum. + 125 fls. de texto nums. a tinta e a lápis + 13
fls. em branco inums.; 4º [221 x 160 mm].

BROCHURA [Cópia] Brochado. Letra de Monsenhor Ferreira Gordo.
Extracto dos manuscritos do Mosteiro de S. Lourenço do Escorial. Composto por ordem de
Carlos III.

561 - CORTE REAL, Diogo de Mendonça

(1658-1736)

Cartas Particulares de Diogo de M[endonça Corte Real], Secret[ário] de Est[ado], do anno de 1697 ate 1699.
Tomo I / [por] Diogo de Mendonça Corte Real .- Madrid, 1697-1699 .- 1 fl. inum. com o título escrito a
lápis, em letra posterior + 2 fls. em branco inums. + 203 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º
[212 x 169 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada. O título figura na lombada.
Cartas de Diogo de Mendonça Corte Real, depois Secretário de Estado, dirigidas a D. Luís da
Cunha, Enviado Extraordinário na Corte de Londres.
562 - SANTOS, António Ribeiro dos
(1745-1818)
CORAÇÃO DE JESUS, Frei José do
(?-1795)
Poezias do D.or Ribeiro e de Almeno / [por] Antonio Ribeiro [dos Santos]; Almeno [Fr. José do Coração de
Jesus] .- Lisboa, 1798-1799 .- 1 fl. em branco inum. + 189 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco
inums.; 4º [217 x 150 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Vinheta do Monsenhor
Ferreira Gordo. O título figura na lombada.
Contém:
1 - Notas ao Plano do Novo Código de Direito Publico de Portugal, do D.or Paschoal Jozé de
Mello, apprezentadas na Junta de Revisão / [por] D.or Antonio Ribeiro dos Sanctos .− [S.l.],
1789 .− Fls. 1-75.
2 - [Carta acerca da obra Doze Conclusoens ou Disputas de Actibus Humanis, do Mestre Frei
Ricardo da Anunciação, religioso da Ordem de S. Francisco na cidade do Porto] / [por]
Antonio Ribeiro dos Santos .- Lx.ª, 18-06-1798 .− Fls. 78-88.
3 – [Odes e sonetos] / [por António Ribeiro dos Santos] .− [S.l.], [cópia de] 13-02-1799 .− Fls.
91-129.
4 - Odes de Almeno / [por] Fr. José do Coração de Jesú .− Fls. 133-189.

563 - PROCESSO VERBAL DE QUE É REU ROBERTO MACDONALL
Proceso verbal de que hê Rêo Roberto Macdonall / [S.a.] .- Lisboa, 1778 .- 1 fl. em branco inum. + 130 fls.
de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [215 x 169 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel. Ex-libris do Marquês de Angeja.
Processo e sentença, em Conselho de Guerra, contra o Coronel de Mar Roberto Macdonall.
Cf. manuscrito n.º 630 da Série Azul.

564 - PAPÉIS VELHOS
Papeis velhos colegidos por um livreiro de Coimbra / [S.a.] .- [S.l., séc. XVIII] .- 1 fl. em branco inum. +
275 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [213 x 157 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. feita em 1765 por um livreiro de Coimbra, em inteira de pele manchada com
ferros a ouro na lombada.
Contém:
1 – Emtremes do Almotaçée Reto .− [S.l., s.d.] .− Fls. 5-13.
2 – Entremes de hum Almotacel borracho .− [S.l., s.d.] .− Fls. 14-17.
3 – Baile do camzinho .− [S.l., s.d.] .− Fls. 18-21.
4 – Entremes de Bras .− [S.l., s.d.] .− Fls. 22-26.
5 - Emtremes do chão falhão .− [S.l., s.d.] .− Fls. 27-36.
6 - Entremes Famozo do soldado . − [S.l., s.d.] .− Fls. 37-43.
7 - Emtremes do am.te servidor .− [S.l., s.d.] .− Fls. 43-46.
8 - Entremes do giraldo .− [S.l., s.d.] .− Fls. 47-56.
9 - Entremes rediculo dos sebastianistas .− [S.l., s.d.] .− Fls. 57-64.
10 - Emtremes do Bugalho .− [S.l., s.d.] .− Fls. 65-71.
11 - Entremes dos zenganos .− [S.l., s.d.] .− Fls. 72-79.
12 - Emtremes do Fr. de Santiago .− [S.l., s.d.] .− Fls. 80-86.
13 - Emtremes do Morgado do Cento .− [S.l., s.d.] .− Fls. 87-93.
14 – Emtremez do barb[eiro] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 94-100.
15 – Entremes do letrado .− [S.l., s.d.] .− Fls. 101-119.
16 – Entremes dos soldados destros .− [S.l., s.d.] .− Fls. 120-123.
17 – Parvoiçes em tom de Entremes .− [S.l., s.d.] .− Fls. 124-127.
18 – Entremes dos çiumes .− [S.l., s.d.] .− Fls. 128-133.
19 – Emtremes de dois namorados .− [S.l., s.d.] .− Fls. 134-144.
20 – Em obzequio de hua Abb.ª de certo conv.to .− [S.l., s.d.] .− Fls. 145-150.
21 – Emtremes da verdura .− [S.l., s.d.] .− Fls. 151-165.
22 – Loa do silencio .− [S.l., s.d.] .− Fls. 166-172.
23 – Entremes Redicullo do entrudo .− [S.l., s.d.] .− Fls. 173-181.
24 – Emtremes Comico do estud.e namorado feyto p.ª se reprezentar nas festas que se fizerão
em [...] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 182-188.
25 – Entremez dos ceguos enguanados .− [S.l., s.d.] .− Fls. 189-194.
26 – A Sam João Baptista .− [S.l.], 1753 .− Fls. 195-211.
27 – Loa a S. João Baptista .− [S.l., s.d.] .− Fls. 212-219.
28 – Coloquio Al Nino Dios .− [S.l., s.d.] .− Fls. 220-223.
29 – Reprezentasão p.ª a noite do Natal .− [S.l., s.d.] .− Fls. 224-225.
30 – Reprezentasão ao Menino D[eus] na noite de Natal por huma minina Perpetua do
convento do Tojal .− [S.l., s.d.] .− Fls. 226-227.
31 – Dialogo Pastoril p.ª a festividade do Natal .− [S.l.], 1759 .− Fls. 228-233.
32 – Loa p.ª el nacimento .− .− Fls. 235-242.
33 – Entremes do donato .− .− Fls. 242-259.
34 – Dansa da [chorsa] .− .− Fls. 260-275.

565 - DISSERTAÇÃO SOBRE OS MÉTODOS DE ACHAR A LONGITUDE NO MAR E
ESPECIALMENTE SOBRE OS RELÓGIOS MARINHOS

Dissertação sobre os methodos de achar a Longitude no Mar, e especialmente sobre os Relogios Marinhos;
acompanhada da Invenção e descripção de huma nova maquina m.to simples, de pouco custo, e de uso muito
facil, com a qual se consegue evitar inteiramente as irregularidades, do movimento dos ditos relogios, que
procedem das variedades de temperatura; por cujo meio se deve fazer muito mais geral para marcar a
Longitude o uso dos relogios, podendo ser sua construção muito mais simples, mais segura, e muito menos
dispendiosa do que a dos que actualmente se praticão para este fim / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. em branco
inums. + 17 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 34 + 1 desenho inum., em estendido + 4 fls. em
branco inums.; 4º [215 x 170 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel de fantasia.
566 - SÁ, Manuel José Maria da Costa e

(1791-1843)

Novos Additamentos ao Indice Chronologico Remissivo da Legislação Portugueza posterior á publicação do
Codigo Filippino / [por] Manoel José Maria da Costa e Sá .- [S.l.], 1815 .- 1 fl. em branco inum. + 120 fls.
de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [218 x 170 mm].
BROCHURA [Original]. Pastas de papel de fantasia.
Aditamentos aos quatro volumes da segunda impressão (de 1807) da obra de João Pedro
Ribeiro, Indice chronologico remissivo da legislação portuguesa, posterior à publicação do
Codigo Filippino. Lisboa: Academia Real das Ciências de Lisboa, 1805-1826 (cota: ACL
12.94.31). Foi devido a este trabalho que o autor foi admitido na Academia Real das Ciências
de Lisboa em 1815, aos 24 anos de idade.

567 - GOUVEIA, Alexandre de

(1751-1808)

Relação da Entrada, e Progressos do Christianismo na Peninsula da Corea desde o Anno de 1784 ate o de
1797 / [por] Fr. Alexandre Bispo de Pequim .- Pequim, 1798 .- 3 fls. em branco inums. + 10 fls. de texto
nums. a tinta, a romano, frente e verso, de I a XX + 30 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 60 + 2
fls. em branco nums. a tinta, frente e verso, de 61 a 64 + 1 fl. em branco inum.; 4º [217 x 167 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel de fantasia já muito gasto. Vinheta do
Monsenhor Ferreira Gordo no verso da pasta superior.
Relação sobre o estado do cristianismo na Península da Coreia dirigida ao Bispo titular de
Calandra (Chipre), vigário apostólico numa das missões de propaganda naquele império.
Publicado com o título Carta do Ex.mo e Rev.mo Bispo de Pekin ao Ill.mo e Rev.mo Bispo de
Calandro, sobre a introdução e progresso do Christianismo na peninsula da Corêa desde 1784
até 1797. Lisboa: Off. de João Rodrigues Neves, 1808 (cf. Inocêncio, I, 32; VIII, 30).

568 - ANGEJA, Marquês de
[Ofícios sobre assuntos militares do Inspector Geral João d’Ordaz e Queiroz, Conde de Golts e Conde de
Aveiras para o Marquez de Angeja D. Pedro de Noronha. 1801-1802] / [por] João d’Ordaz e Queiroz; Conde
de Golts; Conde de Aveiras .- Torres Novas,..., 12-10-1801 a 2-08-1802 .- 1 fl. de título escrito inum. + 31
fls. de texto nums. a lápis + 12 fls. em branco inums.; 4º [216 x 165 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de papel de fantasia. O título figura no primeiro fl., a lápis e em letra
posterior.

569 - DICIONÁRIO DA LÍNGUA FALADA POR ÍNDIOS DO BRASIL
Dicionario da lingua falada por índios do Brasil contendo no fim varios textos principalmente do catecismo
escrito na mesma língua / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. inum. com o título escrito a lápis, em letra posterior + 3
fls. em branco inums. + 109 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [215 x 153 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. em inteira de pergaminho. Texto a duas colunas. O título referido está na folha de
guarda, a lápis e em letra posterior.
A partir do fl. 101, alguns textos de catecismo.

570 - MEMÓRIA SOBRE BALÍSTICA
Memoria [sobre balística] para o Concurso e Assembleia publica de Julho de 1782 / [S.a.] .- [S.l.], 1782 .- 2
fls. em branco inums. + 10 fls. de texto nums. a lápis, a romano, frente e verso, de I a X, incluindo o rosto, o
prólogo e o índice + 115 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso, de 1 a 229 + 1 fl. em branco inum. + 9
estampas com 30 figuras, em estendido, nums. a tinta, a romano; 4º [214 x 164 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. em inteira de pergaminho.
Memória apresentada ao concurso da Academia das Ciências de Lisboa de Julho de 1782, acerca
da determinação da “lei do Movimento dos Corpos Projectos por hum Meio Rezistente; de fórma
que possão deduzir-se Regras faceis para a practica da Ballistica”.

571 - ALMEIDA, Nicolau Tolentino de

(1740-1811)

Obras Poeticas / [por] Nicolao Tolentino de Almeida .- [S.l., s.d.]; [copiado em] Lisboa, 1800 .- 4 fls. em
branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 158 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 315 + 4 fls. em
branco inums. + 1 fl. de índice inum. e solto; 4º [212 x 155 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. O segundo fl. de texto
está rasgado, faltando-lhe o canto superior direito. Vinheta do Monsenhor Ferreira Gordo.
Colectânea de textos literários, muitos deles copiados do original do autor: sonetos, décimas,
oitavas, cartas, etc.

572 - SENTENTIA LUSITANAE INQUISITIONIS
1 - Sententia Lusitanae Inquisitionis Adversus Gabrielem Malagridam ejusque errores / [S.a.] .- Olisipone,
1762 .- p. 1-27; 4º [203 x 169 mm].
2 - [Correspondência entre os oratorianos P.e António Pereira de Figueiredo e Fr. Aleixo, Bispo de Miranda] /
[por] P.e António Pereira de Figueiredo; Fr. Aleixo, Bispo de Miranda .- Bragança, Lisboa, 1766-1767 .3 cartas: p. 28-34. ; 4º [203 x 169 mm].
3 - Commentario Latino e Portuguez sobre o Terremoto e Incendio de Lisboa [de 1755] / [S.a.] .- [S.l., s.d.]
.- p. 38-76. ; 4º [203 x 169 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Pastas de papel
de fantasia. Vinheta do Monsenhor Ferreira Gordo. Na lombada, um rótulo incompleto, com ferros a ouro,
onde apenas é possível ler “PER OPUS MSS”.

573 - MADEIRA, Luís

(1715-1803)

Panegyrico feito em applauzo do Rectissimo, e feliz Governo do Serenissimo Senhor Dom João Principe do
Brazil, e varios Discursos, feitos às Muito Augustas, e Fidelissimas Magestades, e aos Serenissimos Principes
de Portugal / [por] Luis Madeira .- Évora, 1777 .- 39 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. (n.º 40) em branco,
num. a tinta; 4º [212 x 155 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada e nas pastas. No centro das
pastas, a ouro, as armas reais. Corte das folhas também a ouro. Vinheta do Monsenhor Ferreira Gordo.
Panegírico em honra de D. João V, e vários discursos, epigramas e sonetos feitos em honra de D.
Carlota Joaquina, D. Maria Teresa, Princesa da Beira, D. Maria I, D. Pedro III, D. José e outros
membros da família real. O autor era professor régio de língua latina na cidade de Évora.
Assinado. Textos em português e latim.

574 - BORJA, José Francisco de
Elementos da Geographia-Mathematica e Politica / [por] Joze Francisco de Borja .- [S.l., s.d.] .-1 fl. em
branco inum. + 82 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 161 + 3 desenhos nums. a tinta, em
estendido + 1 fl. de índice inum. + 5 fls. em branco inums.; 4º [213 x 155 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. em inteira de papel de fantasia. Vinheta do Monsenhor Ferreira Gordo. No final, em
estendido, os desenhos de três rosas dos ventos.
Obra sobre geografia, ciência que o autor considera das mais necessárias para os conhecimentos
humanos, segundo o que escreveu na sua “instrucção previa”.

575 - VIRGÍLIO MARO, Públio

(70 a.C.-19 a.C.)

[Geórgicas] / [por Públio Virgílio Maran]; [tradução de] Ant.º Joze [Osório] de Pina Leitão .- [S.l., s.d.] .- 2
fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de advertência inum. + 264 fls. de texto nums. a tinta e a
lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [211 x 166 mm].
CÓDICE [Tradução original]. Cartonado. Lombada de papel. Pastas de cartão forrado com papel azul.
Tradução autógrafa dos livros I, II e III das Geórgicas de Virgílio, com notas e advertências do
tradutor, que assina no fl. 133. O Livro II foi premiado pela Academia das Ciências de Lisboa
em sessão pública de 12-05-1790 (cf. Inocêncio, I, 174).

576 - SCHAUMBURG-LIPPE-BUCKEBURG, Guilherme, Conde de

(1724-?)

Regulamento para o Exercicio, e Disciplina dos Regimentos de Infantaria dos Exercitos de Sua Magestade
Fidelissima / [por] Conde Reinante de Schaumbourg Lippe .- [S.l.], 1763 .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de
rosto inum. + 1 fl. de índice inum. + 1 fl. em branco inum. + 117 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de
1 a 233; 4º [208 x 161 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
O autor, conde soberano de Schaumburg, conhecido em Portugal por “Conde de Lippe”, foi
marechal-general do exército português e comandante das forças anglo-portuguesas na campanha

de 1762 contra espanhóis e franceses, no último ano da Guerra dos Sete Anos. Tem a indicação
de ter sido impresso na Secretaria de Estado.

577 - NATALI, Martinho
Sentimentos de hum Catholico sobre a Predestinação dos Santos Illustrados com Varias Notas, e Publicados
para utilidade comum dos Fieis / [por] Martinho Natali; [traduzido do italiano por] Joze Francisco de Borja .[Itália], 1782; [tradução datada de] Lisboa, 1801 .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. de
texto inums. + 1 fl. em branco inum. + 91 fls. de texto nums. frente e verso, de 1 a 182, incluindo o índice + 2
fls. em branco inums.; 4º [210 x 153 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Vinheta de Monsenhor
Ferreira Gordo no verso da pasta superior.
Tradução do Tratado Dogmatico da Predestinação dos Santos, obra que havia sido publicada
em italiano em 1782 (de acordo com a nota do tradutor), da autoria de Martinho Natali,
professor de Teologia na Universidade de Pavia.

578 - CARTAS PORTUGUESAS DA SECRETARIA DE ESTADO
Cart[as] Port[uguesas] da Secret[aria] de Estado. T. III / [pelo Rei D. João V] .- Lisboa,..., 1736-1749 .- 1 fl.
em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 18 + 5 fls. de
índice inums. + 1 fl. em branco inum. + 263 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, frente e verso, de 19 a 544 +
7 fls. em branco inums.; 4º [204 x 150 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. O título figura na
lombada.
Contém as “Cartas de Suas Magestades em Portugal para varios Principes. Desde o Mez de
Outubro de 1736”, acerca dos mais diversos assuntos (casamentos, nascimentos, pêsames,
felicitações, agradecimentos, etc.), dirigidas ao Imperador Carlos VI, ao Duque de Parma, ao
Grão-Duque da Toscânia, ao Rei de Nápoles, ao Papa Clemente XII e a outras pessoas.
No final (p. 523-544), formulários que incluem a cópia de três cartas: uma do Imperador
Leopoldo, outra do Imperador José, e outra do Imperador Carlos VI, datadas de Viena, de 1700,
1708 e 1737, respectivamente.

579 - CARTAS LATINAS DA SECRETARIA DE ESTADO
Cartas Lat[inas] da Secret[aria] de Estado. T. I / [por Rei D. João V] .- [Lisboa], 1723-1750 .- 2 fls. em
branco inums. + 2 fls. de título inums. + 37 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de
título inum. + 316 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, frente e verso, de 1 a 632 + 3 fls. em branco inums.; 4º
[204 x 150 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. O título figura na
lombada.
“Cartas Latinas escritas a varios Principes pella Secretaria de Estado, por D. Luis Caetano de
Lima. C. R. Desde o Mez de Janeiro de 1723 até o Mez de Julho de 1750”. Contém:
1 – Formulario das Cartas Latinas Del-Rey nosso S.or D. João Vº. Tirado do Livro do Registro
as Secretaria de Estado, por D. Luis Caetano de Lima. C. R. desde o Anno de 1723 .− Fls.
1-10.

2 – Formulario das Cartas Latinas da Rainha N.ª Sra. Tirado do Livro do Registro da Secretaria
de Estado por D. Luis Caetano de Lima no anno de 1723 .− Fls. 13-19.
3 – Observaçoens sobre alguas ciscunstancias das Cartas Latinas, sobre os Tratamentos,
Ditados, Sobrefirmas, e Firmas, com as alterações feitas nesta materia .− Fls. 21-37.
4 – Cartas Latinas escritas a varios Principes pella Secretaria de Estado, por D. Luis Caetano de
Lima, desde o Mez de Janeiro de 1723.

580 - CARTAS VÁRIAS DA SECRETARIA DE ESTADO
Cartas Var[ias] da Secret[aria] de Estado. T. IV / [por vários correspondentes] .- [Vários locais], 1723-1748
.- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 316 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º
[203 x 153 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. O título figura na
lombada.
Contém:
1 – Cartas Latinas de varios Principes para Suas Magestades, recebidas na Secretaria de Estado
desde o principio do Anno de 1723 .− Fls. 1-157.
2 – Cartas Italianas de alguns Principes para Suas Magestades, recebidas na Secretaria de
Estado desde o principio do Anno de 1723 . Fls. 159-234.
3 – Cartas em Hollandez, para sua Magestade, recebidas na Secretaria de Estado, a que se
escreve em Lingua Portugueza .− Fls. 241-245.
4 – Cartas de Suas Magestades para alguns Principes, escritas em diversos tempos, que podem
servir de Formulario para Cartas semelhantes. Reg. da Secret. .− Fls. 249-258.
5 – Collecção de varias Plenipotencias, Cartas Credenciaes, e Recredenciaes, Passaportes, e
outros papeis, que pódem servir de Formulario .− Fls. 259-306.
6 – Cartas e outros Papeis feitos na Lingua Latina, que ou se não mandárão, ou forão traduzidos
em outra Lingua .− Fls. 315-316.
581 - POESIAS VÁRIAS
Poezi[as] Varias / [por] D. Thomas de Noronha; João Galvão; Francisco de Vasconcelos; Palma; Antonio
Teles; D.or Manoel Pin.ro Arnaud; Doutor Antonio Barbosa Bacelar; D.or Andre Roiz de Matos; Manoel
Ferreira Leal; Carlos Correa da Silva; Conde de Salinas; Vasco Murinho; Fernão de Sampaio; Fernão Correa
de Lacerda; Estevão Roiz; Antonio Gomes de Oliv.ra; Fernão Roiz Lobo; Antonio Rebelo de Brito; Manoel
Ponce de Leon; Francisco Nunes de Avila; Jorge de Araujo; Diogo de Souza; Conde de V.ª Mediana; Diogo
de Souza Ferraz; Duque de Ossuna; Juan de España; D. Fr.co de Melo; Fran.co de Saá e Menezes; Conde de
Portalegre .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. em branco inums. + 158 fls. de texto nums. + 1 fl. em branco inum.; 4º [203
x 150 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Vinheta de Monsenhor
Ferreira Gordo.

Colectânea de 316 sonetos, alguns de autor não identificado, acerca do amor, da formosura das
damas, da morte de certas pessoas, etc.

582 - COLECÇÃO DE CORTES
Collecção de Cortes nº 17 [e n.º 18]. Tomo 10 .- Lisboa, 1163-1673; [cópia não datada] .- 1 fl. em branco
inum. + 1 fl. inum. de título + 112 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 223 + 1 fl. de título inum.
(Collecção de Cortes nº 18) + 147 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum. + 30 fls. de catálogo
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [340 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado. Texto com
emendas.
Colecção n.º 17 (primeiros 112 fls.) e colecção n.º 18 das actas das cortes e outras cópias
existentes no Cartório da Fazenda da Universidade, desde o princípio da monarquia: decretos,
estatutos, regimentos, cartas régias, relatórios, etc. No final, um catalogo de documentos do
tomo 8º da Collecção Academica. Cf. manuscritos n.º 405 e seguintes da Série Azul.

583 - COLECÇÃO DE CORTES
Collecção de Cortes nº 11. Tomo XI .- Lisboa, 1562-1674; [cópia não datada] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl.
inum. de título + 412 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [340 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Colecção de actas das cortes de Lisboa, Évora, Almeirim e Tomar. Contém ainda cópias de
avisos, de patentes de mercês, graças e privilégios concedidos por D. Filipe I, Rei de Portugal,
de consultas da Junta do Comércio, etc. (cf. manuscritos da Série Azul n.º 405 e seguintes)

584 - DOCUMENTOS HISTÓRICOS DOS SÉCULOS XI-XV
[Documentos históricos dos séculos XI-XV] .- [Cópia não datada] .- 1 fl. inum. + 227 fls. de texto nums. a
tinta, frente e verso, de 1 a 454 + 1 fl. em branco inum.; 2º [346 x 222 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Colectânea de documentos diversos (sentenças, licenças, cartas de excomunhão, cartas de
confirmação, doações, etc.) pertencentes aos cartórios do Mosteiro de S. Bento de Ave Maria do
Porto, da Colegiada de S. Cristóvão de Coimbra, do Mosteiro de Pombeiro, do Mosteiro de Paço
de Sousa, da Fazenda da Universidade, do Mosteiro de Refoios de Lima, do Mosteiro de Arnóia,
do Mosteiro de Refoios de Basto, do Mosteiro de Pendorada e do Mosteiro de Santo Tirso. De
acordo com a anotação a lápis constante do primeiro fl., este códice contém “copias mandadas
tirar por João Pedro Ribeiro e por ele revistas, por conta da Academia”. Texto com emendas e
notas marginais. Em português, espanhol e latim.

585 - DOCUMENTOS HISTÓRICOS DOS SÉCULOS X-XVII
[Documentos históricos dos séculos X-XVII] .- [Cópia não datada] .- 1 fl. inum. + 1 fl. em branco inum. +
144 fls. de texto nums. a tinta e a lápis + 1 fl. inum. de título (Collecção de Cortes nº 16) + 84 fls. de texto
nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 146 + 5 fls. em branco inums.; 2º [319 x 220 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos em papel branco. Pastas em papel manchado.
Colectânea de documentos pertencentes aos cartórios de várias instituições como a Sé de Viseu,
Mosteiro de Arouca, Mosteiro da Pendurada, Igreja de S. Vicente de Sousa e outras: contratos,
bulas, testamentos, cartas de venda, doações, etc., contendo ainda o Livro dos Testamentos de
Lorvão, Extratado, e Resumido do seu Original, com algumas piquenas Notas, e Remissoens;
para uso da Real Academia das Sciencias de Lisboa e a Colecção de Cortes nº 16, estando o
último documento datado de 1686. De acordo com a anotação a lápis constante do primeiro fl.,
este códice contém “extractos e copias de documentos de varios cartorios, feitos por Fr.
Joaquim de St.ª Rosa de Viterbo, João Pedro Ribeiro e outro, por conta da Academia”. Texto
com emendas e notas marginais. Em português e latim.

586 - CANCIONEIRO DA AJUDA
Cancioneiro da Ajuda / [S.a.] .- [S.l., s.d.]; [cópia dos finais do séc. XIX?] .- 1 fl. de texto num. a tinta + 159
fls. soltos nums a lápis, de 1 a 159; in fl. [429 x 309 mm].
MAÇO [Cópia]. Fls. soltos dentro de uma pasta de cartão atada com fitas, forrada com papel de fantasia e
com lombada e cantos de pele.

587 - LIVRO DOS UNIFORMES DE QUE USAM OS REGIMENTOS DE INFANTARIA E
CAVALARIA DESTE REINO
Livro dos Uniformes de que uzão os Regimentos de Infantaria e Cavallaria deste Reyno; Em o qual se
declarão os seos respetivos comendantes em o 1º de Janeiro do prezente anno de 1777 / [S.a.] .- [S.l.], 1777
.- 94 fls. nums. a lápis, incluindo o rosto + 3 fls. em branco inums.; in fl. [419 x 266 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada e nas pastas. Corte das folhas a ouro.
Em mau estado de conservação. Pertenceu ao Arsenal Real do Exército. No verso da pasta superior, uma nota
assinada por Cristóvão Aires, datada de Lisboa, 8-07-1907: “Achado neste estado”.

588 - MEMÓRIA DAS ARMADAS
Memoria das armadas que de Portugal pasaram ha Índia e esta primeira e ha com que Vasco da Gama partio
ao descobrimento dela por mandado de El Rei Dom Manuel no segumdo anno de seu reinado e no do
nacimento de Xpo de 1497 / [S.a.] .- [S.l., séc. XVI?] .- 4 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 39
fls. pintados a aguarela, nums. a tinta, com erro de numeração + 4 fls. em branco inums.; in fl. [417 x 276
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com o título a dourado na lombada.
Existe edição fac-similada, editada pela Academia das Ciências de Lisboa em 1979. Cf.
manuscrito n.º 312 da Série Azul.

589 - RELAÇÃO DOS SUCESSOS DA GUERRA DE 1702
Relação dos succesos da guerra de 1702. 1ie Partie / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 4 fls. de
texto nums. a lápis + 354 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso, de 1 a 709 + 1 fl. em branco inum.; in fl.
[385 x 250 mm].

CÓDICE [Rascunho]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas.
Em mau estado de conservação. O título figura na lombada.
“Traducção e Paraphrasi dos Tratados de Paz e Comercio celebrados em Utrecht, Bade e
Anvers”. Dedicado a D. Nuno da Cunha, cardeal e inquisidor geral, membro do Conselho de
Estado de Sua Majestade. Cf. manuscrito nº 124 da Série Azul.

590 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Correspondência original dirigida a D. Luiz da Cunha por Diogo de Mendonça Corte Real, Cardeal Mota e
outros / [por] Diogo de Mendonça Corte Real; Cardeal Mota; Cardeal de Sousa [et al.] .- Lisboa, Pequim,
Roma,..., 1697-1707 .- 1 fl. inum. com o título a lápis, em letra posterior + 2 fls. em branco inums. + 290 fls.
de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; in fl. [380 x 248 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Fls. de várias
dimensões e tipos de papel. O título figura no primeiro fl., a lápis e em letra posterior.
Correspondência dirigida a D. Luís da Cunha, ministro de Portugal em Londres.

591 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Correspondência original dirigida a D. Luiz da Cunha por Diogo de Mendonça Corte Real, Cardeal Mota e
outros individuos franceses / [por] Diogo de Mendonça Corte Real, Cardeal Mota [et al.] .- Lisboa, Roma,
Pequim,..., 1721-1737 .- 1 fl. inum. com o título a lápis, em letra posterior + 390 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; in fl. [381 x 243 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. Fls.
de várias dimensões e tipos de papel. O título figura no primeiro fl., a lápis e em letra posterior.
Contém listas de livros e de outros objectos, apontamentos vários, descrições, memórias, etc.

592 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

[Correspondência dirigida a D. Luiz da Cunha] / [por] Diogo de Mendonça Corte Real; Cardeal Mota;
[Cardeal] Dubois [et al.] .- Lisboa, Paris,..., 1703-1740 .- 1 fl. inum. com o título a lápis, em letra posterior +
408 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; in fl. [376 x 250 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas
pastas.
Contém lista de cópias de tratados, declarações, certidões, instruções, etc.
593 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Fragmentos para a traducção do tratado do Duque de Saboia feito em Wtrecht / [por D. Luís da Cunha] .[S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 206 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; in fl. [374 x
250 mm].
CÓDICE [Rascunhos]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas.

Contém o Breve e Geral Descripção das Sete Provincias Unidas do Pais Baixo, “abreviada
noticia da forma com q as sete Provincias do Pais Baixo sacud.rão a jugo de Espanha e
conseguirão a sua liberdade independencia e soberania” (fls. 3-23), a que se seguem alguns
rascunhos de cartas e apontamentos. Nos fls. 109-133, o rascunho da Introducçao ao Tratado
de Paz celebrado na cidade de Utrechet, aos 11 de Abril de 1713, entre Sua Magestade Luis
XIV e os Estados Geraes das Provincias Unidas dos Paizes Baxos, seguida da tradução
portuguesa do referido tratado. No final, rascunhos de apontamentos e anotações aos artigos do
tratado.

594 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Varios papeis sem ordem que respeitu o publico / [por vários autores] .− Paris, Haia, 1713-1740 .− 1 fl. em
branco inum. + 350 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum. + 8 fls. impressos soltos inums; in fl.
[392 x 268 mm].
CÓDICE [Cópias]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. Fls.
de diversas dimensões e tipos de papel, alguns com corte a ouro. O título figura na lombada.
Cópias de documentos pertencentes a D. Luís da Cunha. Contém documentos de diplomacia
europeia: convenção entre a Espanha e a Grã-Bretanha, realizada em 1739; carta circular aos
ministros enviados para as cortes estrangeiras; declaração de guerra da Grã-Bretanha contra a
Espanha, de 1739; extractos de registo das resoluções dos Estados Gerais dos Províncias
Unidas dos Países Baixos; cópias de cartas; memórias; listas de navios franceses e ingleses;
decretos, etc. No final, dois exemplares soltos da Gazette de Cologne, de 4-06-1748 e 30-081748, e um texto impresso datado de 6-05-1735.

595 - CUNHA, D. Luís da

(1642-1749)

Supplemento, das memorias da paz de Utrecht offerecido ao S.r Infante Dom Manoel por D. Luis da Cunha
Embaixador Extraordinario de Sua Magestade na corte da Gram Bretanha / [por] D. Luis da Cunha .− [S.l.],
1716 .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. em pergaminho + 2 fls. em branco inums. + 2 fls.
inums. de dedicatória + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. inum. em pergaminho com uma gravura representando
as negociações do tratado + 1 fl. em branco inum. + 269 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 538,
terminando o texto com um pequeno desenho + 3 fls. em branco inums.; in fl. [370 x 235 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele com motivos a ouro nas pastas e na lombada. Corte das folhas a
ouro. Contém rosto e gravura iluminados, em pergaminho. A seguir ao rosto, encontram-se vestígios de aí ter
existido uma gravura iluminada, entre dois fls. de papel, que deveria, talvez, conter o retrato do Infante D.
Manuel.
Contém a negociação secreta entre França e Inglaterra, conforme os documentos que depois se
descobriram e que foram traduzidos por D. Luís da Cunha.

596 - CORRESPONDÊNCIAS E ORDENS
Correspondencias e ordens / [por vários correspondentes] .− [Quartéis generais do Grilo e de Abrantes, 2103-1801 a 23-07-1801; cópia não datada] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 140 fls. nums. a
tinta e rubricados, sendo os primeiros 91 de texto e os restantes em branco; in fl. [373 x 240 mm].
CÓDICE [Copiador original]. Enc. em inteira de pele com ferros secos na lombada e nas pastas. Todos os fls.
foram numerados e rubricados por Francisco de Borja Garção Stockler.

597 - SOUSA, Manuel de

(1737-?)

Rellação da solemnidade com o que o Povo de Lisboa celebrou a Inauguração da Estatua Equestre d’El Rey
D. Joze Primeiro a que precede hum succinto Elogio das principaes acçoens deste Monarca / [por] Capitão
Manoel de Souza .− [S.l., s.d.] .−1 fl. em branco inum. + 1 fl. inum. de rosto + 59 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; in fl. [370 x 238 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
Mandado copiar do original pelo Dr. António Ribeiro.

598 - BLEERING
Profil Risse Von dem Rammelsberger Gruben Baue / [por] Bleering .− Gosbar, 1804 .− 4 fls. de texto, soltos
e inums. + 11 mapas nums. a tinta, sendo dois em estendido + 4 fls. de texto soltos inums.; in fl. [366 x 269
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de papel de fantasia. Na pasta superior, um rótulo de papel com o título.
Plantas topográficas das minas dos montes Rammels. Contém uma carta do autor. Este
manuscrito está relacionado com o manuscrito n.º 1062 da Série Azul.

599 - REGISTO DAS CARTAS QUE SE RECEBERAM DE FRANÇA, INGLATERRA E DE HAIA
NOS ANOS DE 1726 E 1727
Rezisto das cartas que se receberão de França Inglaterra, e da Haya nos annos de 1726 e 1727. Tomo 1 /
[S.a.] .− Paris, Londres, Haia, 14-06-1726 a 30-12-1727 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. +
397 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 793 + 2 fls. em branco inums.; in fl. [366 x 234 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
Em francês. Cf. manuscrito n.º 635 da Série Azul.

599/1 - RODRIGUES, José Júlio
Breve noticia acerca de uma nascente mineral em Traz-os-Montes, perto de Rebordechão / [por] José Julio
Rodrigues .− Lisboa, 15-10-1871 .− 1 fl. de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 16 fls. de texto nums. a
tinta + 2 fls. em branco inums.; 2º [270 x 210 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Documento oferecido à Academia Real das Ciências de Lisboa pelo autor, lente substituto das
cadeiras de química na Escola Politécnica de Lisboa. Assinado.

599/2 - CUNHA, Guilherme Street de Arriaga e
Historico da Ordem Teutonica / [por] Guilherme Street de Arriaga e Cunha .− Berlim, 7-12-1869 .− 30 fls. de
texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 59; 2º [327 x 204 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel com rótulo dactilografado. Fls. presos com fitas de nastro.

História dos teutonos, teutões ou teutonianos, um dos mais antigos povos de raça germânica.
Autógrafo assinado.

599/3 - GOMENSORO, Ataliba de
Estudo sobre o Cancro Venereo / [por] Doutor Ataliba de Gomensoro .− Rio de Janeiro, 30-09-1870 .- 1 fl.
de título inum. + 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum. + 95 fls. de texto nums. a tinta; 2º [276 x 212
mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel com rótulo dactilografado. Fls. de papel pautado, presos com fitas de
nastro.
O autor era membro titular da Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro e apresentou
este trabalho à Academia Real das Ciências de Lisboa com o objectivo de obter o título de
membro correspondente. Autógrafo assinado.

599/4 - BATISTA, Rogélio Casas de
De la piohemia traumatica. Sus causas, sintomas, anatomia patologica, diagnostico, pronostico y tratamiento /
[por] Dr. Rogelio Casas de Batista .- Madrid, 3-01-1867 .- 37 fls. de texto nums. a lápis ; 2º [320 x 222
mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel com rótulo dactilografado.
Memória sobre a “piohemia traumatica” remetida à Real Academia de Medicina de Lisboa.
Autógrafo assinado.

599/5 - SOUSA, Frederico de Pinho e
Estudos sobre a arte antiga / [por] Frederico de Pinho e Souza .- [S.l.], 1868 .- 54 fls. de texto nums. a lápis,
incluindo o rosto; 2º [316 x 219 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel com rótulo dactilografado. Fls. de papel pautado, presos com fitas
de nastro.
Estudos sobre a arte na Índia, Egipto, Grécia e Roma. Introdução geral sobre arquitectura.

599/6 - PEDROSO, José António de Arantes
O que é o murmurio de Kergaradec? Qual é a significação d’este signal no diagnostico da prenhez? / [por]
Jose Antonio de Arantes Pedroso .- [S.l., s.d.] .- 22 fls. de texto nums. a tinta; 2º [306 x 230 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel com rótulo dactilografado. Fls. atados com fita de nastro.
Estudo sobre o fenómeno descoberto em 1822 por Lejumeau de Kergaradec, através da
auscultação dos movimentos do feto no ventre materno. Assinado.

599/7 - ROCHA, Aniceto; VIEIRA, J. Maurício

Camara topophotographica / [por] Aniceto Rocha; J. Mauricio Vieira .- Lisboa, 1873 .- 6 fls. de texto nums.
a lápis, incluindo o fl. de título + 2 desenhos inums., em estendido, com diversas figuras; 2º [270 x 213 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel com rótulo dactilografado.
Estudo sobre a câmara topofotografica “theoricamente ideada por A. Rocha lente da escola do
exercito e praticamente realisada por J. Mauricio Vieira director da officina de precisão no
instituto industrial”. Autógrafo assinado.

599/8 - CAGIGAL, António Olímpio; LEPIERRE, Charles
A doença do somno e o seu bacillo / [por] Antonio Olympio Cagigal; Charles Lepierre .- Coimbra, [s.d.] .- 9
fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 18 + 1 gravura inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [268 x 209
mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado. Contém fotografia do bacilo.
Trabalho realizado no gabinete de microbiologia da Universidade de Coimbra pelo médico
António Olimpio Cagigal e por Charles Lepierre, preparador do gabinete.

599/9 - VIANA, Francisco José da Cunha
Estudo sobre as embolias consideradas como origem das mortes subitas e de algumas doenças graves / [por]
Francisco Joze da Cunha Vianna .- Lisboa, 6-03-1867 .- 40 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso, de 1 a
79, incluindo o rosto; 2º [271 x 213 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. atados com fita de seda.
Memória oferecida à Academia Real das Ciências de Lisboa pelo seu autor, bacharel formado em
medicina cirúrgica e filosofia pela Universidade de Coimbra. Autógrafo assinado.

599/10 - ALCÁZAR, Jacinto Cortellini Dias del
Consideraciones sobre “La Belleza en general” / [por] Jacinto Cortellini y Dias del Alcázar .- Madrid, 31-101896 .- 15 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [326 x 223 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel com rótulo dactilografado.
Discurso dedicado à Academia Real das Ciências de Lisboa. Assinado. Em espanhol.

599/11 - CONCURSO POÉTICO ABERTO PELA ACADEMIA EM AGOSTO DE 1871 PARA
COMEMORAR A TRASLADAÇÃO DOS OSSOS DE VASCO DA GAMA PARA A IGREJA
DOS JERÓNIMOS
Concurso poetico aberto pela Academia em Agosto de 1871 para comemorar a trasladação dos ossos de
Vasco da Gama para a Igreja dos Jerónimos / [por diversos autores] .- Lisboa, Porto,..., 1871 .- 10 trabalhos
numerados a lápis; 2º [326 x 216 mm].
CADERNOS [Originais]. Capilha de papel, com rótulo dactilografado em que figura o título, contendo dez
cadernos, todos autenticados com o carimbo a lacre da Academia Real das Ciências. Fls. de diversas
dimensões e tipos de papel.

Contém:
1 - Preito a Vasco da Gama / [S.a.] .- [S.l.], Agosto de 1871 .- 4 fls. de texto inums.; 2º [271 x
215 mm].
2 - A Visão do Oriente / [por] E. P. A. .- Porto, Agosto de 1871 .- 5 fls. de texto inums. + 1 fl.
em branco inum.; In fl. [384 x 242 mm].
3 - A Vasco da Gama, Descobridor, Almirante e Vice-Rei da India / [por] Carlos Aug.to de
Fontes Pereira de Mello .- Lx.ª, 2-08-1871 .- 3 fls. de texto inums. .- Original assinado; 4º
[235 x 195 mm].
4 - Vasco da Gama / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 10 fls. de texto inums.; 2º [271 x 214 mm].
5 - Primeira Viagem de Vasco da Gama, e descoberta da India / [por] D. Fr.co Affonso Sanches
de Gouveia e [Nogueira?] .- [S.l., 1871] .- 17 fls. de texto nums. a lápis; 2º [271 x 216
mm].
6 - A Vasco da Gama por occasião da transferencia de seus ossos para o mosteiro de Santa
Maria em Belem / [S.a.] .- [S.l., 1871] .- 4 fls. de texto inums.; 4º [248 x 194 mm].
7 - A Vasco da Gama / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 4 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a
7; 2º [329 x 206 mm].
8 - Á Memoria de Dom Vasco da Gama / [S.a.] .- Lisboa, 11-08-1871 .- 9 fls. de texto inums.;
2º [325 x 210 mm].
9 - Gama e Portugal (Phantasia) / [S.a.] .- [S.l.], Agosto 1871 .- 8 fls. de texto inums.; 4º [247
x 193 mm].
10 - 1497 / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 4 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 8; 2º [293 x
200 mm].

599/12 - DIAS, Teófilo
Fanfarras / [por] Th. Dias .- [S.l., s.d.; cópia do Rio de Janeiro, 1905] .- 67 fls. de texto nums. a lápis + 15
fls. em branco inums.; 8º [178 x 114 mm].
CADERNO [Cópia de um impresso]. Enc. em inteira de percalina com o corte das folhas a ouro. Fls. de papel
pautado. Pertence à colecção do Dr. Sousa Pinto, de acordo com o carimbo que figura no primeiro fl.
O autor parece ser o referido por Inocêncio (tomo XIX, p. 252), de quem apenas sabe ter sido
autor de A Comedia dos deuses, poema com introdução por Pinheiro Chagas. Parece tratar-se
da cópia de um texto impresso editado por “Doliveres Nunes, 18, Rua do Imperador, 18, S.
Paulo, 1882”.

599/13 - FRANCO, Francisco de Melo

(1757-1823)

O Reino da Estupidêz. Poema Heroicomico em Quatro Cantos / [por] Francisco de Mello Franco .- Coimbra,
1784 .- 1 fl. de título inum. + 29 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, frente e verso, de 1 a 57 + 3 fls. de texto
inums.; 8º [161 x 104 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho. Pertence à colecção do Dr. Sousa Pinto, de acordo com o
carimbo que figura no primeiro fl.
Poema quatro cantos, com prólogo e notas finais para melhor compreensão, que foi objecto de
diversas edições impressas (cf. Inocêncio, III, p. 10; IX, p. 344). O autor era bacharel formado
em medicina pela Universidade de Coimbra e sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa.

600 - CASTELO BRANCO, António Galvão de
Copiador para a secretr.ª d’estado, das cartas no tempo do S.r Inviado extr.º, o S.r An.o Galvão de Castello
Br.co que foy nomeado em 24 de Janr.º de 1721 / [S.a.] .− [S.l.], 1721-1725 .− 1 fl. de título inum. + 207 fls.
de texto nums. a lápis + 22 fls. em branco nums. a lápis de 208 a 229; in fol. [376 x 243 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele manchada.
Cartas de António Galvão de Castelo Branco, Enviado Extraordinário de Portugal na Corte de
Londres, para a Secretaria de Estado: tratam das relações entre Portugal e a Grã-Bretanha, de
assuntos relativos à legação de Portugal e da política inglesa em geral.
601 - CASTELO BRANCO, António Galvão de
Copiador das cartas particulares que o snor Antonio Galvão de Castello Branco Inviado extr.º de S. M. P.
escreveu a varios Min.os, e pessoas no tempo da sua Inviatura em Londres. Anno de 1722 / [por] Antonio
Galvão de Castello Branco .− Londres, 5-04-1722 a 31-12-1726 .− 1 fl. de título inum. + 178 fls. de texto
nums. a lápis + 10 fls. em branco nums. a lápis; in fol. [367 x 236 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele com fios dourados nas pastas e na lombada.
Cartas enviadas de Londres a várias personalidades europeias, sendo a maioria dirigidas a D.
Luís de Cunha, então em França.

602 - CASTELO BRANCO, António Galvão de
Copiador das cartas que vão para a secretaria de estado no tempo do S.r Inviado extraordin.º o S.r Antonio
Galvão de Castello Branco no anno de 1726 / [por] Antonio Galvão de Castello Branco .− Londres, 1-011726 a 2-05-1730 .−149 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o fl. de título + 100 fls. em branco inums.; in
fol. [377 x 243 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele com ferros secos nas pastas e na lombada. Em mau estado de
conservação.
Correspondência com a Secretaria de Estado.

603 - CASTELO BRANCO, António Galvão de
Copiador para a Secretaria de Estado no tempo do Inviado Extraordinario Antonio Galvão de Castello
Branco, estando em Londres, nos anos de 1727 a 1730 / [por] Antonio Galvão de Castello Branco .− Londres,
3-01-1727 a 11-04-1730 .− 1 fl. inum. com o título escrito a lápis, em letra posterior + 105 fls. de texto nums.
a lápis + 128 fls. em branco inums.; in fol. [365 x 233 mm].

CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro nas pastas e na lombada. Em mau estado de
conservação.
Correspondência com Marco António de Azevedo Coutinho, Diogo de Mendonça Corte Real,
Marquês de Fronteira, entre outros.

604 - [MISCELÂNEA]
1 - Idée oú Tradúction, dú Livré, de M. Johnson / [por] Madame La Dúchessé Mazarÿn .- [S.l., s.d.] .− Fls.
1-51A .
2 - Serenissimi Regis, Britanniæ Epistola ad Philippum Quintum Hispaniæ Regem / [por]
Gulielmus Rex .- Kensingt, 17-04-1701 .− Fls. 52-53 .
3 - Le plus court chemin avec les Non Conformistes ou des propositions pour l’etablissement de l’Eglise /
[S.a.] .- Londres, 1702 .− Fls. 54-67.
4 - [Carta] / [S.a.] .− [Holanda], 1702 .- Fls. 68-69.
5 - Les cas des Catholiques d’Irlande / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fl. 70.
6 - [Problemas religiosos na Irlanda] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 71-75.
7 - Artigos da Capitulação de Lymerick ratificados debaixo do Gram Sello de Inglaterra / [pelo Rei
Guilherme da Grã-Bretanha]; [tradutor não identificado] .- [S.l., séc. XVIII] .− Fls. 76-78.
8 - Establissement des Troupes pour le Portugal / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fl. 79.
9 - [Carta sobre política portuguesa] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .− Fls. 80-85.
10 - [Cartas] / [por] Godolphin Hen Capello R. Hampden .- [Londres], 8-06-1689 .- Fl. 86-87.
11 - [Apontamento de contabilidade] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .− Fl. 88.
12 - Liste des Quartiers, qui seront nessesaire, pour les troupes de l’Estat distinee pour Portugal / [S.a.] .[S.l., s.d.] .- Fls. 89-91.
13- Lista dos quarteis q[ue] serão necessarios p.ª armada de Mag.de B. em Portugal / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .− Fl.
92.
14 - A Regiment of Foot conssisting of 12 Companies of 59 men in each Comp.ª [...] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .Fl. 93.
15 - Etat des Trouppes, qui composent l’Armée de M. r De Vandôme en Piemont, qu’on á pris sur la table
d’un Commissaire de France / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fl. 94.
16 - Liste de ceux qui sont du voyage du Roy d’Espagne / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fl. 95-95A .− Em francês.
17 - Le cas des Catholiques d’Irelande / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fl. 96.
18 - [Relação de acontecimentos militares ocorridos em Itália e na Alemanha] / [S.a.] .- [S.l.], 1704 - Fl. 97.
19 - [Carta da Rainha Ana] / [por] Anna R. .- [S.l.], 1706 .- Fl. 98.

20 - [Documento acerca dos navios ingleses] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fl. 99.
21 - [Carta] / [por] R. [Draves?] .- Londres, 1703 .- Fl. 100.
22 - De la letera por S. A. S. el Señor Principe de Baden de 21 7bre 1703, y relatione de la actione o Battaglia
passata a 20 de este corrente / [por] Principe de Baden .- [S.l.], 21-09-1703 .- Fl. 101-103.
23 - [Carta] / [por Memcer?] .- Londres, 30-09-1703 .- Fl. 104.
24 - [Movimentos de exércitos] / [S.a.] .− [S.l.], 5 e 8-05-1704 .- Fl. 105-106.
25 - [Carta dirigida ao Príncipe de Armestad] / [por] Sargento Mor Don Fran. de Salazar.- [S.l., s.d.] .− Fls.
107-108.
26 - Memoria da Lasciarsi in Audienza Alla Sacra Cezarea Real Maestá dell’Imperatore dall’Ecc.mo Senato /
[S.a.] .- [S.l., s.d.] .− Fls. 109-112.
27 - [Carta] / [S.a.] .- Paris, 30-05-1705 .- Fls. 113-114.
28 - Etat de l’infantarie au camp de Coa pres Almeida selon la revue du Comissaire anglois le 15.e Sep.ber
1704 / [S.a.] .- [S.l.], 15-09-1704 .− Fl. 115.
29 - [Carta] / [S.a.] .- Londres, 26-06-1702 .- Fls. 116-117.
30 - Resolution finale de Sa Majesté le Roy de Dannemarc et de Noruegue sur certaines propositions qui lui
ont ete faites de la part de la Reine de la Grande Bretagne au sujet de moyens pour retablire la Paix entre
les Rois de Pologne et de Suede au pied du Traitté d’Olive delivree à l’Envoyé Extraordinaire de la dite
Majesté la Reine de la Grande Bretagne le 28 Jullet 1702 / [por] Roy de Dannemarc et de Noruegue .[S.l., s.d.] .- Fls. 118-121.
31 - Lettre ecrite d’Anvers par Monsieur Px à M.r Hxx en Hollande / [por] Monsieur Px .- Anvers, [s.d.] .Fls. 122-125.
32 - [Carta sobre assuntos militares] / [S.a.] .- Londres, 24-01-1701 .- Fls. 127-129.
33 - Questions additionnelles dignes de remarque en opposition d’autres qui n’en meritoient point / [S.a.] .[S.l., s.d.] .- Fls. 130-135.
34 - Recit des contestations de la ville touchant la paix et la guerre en des lettres a un gentilhomme de la
Campagne / [S.a.] .- Londres, 20-01-1701 .- Fls. 136-143.
35 - [Nota acerca de assuntos políticos de Espanha] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 144-145.
36 - [Petição à Câmara dos Comuns] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- Fls. 146-149.
37 - Parlam.to y Diario comenzo desde 13 Diz. 1697 asta 11 dicho / [S.a.] .- [S.l.], 1697-1699 .- Fls. 150193.
38 - Traitte entre les Roys de Denamark et Suede / [S.a.] .- Londres, 20-06-1693 .- Fls. 194-217.
39 - Risposta d’un Gentil huomo spagnolo libirato dalla Corte ad un ministro del Consiglio di Stato Madrid
sopra la successione della Spagna tradotta dal francese in Lingua Portoghese da Antonio Homen Peres
Ferreyra l’anno 1693 / [por] un gentil huomo spagnolo .- [S.l., 1693] .- Fls. 218-242.

40 - [Correspondência diplomática] / [por] C. Hedges .- [França], 1703 .- Fls. 243-247.
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada. Contém 40 documentos,
num total de 247 fls. de diversas dimensões e tipos de papel, encadernados juntamente, com uma dimensão
máxima de 385 x 260 mm.

605 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas para a Corte dos annos 1716 e 1717. Tomo 17 / [por] D. Luis da Cunha .- Londres, 1716-1717 .- 1 fl.
em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 118 fls. de texto nums. a tinta (cartas de
1716) + 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 43 fls. de texto nums. a tinta
(cartas de 1717) + 1 fl. em branco num. a tinta + 3 fls. em branco inums.; in fol. [396 x 265 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele com ferros secos nas pastas e a ouro na lombada. O título figura
na lombada.
Ofícios enviados para a Corte. Em português e francês.

606 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas para a Corte dos annos 1731, 1732, 1733. Tomo XXV / [por] D. Luis da Cunha .- Haia, 1731-1733 .1 fl. inum. com o título escrito a lápis + 163 fls. de texto nums. a tinta (ano de 1731) + 1 fl. em branco inum.
+ 178 fls. de texto nums. a tinta, estando o último em branco (ano de 1732) + 188 fls. de texto nums. a tinta
(ano de 1733) + 1 fl. de texto inum.; in fol. [373 x 225 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros secos nas pastas e a ouro na lombada. O
título figura na lombada.
Ofícios enviados para a Corte.

607 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas para a Corte do anno 1735. Tomo 27 / [por] D. Luis da Cunha .- Haia, 1735 .- 1 fl. de título inum. +
148 fls. de texto nums. a tinta + 4 fls. em branco inums.; in fol. [375 x 230 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. No
centro das pastas, a ouro, as armas dos Cunhas encimadas por uma coroa de conde. O título figura na
lombada.
Ofícios enviados para a Corte e para várias individualidades.

608 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas para a Corte do anno de 1736. Tomo 28 / [por] D. Luis da Cunha .- Paris, 1736 .- 2 fls. em branco
inums. + 1 fl. de título inum. + 274 fls. de texto nums. a tinta e a lápis + 3 fls. em branco inums.; in fol. [373 x
227 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. O
título referido figura na lombada.

Ofícios enviados para a Corte e para várias individualidades, em 1736.

609 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas para a Corte do anno de 1737. Tomo 29 / [por] D. Luis da Cunha .- Paris, 1737 .- 2 fls. em branco
inums. + 1 fl. de título inum. + 212 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 424 + 2 fls. em branco
inums.; in fol. [382 x 230 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. O
título figura na lombada.
Correspondência de carácter oficial enviada para a Corte por D. Luís da Cunha., sobre
diversos assuntos, nomeadamente os esforços diplomáticos portugueses para pôr termo às
hostilidades surgidas com a aplicação da Declaração de Madrid.

610 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas para a Corte. Anne 1738. Tomo 30 / [por] D. Luis da Cunha .- Paris, 1738 .- 1 fl. inum. com o título
escrito a lápis + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 198 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em
branco nums. a tinta + 4 fls. em branco inums.; in fol. [371 x 227 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. O
título figura na lombada.
Ofícios enviados para a Corte por D. Luís da Cunha acerca de acontecimentos sociais e
políticos passados em vários países da Europa.

611 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas para a Corte. Anne 1739. Tomo 31 / [por] D. Luis da Cunha .- Paris, 1739 .- 1 fl. em branco inum. +
1 fl. de título inum. + 298 fls. de texto nums. a tinta + 3 fls. em branco inums.; in fol. [371 x 227 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. O
título figura na lombada.
Ofícios enviados para a Corte por D. Luís da Cunha acerca de diversos assuntos como a
segurança do comércio da Índia, etc.

612 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas de D. Luis da Cunha para a Corte e outras pessoas do serviço de Sua Magestade. [Tomo 32] / [por] D.
Luis da Cunha .- Paris, 1740 .- 10 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 316 fls. de texto nums. a
tinta, frente e verso, de 1 a 631 + 11 fls. em branco inums.; in fol. [373 x 231 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. No
centro das pastas, a ouro, as armas dos Cunhas encimadas por uma coroa de conde.
Ofícios enviados para a Corte por D. Luís da Cunha sobre diversos assuntos, entre os quais se
salienta a notícia enviada por Sebastião José de Carvalho e Melo acerca da perda de Goa, a
cópia de um tratado de comércio datado de 1740, etc.

613 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas para a Corte do anno de 1741. [Tomo 33] / [por] D. Luis da Cunha .- Paris, 1741 .- 1 fl. inum com o
título escrito a lápis, em letra posterior + 232 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 464 + 3 fls. em
branco inums.; in fol. [371 x 232 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. No
centro das pastas, a ouro, as armas dos Cunhas encimadas por uma coroa de conde. O título referido é o que
figura na lombada.
Ofícios enviados para a Corte por D. Luís da Cunha sobre diversos assuntos sociais e políticos,
como o problema da sucessão da Casa de Áustria.

614 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas para a Corte do anno de 1742. Tomo 34 / [por] D. Luis da Cunha .- Paris, 1742 .- 1 fl. inum com o
título escrito a lápis + 3 fls. em branco inums. + 304 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; in
fol. [385 x 242 mm].
CÓDICE [Minutas]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Fls. de diversas
dimensões. O título figura na lombada.
Conjunto de minutas (ou rascunhos) de cartas de ofício enviadas para a Corte por D. Luís
da Cunha acerca de diversos assuntos.

615 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas para a Corte do anno de 1742 / [por] D. Luis da Cunha .- Paris, 1742 .- 9 fls. em branco inums. + 1 fl.
de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 240 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 479 + 11 fls. em
branco inums.; in fol. [373 x 230 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. No
centro das pastas, a ouro, as armas dos Cunhas encimadas por uma coroa de conde. O título figura na
lombada.
Copiador dos ofícios enviados para a Corte por D. Luís da Cunha contendo notícias da
actividade política nas capitais europeias.

616 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas para a Corte do anno de 1743 / [por] D. Luis da Cunha .- Paris, 1743 .- 1 fl. inum. com o título
escrito a lápis + 245 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 790, com salto de numeração + 2 fls. em
branco inums.; in fol. [372 x 232 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. No
centro das pastas, a ouro, as armas dos Cunhas encimadas por uma coroa de conde. O título figura na
lombada.
Copiador das cartas de ofício enviadas para a Corte por D. Luís da Cunha contendo notícias
sobre as lutas travadas no centro da Europa entre a Polónia, a Hungria e a Áustria.

617 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas para a Corte do anno de 1744 / [por] D. Luis da Cunha .- Paris, 1744 .- 1 fl. inum. com o título
escrito a lápis + 288 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 575 + 3 fls. em branco inums.; in fol.
[371 x 226 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. No
centro das pastas, a ouro, as armas dos Cunhas encimadas por uma coroa de conde. O título figura na
lombada.
Copiador dos ofícios enviados para a Corte por D. Luís da Cunha acerca de diversos
assuntos diplomáticos. Em português e francês.

618 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas para a Corte do anno de 1745 / [por] D. Luis da Cunha .- Paris, 1745 .- 1 fl. inum. com o título
escrito a lápis + 236 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 473 + 4 fls. em branco inums.; in fol.
[371 x 230 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas. No
centro das pastas, a ouro, as armas dos Cunhas encimadas por uma coroa de conde. O título figura na
lombada.
Ofícios enviados para a Corte por D. Luís da Cunha, acerca de diversos assuntos
diplomáticos, entre os quais se salienta a tomada do navio português “São Boaventura” por
um corsário francês.

619 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

[Cartas originais enviadas de França e Itália para D. Luiz da Cunha nos anos de 1725 a 1736] / [por] D.
Melchior Macanas; Francisco Mendes de Goes .- França, Itália, 1725-1736 .- 1 fl. inum. com o título escrito
a lápis + 375 fls. de texto nums. a lápis; in fol. [365 x 236 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas
pastas. Fls. de diversas dimensões.
Cartas enviadas de diversos locais e acerca dos mais variados assuntos. Os primeiros 144 fls.
correspondem às cartas de D. Melchior Macanas (de 1725 a 1729) e os restantes fls. às cartas
de Francisco Mendes de Gois (de 1727 a 1736).

620 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas da Corte escritas a D. Luis da Cunha sendo Embaxador ao Congresso de Wtrecht. Tomo 7º / [por]
Diogo de Mendonça Corte Real; Conde de Alvor; Mylord Lexington [et al.] .- Lisboa, 1712-1715 .- 1 fl.
inum. com o título escrito a lápis + 2 fls. em branco inums. + 111 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; in fol. [374 x 240 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas.

Correspondência relativa aos acontecimentos que levaram ao tratado de Utreque, onde Portugal
foi representado pelo Conde de Tarouca e por D. Luís da Cunha. Contém pareceres de teólogos
e juristas, informações, memoriais, etc.

621 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas da Corte. Tomo 9 / [por] Diogo de Mendonça Corte Real .- Lisboa, 1718-1720 .- 1 fl. inum. com o
título escrito a lápis + 433 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; in fol. [317 x 217 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas
pastas. Fls. de diversos tamanhos. O título figura na lombada.
Cartas da Corte para D. Luís da Cunha, acerca de variados assuntos políticos e sociais da
época.

622 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas da Corte. Tomo XV / [por] Diogo de Mendonça Corte Real; António Guedes Pereira .- Lisboa, 1736
.- 1 fl. inum. com o título escrito a lápis + 2 fls. em branco inums. + 312 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls.
em branco inums.; in fol. [339 x 230 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas
pastas. Fls. de diversos tamanhos. Em mau estado de conservação. O título figura na lombada.
Cartas enviadas da Corte para D. Luís da Cunha.

623 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Cartas da Corte. Tomo XVI / [por] António Guedes Pereira; Marco António de Azevedo Coutinho .- Lisboa,
1736-1739 .- 1 fl. inum. com o título escrito a lápis + 2 fls. em branco inums. + 344 fls. de texto nums. a
lápis + 2 fls. em branco inums.; in fol. [340 x 241 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas
pastas. Fls. de diversos tamanhos. Em mau estado de conservação. O título figura na lombada.
Cartas enviadas da Corte para D. Luís da Cunha.

624 - CATÁLOGO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA DA ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE
LISBOA
Catalogo dos Livros da Bibliotheca da Academia Real das Sciencias de Lisboa / [S.a.] .- [Lisboa], 1792 .- 1
fl. em branco inum. + 198 fls. de texto nums. a tinta, incluindo o rosto e o índice + 1 fl. em branco inum.; in
fol. [358 x 235 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de cartão forrado de papel de fantasia.
Catálogo da biblioteca da Academia Real das Ciências, com referências a obras enciclopédicas,
obras de ciências naturais, de ciências exactas e de literatura.

625 - SANTOS, António Ribeiro dos

(1745-1818)

Reflexões sobre o Codigo do Direito Publico de Portugal. Aprezentadas na Junta da Revisão pelo D.or
Antonio Ribeiro [dos Santos] em 1789 / [por] D.or Antonio Ribeiro [dos Santos] .- [S.l.], 1789 .- 3 fls. em
branco inums. + 40 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; in fol. [347 x 223 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas cartonadas. Na pasta superior,
escrito a tinta, está o título Censura do Plano do Novo Codigo. Por baixo, encontra-se a nota seguinte, da mão
de Monsenhor Ferreira Gordo: “he obra do Sñr. Antonio Ribeiro dos Santos, para ser recitada por elle na
Junta da Revisão da mesmo Codigo, de que fora membro. Offerece Monsenhor Ferreira Gordo collega e
amigo do [ilustre] Revisor, de cuja lettra são todas as emendas e correcções. 1832”.
Conforme esclarece Inocêncio (I, 247), este parecer deve-se a uma ordem de D. Maria I.

626 - INDEX DAS MERCÊS, GRAÇAS, DOAÇÕES E PRIVILÉGIOS CONCEDIDOS A
MOSTEIROS, IGREJAS, HOSPITAIS [...]
Index das merces, graças, doaçoens, e privilegios concedidos a Mosteiros, Igrejas, Hospitaes, Albergarias,
Confrarias, Ordens militares, e semelhantes que se contem nos livros da Torre do Tombo na Caza da Coroa /
[S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 94 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [353 x 240
mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. com pasta superior e lombada de pergaminho. Pasta inferior de cartão.

627 - RIBEIRO, João Pedro
Plantas do Certão do Gram Pará / [por] João Pedro Ribeiro .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 2 fls. de
texto inums. + 75 fls. de texto e desenhos nums. a tinta; 2º [351 x 231 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de papel comum e pastas de papel de fantasia.
O autor faz um comentário a cada planta indicando o seu nome e as suas virtudes. Os desenhos
estão ordenados segundo o local de origem de cada planta. Não assinado.

628 - BRAUN, João Vasco Manuel de
Roteiro chorográfico da Viágem, que o Ill.mo e Ex.mo Snr. Martinho de Souza, e Albuquerque, Gov.or, e
Capp.m Gen.al deste Estádo; determinou fazer ao Rio das Amazônas, em á parte, que fica compreendida na
Capitania do Gram Pará, tudo em destino de ocularmente, observar, e socorrer, á Praça, Fortalz.as, e
Povoações, que lhes são confront.es / [por] João Vasco Manoel de Braun .- Grão Pará, Novembro de 1784 .41 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 80, com erro de numeração + 1 fl. em branco inum.; 2º
[346 x 216 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de papel de fantasia.
Descrição da viagem ao Rio Amazonas e à capitania do Grão Pará ocorrida de 18-09-1784 até 7
de Novembro do mesmo ano. Assinado.
629 - ABU-ABDALLAH
(séc. XIV)
MOURA, Fr. José de Santo António

(1770-1840)

Viagens extensas e dilatadas do celebre arabe Abu-Abdallah, mais conhecido por Ben-Batuta / [por] AbuAbdallah; [traduzido por] Fr. José de Santo Antonio Moura .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. inum. com o título escrito a
lápis + 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de prefácio inums. + 163 fls. de texto nums. a tinta + 10 fls. em branco
inums. + 110 fls. de texto nums. a tinta, de 11 a 120 + 2 fls. em branco inums.; 2º [331 x 223 mm].
CÓDICE [Tradução original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel de fantasia. Texto
em duas colunas, apresentando a versão em língua arábica à direita da tradução.
Relação das viagens realizadas por Abu-Abdallah no século XIV.
Esta tradução, de Frei José de Santo António Moura, notável arabista, calcula-se ter sido feita
em 1797-1798, data em que o tradutor descobriu o manuscrito e o traduziu do árabe para
português (cf. Inocêncio, IV, p. 241). Publicada em dois tomos com o título Viagens extensas e
dilatadas do celebre arabe Abu-Abdallah, mais conhecido pelo nome de Ben-Batuta. Lisboa:
Typografia da Academia, 1840 (cota: ACL 12.78.7/1 e 2).
Na Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa existem ainda uns Voyages d’Ibn Battuta,
obra anotada pelo Dr. Abdelhadi Tazi, escrita em árabe, composta por cinco tomos e editada
pela Académie du Royaume du Maroc em 1997 (cota: ACL Avulso C 13942)
Os manuscritos n.º 549 e 550 da Série Azul foram, provavelmente, aqueles que adquiriu Frei
José de Santo António Moura em Fez, em 1797-1798.

630 - COLECÇÃO DAS ORDENS E INSTRUÇÕES DADAS A ROBERTO MACDONALL,
ENCARREGADO DA DEFESA DO PORTO DE SANTA CATARINA
Colecção das Ordens, e Instruçoens dadas a Roberto Mak Donall, encarregado da defeza do Porto de Santa
Catharina que à R. Presença da Raynha fes subir o Marquez de Lavradio Vice-Rey no Rio de Janeiro, por
Ordem da mesma Senhora / [por] Roberto Mak Donall .- Rio de Janeiro, 1775-1777 .- 282 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; in fol. [347 x 221 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. com lombada de tela e pastas de papel comum. O fl. 14 está rasgado.
Este códice compreende, na realidade, a correspondência trocada entre Roberto Macdonall,
chefe de esquadra, encarregado da defesa do porto de Santa Catarina, e o Marquês de Lavradio,
vice-rei do Brasil, que, por ordem da Corte, subiu à presença da Rainha. Cf. manuscrito n.º 563
da Série Azul.

631 - PINHAIS DE LEIRIA. TOMBO DE 1704
Pinhaes de Leiria. Tombo de 1704 .− Leiria, 1704 .- 90 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, frente e verso, de
25 a 210, faltando os primeiros fls.; in fol. [342 x 247 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. em inteira de pele com ferros secos na lombada e nas pastas. Fechos metálicos.
Título escrito na pasta superior.
Treslado do tombo das terras de coutadas e pinhais de Leiria feito por alvará de Sua Majestade.
Cf. manuscritos 647 e 1083 da Série Azul.

632 - LIVRO DAS CORTES PRIMEIRAS FEITAS PELO MUI ALTO E MUI PODEROSO SENHOR
EL REI D. JOÃO II
Livro das Cortes primeiras feitas por o mui Alto, e mui Poderozo Senhor El Rey Dom João Segundo per
graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves daquem e dalem Mar em Africa pero que ja a outras per elle
foram feitas sendo Principe em absēciā do muito Alto e mui excellente da mui exclarecida memoria Elrrei

Dom Afonso quinto seu Padre cuja alma Deos tem sendo absente desses Regnos .− Évora, 1481 .- 1 fl. em
branco inum. + 11 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o índice + 216 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, a
romano + 70 fls. de texto nums. a tinta, a romano + 1 fl. em branco inum.; in fol. [346 x 214 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada, com ferros a ouro na lombada. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Livro das Cortes iniciadas em Évora em 12-11-1481 e terminadas em Viana em Abril de 1482.
Contém “tavoada” dos capítulos: capítulo das jurisdições, capítulo dos “corregedores que
entrem nas mãos dos fidalgos”, capítulo dos “mal feitores que sam emparados e acolhidos per
os fidalgos”, etc.

633 - CÓPIA DO REGISTO QUE SE ACHA NA SECRETARIA DE ESTADO, NO LIVRO 1º COM
O TÍTULO ILHAS DOS AÇORES
Copia do Registo q[ue] se acha na Secretaria de Estado, no Livro 1.º com o titulo: Ilhas dos Açores, extrahido
do original, que o Ill.mo, e Ex.mo Senhor Marquez de Pombal Primeiro Ministro de Gabinete confiou a Alberto
Rodrigues Lage para delle extrahir a prezente Cópia para seu particular Governo, quando foi inviado á Ilha da
Madeira .− Lisboa, 1766-1771 .-1 fl. de rosto inum. + 153 fls. de texto nums. a tinta; 2º [344 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia autenticada]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.

634 - GUIMARÃES, José Pereira
Do Tratamento dos Estreitamentos da Urethra / [por] José Pereira Guimarães .- Rio de Janeiro, 1879 .- 1 fl.
em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 153 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [350 x 220
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel manchado. Fls. de papel
pautado.
Memória apresentada à Academia Real das Ciências de Lisboa pelo Dr. José Pereira
Guimarães, lente substituto da Escola de Medicina do Rio de Janeiro, a fim de obter o título de
membro correspondente.

635 - COLECÇÃO DE PAPÉIS DIPLOMÁTICOS
[Colecção de papéis diplomáticos]. Tomo II / [por vários autores] .- Lisboa, 1726-1727 .- 297 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [331 x 210 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Ao centro
das pastas, frente e verso, figura um super-libros com as armas dos Mendoças encimadas por uma coroa de
conde (Condes de Vale dos Reis?). O título figura no primeiro fólio, a lápis e em letra posterior.
Conjunto de documentos diplomáticos. Em francês. Cf. manuscrito n.º 599 da Série Azul.

636 - CONTINUAÇÃO DAS CARTAS PARA O MARQUÊS DE ABRANTES
Continuaçao de cartas p.ª o Marq[quês] de Abrantes sendo Embx.or Extr.io de S. Magestade em Castella / [por
vários correspondentes] .- Lisboa, 1728 .- 156 fls. de texto nums. a lápis + 34 fls. em branco inums.; 2º [344
x 240 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho. Na lombada, dois reforços de pele fixados com tiras de
pergaminho. Faltam os atados, provavelmente fitas de pergaminho.
Copiador da correspondência dirigida ao Marquês de Abrantes, datada de 1-02-1728 a 27-121728, acerca de assuntos políticos e acontecimentos da época. A maioria das cartas são do
Secretário de Estado Diogo de Mendoça Corte Real.

637 - MEMÓRIAS DAS NEGOCIAÇÕES DOS RECÍPROCOS CASAMENTOS DO PRÍNCIPE D.
JOSÉ NOSSO SENHOR E DA SENHORA INFANTA D. MARIA [...]
Memorias das negociaçoens dos reciprocos cazamentos do Principe D. Jozeph N. S.or e da S.ra Infanta D.
Maria filhos de El Rey N. S.or D. João o V. com a S.ra Infanta D. Mariana Victoria e o Principe das Asturias
D. Fernando Filhos del Rey de Castella D. Phelippe V. E tambem dos ajustes, q[ue] neste prezente Anno de
1725 se principiára entre as duas Cortes de Lisboa, e Madrid. Segunda Parte / [por] Diogo de Mendoça Corte
Real [et al.].- Lisboa, Madrid, 1725-1726 .- 243 fls. de texto nums. a lápis + 39 fls. em branco inums.; 2º
[342 x 249 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho. Na lombada, dois reforços de pele fixados com tiras de
pergaminho. Restos de atados, igualmente de pergaminho.
A introdução contém alguns parágrafos de cartas de D. Luís da Cunha, escritas em Paris, em
1725 e extractos de cartas do Conde de Tarouca, escritas em Haia, no mesmo ano. Segue-se
correspondência trocada entre Diogo de Mendoça Corte Real, José da Cunha Brochado,
António Guedes Pereira e o Duque de Banhos. De permeio, algumas cartas régias. No fl. 128 e
seguintes, cópia dos artigos preliminares e dos artigos acordados dos tratados matrimoniais.

638 - LEIS DA ERA DE 1249 A 1393
Leys da era de 1249 té 1393. Tomo I .− Lisboa, Coimbra, 1249-1393 [era de César] .- 1 fl. de título inum. +
141 fls. de texto nums. a tinta + 4 fls. em branco inums.; 2º [343 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas.
Colectânea de leis, posturas, estabelecimentos, cartas régias, etc., acerca de mosteiros, igrejas,
casas de fidalgos, privilégios, assuntos relacionados com a administração da justiça, relações
entre judeus e cristãos, regulamentação relativa aos clérigos, etc.

639 - LEIS DA ERA DE 1249 A 1393
Leys da era de 1249 até 1393. Tomo II .− Porto,..., 1249-1393 [da era de César] .- 210 fls. de texto nums. a
tinta, incluindo o fl. de título + 3 fls. em branco inums.; 2º [338 x 218 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas.
Continuação do códice anterior: colectânea de cartas e leis, sobre os mais diversos assuntos
relacionados com a Igreja, a fidalguia, etc. Contém documentos em latim.

640 - FONSECA, Manuel de Freitas da

Relacion de lo acaecido em Buenos Ayres desde el ingresso aquelle govierno del Brigadier D. Miguel
Salcedo acerca de arreglar los limites de la Colonia del Sacramento. / [por] M.el de Freitas da Fonc.ca .- Rio
de Janeiro, 20-03-1724 .- 3 fls. em branco inums. + 99 fls. de texto nums. a lápis; 2º [334 x 218 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de percalina e pastas de papel de fantasia. Na pasta superior,
um rótulo de papel com o título escrito a tinta.
Segundo se lê ao cimo do primeiro fl. de texto, esta relação veio numa carta de D. Luís da
Cunha, datada de 21-08-1736. Trata do problema da definição de fronteiras; aspectos
económicos e sociais; queixas do Governo de Buenos Aires ao Rei de Portugal acerca dos
prejuízos causados pelos portugueses. Em castelhano e português. Assinado no fl. 99.

641 - S. CAETANO, Fr. Inácio de

(1719-1788)

Dissertação Critica, e Apologetica a favor do culto de S. Pedro de Rates, e outros muitos Santos, que se
veneram na Igreja de Braga. Resposta á Dissertação Critica, que contra o culto dos mesmos Santos, para
servir de plano á reforma do Breviario da mesma Cathedral compôs hum Sabio Critico Moderno / [por]
Lusitano Philopatrico .- Lisboa, 1773 .- 2 fls. em branco inums. + 123 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em
branco inums.; 2º [332 x 217 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel manchado.
Proposta para que se pratique o culto a S. Pedro de Rates e outros santos na Igreja de Braga.
“Na Regia Officina Typographica com licença da Real Meza Censoria Anno de 1773”, por
conseguinte, cópia de um impresso.

642 - INQUISIÇÃO E DOAÇÕES
1 - [Listas das pessoas sentenciadas nos Autos da Fé que se celebraram na sala do Santo Oficio da Inquisição
de Lisboa nos anos de 1540 a 1767 e respectivas penas] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. inum. com o título escrito a
lápis, em letra posterior + 231 fls. de texto nums. a lápis; 2º [332 x 233 mm].
2 - Livro do[s] registos dos regimentos = Provisões, e mandados tocantes ás Lezyrias. Anno 1611
.- [S.l., s.d.] .- 154 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco num. a tinta; 2º [332 x 233 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Pastas de
papel de fantasia. No rótulo da lombada, a ouro, figura o título: “ Enqueziçõa e doaçoens”.

643 - CADORNEGA, António de Oliveira de

(?-1690)

História das Guérras de Angóla. Tomo Primeiro / [por] Antonio de Oliveira de Cadornega .- [S.l., 1680] .- 1
fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 2 fls. em branco inums. + 11 fls. de texto nums. a lápis, incluindo
um segundo fl. de título e a dedicatória + 263 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, frente e verso, de 1 a 526 +
2 fls. em branco inums.; 2º [372 x 233 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
O autor, capitão reformado natural de Vila Viçosa e residente na cidade de S. Paulo da
Assunção, descreveu o território de Angola e dedicou a sua obra ao Príncipe D. Pedro,
Governador Regente dos Reinos de Portugal, tendo a mesma obtido licença em 1683:
“Qualquer livreiro pode encadernar este tomo sem escrupulo. Lx.ª 13 de Dezembro de 1683.
Por Christovão de Foyos, Calificador do S.to Officio”.

Este primeiro tomo relata os acontecimentos até à restauração de Angola pelo General Salvador
Correia de Sá e Benavides. No final, o “alphabeto do que contem esta historia das guerras
Angolanas”.
Obra publicada com o título História geral das guerras angolanas. Lisboa: Typographia da
Companhia Nacional Editora; Empreza “Portugal em Africa”, 1902 (cota: ACL 4.40.23). Foi
publicada com o mesmo título em Lisboa, pela Agência Geral das Colónias, em 1940, anotada e
corrigida por José Matias Delgado (cota: ACL Col. Div. 362/4) e reeditada pela Agência-Geral
do Ultramar, em Lisboa, em 1972, em 3 volumes (cota: ACL 15.25.10).
Na Série Vermelha, da Academia das Ciências de Lisboa, existe outro exemplar manuscrito
desta obra, em dois volumes (manuscritos vermelhos n.os 77 e 78). Cf. Catálogo de
manuscritos. Série Vermelha. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1978 (cota: ACL
Avulso C 11 760).

644 - CADORNEGA, António de Oliveira de

(?- 1690)

Historia das Guerras de Angola. Tomo Segundo / [por] Antonio de Oliveira de Cadornega .- [S. l., 1680] .- 3
fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 1 fl. de texto inum. + 239 fls. de texto nums. a tinta e a lápis,
frente e verso, de 1 a 478 + 8 fls. em branco inums.; 2º [371 x 233 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
Este segundo tomo relata os acontecimentos até ao Governador Aires Saldanha de Meneses e
Sousa. No final, o “alphabeto do que contem este segundo tomo”.

645 - CADORNEGA, António de Oliveira de

(?-1690)

Historia das Guerras de Angola. Tomo Terceiro / [por] Antonio de Oliveira Cadornega .- [S.l., 1680] .- 2 fls.
em branco inums. + 1 fl. de título inum. + 1 fl. de texto inum. + 179 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, frente
e verso, de 1 a 358 + 1 fl. em branco inum.; 2º [371x 233 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
No final, tal como os códices anteriores, o “alfabeto” do que contém este terceiro tomo.

646 - ARAÑA, Antonio de
Historia de la santa vida, muerte y virtudes de el santo Padre Andres de Obiedo Religioso de la Compañia de
Jesus, Obispo de Hierapolis y Patriarcha de Ethiopia / [por] Padre Antonio de Araña .- [S.l., 1631?]; [cópia
de] Lisboa, 1888 .- 9 fls. em branco inums. + 116 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 2º
[350 x 223 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro e pastas de papel manchado. Fls. de papel
pautado. Pertence à Colecção Esteves Pereira.
O manuscrito original encontra-se na Biblioteca Nacional de Lisboa com a cota Códice 4473.

647 - GUERRA, Bernardo José de Sousa
[Inquérito oficial sobre os abusos cometidos no pinhal de Leiria] / [por Bernardo José de Sousa Guerra] .−
Leiria, 1780-1781 .- 133 fls. de texto nums. a lápis; 2º [343 x 220 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de tela, com atados de tela. Título escrito a lápis no interior da pasta
superior.
Começa com uma providência do Marquês de Angeja, dirigida a Bernardo José de Sousa
Guerra para que este iniciasse um inquérito destinado a detectar as irregularidades que então se
cometiam no pinhal de Leiria e que servisse de base a um plano de reforma. Contém instruções,
avisos, uma proposta de regimento para o guarda-mór do pinhal, etc. Cf. manuscritos 631 e
1083 da Série Azul.

648 - GIRALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

[Colecção de manuscritos importantes compilados pelo Coronel J. P. Cardoso Casado Giraldes] / [por] J. P.
Casado Giraldes .- [S.l., s.d.] .-1 fl. inum. com o título escrito a lápis + 320 fls. de texto nums. a lápis,
incluindo um índice no primeiro fl. + 1 fl. em branco inum.; 2º [329 x 210 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro. Pastas cartonadas e forradas de
papel azul.
Colectânea de 36 documentos a seguir discriminados e cujos títulos foram completados com
auxílio do index:
1 - Memoria sobre a Ilha de Porto Santo, sua Geographia, historia, adm. etc. / [por] Coronel
Casado Giraldes .- [S.l.], 1821 .− Fls. 2-5.
2 - Discurso sobre a Ilha da Madeira, pronunciado na Sociedade dos Amigos das Sciencias pelo
seu Prezidente Luis Antonio Jardim / [por] Luis Antonio Jardim .- Funchal, 1823 .− Cópia
autenticada .- Fls. 7-8.
3 - Epitome dos trabalhos da Sociedade Funchalense dos Amigos das Sciencias e das Artes lido
as Sessão Publica de 27 de Janr.º de 1823 / [por] Agostinho Fernandes de Vasconcellos .Funchal, 27-01-1823 .− Cópia autenticada .- Fls. 9-13.
4 - Aviso de obras impressas à venda na cidade do Funchal / [S.a.] .- Lisboa: Na Typografia de
R. J. de Carvalho, 1823 .− Impresso .- Fl. 15.
5 - Despachos publicados no Rio de Jan.º 24 de Fev.º 1823, dia em q[ue] se celebrou o
Baptismo de S. A. I. a Snr.ª D. Paula .- Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1823 .−
Impresso .- Fl. 16.
6 - Infame Reprez[entação] a 30 de abril de 1824 do Infante D. Miguel a seu Augusto Pai o S.
D. João VI, contra a Maçonaria / [por] D. Miguel .- Lisboa: Imprensa da Rua dos
Fanqueiros, 1824 .− Impresso .- Fl. 17.
7 - Notice Historique et véridique de l’Impératrice de Russie Catherine I [femme de l’Empereur
Pierre I] / [por] E. B. .- [S.l.], 1811 .− Fls. 18-30.
8 - Biographie Militaire Russe / [por] Colonel Giraldes .− [S.l., s.d.] .− Fls. 32-38.
9 - Possessions Portugaises em Afrique / [por] Colonel Giraldes .− [S.l., s.d.] .- Fls. 40-44.
10- Possessions Portugaises aux Indes Orientales / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 46-50.

11- Memoria sobre a Cap[itania] do Rio Grande do Sul ou influencia as Conquista de Buenos
Ayres pelos Inglezes em toda a America, e meios de prevenir seus effeitos / [por] L[uís]
B[eltrão de] G[ouveia e] A[lmeida] de L. .− [S.l.], 1806 .− Fls. 52-66.
12 - Memoria sobre os Diamantes no Brazil / [por] Luis Beltrão de Gouveia y Almeida .− [S.l.],
1798 .− Fls. 68-74.
13 - Finances de Portugal de 1805. État des Revenus de la Couronne de Portugal en 1805 /
[por] Joaquim Pedro Cardozo Casado Giraldes .− [S.l., 1805?] .− Fls. 76-78.
14 - Catalogo Chronologico dos Arcebispos e Bispos de Portugal e Ultramar / [S.a.] .− [S.l.,
s.d.] .− Fls. 80-89.
15 - Renseignemens sur la Côté d’Anatolie et Mingrelie / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 90-95
16 - Memorias sobre o Rio de Senna e Possessões Portuguezas na Costa oriental da Africa,
1810 / [por] Major Palhares .− Tete, 1810 .− Fls. 99-107.
17 - Esboço de alguns artigos relativos a Capitania de Moçambique / [por Major Palhares] .−
[S.l., s.d.] .− Fls. 109-119.
18 - Descripção geographica da China / [por Des Malda ?] .− Paris [?], 1735 .− Fl. 120.
19 - Memoria sobre as Pocessoes Portuguesas no Estado da India / [por] Secret. do Gov. de
Goa .− [S.l., s.d.] .− Fls. 121-122.
20 - Memoria Statistica da Capitania dos Rios de Senna / [por] Governador Norberto Barboza
de Villas-Boas Truão .− Tete, 1810 .− Fls. 123-152.
21 - Observações sobre os Estados Unidos da America e sua Constituição / [por] Joaquim
Pedro Cardoso Casado Giraldes .− [S.l.], 1813 .- Fls. 153-166.
22 - Regimento para á Agrimensura Geral da Ilha da Madeira / [por] Joaquim Pedro C. Casado
Giraldes .− [S.l., s.d.] .− Fls. 169-175.
23 - Memoria sobre a Ilha da Madeira lida na Sessão Publica da Sociedade Funchalense dos
Amigos das Sciencias, e Artes aos 27 de Janr.º 1823 / [por] João Pedro Freitas Pereira
Drumond .− Funchal, 8-11-1813 .− Fls. 176-189.
24 - Madeira. Administração Financeira da Prov.cia da Ilha da Madeira / [por] Coronel Giraldes
.− [Funchal], 1822 .− Fls. 191-195.
25 - Memoria sobre a natureza e terreno da Madeira / [por] João Pedro Pereira de Freitas
[Drumond] .− Funchal, 20-04-1814 .− Fls. 201-210.
26, 27 e 28 - Note de M. de Borel par un voyageur français sur le Maroc / [por] M. de Borel .−
[S.l., s.d.] .− Fls. 214-238.
29 - Aperçu sur l’Egypte telle qu’elle etoit en 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, et 1781 / [S.a.] .−
[S.l., s.d.] .− Fls. 239-244.
30 - Plano e Ley dos Uniformes do Exercito / [por] Secret. d’Est. Antonio de Araujo de
Azevedo .− Palacio de Queluz, 19-05-1806 .− Fls. 247-257.

31 - Réflexions jointes au tableau des colonies anglaises avant et après 1789 / [por] Joaquim
Pedro Cardozo [Casado Giraldes] .− [S.l.], 1814 .− Fls. 259-262.
32 - Documento preciozo das Finanças, Divida Nacional, Receita e despeza da Gram Bretanha
e Irlanda desde 1701 até 1811. Documento authentico extrahido dos Reg. do Parlamento /
[compilado pelo Major Joaquim Pedro Cardoso Casado Giraldes] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 264266.
33 - Carta do Marq. de Penalva a S. A. R. o S.r D. João VI respondida, segundo dizem, por
Antonio de Araujo de Azevedo / [por] Marq. de Penalva .− [S.l., s.d.] .− Fls. 268-281.
34 - Estado das Rendas e das Despezas Publicas do Real Erario do Rio de Janeiro em 1810 e
1811 / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 282-292.
35 - Agrimensura. Memoria sobre a perniciosa pratica dos Agrimensores da Comarca da Ilha da
Madeira / [por] D.r Viturio Lopez Rocha .− [S.l., s.d.] .− Fls. 297-303.
36 - Generalogia da Madeira ou Tabella dos Donatarios Governadores e Capitães Generaes [da
Ilha da Madeira e Porto Santo] / [por] D.or J. P. Freitas Pereira .− [S.l.], 1814 .− Fls. 306320.

649 - COMPROMISSO QUE SE ORDENOU PARA MELHOR GOVERNO DA CONGREGAÇÃO
DA SAGRADA IMAGEM E SENHORA NOSSA DA SALVAÇÃO E ESCRAVOS DO
SANTÍSSIMO NOME DE MARIA
Compromisso que se ordenou para melhor governo da Congregação da Sagrada Imagem, e Sr.ª nossa da
Salvação, e Escravos do SS. Nome de Maria. Novamente reformado nesta Corte de Lisboa occidental, no
Real Convento da SS. Trindade, & Redempção de Cattivos sendo protector o M. R. P. Preg. Fr. Antonio do
Sacramento e Prefeyto Antonio João Lobo .− Convento da SS. Trindade de Lisboa occidental, 10-03-1783 .−
1 fl. em branco inum. + 8 fls. de texto nums. a lápis + 49 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o índice + 35
fls. em branco inums.; 2º [332 x 214 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada e cantos de pele e pastas de papel manchado. Ferros secos e a
ouro na lombada. Corte das folhas a ouro. Manuscrito adquirido em 1914 no leilão da Livraria Pereira da
Silva.

650 - HOLANDA, Francisco de

(1518-1584)

1 - Da Pintura Antigua / [por] Francisco Dollanda .− [S.l., s.d.]; [cópia do séc. XIX] .− 1 fl. em
branco inum. + 183 fls. de texto nums. a tinta; 2º [316 x 220 mm].
2 - Dialogo de tirar polo natural / [por] Francisco Dollanda .− [S.l.], 3-01-1549; [cópia do séc.
XIX] .− 30 fls. de texto nums. a tinta; 2º [316 x 220 mm].
3 - Traslado de hũa carta que mandou o Papa Leo X a Rafael Dorbino Pintor em a qual se
conhece ser elle estremado Architetto e Mestre da grande obra de S. Pedro de Roma e o favor
e[m] q[ue] o Papa sosteve o tal Pintor / [por] Leo X .− [Roma, séc. XVI]; [cópia do séc. XIX] .−
2 fls. de texto nums. a lápis; 2º [316 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas em papel manchado. Cada documento tem uma
numeração própria mas existe uma numeração geral de 1 a 214. Letra de Monsenhor Ferreira Gordo.

A primeira obra é dedicada ao Rei D. João III. Conforme despacho lavrado no primeiro fl., foi
mandada imprimir pela Academia em 1825.
651 - GORDO, Joaquim José Ferreira (1758-1838)
HOLANDA, Francisco de (1518-1584)
Memorias de Francisco de Ollanda colligidas de seus escritos e de outros auctores / [por] Francisco de
Ollanda; [compilação de] Joaquim Jose Ferreira Gordo .− [S.l.], 1809 .− 3 fls. em branco inums. + 33 fls. de
texto nums. a tinta, incluindo o fl. de título + 1 fl. em branco inum.; 2º [331 x 212 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Letra de Monsenhor
Ferreira Gordo.
Colectânea organizada por Monsenhor Ferreira Gordo em 1809 que começa com uma carta sua,
datada desse ano, dirigida a António Ribeiro dos Santos (1745-1818), remetendo as memórias a
respeito de Francisco de Holanda para a Real Biblioteca Pública. Os fls. 3 e 4 contêm um texto
acerca da vida de Francisco de Holanda copiado das pp. 61-64 da obra Collecção de Memórias
relativas às Vidas dos Pintores, e Escultores, Architetos e Gravadores Portuguezes, e dos
Estrangeiros, que estiverão em Portugal, recolhidas, e ordenadas por Cyrillo Volkmar
Machado, Pintor ao Serviço de S. Magestade. Lisboa: Na Imp. De Victorino Rodrigues da
Silva, 1823.

652 - CASTRO, Columbano Pinto Ribeiro de
Descripção do estado actual da Provincia de Tras os Montes feita no anno de mil setecentos noventa e seis
por Columbano Pinto Ribeiro de Castro, Juis Commissario da regulação das Comarcas da dita Provincia /
[por] Columbano Pinto Ribeiro de Castro .− [S.l.], 1796 .− 3 fls. em branco inums. + 1 mapa em estendido +
1 fl. de título inum. + 104 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inum. + 5 mapas inums.; 2º [336 x 230
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
Contém informações acerca das populações, actividades económicas, impostos devidos etc., de
Trás-os-Montes, Miranda, Moncorvo, Bragança e Vila Real.

653 - CÓPIAS TIRADAS DE VÁRIOS CARTÓRIOS
[Cópias tiradas de vários cartórios] .− Silves, Coimbra, Porto,..., [documentos dos séculos XVI-XVIII; cópia
do século XVIII] .− 1 fl. inum. + 201 fls. de texto nums. a lápis + 12 fls. em branco inums.; 2º [341 x 230
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro e pastas de papel de fantasia. O título figura
no primeiro fl., a lápis e em letra posterior.
Cópias de ordens de juizes, assentos, ordenações, leis, alvarás, etc.

654 - CARVALHO, João Marques de
Estudo Ampelographico do Concelho da Chamusca dedicado a Sua Magestade El-Rei o Senhor D. Carlos I /
[por] João Marques de Carvalho .− Vale de Cavalos, 16-08-1906 .− 242 fls. de texto nums. a tinta, frente e
verso, de 3 a 486, incluindo a dedicatória, o prefácio e o índice; 2º [329 x 225 mm].

CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de percalina com o título a ouro na lombada.
Trabalho sobre a viticultura com considerações sobre a maturação da uva, as castas e conselhos
práticos. Contém quadros sobre meteorologia, estampas de plantas e indicações bibliográficas.
O autor era viticultor, comendador da Ordem do Mérito Agrícola, sócio de associações
agrícolas e colaborador de várias publicações nacionais e estrangeiras. Autógrafo.

655 - EBERARD, Dupré
Instruction Hydrographique de la Coste du Bresil [...] / [por] Dupré Eberar .− S.t Malo, 1711 .− 2 fls. inums.
+ 40 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 23 mapas aguarelados, em estendido, nums. a lápis, a
romano e emntremeados no texto + 8 fls. inums., alguns com desenhos a lápis já muito sumidos; 2º [330 x
222 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com ferros a ouro na lombada. Fl. de rosto e dedicatória
decorados com desenhos aguarelados. Contém mapas aguarelados ao longo do texto. Ex-libris do Marquês de
Angeja.
Dedicado a Monsieur le Chevalier Danican. Em francês.

656 - CUNHA, D. Luís da

(1662-1749)

Idéa da Guerra que no anno de 1702 se declarou na Europa e opprimio todas as Potencias della. Tomo 1º /
[por] Dom Luiz da Cunha .− Utrecht, 1714 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de
dedicatória inum. + 235 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [335 x 219 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele manchada. Pastas de papel de fantasia.
Obra dedicada pelo autor ao Rei D. João V, copiada por Amaro José de Mendonça e dividida
em duas partes: na primeira, referências a convenções, ligas, acontecimentos políticos e
militares ocorridos entre 1659 e 1706; na segunda parte são referidos os acontecimentos desde
1707 até à conclusão da Paz celebrada pelo Congresso de Utreque. O copista escreveu o
prólogo, que é seguido de uma carta de D. Luís da Cunha para Diogo de Mendonça Corte Real.

657 - FIGUEIREDO, António Pereira de

(1725-1797)

Diccionario Etymologico e Historico de Titulos, Sobrenomes, e Alcunhas de Principes Antigos / [por]
Antonio Pereira de Figueiredo .− [S.l., 1784] .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 233 fls. de
texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [302 x 212 mm].
CÓDICE [Rascunho]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
O dicionário vai de “Abarca” a “Zimisces”. No fl. 233v. vem o seguinte despacho: “Imprimase,
e volte a conferir: Meza 6 de Maio de 1784”. O autor era deputado ordinário da Real Mesa
Censória e sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa (cf. Inocêncio, I, 223 e seg.).

658 - ALEGRETE, Marquês de
[Miscelânea de correspondência dirigida ao Marquês de Alegrete. 1726] / [por] Conde de Estampa; Pedro
Pereyra de Tavora; Marquez de Alegrete; Diogo de M[endon]ça Corte Real; Duque Estrib[eiro] mor [et al.]

.− Lisboa, Paris, Madrid,..., 1645-1751 .− 1 folha de guarda com o título escrito a lápis + 211 fls. de texto
nums. a lápis, incluindo o índice; 2º [326 x 222 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. moderna em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Os
documentos têm uma numeração antiga, a tinta, a par da numeração recente dos fls., a lápis.
Contém, de acordo com a numeração dos manuscritos:
1 – Descendencia da Serenissima Caza de Bragança .− Fls. 3-8.
2 – Sobre o tt.º de q devem usar os herd.os da Coroa de Portugal .− Fls. 9-12.
− Copia da Carta de Titulo de Duque de Bragança Princepe do Brasil de que S Mg.e fes merce
ao Princepe Nosso Senhor .− Fl. 10.
− Copia do Cap.º da carta q se hade escrever ao P.e M.el [Rubro] a Madrid em 6 de Junho de
1734 respondendoselhe a Sua carta de 29 de Junho do mesmo anno .− Fls. 11-12.
3 – [Documentos relativos a Pedro Alvares Cabral, ministro plenipotenciário de Portugal,
respeitantes à prisão dos seus criados em Madrid em 1734] .− Fls. 13-22.
4 – Copia do Capitulo da Carta de Pariz que hade escreverse em 29 de Novembro de 1734 .−
Fls. 23.
− Copia do Cap.º da Carta de Madrid que hade escreverse em 29 de Novembro de 1734 .−
Fls. 24.
5 – [Carta de Lourenço Gomes da Silva acerca do uso de os conselheiros de Estado irem visitar
os embaixadores estrangeiros quando estes chegavam. Paço, 26-04-1732.] .− Fls. 27-33.
6 – [Formulário de como os infantes deviam escrever cartas aos cardeais e aos duques,
marqueses, condes, etc.. Sem data] .− Fls. 38-39.
7 – Relação da doença do Inf.te D. D.te .− Fls. 40-43.
8 – Papeis sobre o dezacato q se fes em Castella ao Emb.or P.º Alz Cabral, rezoluçoes q se
tomarão, e reposta a huma carta inserta na gazeta de Utrecht de 29 de M.ço de 1735 .− Fls.
44-83.
9 – Apontam.os do S.r Marques Fernd.º Telles da Silva p.ª as pervenções q se devem fazer p.ª as
passagens das [Princesas] de Portug.l e Cast.ª .− Fls. 84-95.
10 – Reposta ao papel do Marq de Abrantes em q pertendia ir p.la antiguidade do seu tt.º
preferir aos mais vedores da fazd.ª q.do entrou em hum dos lugares q vagara .− Fls. 96-97.
11 – [Representação que por ordem do Rei fez o capitão da Guarda Real acerca das obrigações
do seu cargo de acompanhar a pessoa do Rei, estabelecendo um paralelo com as
obrigações do estribeiro-mor. Sem data] .− Fls. 99-108.
12 – Sobre a duvida da precedencia entre o Gentilhome da Camr.ª, e o Estribr.º Mor no acto da
procisão do Corpo de D.s .− Fls. 119-187.
13 – Papel do C.de de Redondo sobre o governo da Ocharia .− Fls. 189-205.
14 – Sobre a disputa com o Tenente da guarda real .− Fls. 206-210.

659 - BROTERO, Félix de Avelar

(1744-1828)

Principios de Agricultura Philosophica ou Lições de Agricultura explicadas em a cadeira da Universidade de
Coimbra / [por] Dr. Felix de Avellar Brotero .− Coimbra, [s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum.
+ 230 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [331 x 210 mm].
CÓDICE [Parcialmente original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel manchado.
No fl. 117, na margem, a seguinte anotação a lápis: “Até aqui está impresso – Coimbra 1793”.
Cf. Inocêncio, II, p. 261 e 263.

660 - MACHADO, Gaspar Álvares de Lousada

(1554-1634)

Memorias q[ue] extrahio Gaspar Alv.es Lousada, segundo o manuscripto q[ue] se achou disperso no Archivo
da Mitra de Braga, e q[ue] ajuntou o Pr.or G.al Ignacio Jose Peixotto / [por] Gaspar Alv.es Lousada .− [S.l.,
s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 198 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [318 x 215
mm].
CÓDICE [Cópias]. Enc. com lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado.
Cópias de documentos existentes na Torre do Tombo. O copista rubricou o primeiro fólio de
cada caderno e dá, por vezes, pequenas descrições físicas dos documentos (tipo de letra, estado
de conservação, etc.). Contém memórias, testamentos, bulas papais, etc.

661 - LACERDA, Augusto Carolino Correia de

(1864-1926)

Judas. Poema dramatico escripto sob a forma theatral e seguido de notas justificativas / [por] Augusto de
Lacerda .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 103 fls. de texto nums. a lápis; 2º [320
x 220 mm].
CADERNO [Cópia]. Cartonado. Fls. de papel pautado. Letra cuidada.
Foi com esta obra que o autor concorreu ao prémio D. Luís, da Academia das Ciências de
Lisboa (cf. Inocêncio, XXII, p. 459-461). Peça representada em 1907 no teatro D. Maria II e
que foi publicada com o título Judas. Lisboa: Antiga Casa Bertrand-José Bastos, 1901 (cota:
ACL 15.114.17).

662 - LACERDA, Augusto Carolino Correia de

(1864-1926)

Judas. Poema dramatico escripto sob a forma theatral e seguido de notas justificativas / [por] Augusto de
Lacerda .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 119 fls. de texto nums. a lápis; 2º [324
x 217 mm].
CADERNO [Cópia]. Cartonado. Fls. de papel pautado. Letra cuidada. Indicação marginal no verso do fl. 75:
“CB copiou 16/3/92 Lisboa”.

663 - SOUSA, José de
Physiologia e Pathologia do Amor / [por] José de Sousa .− Lisboa, 1892 .− 10 fls. de texto nums. a tinta,
frente e verso, incluindo o rosto, a dedicatória e a introdução + 165 fls. de texto nums. a tinta, de 20 a 184,
incluindo o índice; 2º [321 x 222 mm].
BROCHURA [Cópia]. Fls. de papel pautado.
No verso do primeiro fl., a lista das obras publicadas do autor com a indicação de este trabalho
o ter sido em 1892. Segundo o autor, “o amor é um d’aquelles themas eternos por natureza e
fatalmente inesgotaveis”.

664 - LIMA, João Maria de Almeida

(1859-1930)

Principios Geraes de Morphologia e dynamica molecular / [por] João Maria d’Almeida Lima .− Lisboa, 2-051894 .− 1 fl. de dedicatória inum. + 121 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 142 + 1 fl. em branco
inum.; 2º [325 x 217 mm].

BROCHURA [Original]. Fls. de papel pautado.
Estudo dedicado aos Conselheiros Adriano Augusto de Pina Vidal e Carlos Augusto Morais
d’Almeida, professores do autor que, por sua vez, era professor de Física e sócio da Academia
das Ciências de Lisboa, da qual foi também presidente. Assinado.

665 - MOURÃO, Tomás
Diccionario Portuguez-Maratha. Tomo I / [por] Thomaz Mourão, Barão de Combarjua .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de
texto inum. colado no verso da pasta superior + 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum. e com texto no
verso + 244 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 2º [318 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel manchado.
Este dicionário foi elaborado na Índia e passado a limpo do original mas um dos volumes da
cópia perdeu-se. De acordo com a nota de Cristóvão Aires colada no verso da pasta superior,
este dicionário foi-lhe confiado pela viúva do autor para que a Academia das Ciências de
Lisboa o publicasse, tendo a obra dado entrada na instituição em 1925. O presente tomo
compreende as letras A a C.

666 - MOURÃO, Tomás
Diccionario Portuguez-Maratha. Tomo II / [por Tomás Mourão], Barão de Combarjua .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de
título inum. + 265 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [325 x 222 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel manchado.
Compreende as letras D a I.

667 - MOURÃO, Tomás
Diccionario Portuguez-Maratha. Tomo III / [por Tomás Mourão], B[arão] de Combarjua .− [S.l., s.d.] .− 141
fls. de texto nums. a lápis, incluindo o título + 1 fl. em branco inum.; 2º [317 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel manchado.
Compreende as letras J a P.

668 - MOURÃO, Tomás
Vocabulario Portuguez-Maratha / [por Tomás Mourão], B[arão] de C[ombarjua].− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título
inum. + 303 fls. de texto nums. a lápis; 2º [318 x 215 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de percalina.
Compreende as letras A a Z.

669 - MOURÃO, Tomás

Vocabulario Portuguez-Maratha / [por Tomás Mourão], B[arão] de Combarjua.− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título
inum. + 350 fls. de texto nums. a tinta e a lápis + 19 fls. em branco inums.; 2º [325 x 224 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel manchado.
Compreende as letras A a V.

670 - VIDA DO INFANTE JOSAFAT
Vida do Infante Josaphat / [S.a.] .− [S.l., s.d.; cópia de Lisboa, 1886] .− 5 fls. em branco inums. + 1 fl. de
rosto inum. + 53 fls. de texto nums. a lápis + 7 fls. em branco nums. a lápis, de 54 a 60; 4º [267 x 212 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina, com o título a ouro na pasta superior. Fls. de papel pautado.
Pertence à colecção Esteves Pereira.
Cópia de um manuscrito da Biblioteca do Mosteiro de Alcobaça, que se encontra hoje no
Arquivo Nacional da Torre do Tombo (códice n.º 266).

671 - VILHENA, Júlio Marques de

(1845-1928)

Antes da Republica. Vol. I e II / [por Júlio Marques de Vilhena] .− Lisboa, Roma, Coimbra..., 1881-1910 .−
173 documentos nums. a lápis + 24 documento nums. a lápis; 4º [220 x 150 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Conjunto de documentos soltos, agrupados em dois volumes e por capítulos,
dentro de uma caixa de cartão forrada a percalina e papel manchado. Fls. de diversas dimensões.
Colectânea de documentos que serviram para redigir a obra Antes da republica: notas
autobiográficas. Coimbra: França & Armenio, 1916, 2 vol. (cota: ACL 2.69.15).
Posteriormente, surgiu o suplemento Antes da Republica (suplemento) Resposta a um livro
póstumo. Coimbra: França & Armenio, 1917 (cota: ACL 2.69.15), em que o autor responde às
críticas do Conselheiro Teixeira de Sousa publicadas no jornal O Século em 5-08-1916.
Mais tarde foi publicado o suplemento Antes da Republica (2.º suplemento) Resposta ao sr. Dr.
Chaves e Castro. Lisboa: Edição e Propriedade do Autor, 1918, (cota: ACL 2.69.15/4), em que
Vilhena respondeu ao opusculo Julio Marques de Vilhena e o seu livro “Antes da Republica”,
ou antes Julio Marques de Vilhena julgado e condenado em processo instaurado em face do
livro “Antes da Republica”, da autoria de Manuel de Oliveira Chaves e Castro.

672 - LEITE, Jerónimo Dias
Descobrimento da Ilha da Madeira, e noticia dos Capitães Donatarios della, e do Porto Santo / [por]
Jeronymo Dias Leite; [copiado por] J. P. C. Casado Giraldes .− [Funchal], 1579; [cópia do séc. XIX] .− 2 fls.
em branco inums. + 1 fl. com um brasão de armas + 56 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 7 fls.
em branco inums.; 4º [241 x 194 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele e pastas de papel de fantasia. Na pasta superior, um rótulo de
papel com o título Descuberta da Ilha da Madeira em 1419 por João Gonçalves Zargo. Escrita pelo Conego.
No terceiro fl. encontra-se pintado o brasão de armas dos Câmaras, capitais generais da Madeira.
O autor era cónego da Sé do Funchal. Cópia realizada por Joaquim Pedro Cardoso Casado
Giraldes (?-1845), que assina no topo da folha de rosto. Leitura facilitada por numerosas notas
de rodapé. No final, uma lista dos prelados da ilha da Madeira. Publicado com o título
Descobrimento da ilha da Madeira e discurso da vida e feitos dos capitães da dita ilha.

[Coimbra]: Universidade de Coimbra; Barcelos: Companhia Editora do Minho, 1947, com
introdução e notas de João Franco Machado (cota: ACL Avulso C 190).

673 - ALMEIDA, José Caetano de
Apontamentos do Ben.do Jose Caetano de Almeida. Vol. 1 / [por] Jose Caetano de Almeida .− [S.l., s.d.] .− 1
fl. de texto inum. + 436 fls. de texto inums.; 4º [232 x 153 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Fls. soltos dentro de uma pasta de cartão em que figura o título em letra da mão
de Monsenhor Ferreira Gordo.
Apontamentos que relatam acontecimentos relacionados com a religião e a Inquisição no
período de 1671-1742. Contém uma nota prévia da mão de Monsenhor Ferreira Gordo.

674 - ALMEIDA, José Caetano de
Apontamentos do Benificiado Jose Caetano de Almeida. Vol. 2 / [por] Jose Caetano de Almeida .− [S.l., s.d.]
.− 427 fls. de texto inums.; 4º [209 x 153 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Fls. soltos dentro de uma pasta de cartão em que figura o título em letra da mão
de Monsenhor Ferreira Gordo.
Apontamentos sobre religião: referências a Autos da Fé, listas de nomes, sermões dos frades
Agostinianos, etc.

675 - ALMEIDA, José Caetano de
Apontamentos do Ben.do Jose Caetano de Almeida. Vol. 3 / [por] Jose Caetano de Almeida .− [S.l., s.d.] .−
351 fls. de texto inums.; 4º [225 x 160 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Fls. soltos dentro de uma pasta de cartão em que figura o título em letra da mão
de Monsenhor Ferreira Gordo.
Apontamentos com referências a Diogo de Gouveia, Diogo de Teive, D. Miguel da Silva, D.
António Pinheiro, entre outros.

676 - ALMEIDA, José Caetano de
Apontamentos do Ben.do Jose Caetano de Almeida. Vol. 4 / [por] Jose Caetano de Almeida .− [S.l., s.d.] .−
321 fls. de texto inums.; 4º [225 x 173 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Fls. soltos dentro de uma pasta de cartão em que figura o título em letra da mão
de Monsenhor Ferreira Gordo.
Apontamentos com alusões a diversos acontecimentos, bispos de várias cidades e a
personalidades da época.

677 - ALMEIDA, José Caetano de

Apontamentos do Ben.do Jose Caetano de Almeida. Vol. 5 / [por] Jose Caetano de Almeida .− [S.l., s.d.] .−
289 fls. de texto inums.; 4º [226 x 160 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Fls. soltos dentro de uma pasta de cartão em que figura o título em letra da mão
de Monsenhor Ferreira Gordo.
Apontamentos com alusões a acontecimentos, bispos de várias cidades e personalidades da
época. Contém um índice de cartas e respectivas datas.

678 - ALMEIDA, José Caetano de
Apontamentos do Ben.do Jose Caetano de Almeida. Vol. 6 / [por] Jose Caetano de Almeida .− [S.l., s.d.] .−
466 fls. de texto inums.; 4º [226 x 160 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Fls. soltos dentro de uma pasta de cartão em que figura o título em letra da mão
de Monsenhor Ferreira Gordo.
Apontamentos, notícias da época, leis, correspondência, etc.

679 - ALMEIDA, José Caetano de
Apontamentos do Ben.do Jose Caetano de Almeida. Vol. 7 / [por] Jose Caetano de Almeida .− [S.l., s.d.] .−
544 fls. de texto inums.; 4º [215 x 155 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Fls. soltos dentro de uma pasta de cartão em que figura o título em letra da mão
de Monsenhor Ferreira Gordo.

680 - ALMEIDA, José Caetano de
Apontamentos do Ben.do Jose Caetano de Almeida. Vol. 8 / [por] Jose Caetano de Almeida .− [S.l., s.d.] .−
337 fls. de texto inums.; 4º [226 x 160 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Fls. soltos dentro de uma pasta de cartão em que figura o título em letra da mão
de Monsenhor Ferreira Gordo.
Apontamentos e correspondência. Referências a factos sociais e religiosos relacionados com a
Inquisição.

681 - ALMEIDA, José Caetano de
Apontamentos do Ben.do Jose Caetano de Almeida. Vol. 9 / [por] Jose Caetano de Almeida .− [S.l., s.d.] .−
275 fls. de texto inums.; 4º [225 x 160 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Fls. soltos dentro de uma pasta de cartão em que figura o título em letra da mão
de Monsenhor Ferreira Gordo.
Apontamentos, correspondência, regimentos e uma lista das comarcas do reino.

682 - LEIS ANTIGAS

Leis antigas. Tomo 3 .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 5 fls. de índice inums. + 6 fls. em branco inums. +
207 fls. de texto nums. a tinta + 3 fls. em branco inums.; 4º [233 x 177 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Cadernos de fls. soltos. Letra de Monsenhor Ferreira Gordo.
Contém cópias de leis, alvarás, provisões e cartas datadas de 1535 a 1640, de acordo com o
índice que se encontra no início do tomo.

683 - O NOVO TESTAMENTO
O Novo Testamento isto he Todos os Sacrosantos Livros e Escritos Evangelicos, e Apostolicos do Novo
Concerto de Nosso Fiel Senhor Salvador, e Redemptor Jesu Christo / [traduzido por] João Ferreira de
Almeida .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 99 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º
[231 x 180 mm].
BROCHURA [Tradução original?]. Brochado em papel comum. No final, a primitiva capa de brochura.
Segundo anotação da mão de Monsenhor Ferreira Gordo, de 15-02-1830, que se encontra antes
do rosto, este manuscrito foi por ele encontrado no espólio de António Ribeiro dos Santos
(1745-1818) e vendido a Monsenhor Campos por sua intervenção. No fl. 99, o despacho
seguinte: “Escusado. Meza 3 de Abril de 1788” e três rubricas.

684 - GUERREIRO, Fernão

(1550-?)

Relaçam annual das cousas que fizeram os Padres da Companhia de Jesus nas partes da India Oriental, e
Brazil, Angola, Cabo Verde, Guiné, nos annos de seiscentos e dois, e seiscentos e tres, e do processo da
conversão, e Christandade daquellas partes, tirada das cartas dos mesmos padres que de lá vieram pelo Padre
Fernam Guerreiro da mesma Companhia, natural de Almodovar de Portugal / [por] Padre Fernam Guerreiro
.− [S.l., s.d.] .− 2 fls. em branco inums. + 80 fls. de texto nums. a lápis + 6 fls. em branco inums.; 4º [224 x
166 mm].
BROCHURA [Cópia]. Fls. de papel pautado. Pertence à Colecção Esteves Pereira. Letra de Esteves Pereira.
Relação extraída das cartas dos padres que estiveram no Oriente, Brasil e África ao serviço da
Cristandade, pelo Padre Fernão Guerreiro da Companhia de Jesus. Cópia do texto impresso
“em Lisboa; por Jorge Rodrigues, impressor de livros, Anno MDCV”, mas abrangendo
somente alguns capítulos referentes à Etiópia. Cf. Inocêncio, II, 282.
Artur Viegas dirigiu e prefaciou uma nova edição: Relação anual das coisas que fizeram os
Padres da Companhia de Jesus nas suas missões do Japão, China, Cataio, Tidore, Ternate,
Ambóino, Malaca, Pegu, Bengala, Bisnagá, Maduré, Costa da Pescaria, Manar, Ceilão,
Travancor, Malabar, Sodomala, Goa, Salcete, Lahor, Diu, Etiopia, a alta ou Preste João,
Monomotapa, Angola, Guiné, Serra Leoa, Cabo Verde e Brasil nos anos de 1600 a 1609 e do
processo da conversão e cristandade daquelas partes: tiradas das cartas que os missionários
de lá escreveram. Pelo Padre Fernão Guerreiro da Companhia de Jesus, natural de
Almodovar de Portugal. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1930.

685 - HACTENUS DE JURISPRUDENTIAE ROMANAE HISTORIA
Hactenus de Jurisprudentiae Romanae Historia / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 219 fls. de texto nums. a tinta + 11 fls.
em branco inums.; 4º [218 x 159 mm].
MAÇO [Cópia]. Fls. soltos. Pasta de cartão. Letra de Monsenhor Ferreira Gordo.

686 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Diario da viagem de Monsenhor Ferreira Gordo a Espanha, onde foi, por incumbencia da Academia, estudar
nos arquivos e bibliotecas as especies relativas a Portugal / [por] Joaquim José Ferreira Gordo .− [S.l., 1790]
.− 80 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 159 + 131 fls. de texto nums. a tinta de 160 a 290 + 4
fls. em branco inums.; 4º [221 x 156 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos dentro de uma pasta de cartão. Na pasta superior encontra-se um rótulo de
papel com o título em letra posterior.
Diário da viagem de Monsenhor Ferreira Gordo a Espanha, iniciada a 16-08-1790, para estudar
documentação relativa a Portugal.

687 - LEMBRANÇAS A RESPEITO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS REAIS E DA REFORMA
DA ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA REAL
Lembranças a respeito do pagamento das Dividas Reaes e da Reforma da Administração da Fazenda Real /
[S.a.] .− [S.l.], principio de 1777 .− 30 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [219 x 166 mm].
CÓDICE [Original?] Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada.
Manuscrito, provavelmente de um secretário da Administração da Fazenda Real, em que se
denuncia e critica a má gestão da Fazenda, em especial as despesas militares do Reino.

688 - SILVA, António Dinis da Cruz e

(1731-1799)

O Hyssópe. Poema Heroi-Comico / [por] Elpino Nonacriense .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 86 fls.
de texto nums. a lápis, incluindo o fl. de título + 2 fls. em branco inums.; 4º [218 x 185 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel de fantasia. Ferros a ouro na lombada.
Vinheta do Monsenhor Ferreira Gordo no verso da pasta superior.
Famoso poema de Elpino Nonacriense, nome arcádico de António Dinis da Cruz e Silva,
composto por nove cantos. Existem outras cópias compostas por 8 cantos somente e que foram
objecto de numerosas edições impressas (cf. Inocêncio, I, 123-127; VIII, 128-129; XXII, 236 e
532).

689 - CODICES AETHIOPICI BIBLIOTHECAE VATICANAE
Codices Aethiopici Bibliothecae Vaticanae / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .−1 fl. em branco inum. + 42 fls. de texto
nums. a lápis + 57 fls. em branco inums.; 4º [212 x 157 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros secos. Pastas de tecido. Fls. de papel azul pautado.
Pertence à Colecção Esteves Pereira.
Lista de códices relativos à Etiópia que se encontram na Biblioteca do Vaticano, na Biblioteca
Imperial Pública de S. Petersburgo e noutros locais. Textos em latim, francês, inglês e alemão.

690 - PONCET, Charles Jacques

Voyage d’Éthiopie / [por] Charles Jacques Poncet .− [Paris, séc. XVII/XVIII] .− 1 fl. em branco inum. + 81
fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 18 fls. em branco inums.; 4º [211 x 165 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de pele com ferros secos. Pastas de percalina. Fls. de papel pautado.
Pertence à Colecção Esteves Pereira.
Relato da viagem de Charles Jacques Poncet, médico francês, à Etiópia, de 1698 a 1700. Cópia
de obra impressa em Paris: “chez Jean Barbou, rue saint Jacques, vis-à-vis le College de Louis
le Grand”, 1713. Em francês.

691 - CASTRO, Damião António de Lemos Faria e

(1715-1789)

Historia Geral de Portugal, e suas conquistas, offerecida à Sacra, Real, e Augusta Magestade da Fidelissima
Raynha Dona Maria I, Nossa Senhora. Tomo XV / [por] Damião Antonio de Lemos Faria e Castro .− [S.l.,
séc. XVIII] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. em branco inums. + 21 fls. de proémio
nums. a tinta, a romano, frente e verso, de I a XLI + 101 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 201
+ 2 fls. de índice nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [205 x 148 mm].
BROCHURA [Original?]. Lombada de papel comum e pastas de papel de fantasia.
Trata da história de D. José I. No final do índice lê-se a seguinte anotação: “Suprimido: Meza 3
de Ag.to de 1787”, com três rubricas. Obra impressa em Lisboa, na Tipografia Rollandiana,
1786 e 1804 (cf. Inocêncio, II, 121).

692 - LIVRO DE CANTOCHÃO
[Livro de cantochão] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de papel inum. com anotação a lápis + 2 fls. de papel em
branco inums. + 52 fls. de pergaminho nums. a lápis + 3 fls. de papel, em branco, inums.; 4º [196 x 142 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com ferros secos nas pastas e na lombada. Fls. de pergaminho
com letras capitulares iluminadas. Pertence à Colecção Esteves Pereira.
Livro de música religiosa. Segundo anotação a lápis (já muito sumida) no primeiro fl. de papel,
este códice foi comprado no Porto, em 1906, e posteriormente restaurado.

693 - COLECTÂNEA DE SONETOS
[Colectânea de sonetos] / [por] Fran.co Ro[drigues] Lobo; [Luís de] Camões; [António Barbosa] Bacelar;
Ant.º da Fonseca; M[anuel] de Almeida; Peixoto Silva [et al.] .− [S.l., s.d.] .− 8 fls. de índice nums. a tinta +
275 fls. de texto nums. a tinta e a lápis; 4º [197 x 139 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros a ouro na lombada. Pertence à Colecção
Esteves Pereira. Comprado em Lisboa, na Feira da Ladra, em 7-09-1915.
Colectânea de sonetos, canções, oitavas, décimas, redondilhas, etc.

694 - GIRALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Mes Etudes de Arithmetique et de Géographie / [por] J. P. Cardoso Casado Giraldes .− [S.l., s.d.] .− 1 fl.
inum. com o título escrito a lápis + 65 fls. de texto nums. a lápis; 8º [190 x 153 mm].

CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de papel de fantasia. Colado na pasta superior, um rótulo de papel com o
titulo em letra caligrafada.
Até ao fl. 18, estudos de aritmética em inglês, contendo diversos problemas e cálculos.
Seguem-se os estudos de geografia com informações acerca de diversos países: rios,
montanhas, cidades, raças, religiões, etc.

695 - APONTAMENTOS E LEGISLAÇÃO SOBRE A HISTÓRIA ECONÓMICA DE PORTUGAL
DE 1417 A 1830
[Apontamentos e legislação sobre a historia económica de Portugal. 1417 a 1830] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl.
inum. com o título escrito a lápis + 7 fls. em branco inums. + 202 fls. de texto nums. a lápis + 7 fls. em
branco inums.; 2º [318 x 216 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em papel comum com pastas de papel de fantasia e cantos de pele. Vestígios de
uma lombada de pele.
Refere-se especialmente ao comércio de Portugal com Castela. Começa com uma lei de D. João
I sobre as alfândegas, de 1417, e termina com um decreto de 1774 “para emendar os abusos de
salarios, e de multiplicidade de guias”. Contém legislação sobre as alfândegas, os portos, a
importação e exportação de uma multiplicidade de mercadorias como o linho, os tecidos, as
peles, etc.

696 - SOUSA, Fr. João de
1 - Diario da primeira Embaixada que da Corte de Marrocos se enviou para esta de Lisboa no
mez de Outubro de 1774 / [por] Fr. João de Souza .− [S.l.], 1774 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl.
de rosto inum. + 21 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco nums. a lápis; 2º [303 x 215
mm].
2 - Diario da Segunda Embaixada que El Rei de Marrocos mandou a esta corte de Lisboa no
anno de 1777 / [por] Fr. João de Sousa .− [S.l.], 1777 .− 22 fls. de texto nums. a lápis, de 24 a 45
+ 1 fl. em branco num. a lápis; 2º [303 x 215 mm].
3 - Diario da terceira Embaixada que da Corte de Marrocos se féz para esta de Lisboa no anno de
1780 / [por] P.e Fr. João de Souza .− [S.l.], 1780 .− 11 fls. de texto nums. a lápis, de 47 a 57 + 1
fl. em branco inum.; 2º [303 x 215 mm].
3 - Relação, e Diario da [segunda] Embaixada q[ue] Sua Mag.e Fid.ma mandou a El Rey de Marrocos em o
mez de Dezembro de 1790, sendo encarregado daquella commissão Jaques Felippe de Landreset
Cavalleiro professo na Ordem de Christo, Brigadeiro dos Exercitos de S. M. F. e Governador da cidade de
Faro. De tudo o q[ue] se passou e observou na dita Embaichada por espaço de trez mezes e sinco dias que
durou aquella commissão / [por] P.e Fr. João de Souza .− [S.l.], 1790 .− 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de texto
inum. + 41 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 82 + 1 fl. em branco inum.; 2º [303 x 215
mm].
4 - Diario da jornada, que Jaques Filippe de Landreset, Cavalleiro professo na Ordem de Christo, Fidalgo da
Caza de Sua Magestade Fidellissima, e Coronel do Regimento de Faro, fez á Cid.e de Argel com o
caracter de Enviado a fim de tratar huma paz, e comercio entre esta Corte e a Regencia de Argel em a qual
se relatão não só os acontecimentos politicos da mesma negociação, mas o que foi visto, e observado por
toda a jornada desde o primeiro de Fevr.º de 1786, ate 16 de Junho de 1787, em que sahimos de Argel, e o

mais q[ue] se passou ate chegar a Lisboa / [por] P.e Fr. João de Sousa .− [S.l.], 1788 .− 59 fls. de texto
nums. a lápis, frente e verso, de 1 a 117; 2º [303 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel manchado. Ferros a ouro na lombada.

697/1 - SARAIVA, João

(1866-1948)

Liricas / [por] João Saraiva .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 43 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 2º [320 x 222 mm].
MAÇO [Original?]. Fls. de papel pautado presos por tachas.
Colectânea de poemas e canções acerca das estações do ano, algumas personalidades, fantasias
guerreiras, etc. Publicado em 1890.

697/2 - SARAIVA, João

(1866-1948)

Liricas / [por] João Saraiva .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 40 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 2º [323 x 222 mm].
MAÇO [Cópia]. Fls. de papel pautado preso por tachas.
Cópia do manuscrito anterior.

698 - THAWSEM, George
Memoire du General George Thawsem sur la défense de la Beira par lui pratiquée l’an 1762 / [por] General
George Thawsem .− Lisbonne, 17-02-1763 .− 29 fls. de texto nums. a numerador; 4º [255 x 203 mm].
MAÇO [Cópia]. Fls. soltos, dentro de uma pasta de papel. Texto escrito integralmente a lápis.
Descrição dos factos e dos movimentos do exército nas áreas de Abrantes e Campo Maior para
defesa das populações em 1762, durante a Guerra dos Sete Anos. Em francês.

699 - PARREIRAS, Caetano José Vaz
Linhas do Porto / [por] Caetano Jose Vaz Parreiras .− Quartel General do Porto, 21-03-1809 .− 8 fls. de texto
nums. a lápis, incluindo o rosto; 2º [272 x 217 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. presos com uma tacha.
Documento mandado copiar pelo Coronel A. P. d’Az.do [António Pinto de Azevedo?].
Distribuição pormenorizada das forças militares portuguesas da guarnição do Porto, antes da
ocupação da cidade pelo exército de Soult, em 1809. O autor era brigadeiro e comandante
interino das armas.

700 - DIÁRIO DO PORTO
Diario do Porto / [S.a.] .− Porto, 1809 .−12 fls. de texto nums. a lápis; 2º [272 x 217 mm].

MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. presos com uma tacha.
Relato da situação no Porto em 1809 durante o domínio francês exercido pelo Marechal Soult.
701 - SILVA, José Maria Correia da
Planta Chorografica da Barca a Lindoso / [por] José Maria Correia da Silva .− Quartel no Porto, 31-03-1871
.− 1 fl. inum. com planta desenhada a lápis + 1 fl. de texto inum.; 2.º [326 x 229 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título em letra posterior. Incompleto.
Planta corográfica com escala de 1/150 000.
(1670-1760)

702 - MASCARENHAS, José Freire de Monterroio

Glorias de Portugal na Campanha naval do Levante / [por] Jozeph Freire de Monterroyo Mas.as .− Lisboa, 1804-1723 .− 10 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 2.º [309 x 208 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Fls. cosidos com fita de seda verde.
“Discurço Historico, Panegyrico” proferido na Academia dos Aplicados. Não assinado.

703 - GODINHO, Bento Afonso Cabral

(1758-1839)

Inscripções mais antigas da Villa de Moura / [por Bento Afonso Cabral Godinho] − [S.l., s.d.] .− 1 fl. de texto
inum. + 1 fl. em branco inum; 2.º [301 x 207 mm].
BIFÓLIO [Cópia]. Capilha de papel. Oferta do autor à Academia das Ciências de Lisboa em 18-06-1836.
Contém a transcrição de sete inscrições antigas existentes em edifícios de Moura. No final, uma
nota de oferta assinada.

704 - STOCKLER, Francisco de Borja Garção

(1759-1829)

Ellogio Historico de Guilherme Luiz An.to Valleré / [por] Francisco de Borja Garção Stockler .− [Lisboa], 2001-1798 .− 23 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 4.º [241 x 196 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Elogio histórico recitado na sessão pública da Academia Real das Ciências de 20-01-1798.

705 - MEMÓRIA SOBRE A DIVERSA TEMPERATURA QUE O CALÓRICO DE ÁGUA
FERVENDO COMUNICA A ESTE LÍQUIDO [...]
Memoria sobre a diversa temperatura, que o calorico d’agoa fervendo communica a este liquido, e outros
metidos em differentes vasos, e vantagens da Destillacção do Vinho em Banho Maria / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .−
6 fls. de texto nums. a lápis; 4.º [247 x 201 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. cosidos com linha.

706 - FOLQUE, Filipe

(1800-1874)

Cometa de M.r d’Arrest / [por] Filippe Folque .− Observatório Astronómico da Marinha, 4-06-1857 .− 2 fls.
de texto inum.; 2.º [268 x 209 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Apontamentos de Filipe Folque, Director do Observatório Astronómico da Marinha, baseados
nas observações de M.r Rumber, Director do Observatório Astronómico de Hamburgo,
realizadas quando este se deslocou a Lisboa por motivos de saúde. Assinado.

707 - ALMEIDA, Francisco José de Lacerda e

(1750-1802)

Memória a respeito dos Rios, Baures, Branco, da Conceição, de S. Joaquim, Itonomas e Maxupo; e das tres
Missões da Magdalena, da Conceição e de S. Joaquim / [por] Dr. Francisco José de Lacerda e Almeida .−
[S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto + 7 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2.º [307 x 212 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. cosidos com linha.
Memória sobre rios brasileiros segundo as observações feitas pelo autor durante uma viagem ao
Brasil. Segundo consta do início do texto, esta memória vem no seguimento de um mapa e de
um diário de viagem oferecidos anteriormente pelo autor a “esta illustre, e sabia sociedade”,
presumindo-se que se refira à Academia das Ciências de Lisboa. Assinado. Cf. manuscrito 998
da Série Azul.

708 - SOARES, Francisco Pedro Celestino

(1791-1873)

A Lanterna do Mineiro / [por] Francisco Pedro Celestino Soares .− [Lisboa, 1849] .− 2 fls. de texto nums. a
tinta + 3 fls. de texto nums. a tinta, de 3 a 5; 4º [262 x 209 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos. Aparentemente incompleto.
Memória acerca da invenção de uma lanterna para mineiros, apresentada pelo autor à Academia
das Ciências de Lisboa, de que era sócio efectivo. A memória, constituída por dois fls. de texto,
é acompanha pelas observações e críticas assinadas de Fortunado José Barreiros (Lisboa, 1503-1849), Joaquim das Neves Franco (Lisboa, 11-04-1849) e José Cordeiro Feio (Lisboa, 2-051849), todos acentuando a necessidade de submeter o invento a experiências práticas. Publicada
nas Actas das sessões da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da
mesma Academia, 1849. Tomo I, p. 85-91 (cota: ACL 12.86.1).

709 - HOMEM, Lourenço Mourão
Parecer que deu o Desembargador do Paço Lourenço Mourão Homem em 1593 sobre o Senhorio e
Jurisdicção dos Arcebispos de Lx.ª na Villa de Alhandra / [por] Lourenço Mourão Homem .− [S.l.], 1593;
[cópia não datada] .− 8 fls. de texto nums. a tinta; 2º [306 x 213 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos. Incompleto. Cópia de letra de duas pessoas diferentes,
parecendo uma delas da mão de Monsenhor Ferreira Gordo.

710 - MEMÓRIAS DAS PROVIDÊNCIAS QUE EXIGEM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACTUAIS
SOBRE OS BENS DE RAÍZ

Memorias das Providencias, q’exigem as circunstancias actu[ais] sobre os bens de raiz / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .−
4 fls. de texto inums.; 2º [300 x 212 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Conjunto de cinco providências e de alguns exemplos a tomar sobre os bens de raiz.

711 - DELAURIER, E.
Expériences chimiques sur le poids de l’Ether des physiciens / [por] E. Delaurier .− Paris, 1888 .− 1 fl. de
título + 2 fls. de texto inums. + 1 fl. em branco inum.; 2º [318 x202 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. cosidos com linha.
Análise de uma memória intitulada Recherches expérimentales sur la pondérabilité de l’Ether
universel. O autor era membro da Société Chimique de France, da Société de Physique, etc.
Assinado.

712 - COLÉGIO DOS NOBRES
Collegio dos Nobres / [por] Jozé Isidoro Olivieri; Alexandre Ferreira de Faria Manoel .− Colegio Real dos
Nobres, 1772 .− 1 fl. inum. com o título a lápis + 5 fls. de texto inums.; 2º [307 x 212 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel em que figura a lista dos documentos nela contidos em letra posterior.
Fls. soltos.
Contém informações acerca de alunos do Colégio dos Nobres, um aviso circular ao capelão do
mesmo colégio e uma lista dos ordenados dos profissionais que lá trabalhavam. Assinados.

713 - CONSULTA SOBRE AS PROVIDÊNCIAS PARA SE TRANSPORTAREM A ESTES REINOS
OS MARINHEIROS E HOMENS DO MAR
Consulta sobre as Providencias para se transportarem a estes Reinos os Marinheiros, e homens do Már que
por falta de meios se achão dispersos, e detidos nos Portos Estrangeiros / [S.a.] .− Lisbôa, 5-06-1783 .−1 fl.
de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2.º [323 x 215 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
No final, uma resolução do Palácio de Nossa Senhora da Ajuda datada de 28-06-1783.

714 - WELWITSCH, Frederico Artur

(1806-1872)

Essai d’une instruction sur la manière de recueillir et de préparer les plantes destinées pour les herbiers / [por]
Frederico Artur Welwitsch .− Alcantara, 7-11-1843 .− 14 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.;
2.º [324 x 222 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel. Texto com muitas
emendas.

715 - PONTE, António Tomás da Guarda Cabreira de Faria e Alvelos Drago da

(1868-1953)

Descoberta e primeiras propriedades geometricas de uma espiral binomia do primeiro grau / [por] Antonio
Cabreira .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [317 x
215 mm].
MAÇO [Cópia?]. Fls. de papel pautado presos com tachas.
Memória apresentada à Academia Real das Ciências de Lisboa, de que o autor era sócio.

716 - MONTEMOR, Jorge de

(?-1561)

Traslado de algumas poesias legeiras compostas por Jorge de Montemor que achei na Bibliotheca Real de
Madrid n’um codice escrito no principio do seculo 17 ou fim do 16. Est. M. Num. 190 / [por] Jorge de
Montemor; [copiado por Monsenhor Joaquim José Ferreira Gordo] .− [S.l., s.d.]; [cópia não datada] .− 4 fls.
de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 2º [319 x 222 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. O título figura no primeiro fl. de texto.

717 - COSTA, João Baptista Angelo da
O Portuguez. Diario Politico, Litterario, e Commercial. Acção de R.s 20$000 N.º 27 .− Lisboa, 26-10-1826
.− 1 fl. de texto inum.; 2º [304 x 208 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Acção n.º 27 de O Portuguez, adquirida por João Baptista Angelo da Costa.

718 - DECLARAÇÃO DE MALACA E ÍNDIA, DE MANUEL GODINHO DE HERÉDIA
1. [Ofício do Ministro dos Negócios Estrangeiros referente ao manuscrito Declaração de Malaca e India
Meridional, com o Cathay, existente na Biblioteca Real de Bruxelas] / [por] João de Andrade Corvo .−
Paço, 21-05-1872 .− 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [270 x 213 mm].
2. [Ofício do Ministro português em Bruxelas, referente ao manuscrito Declaração de Malaca e India
Meridional, com o Cathay, existente na Biblioteca Real de Bruxelas] / [por] Miguel Martins d’Antas .−
[Bruxelas, 2-05-1872] .− 2 fls. de texto inums.; 2º [319 x 217 mm].
3. Indice [dos tratados de Malaca] / [S.a.] .− [S.l., 1872] .− 2 fls. de texto inums.; 2º [319 x 217 mm].
4. [Carta do conservador da Biblioteca Real de Bruxelas acerca dos custos da publicação do manuscrito de
M. G. de Herédia] / [por] L. Alvin .− [Bruxelas, 1872] .− 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º
[318 x 216 mm].
5. [Carta acerca do manuscrito de Manuel Godinho de Herédia] / [por] Léon Janssen .− [S.l.], 9-07-1880
.− 2 fls. de texto inums.; 4º [252 x 203 mm].
6. [Carta para o Conselheiro José Maria Latino Coelho, remetendo-lhe a carta de Léon Janssen e
solicitando informações acerca do interesse da Academia das Ciências de Lisboa pelo manuscrito de
Manuel Godinho de Herédia] / [por] Barão de Sant’Anna .− Bruxelas, 20-07-1880 .− 1 fl. de texto inum.
+ 1 fl. em branco inum.; 2º [330 x 206 mm].

7. Notice sur le manuscrit de Manuel Godinho de Eredia, appartenant à la Bibliothéque Royale de Bruxelles /
[por] M.r Léon Janssen .− Bruxelas, Julho de 1881 .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis; 4º
[265 x 204 mm].
8. Retrato de Emanuel Godinho de Eredia / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 retrato; 2º [295 x 198 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel. Documentos soltos, de diversos tamanhos (até à dimensão
máxima de 330 x 220 mm) e diferentes tipos de papel. O último documento, um retrato de Manuel Godinho
de Herédia, foi oferecido pelo Barão de Sant’Ana.

719 - MELO, Sebastião José de Carvalho e
[Ordem para o Provedor dos Armazéns mandar aprontar escaleres a fim de transportar dois cozinheiros a
Aldeia Galega] / [por] Sebastião Joseph de Carvalho e Mello .− Paço, 1-06-1752 .− 2 fls. de texto inums.; 4º
[222 x 166 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. O título figura na capilha, em letra posterior.
Assinado.

720 - FORAL DA VILA DE ALHANDRA
Foral da Villa de Alhandra / [copiado por Monsenhor Ferreira Gordo] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. de texto inums.;
2º [320 x 216 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos. Letra de Monsenhor Ferreira Gordo.
Cópia de uma cópia que havia sido tirada pelo Padre Luís Cardoso. O segundo fólio é uma nota
de Monsenhor Ferreira Gordo declarando desconhecer a localização do original.

721 - ANCHIETA, José de

(1533-1597)

Versos que o veneravel Padre Jozeph de Anchieta compôs, quando esteve em refens entre os Indios barbaros,
com ajuda da Virgem, escrevendo os na praia em lugar de papel, que ali o não tinha, nem tinta / [por] Padre
Jozeph de Anchieta .− [S.l., s.d.] .− 7 fls. de texto nums. a lápis; 2º [293 x 198 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. com vestígios de terem sido colados e cosidos com linha, parecendo
que já terem estado encadernados. Texto a duas colunas. Incompleto.

722 - QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DE DESPACHO ENTRE A CASA DA ÍNDIA E A
ALFÂNDEGA [...]
Questão de competencia de Despacho entre a Caza da India e a Alfandega sobre Couros vindos de Buenos
Aires, e Colonia do Sacramento a Lisboa em a náo N. Snr.ª da Conceição e Lusitanea Grande / [S.a.] .− [S.l.],
1751 .− 16 fls. de texto nums. a lápis; 2º [312 x 212 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos. Incompleto.

723 - CATÁLOGO DE 55 CARTAS ARÁBICAS [...]

Catalogo de 55 Cartas Arabicas das que se achão na Torre do Tombo, assim Africanas como Asiaticas,
escritas a El Rey D. Manoel, e D. João 3º e alguns governadores: Alem das sobreditas cartas, ha outras tantas,
algumas insignificantes, outras por mal conservadas se não podem ler / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 5 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [300 x 208 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Fólios com vestígios de já terem estado encadernados.

724 - DE CURIOSITATE LITTERATORUM
De Curiositate Litteratorum / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 6 fls. de texto nums. a tinta + 9 fls. de texto nums. a tinta;
2º [322 x 222 mm].
MAÇO [Original e cópia]. Capilha de papel. Fls. com vestígios de terem sido cosidos com linha. Textos com
emendas e acrescentos.
Manuscrito original acompanhado da respectiva cópia. Em latim.

725 - VARNHAGEN, Frederico Luiz Guilherme de

(1782-1842)

Descripção geognóstica da montanha de Arassoiába, e sua vesinhança, assim tambem o principio da historia
das Fabricas de férro ao pé da mesma / [por] Friderico Luiz Guilherme Varnhagen .− Real Fabrica de ferro de
S. João do Ypanema, 2-03-1820 .− 4 fls. de texto nums. a tinta; 2º [312 x 215 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Descrição da montanha de Arassoiaba, no Brasil. Referência à história do fabrico do ferro na
capitania de S. Paulo. Em 1810, por ordem do então Príncipe Regente D. João, o autor visitou a
mina de Arassoiaba e deu parecer sobre o local mais adequado para a instalação da fábrica, que
veio a ser construída por uma companhia sueca. Assinado.

726 - PARECER SOBRE A NULIDADE DA CONCESSÃO DOS FEUDOS DA BARONIA DELLA
MOTTA
[Parecer sobre a nulidade de concessão dos feudos da Baronia della Motta] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. inum.
+ 13 fls. de texto nums. a lápis; 4º [272 x 195 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. com vestígios de já terem estado cosidos. O título no primeiro fl., a
lápis e em letra posterior.
Em italiano.

727 - CARVALHO, Francisco António de
Rellação dos vencimentos que teve a 4ª Companhia do 1º Batalhão do regimento de Melicias de Lamego
desde o mez de Fevereiro de 1809 athé Junho de 1810 / [por] Francisco António de Carv.º .− Moimenta da
Beira, Chaves, Villa Real, 1809-1810 .− 26 fls. de texto nums. a lápis; 2º [310 x 206 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel onde vem escrito o título. Fls. cosidos com linha.

Faltam as relações dos vencimentos dos meses de Setembro e Dezembro de 1809 e de Janeiro e
Fevereiro de 1810. Assinado.

728 - DOCUMENTOS RELATIVOS À GUERRA CIVIL ENTRE D. PEDRO E D. MIGUEL
Documentos relativos à guerra civil entre D. Pedro e D. Miguel / [por] Diogo Ant.º Guterres; Constantino
Luiz Simões Ferr.ª G[onçalves]; Carlos de Bourbon; Jose Maria Osorio Cabral; Visconde de Molellos;
Epifanio Lucio de Portella; Joaq.m Luis da Cruz; Francisco Alvaro; Joaquim Augusto Leite Pereira de Mello;
João Teixeira Leite; Thiago Pedro Martins; José, Bispo de Portalegre; Agostinho de Souza Pinto de Barros
Cachapuz; Conde de Almada; Joaq.m Jozé Roiz da S.ª; Joze Bernardo Henriques Faria; Fr. Francisco de S.ta
Roza de Viterbo Moreira Braga; Pedro Barbosa Marques do Coutto; Antonio Joaquim de Gouvêa Pinto;
Antonio Joaq.m Borges Carvalho; Luiz da Costa e Almeida; J. Antonio de Miranda; Bernardo Miz. das
Neves; Fr. Joaquim do Rosario Campos; Luiz Paulino de Figueiredo Fragoso e Abreu [et al.] .− Lisboa,
Lamego, Coimbra, Braga,..., 1831-1833 .− 86 documentos nums. a lápis; 2º [318 x 225 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos. Conforme nota na capa, estes papéis pertenceram
ao arquivo do Ministério da Justiça (maço 52).

729 - DOCUMENTOS RELATIVOS À GUERRA CIVIL ENTRE D. PEDRO E D. MIGUEL
[Documentos relativos à guerra civil entre D. Pedro e D. Miguel] / [por] Agostinho de Souza Pintto de Barros
Cachapuz; Luiz da Costa e Almeida; Fr. Joaquim da Snr.ª das Dores; Manoel Jose Calheiros Bezerra de
Araujo; Fr. Francisco de S.ta Roza de Viterbo Mor[eira] Braga; Fr. Manoel Botelho; Bernardino Giraldes
Pinto Villas-Boas; Luiz Pinto de Azevedo; Antonio Ribeiro Saraiva; Jose Pinto Cardozo de Beja e
Figueiredo; João Loureiro; Duque de Cadaval; M. M. d’Alpuim [et al.] .− Lisboa, Roma, Londres, Berlim,
Rio de Janeiro,..., 1829-1833 .− 62 documentos nums. a lápis; 2º [324 x 222 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Conforme nota na capa, estes papéis pertenceram ao arquivo do Ministério da Justiça (maço
52).

730 - VÁRIOS ESCRITOS ECLESIÁSTICOS DOS SÉCULOS XIII a XVII
Varios escritos eclesiasticos dos seculos XIII a XVII .− Lisboa,..., séc. XVI-XVII .− 15 documentos
manuscritos e impressos, com várias dimensões, nums. a lápis; [535 x 415 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel. Fls. de diversas dimensões, manuscritos e impressos. Oferta
do Dr. José Caldas.
Contém:
1 - Bulla da Confraria da Nossa Snr.ª da Graça .− Rome, 1574 .- 1 fl. de pergaminho com
texto em latim. Falta o selo pendente mas subsiste o cordão; [535 x 415 mm].
2 - [Beneplácito de D. Maria I relativo a um breve do Núncio Apostólico acerca da eleição do
Prior do Mosteiro de Santa Maria de Refoios] .− Olissippone, 6-09-1796, [com despacho do
Marquês Mordomo-mor dado em Queluz, 7-09-1796] .- 1 fl. de pergaminho com texto em
latim e selo de obreia; [330 x 248 mm].
3 - [Certidão da instituição de uma capela no Mosteiro de Refoios de Lima por Martim Afonso
de Penelas] / [passada por ordem de D. Sebastião e assinada por Damião de Góis, Guarda-

mor da Torre do Tombo] .− Lisboa, 10-01-1557 .- 1 fl. de texto de pergaminho; [600 x 420
mm].
4 - [Certidão da] S[entença] de El Rey D. Affonso 4º per q iulga a jurisdição e couto ao mostr.º
de Rofoyos de Lima dada no anno de 1379 (na Era) / [passada e assinada por Damião de
Góis] .- [Lisboa, (23?)-07-1558] .- 3 fls. de texto de pergaminho, sem o selo pendente;
[330 x 287 mm].
5 - [Carta de D. Afonso V confirmando uma sentença de D. Duarte relativa a isenções aos
lavradores do couto de S. Salvador da Torre, arcebispado de Braga] .− Lisboa, [23-04-1460]
.- 1 fl. de texto de pergaminho, sem o selo pendente mas com a fita; [630 x 535 mm].
6 - [Certidão de D. Filipe II de Portugal, de uma carta de D. João I, dada no Porto em 5 de
Outubro da era 1436, das liberdades dos moradores do couto de Vilanova que era do
mosteiro de Santa Maria de Refoios de Ponte de Lima] / [passada por Diogo de Castilho
Coutinho, Guarda-mor da Torre do Tombo] .− Lisboa, 15-06-1616 .- 2 fls. de texto, em
pergaminho; [315 x 208 mm].
7 - [Certidão de D. Filipe II de Portugal, de uma carta de D. Afonso IV dada na Guarda em 24
de Julho da era de 1373, relativa ao couto de Castro, no julgado da Nóbrega, Braga, que
pertencia ao mosteiro de Santa Maria de Refoios de Ponte de Lima] / [passada por Diogo de
Castilho Coutinho, Guarda-mor da Torre do Tombo] .− Lisboa, 15-06-1616 .- 2 fls. de
texto de pergaminho; [321 x 210 mm].
8 - [Documento notarial de doação de um direito da Igreja de São Paio ao Mosteiro de S.
Martinho, na era de 1245 (AD 1207)] .- 1 fl. de pergaminho; [225 x 165 mm].
9 - [Breve do Papa Pio V confirmando in perpetuum todas as graças e indulgências concedidas
às confrarias do Santíssimo Rosário] .− Roma, 17-09-1569 .- 1 fl. de texto impresso; in fl.
[489 x 306 mm].
10 - [Breve do Papa Benedito XIII a favor da doutrina de Santo Agostinho e de S. Tomás e
refutando os seus caluniadores] .− Roma, 6-11-1724 .- 1 fl. de texto impresso; in fl. [430 x
316 mm].
11 - [Pastoral do Arcebispo de Braga proibindo, sob pena de excomunhão, que andassem
mulheres de noite mesmo a pretexto de devoção, até na Semana Santa] .− Braga, 2-04-1743
.- 1 fl. de texto impresso. Selo de obreia; in fl. [435 x 313 mm].
12 - [Missiva de Guido Ascanius, Cardeal de Santa Flora, relativa ao mosteiro de S. Salvador,
da Ordem de S. Bento, em Portugal, solicitando que, em caso de vacatura, por retirada,
falecimento do abade ou do comendatário, fosse permitido ao arcebispo de Braga assumir a
gestão e administração dos bens do dito mosteiro. Com anuência favorável do Papa Júlio
III] .− Roma, 22-02-1550 .- 1 fl. de texto inum., original e em latim + 1 fl. com transcrição
em latim + 1 fl. com tradução em francês + 3 notas com comentários; 2º [272 x 214 mm].
13 - [Carta monitória dos Inquisidores do Santo Ofício de Coimbra, estabelecendo a ordem dos
casos que devem ser denunciados à Inquisição] .− Coimbra, 8-02-1788 .- 1 fl. de texto
impresso. Selo de obreia. Assinado; in fl. [520 x 388 mm].
14 - [Aviso à Mesa do Desembargo do Paço acerca dos governadores do Reino que
reassumiram as suas funções depois da retirada do exército francês] .− Lisboa, Secretaria do
Estado dos Negócios do Reino, 20-09-1808 .- 1 fl. de texto impresso; in fl. [420 x 307
mm].

15/16 - [Duas cartas para Manuel de Magalhães e Meneses, 4.º Senhor de Ponte da Barca, uma
assinada pelo Cardeal Infante D. Henrique em 4-09-1574 acerca da sua pretensão de doar o
concelho do Souto a uma das suas filhas; a outra carta, do Rei D. João III, de Lisboa, 5-061554, refere-se a um conflito de jurisdição no concelho de Ponte da Barca] .- 2 fls. de texto
inums. + 2 fls. com nota explicativa; 2.º [296 x 203 mm].

731 - CUERVO, Pedro
Nota de los libros de Fr. Luis de Granada cuyas ediciones príncipes existem en la Biblioteca Nacional de
Lisboa / [por] Fr. P. Cuervo .− Lisboa, 20-02-1902 .− 2 fls. de texto inums. + 2 fls. de texto com anotação; 2.º
e 8.º [329 x 221 mm e 165 x 110 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel em que figura o título em letra posterior. Fls. soltos.
Lista bibliográfica das obras de Fr. Luís de Granada, cujas diferentes edições foram comparadas
pelo frade dominicano Pedro Cuervo. Segue-se uma nota biográfica deste frade. Em espanhol.

732 - PEREIRA, Domingos
Catalogo dos livros, mais selectos, ou pella antiguidade, ou pella raridade, que se conservão na Real
Biblioteca da Congregação do Oratorio de Lisboa / [por] Domingos Pereira; [copiado por João] Cardoso de
Bethencourt .− [Lisboa, s.d.] .− 49 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [324 x 217 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel em que figura o título em letra posterior. Fls. soltos de papel azul timbrado
da biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa.

733 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Memorial que Monsenhor Ferreira tinha feito para entregar a cada um dos Principais, que duvidárão declarar
em petição dirigida ao Collegio Patriarcal, que o serviço da Bibliotheca he serviço Real, e como tal isenta da
residencia do Côro e funções da S. I. Patriacal em todos os dias de obrigação, em que não possa ahi ir por tal
impedimento / [por] Monsenhor Ferreira .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. de texto inums.; 2º [305 x 211 mm].
BIFÓLIO [Cópia]. Capilha de papel. O canto superior direito encontra-se cortado.
No final, a cópia de um requerimento que Monsenhor Ferreira, bibliotecário-mor da Biblioteca
Pública da Corte, fez ao Colégio Patriarcal.

734 - NOTA EM QUE SE DEMONSTRAM AS SOMAS QUE DEIXARAM DE SAIR DESTES
REINOS [...]
Nota em que se demonstra as sommas que deixárão de sahir destes Reinos, em manifesta utilidade de seus
interesses, em consequencia das Edições dos Classicos, e Diccionarios que o Professor Regio Joaquim José
da Costa e Sá, publicou em Lisboa / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [322
x 202 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Elogio do zelo e diligência de Joaquim José da Costa e Sá (1740-1803) que, com as suas
publicações, impediu a saída de elevadas somas para a compra de obras estrangeiras.

735 - AS CARTAS QUE SE ACHAM NO ARQUIVO DA MITRA DE BRAGA [...]
As cartas que se achão no Archivo da Mitra de Braga, e que o Arcebispo D. Fr. Bart.meu dos Martyres
escreveo não são originaes, mas sim copia, e todas juntas estão em hum Caderno de Letra, cujo caracter he
semelhante em tudo ao Seculo em que se escreverão / [S.a.] .− [Braga, s.d.] .− 1 fl. de texto inum.; 2º [306 x
213 mm].
FÓLIO [Original?]. Capilha de papel.
Lista de dez cartas da autoria do Arcebispo D. Fr. Bartolomeu dos Milagres, dirigidas a
diferentes personalidades, datadas de 1559 a 1585, cujas cópias existem no Arquivo da Mitra
de Braga.

736 - COUTINHO, Joaquim Forjaz Pereira

(1742-1798)

Cathalogo dos Mss. do Sñor. D. Fr. Aleixo de Menezes, que se guardão na Bibliotheca do Conv.to da Graça
de Lx.ª no 1º Almario das obras ineditas, e juizo destes Mss. / [por] Fr. Joaquim Forjás .- Lx.ª, 24-02-1790 .2 fls. de texto inums.; 2º [303 x 207 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Lista de onze obras manuscritas da autoria de D. Fr. Aleixo de Menezes. Assinado.

737 - SÁ, Manuel José Maria da Costa e

(1791-1843)

Catálogo Chronologico das Obras Impressas e Manuscritas de Joaquim José da Costa e Sá, Professor Regio
jubilado de Filologia Romana em Lisboa, Socio da Academia Real das Sciencias [...] / [por] Manoel José
Maria da Costa e Sá .- [S.l.], 1814 .- 1 fl. de rosto inum. + 19 fls. de texto nums. a lápis; 2º [304 x 212 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel.
Catálogo realizado por Manuel José Maria da Costa e Sá, filho de Joaquim José da Costa e Sá
(1740-1803).

738 - PEREIRA, José Maria Dantas

(1772-1836)

Catalogo systematico da Bibliotheca da Companhia dos [Guarda-Marinhas] feito de Ordem do Inspector
respectivo em 1812 / [por] Joze Maria Dantas Pereira .- Quartel do Commando da Comp.ª dos Guardasmarinhos, 24-07-1812 .- 16 fls. de texto nums. a tinta; 2º [313 x 187 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel em que figura o título em letra posterior. Fls. numerados e rubricados
pelo autor, com vestígios de terem estado cosidos.
Catálogo de obras impressas e manuscritas. No final, uma nota do autor datada de Lisboa, 6-041830.

739 - GANDAVO, Pedro de Magalhães

(séc. XVI)

Tratado da Terra do Brazil no qual se contem a informaçam das couzas que há nestas partes / [por] Pero de
Magalhães .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. título inum. + 23 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco num. a tinta; 2º
[309 x 212 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. com vestígios de terem estado cosidos.
Tratado dedicado ao Cardeal Infante D. Henrique. No verso do primeiro fl., uma introdução de
autor desconhecido acerca de Pedro de Magalhães e da sua obra. Publicado pela primeira vez
Academia das Ciências de Lisboa, em 1826, no tomo I (p. 181 e seg.) da Collecção de noticias
para a historia e geografia das nações ultramarinas (cota: ACL 11.42.22/IV).

740 - DIAS, Emílio Silvestre

(1851-1932)

Memoria [acerca do fluor “e de uma risca espectral que se não pôde identificar com toda a exactidão,
observada nos componentes que mineralisam a agua das Termas do Gerez”. Apelo aos quimicos que queiram
interessar-se pela hidrologia científica dessas termas] / [por] Emilio Dias .- Abrigada, 13-04-1924 .- 1 fl. em
branco inum. + 15 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [321 x 219 mm].
BROCHADO [Original]. Capa de papel. Fls. de papel pautado.
Memória apresentada à Academia da Ciências de Lisboa, de que o autor era sócio
correspondente, em homenagem ao Dr. António Joaquim Ferreira da Silva. Autógrafo assinado.

741 - BARBOSA, Rui

(1849-1923)

No tumulo dos vencidos / [por] Ruy Barbosa .- [S.l., s.d.] .- 11 fls. de texto nums. a lápis e de diversos
tamanhos; 2º [297 x 222 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos, de diversas dimensões. Texto com emendas.
Homenagem aos mortos da guerra civil brasileira ocorrida entre 1893 e 1894. Autógrafo.

742 - GAZETA DE ALMADA
Gazetas d’Almada / [S.a.] .- Almada, 1808 .- 1 fl. de título inum. + 26 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum. + 12 fls. de texto nums. a lápis, de 27 a 38 + 34 fls. de texto nums. a lápis, de 1 a 34 + 10 fls. de
texto nums. a lápis, de 1 a 10 + 8 fls. de texto nums. a lápis; 2º [323 x 223 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos, de diversas dimensões. Oferta de Cristóvão Aires de
Magalhães Sepúlveda.
Conjunto de números manuscritos, alguns deles repetidos, da Gazeta de Almada, referentes ao
ano de 1808.

743 - INSCRIÇÕES PORTUGUESAS
[Inscrições portuguesas] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 2 desenhos; 2º [269 x 214 mm].
FÓLIOS [Gravuras originais]. Capilha de papel. Dois fólios soltos contendo desenhos à pena.

Desenhos de duas inscrições: uma relativa ao Conde de Linhares e com data de 1635, e a outra
referente ao Capitão João de Eça e Meneses, com data de 1680.

744 - MONTEVERDE, Emílio Aquiles

(1803-1881)

Relação das pessoas, e corporações contempladas com as obras do Visconde de Santarem / [por] Emilio
Achilles Monteverde .- Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, 29-09-1858 .- 6 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [324 x 222 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Os fls. que compõem a “Relação” estão cosidos à maneira dos processos
judiciais. O ofício está escrito em papel timbrado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Relação acompanhada da cópia de um ofício do Marquês de Loulé, da Secretaria de Estado dos
Negócios Estrangeiros, dirigido ao Vice-Presidente da Academia das Ciências.

745 - RELAÇÃO DAS OBRAS QUE DEIXOU O REVERENDO PADRE BISPO PARA A LIVRARIA
DA ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS
Relação das Obras que deixou o Reverendo Padre Bispo para a Livraria da Academia R. das S.s / [S.a.] .[S.l., s.d.] .- 2 fls. de texto inums.; 2º [303 x 210 mm].
BIFÓLIO [Original?]. Capilha de papel.

746 - RELAÇÃO DOS LIVROS E MANUSCRITOS QUE OFERECEU O DESEMBARGADOR
VIEIRA EM DONATIVO À ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
Relação dos Livros, e Manuscriptos, que offereceo o Dezembargador Vieira em donativo á Academia Real
das Sciencias de Lisboa / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [305 x 207
mm].
BIBÓLIO [Original?]. Capilha de papel.
Relação de 14 obras jurídicas oferecidas à biblioteca da Academia.

747 - CATÁLOGO DOS LIVROS QUE SE RECOLHERAM A ESTA LIVRARIA DO CONVENTO
DE NOSSA SENHORA DE JESUS DE LISBOA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 1808
Catalogo dos livros que se recolherão a esta Livr.ª do Conv.to de N. Snr.ª de Jesus de Lisboa no dia 19 de
Nobr.º de 1808 / [S.a.] .- [Lisboa, 1808] .- 1 fl. de texto inum. + 12 fls. de texto nums. a tinta e rubricados +
1 fl. em branco inum.; 2º [308 x 214 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel em que figura o título em letra posterior.
Catálogo dos livros entrados na livraria de Nossa Senhora de Jesus de Lisboa em 19 e 25-111808, precedido da cópia de um ofício assinado por José António Ribeiro Soares em que se
ordena a entrega daquelas obras ao Conselheiro João António de Araújo de Azevedo.

748 - RELAÇÃO DOS MANUSCRITOS QUE TÊM LEVADO OS SENHORES SÓCIOS DA
ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA [...]

Relação dos Manuscritos, que tem levado os Snr.es Socios da Acad. R. das Sciencias de Lisboa, que existião
no Cartorio da Mesma / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 4 fls. de texto inums. + 4 fls. em branco inums.; 2º [297 x 211
mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Lista dos manuscritos levantados pelos sócios da Academia entre 5-12-1809 e 21-02-1810.

749 - AUTO DE TRASLADAÇÃO DOS OSSOS DE DIOGO DE SIGEN
Auto de trasladação dos ossos de Diogo de Sigen / [por vários autores] .- Torres Novas, 2-12-1926 .- 1 fl. de
texto inum.; in fol. [451 x 280 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Auto de trasladação dos ossos de Diogo de Sigen que se achavam na Igreja de Nossa Senhora
do Carmo. Assinado por todos os que presenciaram o levantamento.

750 - LOBÃO, António Teixeira
A vitalidade dos astros / [por] Antonio Teyxeira Lobão .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 11 fls. de texto
nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 22 + 1 fl. em branco inum.; 2º [270 x 209 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos com tachas.
Trabalho autógrafo e assinado.

751 - COMEMORAÇÃO DO 4º CENTENÁRIO DA PARTIDA DE CRISTÓVÃO COLOMBO PARA
O DESCOBRIMENTO DA AMÉRICA
Comemoração do 4º Centenario da partida de Cristovão Colombo para o descobrimento da America / [pela
Comissão Colombiana] .- Açores, 1892 .- 15 documentos nums. a lápis; 2º [442 x 274 mm].
MAÇO [Cópias e originais]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos
de papel.
Contém:
1 - Actas das sessões solemnes realisadas nas camaras municipaes dos Açores. Para a
“Academia Real das Sciencias” de Lisbôa / [pela Comissão Central] .- [S.l., 1892] .- 1 fl.
de texto num. a lápis, que talvez seja um fl. de rosto; 2º [269 x 211 mm].
2 - [Convite para uma reunião cívica organizada pela Comissão para a comemoração do quarto
centenário da partida de Colombo] .- [Açores, 1892] .- 1 fl. de texto impresso inum. + 1 fl.
em branco inum.; 2º [281 x 215 mm]
3 - [Convite da Câmara Municipal da Horta para uma sessão solene] .- Horta, 30-07-1892 .-1
fl. de texto impresso inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [275 x 214 mm].
4 - Acta da sessão publica e solemna commomorativa da descoberta da America .- Villa de
Santa Cruz da ilha Graciosa, 3-08-1892 .- 6 fls. de texto inums.; 2º [270 x 214 mm].

5 - Acta da sessão solemne de 3 d’Agosto de 1892 .- Santa Maria, 3-08-1892 .- 2 fls. de texto
inums.; 2º [300 x 201 mm].
6 - [Lista de assinaturas] .− [S.l., s.d.] .- 1 fl. de texto inum.; 2º [319 x 220 mm].
7 - Sessão de 3 de Agosto de 1892 [da Câmara Municipal da Horta] .- Horta, 3-08-1892 .- 6
fls. de texto inums.; 2º [270 x 215 mm].
8 - Acta commemorativa da sahida do grande navegador Christovão Colombo, do porto de
Palos, para o descobrimento do Novo Mundo, lavrada na Camara Municipal do Concelho
de Santa Cruz da Ilha das Flores, pela subcommissão delegada da grande commissão
Central com séde na cidade de Ponta Delgada da Ilha de S. Miguel .- Villa de Santa Cruz
da ilha das Flores, 3-08-1892 .-3 fls. de texto inums. + 1 fl. em branco inum.; 2º [316 x 204
mm].
9 - [Acta da Sub-Comissão Colombiana] .- Villa de Magdalena, ilha do Pico, 3-08-1892 .- 2
fls. de texto inums.; 2º [331 x 207 mm].
10 - Acta da sessão solemne da Sub-Comissão Colombiana na villa das Lages do Pico, em 3 de
agosto de 1892 .- Lages do Pico, 3-08-1892 .- 6 fls. de texto inums.; 2º [380 x 234 mm].
11 - [Acta da Comissão Colombiana] .- Niles, ilha de São Jorge, 3-08-1892 .- 4 fls. de texto
inums.; 2º [339 x 225 mm].
12 - [Lista de assinaturas] .− [S.l., s.d.] .- 1 fl. de texto inum. que parece pertencer à acta
anterior; 2º [339 x 226 mm].
13 - Acta da commemoração, na Cidade d’Angra do Heroismo, Ilha Terceira, Açores, do quarto
centenario do descobrimento do Novo Mundo, pelo immortal navegador Christovam Colombo .Angra do Heroísmo, 3-08-1892 .- 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto inums. + 2 fls. em
branco inums.; 2º [394 x 252 mm].
14 - [Actas da Comissão Colombiana] .- Calheta, ilha de S. Jorge, 28-06-1892 e 3-08-1892 .3 fls. de texto inums. + 1 fl. em branco inum.; 2º [381 x 233 mm].
15 - Acta da sessão solemne commemorativa do 4º centenario da descuberta da America .Ponta Delgada, 3-08-1892 .- 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto inums.; 2º [441 x 272
mm].

752 - PAPÉIS REFERENTES À RAINHA D. CATARINA
Papeis referentes à Rainha D. Catharina / [por vários correspondentes] .- Paris, Londres,..., 1652-1703 .- 69
fls. de texto nums. a numerador; 2º [273 x 212 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. de papel quadriculado presos com tachas.
Cartas recebidas e enviadas pelos Reis de Inglaterra, em grande parte da autoria de Luís XIV,
Rei de França.

753 - PAPÉIS REFERENTES AO CASAMENTO DA RAINHA D. CATARINA

Papeis referentes ao casamento da rainha D. Catharina / [por vários correspondentes] .- Lisboa, Londres,...,
1660-1704 .- 50 fls. de texto nums. a numerador + 14 fls. de texto, soltos, nums. a lápis, de 51 a 64; 2º [269 x
212 mm, 321 x 217 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. de papel quadriculado e de papel pautado.
Correspondência trocada entre os Reis de Inglaterra, os Reis de Portugal e diversas
individualidades da época.

754 - CORRESPONDÊNCIA REFERENTE À RAINHA D. CATARINA
Correspondencia referente à Rainha D. Catharina / [por vários correspondentes] .- Lisboa, 1661-1705 .- 44
fls. de texto nums. a tinta; 2º [299 x 200 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. de papel azul pautado cosidos à maneira dos
processos judiciais.
Documentos copiados de códices existentes na Torre do Tombo. No final, a cópia do
testamento de D. Catarina, realizado em 14-02-1699.

755 - CASTELO-MELHOR, Conde de
Resposta do Conde de Castelmelhor a carta que lhe escreveo S. Mag.e Britanica / [por] Conde de
Castelmelhor .- Turim, 15-07-1677 .- 1 fl. de texto inum.; 2º [275 x 209 mm].
FÓLIO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fl. de papel quadriculado.
Cópia tirada de um códice existente na Biblioteca de Évora (Códice CV/1-8)

756 - CASTELO-MELHOR, Conde de
Copia da Carta do Conde de Castel Melhor escrita de Londres a seu Irmão Simão de Vas.los sobre os
successos da Raynha da Grão Bretanha a S.ra D. Catharina / [por] Conde de Castel Melhor .- Londres, 10-121678 .- 5 fls. de texto nums. a lápis; 2º [322 x 218 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. de papel pautado cosidos à maneiras dos
processos judiciais.
Cópia de manuscrito existente na Biblioteca Nacional de Lisboa (Caixa X-I-I, p. 37 a 41).

757 - CASTELO-MELHOR, Conde de
Segunda carta escrita sobre o mesmo negocio pelo dito Conde a seu Irmão / [por] Conde de Castel Melhor .Londres, 11-12-1678 .- 1 fl. de texto inum.; 2º [322 x 219 mm].
FÓLIO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fl. de papel pautado.
Cópia de manuscrito da Biblioteca Nacional de Lisboa (Caixa X-I-I, p. 41 e 42).

758 - PEREIRA, João Rodrigues

[Extracto da devassa ordenada por S. Mag.e a Rainha D. Maria Sophia de Neubourg a João Roiz Pereira,
acerca da forma como se entregou ao inimigo a cidade de Portalegre na guerra da sucessão] / [por] João Roiz
Pr.ª .- Lisboa, 27-07-1704 .- 9 fls. de texto nums. a tinta; 2º [301 x 204 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos de papel pautado.
Relato das averiguações efectuadas acerca da entrega de Portalegre e do procedimento do
respectivo governador. Cópia do original existente na Biblioteca Real da Ajuda (51-V-17, n.º
169).

759 - PEDRO II, D., Rei de Portugal

(1648-1706)

1 - Doação do S.or Rey D. Pedro 2º em q[ue] fas merce ao S.or Infante D. Francisco das Lizirias de Montalvo
Moraceira / [por] Dona Chatharina .- Lisboa, 28-07-1705 .- 3 fls. de texto nums. a tinta, de 1 a 3; 2º
[301 x 204 mm].
2 - Testamento de S.or Rey D. Pedro 2º approvado em 19 de Septembro de 1704 e aberto em 9 de Dezembro
1706 / [por] Rey D. Pedro 2º .− Guarda, 19-09-1704 .- 9 fls. de texto nums. a tinta, de 3 a 11; 2º [301 x
204 mm].
MAÇO [Cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.

760 - RODRIGUEZ, José Cervaens y
Conferencia realizada no Instituto de Estudos e Conferencias, do Porto, sob a presidencia do Ex. Sr. Conde
de Samodães / [por] José Cervaens y Rodriguez .- [Porto, s.d.] .- 47 fls. de texto nums. a lápis; 2º [271 x 212
mm].
MAÇO [Original]. Texto com emendas. Fls. de papel pautado cosidos com linha de seda rosa e verde à
maneira dos processos judiciais.
Trabalho sobre a literatura italiana.

761 - AZURARA, Gomes Eanes de

(1410?-1474?)

Caravelas portuguêsas no Nilo / [por] Azurara .- [S.l., s.d.] .- 16 fls. de texto nums. a lápis; 2º [252 x 206
mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos. Texto dactilografado.
Tradução portuguesa de um extracto da Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné, de
Gomes Eanes de Azurara, publicada com o título The chronicle of the discovery and conquest
of Guinea. London: Hakluyt Society, 1899, vol. II, cap. LIX, p. 173 (cota: ACL 3.5.12).

762 - TRATADO COM INGLATERRA DE 10 DE JULHO DE 1654
Tratado com Inglaterra de 10 de Julho de 1654 .− Wesminster, 10-07-1654 .- 35 fls. de texto nums. a lápis;
2º [306 x 208 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.

Tratado entre Portugal e Inglaterra cuja carta de ratificação e confirmação foi assinada em
Wesminster, em 29-02-1655.

763 - BARBACENA, Visconde de;

SERRA, José Francisco Correia da (1750-1823)

Collecção de Cartas do Ex.mo Snr. Visconde de Barbacena e Snr. Ab. Corrêa da Serra dirigidas ao Snr.
Domingos Vandelli. Que contem algumas noticias sobre a Fundação e Primeiros Annos da Academia Real
das Sciencias de Lx.ª / [por] Visconde de Barbacena; Ab[ade] Corrêa da Serra .- Lisboa, 1780-1788 .- 1 fl.
em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 47 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [228 x 175
mm].
BROCHURA [Cópia]. Capa de papel azul. Oferta de Alexandre António Vandelli.
Cf. manuscrito n.º 241 da Série Azul.

764 - BROTERO, Felix de Avelar

(1744-1828)

Breve Tractado dos Usos e Cultura das Batatas doces, vulgarmente chamadas Batatas das Ilhas, a cuja planta
Linneo deo o nome de Convolvulus Batatas. Deduzido de Bosc, e outros Agronomos / [por] D.r Felix de
Avellar Brotero .- [S.l.], 1828 .- 5 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º
[303 x 209 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. cosidos com linha.
Trabalho sobre a cultura da batata doce: o tipo de terreno mais adequado e a forma de cultivo
em caixilhos envidraçados. Autógrafo.

765 - PRECES E VOTOS DA NAÇÃO PORTUGUESA AO ANJO DA GUARDA DO MARQUEZ DE
POMBAL
Preces, e votos da Nação Portugueza ao Anjo da Guarda do Marques de Pombal / [S.a.] .- Lisboa, 1775 .- 1
fl. de rosto inum. + 7 fls. de texto nums. a lápis; 2º [305 x 212 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Incompleto. Parece já ter estado encadernado.
Cópia de um documento impresso em Lisboa, na Régia Oficina Tipográfica, em 1775.

766 - ANTIGUIDADES ROMANAS. PEDRA COM INSCRIÇÃO QUE EXISTE EM VILARELHO
Antiguidades romanas. Pedra com inscripção que existe em Villarelho / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de texto
inum.; 2º [323 x 219 mm].
FÓLIO [Cópia?]. Capilha de papel. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.

767 - APONTAMENTOS PARA A HISTÓRIA DO EXÉRCITO. SÉCULO XVIII
[Apontamentos para a Historia do Exercito. Séc. XVIII] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 11 fls. de texto nums. a tinta;
2º [319 x 221 mm].

MAÇO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos de diferentes tipos de papel. Oferta de
Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Apontamentos e cópias de decretos de 1718 a 1762. Nos fls. 4-5, a “Lista dos officiais que
sahirão por despacho de 16 de Agosto de 1735”.

768 - REFORMA A FAZER EM BENEFÍCIO DO ULTRAMAR
Reforma a fazer em benefício do ultramar / [S.a.] .- Lisboa, 12-05-1890 .- 5 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl.
em branco inum. + 1 fl. de texto num. a tinta (n.º 6); 2º [317 x 221 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos de dois tipos de papel diferentes. Oferta de Cristóvão Aires de
Magalhães Sepúlveda.
Estudo sobre as reformas administrativas que seria necessário realizar na Índia. No final, uma
lista de preços das fazendas vendidas em Goa.

769 - SEPÚLVEDA, Cristóvão Aires de Magalhães

(1853-1931)

[Apontamentos de legislação militar relativa ao séc. XVIII] / [compilados por] Cristovam Aires de M.
Sepulveda .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [326
x 220 mm].
MAÇO [Original?]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães
Sepúlveda.
Apontamentos de legislação militar relativa aos períodos de 1704-1751 e 1776-1791.

770 - CATÁLOGO DAS MEMÓRIAS APRESENTADAS À ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS
Cathalogo das Memorias aprezentadas à A. R. das Sc. / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 11 fls. de texto nums. a lápis +
3 fls. de texto inums.; 2º [298 x 209 mm].
CADERNOS [Original]. Capilha de papel. O primeiro caderno encontra-se cosido.
Lista das memórias apresentadas à Academia Real das Ciências entre 1796 e 1808.

771 - ETAT GENERAL DES TROUPES ESPAGNOLES, SUR PIÉ EN 1759
Etat general des Troupes Espagnoles, sur pié en 1759 / [S.a.] .- [S.l., 1759?] .- 1 fl. em estendido inum.;
[796 x 277 mm].
MAPA [Cópia?]. Capilha de papel. Mapa dobrado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Contém indicações acerca das tropas espanholas (cavalaria e infantaria) em 1759: os
regimentos, os coronéis, as batalhas, etc.

772 - CUNHA, Pedro José da

(1867-?)

Curso de Calculo Infinitessimal. Tomo I / [por] Pedro José da Cunha .- Lisboa, 1919 .- 66 fls. de texto
nums. a tinta; 2º [319 x 219 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Curso de cálculo infinitesimal professado na Faculdade de Ciências de Lisboa por Pedro José
da Cunha, professor ordinário e sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa.

773 - SOUSA, Fr. João de
[Carta referente á “Relação da Jornada, que do porto de Lisboa se fez por occazião da Embaixada dirigida a
El Rei de Marrócos em 1773”] / [por] Fr. João de Sousa .- [S.l., 1773] .- 2 fls. de texto inums.; 2º [332 x 215
mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Carta em que Fr. João de Sousa apresenta a relação da viajem realizada pela embaixada
portuguesa que esteve em Marrocos entre 1773 e 15-02-1774. Assinada.

774 - PALMELA, Conde de
[Carta dirigida ao Conde de Palmela acerca do tratado de Utreque concluído entre Portugal e França em 11 de
Abril de 1713 que regulou os limites entre a Guyana Portuguesa e Francesa] / [por] Marquez de Aguiar .Rio de Janeiro, 16-06-1814 .- 5 fls. de texto nums. a tinta; 2º [315 x 195 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título.
775 - PALMELA, Conde de
[Instruções dadas ao Conde de Palmela acerca do Congresso de Viena e participando a nomeação de D.
António de Saldanha da Gama e D. Joaquim Lobo da Silveira para Plenipotenciários no mesmo Congresso] /
[por] Marquez de Aguiar .- Rio de Janeiro, 16-06-1814 .- 5 fls. de texto nums. a tinta; 2º [316 x 196 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos.

776 - REGISTO DE CORRESPONDÊNCIA DIPLOMÁTICA - BRASIL
[Registo de correspondência diplomática - Brasil] / [por] Marquez de Aguiar; Antonio de Araujo de Azevedo,
Conde da Barca; João Paulo Bezerra; Thomas Antonio de Villanova Portugal .- Rio de Janeiro, 1814-1817 .34 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso, de 1 a 67; 2º [316 x 197 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos. Parecem faltas os dez primeiros fls., de
acordo com a numeração no canto superior esquerdo.
Correspondência de índole diplomática dirigida ao Conde de Palmela, a Francisco José Maria
de Brito e a José Manuel Pinto. Contém cópias das circulares enviadas aos governadores das
capitanias marítimas e domínios do ultramar (p. 25 e seg.). Referências a assuntos políticos,
como a revolta de Pernambuco, a abolição do tráfico de escravos, a demarcação da Guiana
portuguesa e da Guiana francesa e as negociações com outros países.

777 - COMPOSIÇÕES IMPRESSAS E MANUSCRITAS DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR BISPO
DE BEJA
Composições impressas, e Mss. do Ex.mo e R.mo Senhor Bispo de Béja / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. de texto
inums.; 2º [307 x 215 mm].
FÓLIOS [Original?]. Capilha de papel onde figura o título. Dois fls. colados um ao outro. Parece incompleto.
Catálogo das obras impressas e manuscritas de Fr. Manuel do Cenáculo Villas-Boas (17241814), Bispo de Beja e Arcebispo de Évora. Parece tratar-se do catálogo que, segundo
Inocêncio, estaria anexo ao Elogio Historico, recitado na Academia Real das Ciências de
Lisboa, em sessão de 24-06-1814, por Francisco Manuel Trigoso (cf. Inocêncio, V, p. 389;
XVI, p. 151).

778 - RITA, João Pereira de Matos
Regullamento para a deffeza da Costa da Ilha de S. Miguel feito por Ordem do Ill.mo e Ex.mo Snr Francisco
Antonio d’Araujo, Brigadeiro dos Reaes Exercitos Governador e Capitão General desta Provincia das Ilhas
dos Açores / [por] João Per.ª de Mattos Rita .- Quartel General de Ponta Delgada, 19-08-1820 .- 10 fls. de
texto nums. a tinta; 2º [322 x 203 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel onde figura a indicação “Mapa nº 5”. Fls. presos por duas fitas de
seda azul.

779 - CATÁLOGO CRONOLÓGICO DAS OBRAS DA ACADEMIA
Cathalogo Chronologico das obras da Academia / [S.a.] .- [Lisboa, s.d.] .- 6 fls. de texto nums. a lápis; 2º
[298 x 209 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos.
Lista de obras abrangendo o período de 1780 a 1812: memórias, documentos arábicos, ensaios,
índices, discursos, etc.

780 - APONTAMENTOS PARA A HISTÓRIA DA ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
Apontam.tos p.ª a Historia da Academia R. das Sciencias / [S.a.] .- 101 fls. de texto nums. a tinta; 2º [298 x
210 mm].
MAÇO [Original?]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. presos com fita de nastro.
Estes apontamentos cobrem o período de 1779 a 1806.

781 - S. BOAVENTURA, Fr. Fortunato de

(1778-1844)

Memoria sobre a vida e escritos do Chronista mór Fr. Manoel dos Santos / [por] Fr. Fortunato de S.
Boaventura .- [S.l., s.d.] .- 16 fls. de texto nums. a lápis; 2º [310 x 215 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. cosidos.

Memória acerca de Fr. Manuel dos Santos (1672-1740), monge cistercience, cronista-mór do
Reino e da sua congregação (cf. Inocêncio II, p. 309; VI, p. 102). Ao alto do primeiro fl. de
texto, o seguinte despacho: “Deve ficar no cartorio. Secretaria 4 de Março, 1825. Dantas”.
782 - ALMEIDA, P.e Teodoro de

(1722-1804)

Oração na abertura da Academia das Sciencias em 4 de Julho de 1780 / [por Padre Teodoro de Almeida] .[Lisboa], 4-07-1780 .- 4 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso, de 1 a 7; 2º [298 x 209 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Caderno não cosido.
Oração não assinada, recitada na inauguração da Academia das Ciências de Lisboa, publicada
por Cristóvão Aires na obra Para a História da Academia das Sciencias de Lisboa. Coimbra:
Imprensa da Universidade, 1927, p. 97-104 (cota: ACL 12.93.22). Cf. Inocêncio, VII, p. 308 e
o manuscrito n.º 1899 da Série Azul.

783 - CONCESSÕES E PROMESSAS QUE PORTUGAL FEZ À GRÃ-BRETANHA PELO
TRATADO DE COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 1810
Concessoens, e promessas que Portugal fez à Gram Bretanha pelo Tratado de Commercio e Navegação de 19
de Fevereiro de 1810 / [S.a.] .- [S.l., 1810] .- 23 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [320 x
222 mm].
MAÇO [Projecto de texto]. Capilha de papel. Os primeiros 20 fls. estão cosidos à maneira dos processos
judiciais. Texto com muitas emendas.
Contém alguns artigos do tratado de comércio de 1810, o ajuste acordado em Londres em 1812
e, no final, a cópia do acordo de comércio de 10-07-1654, celebrado entre Portugal e Inglaterra.
Comentários à margem do texto, alguns humorísticos. Parece ser a letra de Francisco José
Vieira (cf. manuscrito n.º 787 da Série Azul).

784 - BARREIROS, Fortunato José

(1797-1885)

Memoria sobre os principaes aperfeiçoamentos, que desde a paz geral em 1815 até agora, tem recebido a
espingarda de Infanteria / [por] Fortunato José Barreiros .- [Lisboa], 30-06-1842 .- 12 fls. de texto nums. a
lápis, incluindo o rosto; 2º [300 x 214 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. cosidos.
Comunicação lida na sessão literária da Academia de 30-06-1842. Assinado.

785 - NOTA ACERCA DA ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
[Nota acerca da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [S.a.] .- Lisboa, 29-03-1862 .- 4 fls. de texto
inums. + 2 fls. em branco inums.; 2º [267 x 212 mm].
CADERNO [Original?]. Fls. de papel timbrado da Academia. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães
Sepúlveda.
Escrito acerca da fundação da Academia, número de sócios, dirigentes e obras publicadas.

786 - PINTO, António Florêncio de Sousa

(1818-?)

O Duque de Lafões / [por] A. F. de Sousa Pinto .- [S.l.], 13-06-1853 .- 8 fls. de texto nums. a tinta; 2º [325 x
221 mm].
MAÇO [Rascunho]. Capilha de papel. Texto escrito no verso de papel administrativo da Academia. Fls.
presos com tachas. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Estudo sobre a vida de D. João Carlos de Bragança, 2º Duque de Lafões, 4º Marquês
d’Arronches, 6º Conde de Miranda, 32º Senhor da Casa de Sousa, Marechal General, Ministro
de Estado e Mordomo-mór da Rainha D. Maria I. Publicado na Revista Militar, n.º 8 (Agosto
de 1853), p. 408-413.

787 - VIEIRA, Francisco José
Questões Inglezas sobre o cumprimento do Tratado de 1810 / [por] Francisco Jose Vieira .- Lisboa, 16-101829 .- 1 fl. de título inum. + 18 fls. de texto nums. a lápis + 5 pequenos fls. de texto nums. a lápis de 19/1 a
19/5 + 1 fl. em branco inum.; 2º [320 x 220 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos. Texto com muitas emendas.
Pareceres acerca da aplicação do tratado de comércio e navegação celebrado entre Portugal e a
Inglaterra em 1810.

788 - TRATADO DE COMÉRCIO ENTRE PEDRO, REI DE PORTUGAL, E ANA, RAINHA DA
GRÂ-BRETANHA, CONCLUÍDO EM LISBOA A 27 DE DEZEMBRO DE 1703
1 - Tratado de Commercio entre Pedro Rei de Portugal, e Anna Rainha da Gram Bretanha, concluido em
Lisboa a 27 de Dezembro de 1703 .- Lisboa, 27-12-1703 .- 2 fls. de texto nums. a tinta; 2º [310 x 210
mm].
2 - Estipulações concedidas pelo Principe Regente de Portugal ao Commercio, e Navegação dos Vassallos, e
Navios Britanicos, no Tratado de 19 de Fevereiro de 1810 .- [S.l., s.d.] .- 37 fls. de texto nums. a tinta, de
3 a 39; 2º [310 x 210 mm].
MAÇO [Cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos.

789 - TRATADOS COM INGLATERRA, DE 1654 A 1810
Tratados com Inglaterra de 1654 a 1810 .− Lisboa, 1654-1810 .- 90 fls. de texto nums. a tinta, estando o
último em branco; 2º [308 x 209 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos, alguns cosidos em caderno. Parece ser a letra de Francisco José
Vieira (cf. manuscrito n.º 787 da Série Azul).
Contém:
1 – Tratado de commercio entre Pedro Rei de Portugal, e Anna Rainha da Gram Bretanha,
concluido em Lisboa a 27 de Dezembro de 1703.
2 – Tratado de 1810 com a Gram Bretanha.
3 – Antigo Commercio e Navegação Ingleza.

4 – Estipulações de Portugal a favor do Commercio e Navegação da Gram Bretanha [e]
Estipulações da Gram Bretanha a favor do Commercio e Navegação de Portugal.
5 – Estipulações do Tratado de Commercio e Navegação entre o Princepe Regente de Portugal,
e o Rei do Reino Unido da Gram Bretanha e Irlanda, de 19 de Fevereiro de 1810.
6 – Tratado de Commercio e Navegação entre Portugal e a Gram Bretanha de 19 de Fevereiro
de 1810.
7 – Estipulações futuras do Tratado de Commercio e Navegação entre Portugal e a Gram
Bretanha.
8 – [Alguns artigos de vários tratados].
9 – [Lista de disposições legais relativas aos cônsules].
10 – Instruções solicitadas, em Janeiro de 1826, pelo Marquês de Palmela, à junta encarregada
de formar o projecto do novo tratado de comércio com a Inglaterra].
11 – [Texto acerca dos tratados comerciais].
12 – Comparação dos direitos que pagão os generos seguintes em Inglaterra com os direitos
que pagão os mesmos generos em Portugal.
13 – Reflexoens sobre a chamada perfeita Reciprocidade do Tratado de Commercio e
Navegação entre Portugal e Inglaterra de 19 de Fevereiro de 1810.
14 – Artigos e Clausulas do Tratado de 19 de Fevereiro de 1810 que a Portugal convem
averiguar para exigir a sua execução.
15 – Conservadores dos Inglezes, e mais Estrangeiros.
16 – Privilegios.
17 – Commercio e Navegação concedida por Tratados aos Inglezes nos Reinos e Dominios de
Portugal.
18 – An Act for carrying into efect the Provisions of a Treaty of Amity, Commerce, and
Navigation, concluded between His Magesty, and His Royal Highness the Prince Regent of
Portugal. De 11 de Maio de 1811.

790 - CELEBRAÇÃO NACIONAL, EM 1915, DO V CENTENÁRIO DA TOMADA DE CEUTA E DO
IV CENTENÁRIO DE AFONSO DE ALBUQUERQUE
Celebração Nacional em 1915 do V centenario da tomada de Ceuta e do IV centenario de Afonso de
Albuquerque. Projecto do programa geral formulado pela Comissão a que se refere o Decreto de 26 de
Outubro de 1912 / [pela] Comissão .- Secretaria da Sociedade de Geografia, 15-12-1915 .- 7 fls. de texto
nums. a lápis; 2º [268 x 215 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos. Texto dactilografado em folhas de papel timbrado da
Sociedade de Geografia.
Projecto do programa geral das referidas celebrações. No final, um projecto de lei apresentado
pelo Presidente da Sociedade de Geografia em 15-12-1915 acerca do mesmo assunto.

791 - MAYNE, José de Jesus

(1723-1792)

[Requerimento a S. M. concernente à doação do Gab.te de Historia Natural, Pintura e Artefactos, assim como
de bens para instituir uma escola publica, e desenvolver a Livraria do Convento de N. S. de Jesus de Lisboa] /
[por] Fr. Joze Mayne .- [Lisboa, s.d.] .- 1 fl. de texto inum + 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto inums. +
1 fl. em branco inum.; 2º [325 x 215 mm].
MAÇO [Cópia?]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos.

792 - RELAÇÃO DOS MANUSCRITOS QUE SE TIRARAM DO CARTÓRIO DA ACADEMIA
REAL DAS CIÊNCIAS EM 9 DE FEVEREIRO DE 1811 PARA SE CONFERIREM NA
SESSÃO ORDINÁRIA DO MESMO DIA
Relação dos Manuscriptos que se tirarão do Cartorio da Academia Real das Sciencias em 9 de Fevereiro de
1811 p.ª se conferirem na Sessão Ordinaria do mesmo dia / [S.a.] .- [Lisboa, 9-02-1811] .- 4 fls. de texto
inums.; 2º [304 x 214 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Lista de manuscritos (memórias, elogios, dissertações, etc.) e das respectivas pessoas a quem
foram entregues.

793 - LEAL, Tomás de Aquino
Catalogo dos Livros que forão do Ex. Conde da Ega, os quaes por Ordem do Ill.mo e Ex.mo Snr. Marquez de
Borba se entregárão na Academia Real das Sciencias / [por] Thomaz de Aq.no Leal .- Intendência das Obras
Públicas, 13-08-1813 .- 23 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 46; 2º [304 x 211 mm].
CADERNOS [Cópia]. Capilha de papel. Fls. cosidos.
Catálogo de 1197 livros, 11 maços e 18 Cartas Meridionaes Hespanholas, com indicação dos
respectivos preços, pertencentes ao Conde da Ega e que foram entregues na Academia Real das
Ciências de Lisboa. Assinado.

794 - AUTO DA ABERTURA DE UM CAIXOTE CONTENDO MANUSCRITOS REMETIDOS DA
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DO REINO À ACADEMIA REAL DAS
CIÊNCIAS EM 1 DE MARÇO DE 1825
[Auto da abertura dum caixote contendo manuscritos remetidos da Secretaria de Estado dos Negocios do
Reino á Acad. R. das Sciencias em 1 de Março de 1825] / [por] Matheus Valente Couto; Alexandre Antonio
Vandelli; Joze Maria Dantas Pereira .- [Lisboa], 1-03-1825 .- 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto inums.;
2º [310 x 212 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. cosidos.
Auto de abertura de um caixote que continha 48 manuscritos referentes a diversos assuntos:
astronomia, matemática, geometria, filosofia, gramática, etc. Assinado.

795 - RELAÇÃO DOS LIVROS QUE DA LIVRARIA DA ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS SE
REMETERAM PARA O ILUSTRÍSSIMO SENHOR MANUEL JOSÉ PIRES NO DIA 25 DE
NOVEMBRO DE 1831
Relação dos Livros que da Livraria da Academia Real das Sciencias se remetterão para o Ill.mo Snr. Manoel
José Pires, no dia 25 de Novembro de 1831 / [S.a.] .- [Lisboa, 25-11-1831] .- 1 fl. de texto inum.; 2º [301 x
206 mm].
FÓLIO [Original?]. Capilha de papel.

796 - RELAÇÂO DE LIVROS QUE PARA A REAL ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
DEIXOU MANUEL AGOSTINHO MADEIRA TORRES

Relação de livros, que p.ª a Real Academia das Sciencias de Lisboa deixou Manoel Agostinho Madeira
Torres, Prior que foi da Igreja de Santa Maria do Castello de Torres Vedras, p.ª na m.ma Academia serem
guard.os com cautella / [por] Manoel Jose Pires, Guarda Mor .- Academia Real das Sciencias, 3-03-1836 .− 2
fls. de texto inum.; 2º [300 x 208 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Assinado.

797 - RELAÇÃO DOS PAPÉIS E LIVROS QUE VÃO DO ARQUIVO DA TORRE DO TOMBO
PARA A ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA [...]
Relaçao dos papeis e livros que vão do Archivo da Torre do Tombo para a Accademia Real das Sciencias de
Lisboa e pertencerão à Commissão das Cortes Antigas / [por] Jose Manoel Severo Aureliano Basto .Archivo da Torre do Tombo, 1-12-1837 .- 1 fl. de texto inum.; 2º [299 x 207 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Assinado.

798 - RELAÇÃO DAS OBRAS MANUSCRITAS QUE A ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE
LISBOA COMPROU A MARTIN IRMÃOS [...]
Relação das Obras Manuscritas que a Academia Real das Sciencias de Lisboa comprou a Martin Irmãos pela
quantia de Duzentos e Secenta mil reis / [S.a.] .- Lisboa, 7-11-1840 .- 4 fls. de texto inums.; 2º [304 x 213
mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Fls. cosidos.
Relação de 100 manuscritos adquiridos pela Academia.

799 - MACEDO, Joaquim José da Costa de

(1799-1867)

Resposta aos quisitos relativos á Bibliotheca da Academia Real das Sciencias de Lisboa, inclusos na Portaria
de 16 d’Agosto de 1849 / [por] J.m J. Costa de Macedo .- Lisboa, 19-10-1849 .- 2 fls. de texto inums.; 2º
[335 x 225 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Respostas a 13 questões relativas à biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa: a sua
fundação, o regulamento, o número de leitores e de obras, etc. Publicado nas Actas das Sessões
da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na typografia da mesma Academia, 1849.
Tomo I, p. 317-321 (cota: ACL 12.86.1).

800 - ORTIGÃO, José Duarte Ramalho

(1836-1915)

Regulamento da Bibliotheca da Academia Real das Sciencias / [por José Duarte Ramalho Ortigão] .- [S.l.,
s.d.] .- 3 fls. de texto inums.; 2º [314 x 219 mm].
MAÇO [Rascunho]. Capilha de papel. Fls. soltos.

Regulamento da biblioteca da Academia relativo às atribuições dos funcionários (primeiro e
segundo oficiais, contínuo e porteiro). Redigido pelo oficial-mór J. D. Ramalho Ortigão, de
acordo com o que consta na capilha.
801 - SEPÚLVEDA, Cristóvão Aires de Magalhães

(1853-1930)

[Carta do Inspector da Biblioteca da Academia, Cristovão Ayres de Magalhães Sepúlveda, para o pessoal,
agradecendo a festa íntima da inauguração do seu retrato no gabinete da mesma biblioteca] / [por]
Christovam Ayres .- Lisboa, 28-03-1913 .- 2 fls. de texto inums.; 4º [217 x 137 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. de papel timbrado da Academia.
Autógrafo assinado.
802 - EXPOSIÇÃO OLISIPONIANA ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS
ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES
[Exposição Olisiponiana organizada pela Associação dos Arqueólogos Portugueses] / [por] Associação dos
Arqueólogos Portuguêses .- Lisboa, 20-11-1913 e 23-12-1913 .- 3 fls. de texto inums.; 2º [325 x 223 mm].
MAÇO [Originais e cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Documentos relativos ao empréstimo de objectos da Academia para serem expostos na
referida exposição, inaugurada em 2-01-1913.

803 - O’NEIL, Maria da Conceição Infante de La Cerda Pereira de Eça Custance

(1873-1932)

[Carta referente ao manuscrito do poema D. Pedro, de José de Sousa Monteiro] / [por] Maria O‘Neil .- [S.l.],
28-07-1914 .- 2 fls. de texto inums.; 8º [183 x 112 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Diz respeito ao original do poema D. Pedro, de José de Sousa Monteiro, cuja devolução tinha
sido solicitada pela Academia das Ciências de Lisboa. Autógrafo assinado.

804 - DALGADO, Daniel Gelásio

(1850-1923)

[Carta] / [por] D. G. Dalgado .- Continente, 26-07-1914 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum; 2º
[270 x 212 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel quadriculado.
Daniel Gelásio Dalgado informa ter destruído, por lapso, o manuscrito da sua obra The climate
of Portugal (editado pela Academia das Ciências de Lisboa), por desconhecer a norma de ter de
o entregar no arquivo da Academia. Autógrafo assinado.

805 - DEROUET, Luís
[Ofícios] / [por] Luís Derouet .- Lisboa, 1913 .- 3 fls. de texto inums.; 2º [265 x 213 mm].

MAÇO [Original]. Capilha de papel. Texto dactilografado.
Dois ofícios do Administrador Geral da Imprensa Nacional de Lisboa, acerca da possibilidade
de fornecimento gratuito do Diário do Governo à biblioteca da Academia. Assinados.

806 - DANTAS, Júlio

(1876-1962)

[Ofício] / [por] Julio Dantas .- [Lisboa], 12-07-1912 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [271 x
217 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel em que figuram várias anotações, uma das quais da mão de Cristóvão
Aires. Papel timbrado da Secretaria Geral das Bibliotecas e Arquivos Nacionais.
Ofício do Inspector das Bibliotecas e Arquivos Nacionais solicitando à biblioteca da Academia
das Ciências de Lisboa o envio do códice Roteiros varios, de Manoel Gaspar, pertencente à
Biblioteca de Évora. Assinado.

807 - LAPA, Severiano Silvestre
[Requerimento do guarda da biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa para que lhe fosse atribuída uma
gratificação pelos serviços prestados] / [por] Severiano Silvestre Lapa .- Lisboa, 1870-1871 .- 1 fl. de texto
inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [325 x 210 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Contém os respectivos despachos e um parecer do bibliotecário Augusto Soromenho.

808 - FERREIRA, Raimundo Francisco
[Declaração de rendimentos do guarda menor da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [por] Raymundo
Francisco Ferreira .- Lisboa, 4-10-1836 .- 1 fl. de texto inum.; 4º [256 x 195 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Autógrafo assinado.
809 - RELAÇÃO DOS LIVROS DA ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS QUE SE EMPRESTARAM AO
ILUSTRÍSSIMO SENHOR MANUEL JOSÉ MARIA DA COSTA E SÁ [...]
Relação dos livros da Academia Real das Sciencias que se emprestárão ao Ill.mo Snr. Manoel José Maria da
Costa e Sá, e se não achão descarregados nos assentos competentes / [S.a.] .- [Lisboa, 18--] .- 1 fl. de texto
inum.; 2º [300 x 211 mm].
FÓLIO [Original?]. Capilha de papel.
Lista de nove livros emprestados entre 1821 e 1831.

810 - FERREIRA, Raimundo Francisco; PEREIRA, José Maria Dantas

(1772-1836)

Relação das obras da Academia Real das Sciencias, que se mandão dar ao Ill.mo Snr. Francisco Pedro
Celestino Soares, pelos jetões que venceo até ao fim do anno de 1831, na importancia de 14$400 rs / [por]
Raymundo Francisco Ferreira; Joze Maria Dantas Pereira .- Lisboa, 18-03-1836 .- 1 fl. em branco inum. + 2
fls. de texto inums.; 2º [300 x 209 mm].
MAÇO [Original e cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Relação de obras entregues a Francisco Pedro Celestino Soares (1791-1873), pelos jetões
vencidos, ou seja, como compensação pelas suas presenças nas sessões da Academia.
Contém recibo assinado por Celestino Soares e uma declaração de Dantas Pereira, de 2211-1832.
811 - RELAÇÃO DOS LIVROS QUE DA ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS SE EMPRESTARAM AO
ILUSTRÍSSIMO SENHOR MARINO MIGUEL FRANZINI [...]
Relação dos livros que da Academia Real das Sciencias se emprestárão ao Ill.mo Snr. Marino Miguel Franzini,
e se não achão descarregados nos assentos competentes / [S.a.] .- [Lisboa, 18--] .- 1 fl. de texto inum.; 2º
[308 x 214 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel.
812 - VIEIRA, António (1608-1697);

SOUSA, Sebastião de Matos e

Correspondencia do Padre Antonio Vieira com o P.e Sebastião de Mattos e Souza (1687 a 1697) / [por] P.e
Antonio Vieira; P.e Sebastião de Mattos e Souza .- Lisboa, Bahia, 1687-1697 .- 2 fls. de título inums. + 26
fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [246 x 193 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.

813 - GONZALES, Tirso
Cartas que escreveu o geral da comp.ª Tirso Gonzales a Raynha de Portugal e ao seu confesor sobre o P.e
Antonio Vieira / [por] Tirso Gonzales .- Roma, 28-01-1696 .- 3 fls. de texto inums. + 1 fl. em branco inum.;
2º [272 x 215 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.

814 - VIEIRA, António

(1608-1697); TOSCANA, Duque de

Cartas que escreveu o P.e Ant.º Vieira ao Grão Duque de Toscana, e resposta do mesmo Duq sobre o cazam.to
da Sñr D. Izabel / [por] P.e Ant.º Vieira; Duque de Toscana .- [Lisboa], 1675 .- 6 fls. de texto nums. a lápis;
2º [274 x 212 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Duas cartas do Padre António Vieira e uma do Duque de Toscana, datadas de 1675,
relativas ao casamento da Infanta D. Isabel.

815 - VIEIRA, António

(1608-1697)

[Cartas do Padre António Vieira para o Conde da Castanheira] / [por] Padre Antonio Vieyra .- [Baía], 16861690 .- 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [250 x 193 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Quatro cartas referentes às guerras na Europa, entre outros assuntos. Na penúltima carta o
autor declara-se doente mas alegre com o nascimento do Príncipe D. João.

816 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Carta do P.e Antonio Vieyra escrita a Antonio Loppes de S. Boav.ª / [por] P.e Antonio Vieyra .- [Baía], 2307-1686 .- 1 fl. de texto inum.; 4º [253 x 193 mm].
FÓLIO [Cópia]. Capilha de papel.
Contém referência à peste que grassara na cidade da Baía e suas consequências nefastas.

817 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Carta do P.e Antonio Vieira, âo Conde da Ericeira, em que da conta, de m.s paresseres, que deu âos Reys de
Portugal, impugnando hũas palavras, de Portugal Restaurado, contra o Autor / [por] P.e Antonio Vieira .Bahia, 23-05-1682 .- 12 fls. de texto nums. a lápis; 247 x 195 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.

818 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Tragedia, que o Padre Antonio Vieira da Comp.ª de Jezus fez, sendo Mestre da Nona, no Patio do Collegio de
S.to Antão de Lisboa / [por] Padre Antonio Vieira .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de rosto inum. + 22 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [273 x 213 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Tragédia em cinco actos.
819 - VIEIRA, António (1608-1697);

LOPES, Francisco

[Cartas] / [por] P.e Francisco Lopes; Padre Antonio Vieyra .- Valencia, Lisboa, 1677 .- 4 fls. de texto nums.
a lápis, frente e verso, de 1 a 8; 4º [247 x 193 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Contém:
1 - Carta que escreveu o P.e Francisco Lopes grande engenho, e Pregador dos seos tempos em
Castella ao P.e Antonio Vieira dedicandolhe o sermão dos Milagres do Apostolo das Indias
S. Francisco Xavier o qual pregou no Colleg.º da caza professa de Valença a 4 de Marco de
1677 / [por] P.e Francisco Lopes .- Valencia, 10-03-1677 .- 2 fls. de texto nums. a lápis,
frente e verso, de 1 a 3;
2 - Carta do Padre Antonio Vieyra, respondendo â carta, do Padre Francisco Lopes / [por]
Padre Antonio Vieyra .- Lisboa, 3-04-1677 .- 3 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso,
de 4 a 8.

820 - VIEIRA, António

(1608-1697); RAVASCO, Bernardo Vieira

(1617-1697)

Sonetos por Indruxolos / [por] Bernardo Vieyra; Antonio Vieyra .- [S.l., s.d.] .- 4 fls. de texto nums. a lápis,
incluindo o rosto; 4º [246 x 195 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Um soneto de Bernardo V. Ravasco e outro, em resposta, de seu irmão o Padre António
Vieira.

821 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Despedida que fêz o Padre Antonio Vieyra, dos seos discipulos, ensinando gramatica, em Lx.ª por espaco de
sinco annos / [por] Padre Antonio Vieyra .- [Lisboa, s.d.] .- 8 fls. de texto nums. lápis, incluindo o rosto; 4º
[250 x 192 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Texto em latim seguido de algumas poesias.
822 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Catharinæ Lusitanæ Magnæ Britaniæ Reginæ epitalamium canit promiscuum amatorium suspirans lætum
nauticum fatidicum idem Pater Antonius Vieira / [por] Pater Antonius Vieira .- [S.l., s.d.] .- 4 fls. de texto
nums. a lápis, incluindo o rosto; 4º [250 x 195 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Epitalâmio dedicado a D. Catarina, Rainha de Inglaterra. Em latim.

823 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Solução que deu o P.e Antonio Vieira a dois argumentos theologicos sobre a questão, se entre as divinas
pessoas se pode admitir menor distinção que aquella, com que comumente se dize “realiter distinctas" / [por]
P.e Antonio Vieira .- [S.l., s.d.] .- 4 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 4º [275 x 214 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.

824 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Parecer do P.e Antonio Vieira sobre convir ao R.no de Portugal fazer a Castella guerra defensiva e não
ofensiva / [por] P.e Antonio Vieira .- Lisboa, 10-01-1644 .- 10 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto;
2º [269213 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Parecer em que o Padre António Vieira é de opinião de que a guerra com Castela deveria
ser defensiva e não ofensiva “porque primeiro de deve atender a conservação do proprio, e
depois, se for conveniente, se podera conquistar o alheo...”.

825 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Parecer que o P.e Ant.º Vieyra mandou de França, a El Rey D. João o quarto, sobre a dispozição da guerra
com Castella / [por] P.e Ant.º Vieyra .- França, [s.d.] .- 11 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 2º
[278 x 222 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.

826 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Relação que ao Princepe Dom Pedro 2º Regente de Portugal fez o P.e Antonio Vieyra sobre o que paçou com
com o Gráo de Toscana sobre o cazamento da Serenissima Senhora D. Izabel Princeza de Portugal .- [S.l.,
s.d.] .- 12 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 255 x 199 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.

827 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Memorial que o P.e Antonio Vieira aprezentou ao Princepe D. Pedro Regente de Portugal, em que fas hua
breve relação dos seos serviços e refere as merces que se não fizerão, e as q se desfizerão a seu irmão
Bernardo V.ª Ravasco / [por] P.e Antonio Vieira .- [S.l., s.d.] .- 11 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o
rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [272 x 214 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Contém duas certidões: a “certidao das merces, que se não fizerão a Ber.do Vieira Ravasco” e, a
partir do fl. 10, a “certidão das merces que se desfizerão ao ditto seu irmão Ber.do Vieira”.

828 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Papel que fes o Padre Ant.º Vieira da Comp.ª de Jezus em o qual expende o modo, com que se hade governar
o gentio do Maranhão, e Parâ / [por] Padre Ant.º Vieira .- [S.l., s.d.] .- 14 fls. de texto nums. a lápis,
incluindo o rosto; 2º [276 x 214 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.

829 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Informação do modo, com que forão tomados, e sentenciados por cativos os indios em o Maranhão em o anno
de 1655 / [por] Padre Antonio Vieira .- [Maranhão, 1655] .- 44 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto;
2º [278 x 213 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Trabalho sobre o cativeiro dos índios no Brasil. Referências às leis e ordens do Rei de
Portugal sobre a liberdade e cativeiro dos índios, o modo como eram julgados, etc.

830 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Petição que o P.e Antonio Vieira fês em o Maranhão ao seu Governador D. Pedro de Mello, quando se
embarcava pera Lisboa / [por] P.e Antonio Vieira .- Maranhão, [s.d.] .- 5 fls. de texto nums. a lápis,
incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [271 x 213 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Pedido do Padre António Vieira para fazer a viagem num navio mais seguro.

831 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Carta que escreveu o Padre Ant.º Vieyra estando no Maranhão a hum seu am.º que estava em Lisboa / [por]
Padre Ant.º Vieyra .- Maranhão, 26-05-1653 .- 4 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 2º [273 x 216
mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
832 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Parecer que deu o Padre Ant.º Vieira sobre os meyos pera se conservar o Estado do Maranhão / [por] Padre
Ant.º Vieira .- [S.l., s.d.] .- 10 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 2º [273 x 214 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.

833 - SEPÚLVEDA, Cristóvão Aires de Magalhães

(1853-1930)

Mappa das forças de cavallaria regular que tomaram parte na Guerra Peninsular, com o nome dos respectivos
commandantes / [por] Christovam Ayres de Magalhaes Sepulveda .- [S.l., s.d.] .- 1 mapa de grandes
dimensões; in fl. [772 x 562 mm].
MAPA [Original]. Capilha de papel. Mapa de grandes dimensões, em papel pautado, dobrado.
Mapa com informações relativas a batalhas, combates, acções, regimentos, etc. Assinado.

834 - BARACHO, Francisco de Melo
[Ofício solicitando obras editadas pela Academia Real das Ciências para o Gabinete de Leitura do Hospital de
Inválidos Militares] / [por] Francisco de Mello Baracho .- Quartel General em Runa, 10-04-1871 .- 1 fl. de
texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [270 x 215 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Papel timbrado do Hospital de Inválidos Militares.
Ofício dirigido a José Maria Latino Coelho, Secretário da Academia Real das Ciências de
Lisboa. Na margem esquerda, o respectivo despacho de autorização.

835 - ANDRADE, Bernardim Freire de

(1759-1809)

Memoria sobre os principaes inconvenientes que se encontrão na Convenção ajustada entre o Exercito Inglez
e Francez para a evacuação de Portugal, e do que lembra n’estas circunstancias para minorar aquelles que são

de peior consequencia para este paiz / [por] Bernardim Freire de Andrade .- Quartel General da Encarnação,
3-09-1808 .- 3 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco num. a tinta; 2º [304 x 198 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Memória acerca da Convenção de Sintra e os seus inconvenientes para Portugal.

836 - PORTUGAL, Bento de Moura

(1702-1766)

Modo de averiguar se por baixo dos campos, q[ue] correm ao longo de rios, ha, ou não ouro, antes de abrir as
catas p.ª evitar a grande despeza, q[ue] em as abrir, se costuma fazer, na incerteza de as recompensar / [por
Bento de Moura Portugal] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 6 fls. de texto nums. a tinta; 2º [291 x 196
mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos, em mau estado de conservação.

837 - AZEVEDO, Abel Aníbal de
Antros humanos / [por] Abel Annibal d’Azevedo .- Bragança, 1893 .- 4 fls. de texto nums. a lápis; 2º [280 x
210 mm].
CADERNO [Original]. Capa e fls. decorados com desenhos a aguarela. Letras capitulares iluminadas. Oferta
de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Poema. O primeiro fl. contém uma dedicatória do autor, datada de Vimioso, 15-08-1893,
sem, no entanto, identificar a pessoa a quem a obra foi dedicada. Assinado.

838 - AVISOS E DECRETOS DE 1823 A 1831
Avizos e Decretos. 1823 a 1831 .- [S.l., s.d.] .- 75 fls. de texto nums. a lápis; 2º [305 x 215 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. cosidos e presos com fitas de tecido.

839 - SOUTO MAIOR, António M. de Santiago
[Ofício acerca da Biblioteca Pública de Cabo Verde] / [por] Ant.º M. de Santeago Souto Maior .- Cabo
Verde, 5 -11-1914 .- 2 fls. de texto inums.; 2º [269 x 207 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Fls. em papel pautado.
Informações acerca da Biblioteca de Cabo Verde, fundada em 1871. Assinado.

840 - VERÍSSIMO, Laurentino
[Ofícios acerca da Biblioteca Camões de Santarém] / [por] Laurentino Verissimo .- Santarém, 21-10-1914 e
20-11-1914 .- 3 fls. de texto inums.; 2º [271 x 211 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos.

Ofícios de Laurentino Veríssimo, bibliotecário interino, dirigidos a Cristóvão Aires de
Magalhães Sepúlveda, Inspector da biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa, um
deles com informações a respeito da Biblioteca “Camões”, de Santarém, e o outro,
dactilografado, agradecendo o envio dos “apontamentos históricos sobre bibliotecas
portuguezas”, da autoria de José Silvestre Ribeiro. Assinado.

841 - COSTA, Eduardo Guerreiro
[Notícia acerca da Biblioteca Popular da Câmara Municipal de Almodôvar] / [por] Eduardo Guerreiro da
Costa .- Almodovar, 2-11-1914 .- 3 fls. de texto inums. + 1 fl. em branco inum.; 2º [271 x 214 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Resposta a uma solicitação do Inspector da Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa,
Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda. Assinado.

842 - NORONHA, Adolfo César de
[Ofícios acerca da Biblioteca Municipal do Funchal] / [por] Adolpho Cesar de Noronha .- Funchal, 27-011914, 16-01-1915, 16-01-1916 .- 16 fls. de texto nums. a lápis, alguns dos quais em branco; 2º [314 x 226
mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos em diversas dimensões e tipos de papel.
Ofícios com dados estatísticos relativos aos leitores e às obras requisitadas.

843 - ROBERT, Luís José Maria
SILVA, Augusto Xavier da

(1771-1846)

Carta Historico-Medica sobre a Cholera-morbus da India / [por] L. J. M. Robert; [tradução de] Augusto
Xavier da Silva .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. inums. de dedicatória + 28 fls. de texto nums. a
tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [303 x 210 mm].
MAÇO [Tradução original]. Capilha de papel. Fls. dispostos em caderno e presos com linha.
O autor nasceu em Saint-Tulle, foi médico do Lazareto de Marbelha, professor de higiene
naval, membro do Conselho de Salubridade e da Academia das Ciências, etc.
Tradução de Augusto Xavier da Silva, bacharel formado na Faculdade de Leis, dedicada à
Academia Real das Ciências de Lisboa onde foi recebida por despacho de 4-10-1832.

844 - VILARINHO DE S. ROMÃO, Visconde de
A urgente necessidade de concertar a Estrada Nova, que vem do Porto para esta Capital, estado em que ella se
acha, e varias observaçoens ácerca dos carros e das calçadas / [por] Visconde de Vilarinho de S. Romão .[S.l., 1836] .- 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de introdução inum. + 23 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso,
de 1 a 45 + 1 fl. em branco inum.; 2º [304 x 211 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com linha. Texto com emendas.
Segundo nota escrita no canto superior direito do fl. de rosto, na sessão de 15-09-1836 da
Academia das Ciências de Lisboa foi determinado que o Visconde Vilarinho de S. Romão

se encarregaria de compilar informações a respeito das estradas, tendo-lhe sido remetido o
que havia na Academia acerca do assunto. Autógrafo.

845 - LE NOEUD GORDIEN OU LA QUADRATURE DU CERCLE
Le Noeud Gordien ou la quadrature du Cercle / [S.a.] .- [S.l., séc. XVIII?] .- 1 fl. de texto inum. + 22 fls. de
texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 39, no meio dos quais se encontram dois fls. em branco inums. que
protegem um caderno, de menor formato, com seis figuras + 1 fl. de texto inum.; 2º [301 x 212 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. presos com fitas de várias cores.
Em francês. (Cf. manuscrito n.º 1204 da Série Azul).

846 - A ENTREGA DE BOMBAIM AOS INGLESES
A Entrega de Bombaim aos inglezes / [S.a.]; [cópia de João Cardoso Júnior?] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco
inum., servindo de pasta superior + 10 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 19 + 1 pequeno fl. de
texto inum. e solto + 1 fl. em branco inum., servindo de pasta inferior; 2º [318 x 218 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. em papel pautado.
Convenção celebrada entre o 29º Vice-Rei da ìndia, António de Melo e Castro, e a
Inglaterra, para entrega de Bombaim à Companhia das Índias Orientais, como parte do dote
de D. Catarina, por ocasião do seu casamento com Carlos II de Inglaterra.
Cópia tirada do Livro dos Visitadores, da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Esperança de
Bombaim Na margem esquerda do primeiro fl. de texto existe uma anotação de João António
Cardoso Júnior (1857-1937), de 15-04-1910.

847 - PINTO, Dionísio Inácio de Lemos
Estado das Relaçoes Commerciaes da Capitania de Mossambique ate o dia 21 de Agosto de 1829 dada pelo
Juiz de Fora de Mossambique Dionisio Ignacio de Lemos Pinto em sua informação de 2 de Novembro de
1829 dirigida ao Gov.or e Cap.am General da d.ª Capitania Paulo Jose Miguel de Brito / [por] Dionisio Ignacio
de Lemos Pinto .- [S.l.], 2-11-1829 .- 18 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [320 x 216
mm].
MAÇO [Original?]. Capilha de papel onde figura o título Memoria ácerca do estado decadente da Capitania
de Moçambique no começo do sec. XIX, em letra posterior. Fls. soltos. Texto com emendas.
Não assinado.

848 - MELO, Simão António da Rocha e
Resposta aos quesitos propostos pello Congresso Sanitario á cerca dos doentes de febre amarella por mim
tratados, nesta Freguesia de N. S.ª do Monte da Caparica, Concelho d’Almada / [por] Simão Antonio da
Rocha e Mello .- Monte de Caparica, concelho de Almada, 3-01-1858 .- 1 fl. de texto impresso inum. + 3
fls. de texto inums.; 2º [325 x 219 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. cosidos à maneira dos processos judiciais.

Respostas a seis quesitos formulados pelo Congresso Sanitário para investigar a origem,
desenvolvimento, natureza, tratamento e meios preventivos da febre amarela. Contém um
fl. impresso com os referidos quesitos. Autógrafo assinado.

849 - PINTO, Alexandre Alberto da Rocha de Serpa

(1846-1900)

[Ultimatum enviado pelo Cônsul Geral de Portugal em Zanzibar, Serpa Pinto, ao Sultão de Zanzibar,
provocado pela prisão de um português] / [por] Serpa Pinto .- Zanzibar, 15-04-1886 .- 1 fl. de texto inum. +
1 fl. em branco inum.; 2º [272 x 211 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título em letra posterior. Papel timbrado do Consulado
Geral de Portugal em Zanzibar.
Ultimato para, no prazo de 24 horas, o Sultão de Zanzibar dar as explicações necessárias
acerca da prisão de um português chamado Ribeiro - isto depois de o Cônsul português ter
recebido duas cartas que, em seu entender, eram ofensivas da dignidade de Portugal.
Autógrafo assinado.

850 - NEVES, Álvaro

(1883-1948)

Xabregas: nota filologica / [por Álvaro Neves] .- [S.l., s.d.] .- 5 fls. de texto nums. a tinta; 2º [323 x 235
mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. colados sobre folhas de papel de maior dimensão. Texto com muitas
emendas. Carimbo com o nome de Álvaro Neves no canto superior esquerdo de todos os fls.
Memória sobre Xabregas, sua história e descrição, escrita depois de um passeio ao outrora
chamado Vale de Chelas. Contém notas de rodapé explicativas. Autógrafo não assinado.

851 - COSTA, João Baptista Angelo da
[Carta dirigida a João Baptista Angelo da Costa] / [por] Antonio Candido Cordeiro Pinheiro Furtado .Aveiro, 8-07-1820 .- 1 fl. de texto inum.; 4º [226 x 186 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Carta acerca de um Tractado de Physionomia. Autógrafa assinada.

852 - COSTA, João Baptista Angelo da
[Aviso da Assembleia Portuguesa comunicando que os accionistas são responsáveis pelos déficits] / [por]
Fran.co Ant.º de Souza Cambiaso .- Caza da Assemblea Portug., 16-02-1824 .- 2 fls. inums.; 4º [248 x 200
mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Carta da Assembleia Portuguesa, dirigida a João Baptista Angelo da Costa, avisando de que os
accionistas são responsáveis pelos deficits e dívidas de assinatura, podendo esses montantes ser
descontados no valor das acções, se não forem pagos. Assinado.

853 - COSTA, João Baptista Angelo da
[Carta da Direcção da Assembleia Portuguesa participando a João Baptista Angelo da Costa que foi nomeado
director] / [por] M.el R. Guimaraens; Antº Gomes Lour.º .- Caza da Assemblea Portug.za, 12-07-1820 .- 1 fl.
de texto inum.; 4º [249 x 200 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Assinada.

854 - COSTA, Caetano Alvarez da
[Atestado relativo às funções desempenhadas por Caetano Alvarez da Costa na Santa Casa da Misericórdia e
Hóspedes Reais de Enfermos e Expostos] / [por] Dom Caetano de Noronha .- Lisboa, 7-12-1796 .- 1 fl. de
texto inum.; 2º [344 x 222 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Atestado passado por D. Caetano de Noronha, do Conselho de Sua Majestade, Veador da
Princesa e Escrivão da Mesa da Santa Casa da Misericórdia. Assinado.

855 - PINTO, António Joaquim de Gouveia
Representação do Juiz do Fisco / [por vários autores] .- Lisboa, 1832-1833 .- 1 fl. em branco inum. + 13 fls.
de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 2º [306 x 214 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. cosidos com linha, à maneira dos processos judiciais.
Diz respeito ao não cumprimento de um acórdão da Mesa dos Agravos da Casa da
Suplicação pelo Desembargador Juiz do Fisco António Joaquim de Gouveia Pinto. Contém
uma informação do Juiz da Coroa Luís de Oliveira de Figueiredo e Almeida, duas respostas
do Procurador da Coroa, uma resposta do Procurador da Fazenda e um parecer final
afirmando a gravidade do comportamento do referido Juiz, ordenando a sua desvinculação
ao serviço e a sua retirada para fora da capital.

856 - SEIXAS, António José Maria de
[Procuração que António José Maria de Seixas, no Rio de Janeiro, passa a António Eustáquio de Seixas, em
Lisboa] / [por] Antonio José Maria de Seixas .- Rio de Janeiro, 4-04-1865 .- 2 fls. de texto inums.; 2º [319 x
220 mm].
FÓLIOS [Original]. Capilha de papel onde figura o título em letra posterior. Impresso do Consulado Geral de
Portugal no Rio de Janeiro acompanhado de um reconhecimento de assinatura. Fls. presos por uma fita de
cetim azul e branca.

857 - ORDENS QUE SE PASSARAM AOS REGIMENTOS DE INFANTARIA DA PROVÍNCIA DA
BEIRA PELO GOVERNO DA MESMA PROVÍNCIA
Ordens que se paçarão aos Regimentos de Infantaria da Provincia da Beyra pelo Governo da mesma
Provincia / [S.a.] .- Almeyda, 2-08-175[...] .- 18 fls. de texto nums. a lápis; 2º [301 x 210 mm].

CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. O último fl., por estar mutilado, impede a leitura correcta da data.
Colecção de ordens acerca da formatura do corpo em batalha, o manejo das armas, etc.

858 - REGIMENTO DAS MERCÊS
Regim.to das Merces / [S.a.] .- Lx.ª, 11-10-1671 .- 14 fls. de texto nums. a lápis, sendo o primeiro de título +
4 fls. em branco inums.; 2º [304 x 210 mm]
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. dispostos em cadernos presos com linhas.
Texto com notas marginais. Contém a transcrição de decretos e de resoluções datados de
1676 a 1823.

859 - ANDRADE, António da Silva e
[Requerimento de António da Silva e Andrade para que lhe passem carta de seguro] / [por] Antonio da Silva
e Andrade .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. de texto inums.; 4º [232 x 188 mm].
BIFÓLIO [Original?]. Capilha de papel onde figura o título.
O autor, escrivão, acusado de ter recebido dinheiro indevidamente num processo de
partilhas, nega os factos imputados, pede para ser libertado e que lhe seja concedida uma
carta de seguro. No segundo fl. encontra-se um texto datado de Lisboa, 4-11-1832, com
letra diferente, que parece ser o rascunho de um outro requerimento.

860 - NUNES, Francisco José Caetano
[Título de habilitação para Francisco José Caetano Nunes exercer qualquer emprego público ou particular] /
Lisboa, 13-10-1828 .- 1 fl. de texto inum.; 2º [304 x 211 mm].
FÓLIO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título em letra posterior.
Traslado de um título de habilitação de estudos concluídos na Aula do Comércio, com
despacho do Tribunal da Junta de Comércio datado de Setembro de 1828. (Cf. manuscrito
n.º 866 da Série Azul).

861 - TARIFA QUE REGULA NA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DO REINO A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS
Tarifa, q[ue] regula na Secretaria d’Estado dos Negocios do Reino a remuneração de Serviços / [S.a.] .- [S.l.,
s.d.] .- 2 fls. de texto inums.; 2º [302 x 214 mm].
BIFÓLIO [Cópia]. Capilha de papel.
Remunerações auferidas nos serviços de infantaria e de cavalaria pelos brigadeiros,
coronéis, tenentes-coronéis, majores, capitães, tenentes e alferes.

862 - COSTA, João Baptista Angelo da

[Requerimento para ser promovido a 2º Tenente da Marinha] / [por] João Baptista Angelo da Costa .- [S.l.,
início do séc. XIX] .- 1 fl. de texto inum.; 2º [313 x 219 mm].
FÓLIO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título em letra posterior.
Requerimento de João Baptista Angelo da Costa, voluntário da Marinha, pedindo para ser
promovido a 2º Tenente e, enquanto a promoção se não concretizasse, para poder embarcar
na qualidade de voluntário “a fim de poder mais exercitar-se, e ganhar com que possa
existir...”.

863 - COSTA, João Baptista Angelo da
[Portaria-provisional concedendo autorização para João Baptista Angelo da Costa usar a insígnia do Hábito
da Ordem de Cristo] / [assinado por] Thomas Ant.º de Villanova Portugal .- Rio de Janeiro, 12-02-1818 .- 1
fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [340 x 219 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título em letra posterior. Selo no primeiro fl.

864 - COSTA, João Baptista Angelo da
[Certificado em como as mercadorias embarcadas em Lisboa por João Baptista Angelo da Costa têm sido
desembarcadas em Liverpool] / [por] Antonio Julião da Costa .- Liverpool, 26 de Fevereiro 1816 .- 1 fl. de
texto inum.; 2º [306 x 203 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título. Papel timbrado do consulado. Selo de lacre.
Certidão do Cônsul de Portugal em Liverpool, acerca do desembarque de 304 sacas de
algodão vindas de Lisboa e importadas por João Baptista Angelo da Costa. Assinado.

865 - MAGALHÃES, João de Matos e Vasconcelos Barbosa de
[Carta para António José Guião acerca de insultos e injúrias proferidas contra o Desembargador Gabriel de
Bitancourt e Lemos] / [por] João de Matos Vasc.os Barbosa de Mag.es .- Palacio de Queluz, 21-06-1831 .- 1
fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 4º [214 x 154 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título em letra posterior.
Rascunho de carta que dá conta das injúrias e insultos proferidas por Domingos Galvão de
Castro contra o Desembargador Gabriel de Bitancourt Vasconcelos e Lemos no dia 30-051831, e da desaprovação de Sua Majestade em relação a tal comportamento.

866 - NUNES, Francisco José Caetano
[Requerimento de Francisco José Caetano Nunes para ser nomeado praticante da Contadoria da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa] / [por] Francisco Jozé Caetano Nunes .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de texto inum.; 2º [308
x 214 mm].
FÓLIO [Original?]. Capilha de papel onde figura o título em letra posterior.
Cf. manuscrito n.º 860 da Série Azul.

867 - COSTA, João Baptista Angelo da
[Recibo pela esmola de dez missas mandadas dizer por João Baptista Angelo da Costa] / [por] F.r Paterno de
Fontioy .- Lisboa, 18-04-1821 .- 1 fl. de texto inum.; 2º [323 x 217 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título em letra posterior. Selado.
Recibo passado pelo Superior do Convento da Nossa Senhora da Porciúncla dos
Capuchinhos Franceses, relativamente ao pagamento de dez missas mandadas rezar por
alma de D. Francisca Clara Cândida de Brito, de quem João Baptista Angelo da Costa era
testamenteiro. Assinado.

868 - PORTUGAL, Alexandre António das Neves
[Cartas de Miguel Manescal da Costa para Alexandre António das Neves Portugal] / [por] Miguel Manescal
da Costa .- [S.l.], 21-08-1792 a 15-10-1800 .- 33 cartas nums. a tinta; 2º [325 x 218 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel onde figura o título em letra posterior. Fls. soltos.
Conjunto de 33 cartas, na sua maioria não datadas, versando sobre diversos negócios.

869 - DAS OBSERVAÇÕES DOS ÂNGULOS E DISTANCIAS ZENITAIS
Das observações dos angulos, e distancias zenithaes / [S.a.] .- [Lisboa, 1836] .- 1 fl. em branco inum. + 16
fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [302 x 204 mm].
CADERNO [Original?]. Capeado com papel de fantasia. Texto com emendas a lápis.
Trabalho acerca das observações feitas a partir do “observatorio do Castello”, em Lisboa,
de 12-04-1836 a 18-05-1836. Contém mapas com indicações de locais, datas, valores, etc.

870 - MENDES, Francisco Coelho

(1621-?)

Advertencias ao livro intitulado Nobeliarchia Lusitana, no q[ue] tóca ás Armas das Familias / [por] Francisco
Coelho Mendes; [copiado por] A[ntónio] L[ourenço] C[aminha] .- [S.l., séc. XVIII] .- 1 fl. em branco inum.
+ 1 fl. de rosto inum. + 110 fls. de texto nums. a tinta, estando o último em branco e colado à capa de verso;
2º [297 x 206 mm].
BROCHURA [Cópia]. Capa de papel azul.
Nas Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, VI, 1748, p. 662 e seg., saiu
este trabalho com o título Advertências feitas ao livro intitulado “Nobiliarchia Portuguesa”.
Cópia fiel de um manuscrito que existia na biblioteca do Visconde de Balsemão, realizada em
1819 por A.L.C. (António Lourenço Caminha).

871 - OUGUELA, Visconde de

(1830-1897)

A Lucta Social. 1ª Parte / [por] Visconde de Ouguella .- Cintra, 24-06-1893 .- 2 linguados de título inums. +
380 linguados de texto nums. a tinta; [331 x 110 mm].

MAÇO [Original]. Linguados soltos.
Estudo social da autoria de Carlos Ramiro Coutinho, Visconde de Ouguela, publicado em
Lisboa, pela Ferin, em 1864. Autógrafo assinado.

872 - OUGUELA, Visconde de

(1830-1897)

A Lucta Social. 2ª Parte / [por] Visconde de Ouguella .- [Cintra, 1893] .- 1 linguado inum., com o título +
272 linguados de texto nums. a tinta de 381 a 652 + 1 linguado em branco inum.; [331 x 110 mm].
MAÇO [Original]. Linguados soltos.

873 - CONFERÊNCIA FEITA EM 23 DE JUNHO NO QUARTEL DE INFANTARIA N.º 23
Conferencia feita em 23 de Junho no Quartel de Inf.ª nº 23 / [S.a.] .- [S.l.], 23-06-[19...] .- 52 linguados de
texto nums. a tinta; [323 x 112 mm].
MAÇO [Original]. Linguados soltos em papel azul pautado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães
Sepúlveda, de acordo com a anotação existente no verso do último linguado.
Contém inúmeras referências às invasões francesas, a Napoleão e a Junot.

874 - ANDRADE, Jacinto Freire de

(1597-1657)

Ao Principe Dom Theodosio Nosso Senhor / [por] Jacinto Freire de Andrade .- Lisboa, 15-03-1651 .- 1 fl.
de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [299 x 203 mm].
BIFÓLIO [Cópia]. Capilha de papel.
Cópia da dedicatória da Vida de D. João de Castro, da autoria de Jacinto Freire de Andrade,
publicada pela primeira vez em Lisboa, na Oficina Craesbeeckiana, em 1651.

875 - GUSMÃO, Bartolomeu Lourenço de

(1685-1724)

Varios modos de esgotar sem gente as naos que fazem agua / [por] Bartholomeu Lourenço .- [S.l., 17--] .- 5
fls. de texto nums. a lápis, sendo o primeiro de dedicatória + 1 fl. em branco inum.; 2º [300 x 207 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Caderno com os fls. soltos.
Obra dedicada a D. João V, impressa em Lisboa, na Oficina Real Deslandense, em 1710.
No final, o seguinte despacho: “Pode-se imprimir. Lx.ª 14 de Julho de 1833. Brandão”.

876 - ORDONHEZ, Diogo de Toledo Lara
Rol do que offereço p.ª o Muzêo da R. Accademia / [por] Diogo de Toledo Lara Ordonhez .- [S.l., s.d.] .- 1
fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [299 x 210 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.

Lista de objectos oferecidos ao museu da Academia Real das Ciências de Lisboa. Autógrafo
assinado.

877 - VANDELLI, Alexandre António

(1784-1859)

[Cartas para Alexandre António Vandelli concernentes à impressão do “Ensaio ácerca do que há de mais
essencial sobre a cholera-morbus epidemica”] / [por] Fr.co Elias Roiz da Sil.ra .- [S.l., séc. XIX] .- 4 cartas
nums. a lápis; 4º [231 x 188 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel onde figura o título. Documentos soltos, de diversas dimensões e tipos
de papel.
Quatro cartas da autoria de Francisco Elias Rodrigues da Silveira (1778-1864), 1º Barão da
Silveira, Bacharel formado em Medicina pela Universidade de Coimbra, sócio da Academia
Real das Ciências de Lisboa, etc. (cf. Inocêncio, II, 371; IX, 351), para Alexandre António
Vandelli, sócio e guarda-mor da Academia Real das Ciências de Lisboa.

878 - STOKLER, Francisco de Borja Garção

(1759-1829)

[Carta para Francisco de Borja Garção Stokler] / [por] João Silverio de Lima .- S. C. em Domingo .- 1 fl. de
texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 4º [210 x 151 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Carta de João Silvério de Lima (1751-1829), sócio da Academia Real das Ciências de
Lisboa acerca da impressão de um discurso.

879 - VANDELLI, Alexandre António

(1784-1859)

[Carta para Alexandre António Vandelli] / [por] Manoel Jose Pires .- S. C., 31 de Março .- 1 fl. de texto
inum. + 1 fl. em branco inum.; 8º [194 x 127 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Carta acerca de uma “prova medica” que seria, talvez, para publicar pela Academia.

880 - CASTELBRANCO, José de Freitas Teixeira Spinola

(1801-1889)

[Carta para Raimundo Francisco Ferreira acerca da edição académica do livro “Elementos de Álgebra”] /
[por] J. F. T. S. Castel-B.co .- [S.l., 18--] .- 2 fls. de texto inums.; 4º [205 x 153 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.

881 - CORVO, João de Andrade

(1824-1890)

Leituras scientificas / [por João de Andrade Corvo] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de texto e 1 fl. em branco, inums.,
dentro de uma capilha + 68 fls. com recortes de jornal colados; 2º [313 x 220 mm].
MAÇO [Recortes de jornal] Capilha de papel. Fls. em papel pautado com recortes de jornal colados.

Colecção de artigos de jornal, da autoria de João de Andrade Corvo, cuja impressão foi
recomendada por J. M. Latino Coelho, conforme o parecer junto, datado de 20-07-1871 e
que, de acordo com uma anotação datada de 13-04-1900 e com assinatura ilegível, foi
encontrado no arquivo da tipografia da Academia.

882 - CANTANHEDE, Conde de; BOUCH
[Cartas] / [por] Conde de Cantanhede; Bouch .- Lisbonne, 1794 .- 2 fls. de texto inums. + 2 fls. em branco
inums.; 4º [221 x 173 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Uma carta, sem data, do Conde de Cantanhede solicitando a Alexandre António das Neves
Portugal o deferimento de um pedido de empréstimo de duas retortas a Mr. Bouch. Junto,
uma carta de Bouch, de 17-10-1794. Autógrafas assinadas.

883 - VANDELLI, Alexandre António

(1784-1859)

[Carta para Alexandre António Vandelli agradecendo uns folhetos sobre o tratamento da cólera] / [por] João
Carlos Mardel Ferr.ª .- [S.l.], 5.ª f.ª 23 .- 2 fls. de texto inums.; 4º [210 x 153 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel em que figura o título.
Autógrafa assinada.

884 - NOTA DOS LIVROS OFERECIDOS À ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
[Nota dos livros oferecidos à Academia das Ciências de Lisboa] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 11 fls. de texto nums.
a tinta + 1 fl. em branco num. a tinta; 2º [333 x 222 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel. Fls. cosidos à capilha.
Lista dos livros oferecidos à Academia das Ciências, dos quais o mais recente é de 1784, por
António José Pereira, Domingos Vandelli, Marquês de Penalva (Fernando Telles da Silva), Fr.
Joaquim de Santa Clara, Joaquim José da Costa e Sá, João António Dalla Bella, José Correia da
Serra, Visconde de Barbacena (Luís António Furtado de Mendonça), Luís Pinto de Sousa
Balsemão, Pedro José da Fonseca, Simão Pires Sardinha e Teodoro de Almeida.

885 - CASTRO, D. João de
Roteiro da viagem que dom Johão de Castro fez a primeira vez que foy á India no anno de 1538 / [por] Dom
Johão de Castro .- [S.l., s.d.] .- 6 fls. de texto nums. a tinta; 2º [316 x 214 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Contém apenas o prólogo. Ao alto do primeiro fólio encontra-se um despacho datado de 304-1878 ordenando a impressão. A obra, anotada por João de Andrade Corvo, foi impressa
com o título Roteiro de Lisboa a Goa. Lisboa: Academia Real das Sciencias, 1882 (cota:
12.78.3).

886 - VANDELLI, Alexandre António

(1784-1859)

[Cartas para Alexandre António Vandelli] / [por] Joze Bento de Souza Fava .- Intendencia das Obras
Publicas, 14-04-1832 e 17-04-1832 .- 2 fls. de texto inums. + 2 fls. em branco inums.; 4º [254 x 202 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos.
Autógrafas assinadas.

887 - VANDELLI, Alexandre António

(1784-1859)

[Ofício para o Visconde de Santarém acerca da interpretação ao aviso régio de 2 de Dezembro de 1828 que
isentava “de quaisquer portes do correio toda a correspondência que de dentro do Reino se dirigir
oficialmente” à Academia ] / [por] Alexandre Antonio Vandelli .- Casa da Academia, 23-09-1829 .- 2 fls. de
texto inums.; 2º [344 x 217 mm].
BIFÓLIO [Rascunho]. Capilha de papel onde figura o título. Texto com emendas.
Rascunho de um ofício de Alexandre António Vandelli, guarda-mor da Academia das
Ciências. Assinado.

888 - RELAÇÃO DOS LIVROS E MAPAS QUE VIERAM DA CASA DA VIÚVA BERTRAND E
FILHOS PARA A ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
[Relação dos livros e mapas que vieram da Casa da Viuva Bertrand e Filhos para a Academia Real das
Ciências] / [S.a.] .- Lisboa, 7-08-1824 a 19-08-1833 .- 26 fls. de texto nums. a tinta; 2º [307 x 213 mm].
MAÇOS [Original?]. Capilha de papel onde figura o título em letra posterior.
Relações dos livros adquiridos à Casa da Viúva Bertrand e Filhos entre 1824 e 1833. Inclui
lista de obras compradas ao livreiro Jorge Rey e duas listas de livros provenientes de
França.

889 - BROTERO, Félix de Avelar

(1744-1828)

[Carta] / [por] Felix de Avellar Brotero .- Alcolena de Belem, 28-12-1812 .- 2 fls. de texto inums.; 2º [305 x
215 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Carta autógrafa, assinada, de Félix Avelar Brotero. Sem indicação do destinatário. No segundo
fl. encontra-se a resposta, não assinada, datada de Lisboa, 29-12-1812. Referências ao
Almoxarifado de Alviela, ao Almanak de Lisboa e a algumas pessoas da época.

890 - PENAMACOR, Conde de
[O Papa em 1860] / [por] Conde de Penamacor .- [S.l., s.d.] .- 28 linguados de texto nums. a lápis e a tinta;
[319 x 108 mm].

MAÇO [Original]. Capilha de papel onde figura o título e o nome do autor. Texto com emendas. Parece
incompleto.
Trabalho acerca da questão de o Papa ser ou não soberano temporal. Não assinado.
Autógrafo?

891 - PORTUGAL, Alexandre António das Neves

(1763-1822)

[Parecer acerca dos empregados do Erário que devem preencher os lugares de oficiais-papelistas] / [por]
Alexandre Antonio das Neves .- Lisboa, 28-09-1801 .- 2 fls. de texto inums.; 2º [351 x 222 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Autógrafo assinado.

892 - PORTUGAL, Alexandre António das Neves

(1763-1822)

[Cartas para Alexandre António das Neves Portugal acerca das “Memórias do Maranhão” ou “Jornada do
Maranhão”] / [por] José Anastasio da Costa e Sá .- [S.l.], 10-07-1812 e 16-07-1812 .- 2 cartas inums., com 2
fls. cada uma.; 4º [234 x 191 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos.
Duas cartas para Alexandre António das Neves Portugal, acerca das Memorias do Maranhão,
cuja impressão reverteu a favor dos herdeiros de Joaquim José da Costa e Sá, sócio da
Academia Real das Ciências e irmão do autor destas cartas. No verso de uma das cartas
encontra-se a resposta, datada de Lisboa, 15-07-1812. Autógrafas assinadas.

893 - LEGISLAÇÃO DE 1520 A 1813
[Legislação de 1520 a 1813] .− [S.l.], 1520-1813 .- 27 fls. de texto nums. a tinta; 2º [304 x 205 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Cópia de excertos das Ordenações Filipinas, de tratados, decretos, alvarás, assentos e
portarias dos séculos XVI a XIX.

894 - VÁRIOS DOCUMENTOS MILITARES
[Vários documentos militares. 1739-1846] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 168 fls. de texto nums. a lápis; 2º [320 x
219 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Colecção de cópias de documentos de índole militar existentes na Torre do Tombo e em
arquivos municipais: instruções, operações militares, recrutamentos, etc.

895 - BROTERO, Felix Avelar

(1744-1828)

Manes Broteroani seu Horti botanici ad Ajudam siti ab ill D.r F. A Brotero creati / [por] F. A. Brotero;
[edição de] Frederico Welwitsch .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. de texto inums. + 166 fls. de texto nums. a lápis,
estando alguns em branco; 2º [307 x 208 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel, dento de quatro capilhas de papel.
Impresso pela Escola Politécnica de Lisboa.

896 - HENRIQUES, Viriato César Xavier
[Plano da organização do exército da Índia] / [por] Viriato Cezar Xavier Henriques .- Gôa, Praça de
Mormugão, 3-05-1872 e 4-05-1872 .- 1 sobrescrito + 4 fls. de texto inums. + 24 fls. de texto nums. a tinta,
frente e verso, de 1 a 48; 2º [274 x 215 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos de papel pautado.
Plano de organização do exército da Índia remetido a José Maria de Latino Coelho quando era
Ministro da Marinha e Ultramar. Contém um ofício. Autógrafo assinado.

897 - BIOGRAFIA ARTÍSTICA DO PINTOR ANTÓNIO MANUEL DA FONSECA
[Biografia artística do pintor António Manuel da Fonseca] / [por] Conde de Funchal; Andrea Pozzi; Antonio
Manoel da Fonseca; João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun .- Roma, Lisboa, 1827 a 1855 .- 11 fls. de
texto nums. a lápis; 2º [322 x 214 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel onde figura o título, em letra posterior. Fls. soltos de diversas
dimensões e tipos de papel.
Conjunto de cópias de certificados, de cartas originais, de apontamentos, etc., na sua
maioria não datados, relativos à biografia artística de António Manuel da Fonseca (17961890), pintor português que estudou em Roma e se dedicou sobretudo à pintura de carácter
histórico e ao retrato.

898 - PIENTZENAUER, Luiz
Memoria sobre o emprego do Oleo de croton tiglio: das preparações opiadas e do vinho na Dysenteria / [por]
Luiz Pientzenauer .- Nictheroy, 2 e 6-04-1858 .- carta com 2 fls. de texto inums. + 8 fls. de texto nums. a
lápis; 2º [270 x 215 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
O autor, formado em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, enviou esta memória à
Academia Real das Ciências, no intuito de obter o título de membro correspondente,
conforme consta da carta junta. Autógrafa assinada.

899 - CÂMARA, Pedro Francisco d’Ornelas Perry da
Projecto de organisação de uma expedição militar e scientifica, destinada a estabelecer um governo portugues
na Provincia de Moçambique / [por] Perry da Camara .- Lisbôa, 12-12-1890 .- 6 fls. de texto nums. a tinta;
2º [323 x 220 mm].

CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Este projecto de Perry da Câmara, major do Regimento de Caçadores 5, foi enviado a Júlio
Marques de Vilhena, Ministro da Marinha e, mais tarde, a António Enes. Cópia assinada
pelo autor.

900 - WELWITSCH, Frederico Artur

(1806-1872)

[Carta e memorial de Fredrich Welwitsch sobre o andamento da Comissão da Exploração Botânica da
Província de Angola] / [por] Friedrich Welwitsch .- Londres, 31-07-1868 e 10-09-1868.- 12 fls. de texto
nums. a tinta, estando o último em branco; 4º [253 x 190 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos.
Carta dirigida ao Conselheiro José Rodrigues Coelho do Amaral. O memorial é dirigido ao
Marquês de Sá da Bandeira, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Guerra.
Autógrafos assinados.
901 - OOM, Frederico Augusto

(1830-1909)

[Relatório acerca das alterações que sofreu na câmara electiva o projecto de lei concernente à organização do
Real Observatório Astronómico de Lisboa] / [por Frederico Augusto Oom] .- Lisboa, 12-12-1875 .- 17 fls.
de texto nums. a tinta; 2º [320 x 217 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel com indicação do nome do autor e do título do relatório. Fls. de
papel pautado.
Relatório dirigido ao Conselheiro Francisco Maria Pereira da Silva, capitão-de-mar-e-guerra,
engenheiro hidrográfico e director geral interino dos trabalhos geodésicos, tipográficos,
hidrográficos e geológicos do Reino. O autor era capitão-tenente e engenheiro hidrográfico
chefe da secção astronómica.

902 - WELWITSCH, Frederico Artur

(1806-1872)

As ordens naturaes das plantas da Flora Angolense ao Norte do Rio Cuanza / [por Frederico Artur
Welwitsch] .- [S.l., s.d.] .- 9 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [274 x 213 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel com indicação do nome do autor. Fls. de duas dimensões.
Este estudo, que contém mapas com informações acerca da flora de Angola, destinava-se a um
relatório das operações ao Norte do Rio Cuanza.

903 - WELWITSCH, Frederico Artur

(1806-1872)

Apuntamentos phytogeographicos sobre a Flora da Provincia de Angola na Africa equinoccial servindo de
Relatorio preliminar ácerca da exploração botanica da m.ª P.ª executada por ordem de S. M. F. / [por]
Frederico Welwitsch .- Loanda, 1858 .- 40 fls. de texto nums. a lápis, sendo o primeiro de título + 1 fl. em
branco inum. + 2 tirinhas de papel azul com anotações; 2º [276 x 208 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos. Texto com muitas rasuras e emendas do fl. 28 em
diante.

Relatório sobre a flora angolana, relativo à missão de exploração científica de que o autor havia
sido incumbido. A partir do fl. 11, contém um mapa fitogeográfico da flora de Angola.

904 - FERREIRA, João Maria

(1884-?)

Oasis / [por] João Maria Ferreira .- Lisboa, Estoril, Bem-Fica, Santarem, Badajoz, Caldas da Rainha, 19091911 .- 1 fl. de título inum. + 59 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco num.; 2º [270 x 209 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Colectânea de 25 poemas sobre os mais variados temas: os acontecimentos da época, a paz, a
escola, as crianças, etc. Assinado.

905 - CATARINA, D., Rainha da Grã-Bretanha

(1638-1705)

[Cartas de D. Luisa de Gusmão para D. Catarina, Rainha da Grã-Bretanha] / [por] Luisa de Catalina .- Lx.ª,
1662-1664 .- 25 fls. de texto nums. a numerador; 2º [320 x 217 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. em papel pautado.
Cartas sem ordem cronológica, muitas sem data.

906 - WELWITSCH, Frederico Artur

(1806-1872)

Observações sobre a Cultura de Algodão em Angola / [por Frederico Artur Welwitsch] .- [Loanda, 18581861] .- 14 fls. de texto nums. a lápis, estando alguns em branco + 2 tiras de papel inums. com anotações + 2
cartas inums. com 2 fls. cada uma + 24 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [307 x 222 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Contém uma carta em inglês de W. J. Howooth dirigida a Welwitsch, datada de Lisboa, 6-081861, e outra em francês, não datada, sem indicação do remetente nem do destinatário.
Segundo anotação existente no primeiro fl., este trabalho foi publicado no Boletim off. de
Loanda, n.º 694 e 695, de Janeiro de 1859. Autógrafo.

907 - WELWITSCH, Frederico Artur

(1806-1872)

Enumeração das Amostras de Madeiras que o abaixo assignado destina á Exposição internacio[nal] de
Londres em 1862 / [por] Frederico Welwitsch .- Lisboa, 12-06-1862 .- 39 fls. de texto nums. a tinta; 2º [279
x 211 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos. Papel azul.
Autógrafo assinado.

908 - TERTULIANO, Quintus Septimius Florens
CAPELA, M.

(160-220)

Apologeticus / [por] G. Septimi Florentis Tertulliani; [tradução de] M. Capella .- [Tradução feita em]
Carvalheira (Terras de Bouro), 1-01-1913 .- 1 fl. de título inum. + 1 fl. de texto inum. + 191 fls. de texto
nums. a tinta, estando o último em branco; 2º [343 x 222 mm].
CÓDICE [Tradução original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia.
Conserva parte de uma antiga capilha onde figura o título. Fls. pautados de duas dimensões.
Texto bilingue com o texto latino em rodapé e a tradução portuguesa na metade superior dos
fls. Nota preliminar do tradutor, datada de Maio de 1919, altura em que este trabalho foi
enviado para a Academia das Ciências de Lisboa. Tradução feita segundo a partir da impressão
de Aldi (Veneza, 1515).

909 - CARVALHO, João Marques de
Estudos Ampelographicos. Monographias / [por] João Marques de Carvalho .- Valle de Cavallos, 3-05-1910
.- 40 fls. de texto nums. a lápis e a tinta, frente e verso, de 1 a 80, incluindo o rosto + 1 fl. de índice inum.; 2º
[330 x 225 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte de
uma antiga capilha.
Estudo relativo à viticultura ilustrado com desenhos a tinta da China. O autor era Comendador
da Ordem de Mérito Agrícola, sócio correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa,
etc., tendo sido laureado com o diploma de honra da Sociedade dos Viticultores de França e de
Ampelografia. Assinado.

910 - SILVEIRA, Teotónio Flávio da
Egas Moniz / [por] Theotonio Flavio da Silveira .- [Lisboa, 6-07-1887] .- 1 fl. de texto inum. + 81 fls. de
texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [336 x 222 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte de
uma antiga capilha.
Drama em cinco actos apresentado a um concurso promovido pelo Rei D. Luís I na Academia
das Ciências de Lisboa. Trabalho dedicado ao pai do autor. Assinado.

911 - VASCONCELOS, José Leite de

(1858-1941)

Arte e religião “Dea Roma” / [por] José Leite de Vasconcelos .- [S.l., s.d.] .− 35 fls. de texto nums. a lápis,
25 dos quais são impressos; 2º [341 x 238 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
antiga capilha. Texto com emendas e acrescentos.
Fragmentos do original do vol. III da obra Religiões da Lusitânia na parte que principalmente
se refere a Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional, 1897-1913 (cota: ACL 4.49.20).

912 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Memorias da Villa d’Alhandra e Jurisdicção temporal que n’ella tem os Patriarcas da Santa Igreja de Lisboa /
[por] Joaquim Jose Ferreira Gordo .- [S.l.], 1808 .- 1 fl. inum. + 42 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o
rosto e um fl. de citação; 2º [333 x 214 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte de
uma antiga capilha.
Alhandra era terra natal do autor, que ofereceu esta memória ao Principal Castro. Inclui a
transcrição de um parecer do Desembargador Lourenço Mourão Homem acerca do senhorio e
jurisdição do Arcebispo de Lisboa em Alhandra. No final, cópia de uma carta de Monsenhor
Ferreira Gordo ao Dr. António Ribeiro dos Santos (1745-1818), primeiro bibliotecário da
Biblioteca Pública da Corte, com a data de 23-10-1808. Autógrafo assinado. Cf. manuscrito n.º
1127 da Série Azul.

913 - SCHETTER, Ed.
[Ofício do Snr. Ed. Schetter (engenheiro de minas), remetendo à Academia três heliografias reproduzindo
inscrições gravadas em tábuas que descobriu nas minas da Preguiça e dando informações sobre o caso] / [por]
Ed. Schetter .- Cordoba (Hespanha), 11-09-1918 .- 2 fls. de texto dactilografado inums. + 3 heliografias
nums. a lápis, em estendido; 2º [343 x 255 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte de
uma capilha antiga em que figura o título.
Ofício acerca de umas inscrições que existem nas Minas da Preguiça, no concelho de Moura.
Assinado.

914 - SEPÚLVEDA, Cristóvão Aires de Magalhães

(1853-1930)

Campanha de Lourenço Marques / [por] Christovam Ayres .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de rosto inum. + 55 fls. de
texto nums. a tinta; 2º [340 x 225 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Fls. de várias
dimensões e tipos de papel. Conserva uma capilha antiga em que figura o título. Oferta do autor.
Original não concluído. Assinado.

915 - LUCENA, D. José António de Noronha Faro e
Mappa Historico, e Politico do Reyno de Portugal offerecido a S. A. R. o Principe N. S. / [por] D. José
Antonio de Noronha Faro e Lucena .- [S.l., s.d.] .- 23 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º
[346 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte de
uma capilha antiga.
Descrição do território português versando diversos aspectos: a história, a religião, a população,
o clima, o comércio, etc. Assinado.

916 - PORTUGAL, Alexandre António das Neves

(1763-1822)

Memoria sobre o modo facil de ter o Reino a gente que necessita para a Agricultura / [por] Alexandre
Antonio das Neves Portugal .- [S.l., s.d.] .- 7 fls. de texto nums. a lápis; 2º [241 x 224 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga.
Trabalho dividido em quatro partes, em que o autor aponta a falta de mão-de-obra na
agricultura, as suas causas e as soluções possíveis. Autógrafo assinado.

917 - COSTA, João Baptista Ângelo da
[Atestado do Contador Geral do Real Erário, Nuno Caetano da Costa, a favor de Caetano Alvarez da Costa e
de seu filho João Baptista Angelo da Costa] / [por] Nuno Caetano da Costa .- Lisboa, 7-03-1818 .- 1 fl. de
texto inum.; 2º [342 x 223 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada imitando pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga em que figura o título.
Este atestado refere os bons serviços prestados por Caetano Alvarez da Costa e seu filho João
Baptista Ângelo da Costa. Assinado.

918 - RATIFICAÇÃO DO TRATADO CELEBRADO ENTRE PORTUGAL E O SULTÃO DE
ZANZIBAR EM 25-10-1879
[Ratificação do tratado celebrado entre o Sultão de Zanzibar e o Rei de Portugal em 25-10-1879] .- Zanzibar,
18-06-1883 .- 2 fls. de texto inums.; 2º [342 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga em que figura, emendado e em letra posterior, o título acima. Texto a duas colunas com a
versão portuguesa à esquerda.
Na ratificação deste tratado (celebrado em 25-10-1879) interveio, do lado português, Gregório
José Ribeiro, capitão de fragata e comandante da estação Naval de Moçambique. Assinado.

919 - REQUERIMENTO DO VIGÁRIO GERAL E RELIGIOSO DA CONGREGAÇÃO DA
TERCEIRA ORDEM DA PENITÊNCIA PARA LHE SER CONCEDIDA MADEIRA DO
PINHAL DE LEIRIA
[Requerimento do Vigário Geral e religioso da Congregação da Terceira Ordem da Penitencia a S. M. para
lhe conceder madeira do Pinhal de Leiria] / [pelo Vigário Geral] .- [Lisboa, s.d.] .- 1 fl. de texto inum.; 2º
[342 x 221 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga em que figura o título acima.
Requerimento relativo à construção da sala destinada à Livraria do Convento de Jesus, que
mais tarde veio a ser o salão nobre da Academia das Ciências de Lisboa. Não assinado.

920 - MOEDAS ANTIGAS QUE PERTENCERAM A ALBERTO CARLOS DA SILVA

Moedas antigas [que pertenceram a Alberto Carlos da Silva] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. de texto inums.; 2º
[325 x 225 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga. Fls. de papel pautado.
Lista descritiva de 21 moedas antigas.

921 - NOTÍCIA DAS CARTAS DO ARCEBISPO DE GOA D. FR. ALEIXO DE MENESES
Noticia das cartas do Arcebispo de Goa D. Fr. Aleixo de Meneses que depois foi de Braga, muitas das quaes
são escriptas a D. Fr. Agostinho de Castro, ou de Jesus Arcebispo de Braga / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. de
texto inums.; 2º [344 x 215 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga.
Relação de 12 cartas escritas por D. Fr. Aleixo de Meneses, Arcebispo de Goa, depois
Arcebispo de Braga, entre 18-12-1596 e 1607, com indicação dos respectivos assuntos.
922 - LIVROS DA LIVRARIA ANTIGA DO EX.MO CONDE DO REDONDO
Livros da Livraria antiga do Ex.mo Conde do Redondo / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 5 fls. de texto nums. a lápis; 2º
[346 x 228 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga.
No fl. de rosto encontra-se a seguinte nota: “Esta Livraria comprou El Rey pela avaliação que
aqui se acha, e foy avaliada cazualmente por Alexandre Fr.ª de Faria Manuel por favor”.

923 - CATÁLOGO DOS LIVROS SUPRIMIDOS QUE VÃO PARA A LIVRARIA DA ACADEMIA
REAL DAS CIÊNCIAS
Catalogo dos Livros supprimidos que vão p.ª a Livraria da Academia Real das Sciencias / [S.a.] .- [S.l., séc.
XIX] .- 2 fls. de texto nums. a lápis; 2º [336 x 215 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga.

924 - CATALOGO DAS OBRAS DE JOAQUIM JOSÉ DA COSTA E SÁ, LISBONENSE
Catalogo das Obras de Joaquim José da Costa e Sá, Lisbonense / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [348 x 222 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte de
uma capilha antiga.
Catálogo de obras impressas e manuscritas de Joaquim José da Costa e Sá (1740?-1803),
correspondente da Academia Real das Ciências, apresentado à Academia em 1814 por seu filho
Manuel José Maria da Costa e Sá, “destinado a servir de esclarecimento á informação que a

mesma Academia tinha de prestar ao governo, sendo mandada ouvir ácerca de um requerimento
em que as filhas de Costa e Sá pediam, como remuneração dos serviços pelo seu progenitor,
uma pensão, que effectivamente veiu a ser-lhes conferida” (cf. Inocêncio, IV, 97-102; XII, 80).
Não assinado.

925 - MOREIRA, António Joaquim

(1792-1865)

[Academia Real das Ciências de Lisboa. Notícia da sua fundação, bens próprios, direitos adquiridos, locais da
sede] / [por] Antonio Joaquim Moreira .- Lisboa, 22-10-1849 .- 4 fls. de texto nums. a lápis; 2º [335 x 220
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva duas
capilhas antigas.
Notícia publicada no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1920,
Vol. XII, p. 792-802 (cota: ACL 12 86.17) e na obra de Cristóvão Aires, Para a História da
Academia das Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1927, p. 16-26 (cota:
ACL 12.93.22). Autógrafo assinado.

926 - FRAGOSO, José Joaquim
Chloreto de sodio no tratamento da peste / [por] José Joaquim Fragoso .- Diu, 31-08-1902 .- 4 fls. de texto
nums. a tinta; 2º [336 x 210 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte de
uma capilha antiga. Fls. de papel pautado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Trabalho sobre a peste: as suas consequências, os dados estatísticos sobre o número de
enfermos e de mortos e o tratamento com o cloreto de sódio. O autor foi destacado para Diu na
qualidade de cirurgião militar da guarnição da Índia e, em 4-04-1902, foi encarregado do
serviço da epidemia da peste que então ali grassava. Autógrafo assinado.

927 - ORGANIZAÇÃO MILITAR DO EXÉRCITO DA ÁFRICA OCIDENTAL DESDE 1869 a 1894
Organização militar do exercito da Africa occidental desde 1869 a 1894 / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 48 fls. de
texto nums. tinta, frente e verso, de 1 a 96 + 1 fl. em branco inum.; 2º [314 x 218 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte de
uma capilha antiga. Fls. de papel pautado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Organização militar do exército em Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe e Angola.

928 - DUPONT, M.; HENNE, Alexandre
Rapport sur des expériences exécutées á Bruxelles, par ordre de Monsieur le L.t Général Baron Chazal,
Ministre de la Guerre, et ayant pour but de déterminer les portées des arbalètes qui furent en usage dans les
armées juisque vers le milieu du XVIe siécle / [por] Alexandre Henne; M. Dupont .- Bruxelles, 20-07-1864
.- 16 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 31; 2º [346 x 225 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte de
uma capilha antiga.

Contém mapas com informações acerca do alcance de algumas armas utilizadas pelo exército
até meados do século XVI, mais concretamente a besta, o arco e a flecha, no que toca à
descrição física, à utilização, aos resultados obtidos, etc. Em francês. Autógrafo assinado.

929 - APONTAMENTOS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO REGIMENTO DE INFANTARIA DO
ULTRAMAR E DO DEPÓSITO DE PRAÇAS DO ULTRAMAR DESDE 1876 A 1896
Apontamentos sobre a organisação do regimento de infantaria do ultramar e do deposito de praças do
ultramar desde 1876 a 1896 / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto nums. a tinta, frente e
verso, de 1 a 18; 2º [322 x 217 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga. Fls. de papel pautado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Contém informações acerca da composição do Estado Maior, do Estado Menor, da companhia,
do batalhão, do regimento, da instrução, do armamento, das penalidades, etc.

930 - VILAS BOAS, Machado
Informação de toda a antig[uid]ade, que se pode descubrir do concelho de Sancto Estevão da Facha de Riba
Lima. Comarca da Muy Notavel Villa de Vianna da Fos do Lima / [por] Machado Villas Boas .- [S.l., s.d.] .6 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 11; 2º [319 x 216 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga. Fls. de papel pautado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
No verso do último fl., a indicação de que “é a 1ª parte do trabalho de Machado Villas Boas, no
codice A/6/1 da B. P. - Memorias Geographicas e historicas da Provincia d’entre Douro e
Minho”.

931 - ARGOTE, D. Jerónimo Contador de

(1676-1749)

Antiguidades romanas na comarca da Torre de Moncorvo / [por D. Jerónimo Contador de Argote] .- [S.l.,
s.d.] .- 2 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 3; 2º [323 x 224 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.

932 - VEIGA, Sebastião Filipes Martins Estácio da

(1828-1891)

Apontam.to p.ª o estudo das estradas militares em Portugal / [por] Estacio da Veiga .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. inum.
+ 3 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 5; 2º [326 x 216 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Trabalho baseado na obra Noticias Archeologicas de Portugal, de 1871, da autoria de Emílio
Hübner (1834-1891), arqueólogo, filólogo e epigrafista alemão, professor da Universidade e
membro da Academia de Berlim. No final, as iniciais “B. N. L.”.

(1500-1548)

933 - CASTRO, D. João de

Copia do testam.to do magnifico e emsigne Dom João de Castro. A. V. Rey, que foy da India / [por D. João de
Castro] .- Lisboa, 19-03-1545 e 16-06-1681; [cópia do séc. XIX/XX] .- 8 fls. de texto nums. a lápis, frente e
verso, de 1 a 15; 2º [317 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Cópia extraída do
referido livro de notas. Contém anotações à margem do texto. Conserva parte de uma antiga capilha. Papel
pautado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
D. João de Castro, 13º Governador e 4º Vice-Rei da Índia, fez este testamento em 1545, ano em
que embarcou para a Índia depois de ser nomeado governador. A pedido do Padre D. António
Ardizone Spinola, este testamento foi copiado para o livro de notas de um tabelião em 16-061681, para “nelle estar mais tarde seguro e se passarem em p.co os treslados, que pedidos
fossem...”.

934 - SOUSA, J. Elias da Conceição e
Origem e fatalidade da guerra, meios propostos para a sua extincção, utopia da paz universal / [por] J. Elias
da Conceição e Sousa .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. inum. + 1 fl. de rosto inum. + 10 fls. de texto nums. a tinta; 2º [319
x 215 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte
de duas capilhas antigas. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.

935 - BERMUDES, Félix

(1874-1960)

Uma festa á Chantecler / [por] Felix Bermudes .- [S.l., 1910] .- 6 fls. de texto nums. a lápis; 2º [318 x 212
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga. Fls. de papel pautado.
“Alegoria de actualidade” introduzida na revista Sol e Sombra em 1910. Poemas autógrafos e
assinados.

936 - EPITÁFIO FEITO À MEMÓRIA DO DUQUE DE LAFÕES POR OCASIÃO DA
VERGONHOSA GUERRA QUE TIVEMOS COM OS ESPANHÓIS EM 1802 [...]
Epitaphio feito á memoria do Duque de Lafõens por occasião da vergonhoza guerra que tivemos com os
Hespanhoes em 1802: de que elle foi general / [S.a.] .- B.ª d’Evora, [s.d.] .- 1 fl. de texto inum.; 2º [300 x
202 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga. Fl. de papel pautado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Em latim.

937 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

Descripção e Recordaçoens Historicas do Paço e da Quinta de Queluz acompanhada de huma Noticia
Geologica dos contornos deste sitio / [por] Marquez de Resende .- [S.l., s.d.] .- 67 fls. de texto nums. a lápis;
2º [318 x 216 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga. Fls. de diversas dimensões, alguns com manchas de tinta. Texto com emendas. Contém várias
cópias e versões.

938 - SILVEIRA, Luís
[Ofícios acerca da Biblioteca de Mora] / [por] Luis Silveira .- Mora, 21-10-1914 e 11-11-1914 .- 2 fls. de
texto inums.; 2º [271 x 210 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga.
Dois ofícios do bibliotecário do biblioteca de Mora, sem indicação do destinatário.

939 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Ofícios do Visconde (depois Marquez) de Santo Amaro ao Marquês de Resende] / [por] Visconde de S.
Amaro .- Palacio do Rio de Janeiro, 2-12-1825 a 22-12-1825 .- 6 documentos nums. a lápis, cada um com 2
fls.; 2º [323 x 207 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga em que figura o título.
Segundas vias de ofícios remetidos ao Marquês de Resende, anunciando o nascimento do
Príncipe e informando acerca de alguns assuntos políticos, nomeadamente a declaração de
guerra dirigida às Províncias Unidas do Rio da Prata. Assinados.

940 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

O Iberismo Monarquico e o Federalismo Republicano. Prelecção feita no Gremio Recreativo, em 8 de Janeiro
de 1870 / [por] Marquez de Rezende .- [S.l.], 1870 .- 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º
[379 x 247 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte de
uma capilha antiga. Letra aplicada com emendas.

941 - APONTAMENTOS ACERCA DE JOSÉ DE SEABRA DA SILVA
[Apontamentos acerca de José de Seabra da Silva] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .− 11 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum. a seguir ao 3.º fl. + 1 fl. de texto inum.; 2º [322 x 218 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte
de uma capilha antiga em que figura o título. Fls. de duas dimensões.
Estes apontamentos serviram, provavelmente, ao Marquês de Resende para o Elogio historico
de José de Seabra da Silva, antigo ministro dos Negócios do Reino e socio da Academia Real

das Sciencias de Lisboa, pronunciado na sessão publica da mesma Academia em 10 de Março
de 1861. Lisboa: Na typographia da mesma Academia, 1861 (ACL 12.76.26).

942 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

Correspondência [do] Marquez de Rez.de com diverças pessoas acerca do monumento do S.r Pedro 4º / [por]
Marquêz de Resende .- Lisboa, 9-04-1843 .- 1 fl. de título inum., em letra posterior + 4 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. de título inum. (no final); 4º [254 x 200 mm].
CÓDICE [Cópia e original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva
parte de uma antiga capilha. Texto rasurado. Letras de duas pessoas diferentes. O título figura no último fólio.
Contém apontamentos e uma carta (com indicação de se tratar de uma cópia, ainda que muito
rasurada) dirigida ao Duque de Palmela.

943 - CASTRO, Filipe Ferreira de Araújo e; FERREIRA, Silvestre Pinheiro; RESENDE, Marquês de
1 - Question de Droit entre L. L. M. M. le Duc, et la Duchesse de Bragance, et le trésor public de l’impire du
Brésil / [por] Filipe Ferreira de Araujo e Castro; Silvestre Pinheiro Ferreira .- Paris, 6-04-1832 .- 1 fl. em
branco inum. + 1 fl. de texto inum. + 7 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [318 x 207
mm].
2 - [Parecer] / [por] Marquêz de Resende .- Lisboa, 13-11-1840 .- 7 fls. de texto nums. a lápis; 2º [317 x 207
mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte
de uma antiga capilha. Fls. de diferentes dimensões e tipos de papel.
“Parecer de Silvestre Pinheiro Ferreira, e de Felippe Ferreira de Araujo e Castro, ácerca das
reclamaçoens que S. M. F. o S.r Dom Pedro, Duque de Bragança fez por sua parte, e em nome
de sua Augusta Esposa, ao Governo do Brasil em 1832 e parecer do Marquez de Resende em
1840 sobre assumpto identico”. Ambos os pareceres parecem autógrafos e estão assinados.

944 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

Resposta que dei por escrito, a Rainha e El-Rei ás perguntas que verbalmente me fizerão ácerca dos Negocios
Eclesiasticos de Portugal / [por] Marquêz de Resende .- Cintra, 27-06-1841 .- 11 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; 4º [247 x 212 mm].
CÓDICE [Rascunho]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga.
Em 29-05-1841 o autor foi chamado ao quarto dos Reis de Portugal para dar a sua opinião
acerca de notícias que haviam chegado de Roma. Posteriormente, resolveu apresentar este
parecer por escrito. Autógrafo assinado.

945 - NOTÍCIA DOS MELHORES ARQUITECTOS, ESCULTORES E PINTORES QUE
FLORESCERAM NO REINADO DE EL-REI D. JOSÉ I
Noticia dos melhores Architectos, Esculptores, e Pintores, que floreceram no reinado d’El Rei D. José I /
[S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [264 x 215 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga.
Referências biográficas de arquitectos (João Frederico Ludovice, José Joaquim Ludovice,
Manuel Rodrigues dos Santos, Manuel da Maia, Eugénio dos Santos de Carvalho, Reinaldo
Manuel, José da Costa e Silva, Francisco Xavier Fabri), escultores (Alexandre Giusti, Joaquim
Machado de Castro, José de Almeida, Francisco Leal Garcia, José Joaquim Leitão, João José
Elveni, Nicolau Vilela, Padre João Crisóstomo Policarpo da Silva) e pintores (Francisco Vieira
Lusitano, Pedro Alexandrino de Carvalho, Joaquim Manuel da Rocha, Jerónimo de Andrade,
António Joaquim Padrão, João Pillement, João Carlos Bibiena, Lourenço da Cunha, Manuel da
Costa).

946 - BARBACENA, Marquês de; RODRIGUES, Martinho Bartolomeu
Papeis relativos á Viagem da Rainha a Sen.ª D. Maria 2ª a Genova. 1828 / [por] Marquez de Barbacena;
Martinho B.meu Roiz .- Laleham, Londres, Paris, Rio, Lisboa, Genova, 2-02-1829 a 3-09-1834 .- 12
documentos nums. a lápis, num total de 20 fls.; 2º [328 x 223 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada imitando pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte
de uma antiga capilha em que figura o título.
Conjunto de cartas e documentos dirigidos ao Marquês de Resende. Assinados.

947 - MENDIZÁBAL, Juan Álvarez

(1790-1853)

1 - [Carta dirigida ao Marquês de Resende] / [por] J. A. y Mendizabal.- London, 10-09-1833 .- 1 fl. de texto
inum. + 1 fl. em branco inum.; 4º [255 x 204 mm].
2 - [Carta dirigida ao Marquês do Funchal] / [por] J. A. y Mendizabal .- Londres, 14-09-1833 .- 1 fl. de texto
inum. + 1 fl. em branco inum.; 4º [249 x 203 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia.
Duas cartas da autoria de Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853), político e financeiro espanhol
com quem D. Pedro IV negociou , em 1831, um empréstimo destinado ao pagamento das
despesas da expedição das tropas liberais a Portugal. A primeira carta, dirigida ao Marquês de
Resende, está escrita em inglês; a segunda, em espanhol, é dirigida ao Marquês do Funchal.
Assinadas.

948 - ABRANTES, Marquês de
[Cartas de Miguel Calmon du Pin e Almeida, depois Marquês de Abrantes, para o Visconde, depois Marquês
de Santo Amaro] / [por] Miguel Calmon du Pin e Alm.da .- Palacio do Rio de Janeiro, 19-04-1830 a 14-091830 .- 8 cartas nums. a lápis, num total de 16 fls.; 4º [250 x 205 mm].
CÓDICE [Cópias e segundas vias]. Enc. moderna com lombada imitando pele. Pastas em papel de fantasia.
Conserva uma antiga capilha em que figura o título.
Assinadas.

949 - PEDRO IV, D., Rei de Portugal
1 - [Carta] / [por] Jean Charles Pier Brijtz .- Copenhagen, 16-12-1831 .- 2 fls. de texto nums. a lápis, frente e
verso, de 1 a 4; 2º [330 x 223 mm].
2 - [Carta] / [S.a.] .- Londres, 24-03-1832 .- 4 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso, de 5 a 12; 4º [268 x
224 mm].
3 - Copias literales de las dos Cartas Pastorales, y el Memorial dirigidas al Sõr. D.n Pedro 1º, hoy Duque de
Braganza, en 18 de Mayo de 1833 / [por] Dom Vicente Gomez Fojar .- Gibraltar, 22-07-1833 .- 6 fls. de
texto nums. a lápis, frente e verso, de 15 a 26; cópias autenticadas com o selo do consulado de Portugal
em Gibraltar; 4º [256 x 209 mm].
4 - [Carta] / [por] Pebrens [?] .- Paris, 9-03-1834 .- 2 fls. nums. a lápis, frente e verso, de 27 a 30, sendo um
de texto e o outro em branco; 4º [259 x 200 mm].
5 - [Carta] / [por] Joaquim Jozé de Sequeira .- Rio de Janr.º, 28-06-1834 .- 2 fls. nums. a lápis, frente e
verso, de 31 a 34, sendo um de texto e o outro em branco; 2º [225 x 200 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia.
Conserva uma capilha antiga.
“Cartas dirigidas, por differentes pessoas de fora de Portugal, a S. M. F. o Senhor Duque de
Bragança”.

950 - ALVARÁ DE SEGUNDA DECLARAÇÃO DA GOVERNANÇA DA ÍNDIA
Alvará de segunda declaração da governança da Índia / [por] Rey .- Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, 2703-1765 .- 2 fls. de texto inums.; 2º [347 x 224 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga.
Segunda via do alvará de nomeação de D. Cristóvão de Melo para o cargo de governador da
Índia, cargo a provir assim que algum dos governadores falecesse. Assinado por D. José I.

951 - DIAS, Emílio Silvestre; LEPIERRE, Charles
Analyse chimica e bacteriologica de uma agua profunda do terciario marino e lacustre de Lisboa destinada á
laboração da nova padaria militar / [por] Emilio Dias; Charles Lepierre .- Lisboa, 12-08-1896 .- 1 fl. de
rosto inum. + 19 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [333 x 223 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte de
uma antiga capilha. Fls. de papel pautado.
Memória apresentada à Academia Real das Ciências de Lisboa por Emílio Dias, seu sóciocorrespondente, na sessão de 13-05-1897. A análise bacteriológica foi realizada por Charles
Lepierre, membro da Academia, professor de química e preparador do gabinete de mineralogia
da Universidade de Coimbra. Assinado.

952 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

Correspondência entre o Marquês de Resende e o Visconde da Cachoeira. Anos de 1824 e 1826 / [por]
Marquez de Rezende .- Vienna d’Austria, Londres, 1-01-1824 a 7-01-1826 .- 1 fl. de texto inum. + 39
documentos nums. a lápis, num total de 104 fls. de texto também nums. a lápis; 2º [411 x 254 mm].
CÓDICE [Rascunhos]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Ferros dourados
na lombada. O título figura na lombada e numa capilha antiga. Fls. de várias dimensões e tipos de papel.
Rascunhos de ofícios dirigidos a Luís José de Carvalho e Melo, Visconde da Cachoeira, alguns
com a indicação de “secretíssimo”. Assinados.

953 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas escritas do Funchal, Rio de Janeiro, Paris, Londres e Bruxelas por diversos homens públicos
portugueses ao Marquês de Resende] / [por] Luis da S.ª Mouzinho de Albuquerque; Francisco Gomes da S.ª;
Joze Lucio Travassos Valdez; Francisco [de Almeida]; C[ândido] Xavier; Joze Joaq.m da Rocha; Jorge
Manders; Mordomo Mor; Almeida; João Baptista Moreira .- Rio de Janeiro, Madeira, Paris, Londres,
Bruxellas, 17-06-1828 a 2-03-1838 .- 12 cartas nums. a lápis, num total de 31 fls. de texto também nums. a
lápis; 2º [329 x 210 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga em que figura o título. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca de assuntos políticos e administrativos. Autógrafas e assinadas.

954 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

Correspondencia entre Christovão Pedro de Moraes Sarmento, hoje Barão da Torre de Moncorvo, e o
Marquez de Rezende, relativamente a hum projecto de cazamento de S. M. o Imperador D. Pedro 1º em
Dinamarca / [por] Christovão Pedro de Moraes Sarmento .- Copenhague, Londres, 28-10-1828 a 11-02-1848
.- 1 fl. de rosto inum. + 5 ofícios nums. a lápis, num total de 10 fls. também nums. a lápis; 2º [326 x 203
mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte
de uma antiga capilha.
Três ofícios são assinados por Cristóvão Pedro de Morais Sarmento, Barão (depois Visconde)
da Torre de Moncorvo. Dois dos ofícios são parcialmente escritos em código. Referem-se a um
projecto de casamento de D. Pedro I.

955 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

Cartas do Commendador João da Rocha Pinto para o Marquez de Rezende sobre a questão da hida de D.
Miguel para o Rio de Janeiro / [por] João da Rocha Pinto .- Paris, Brest, [Lisboa], 17-06-1827 a 14-02-1837
.- 1 fl. de rosto inum. + 6 ofícios nums. a lápis, num total de 12 fls. de texto também nums. a lápis; 4º e 2º
[282 x 210 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Fls. de várias
dimensões e tipos de papel.
Ofícios dirigidos ao Marquês de Resende, acerca de diversos assuntos políticos, na sua maioria
relacionados com o Infante D. Miguel. Autógrafos assinados.

956 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas do Príncipe de Metternich] / [pelo Príncipe de Metternich] .- Vienne, 8-11-1827 e 20-02-1829 .- 2
cartas nums. a lápis, num total de 3 fls.; 4º [239 x 194 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
antiga capilha onde figura o título em letra posterior. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas de cortesia dirigidas ao Marquês de Resende. Em francês. Autógrafas assinadas.

957 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas de M. de Gentz] / [por] Gentz .- Vienne, 14-06-1825 e 18-04-1828 .- 1 fl. de título inum., em letra
posterior + 5 cartas nums. a lápis, num total de 10 fls.; 4º [230 x 188 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte
de uma antiga capilha onde figura o título em letra posterior. Fls. de várias dimensões e tipos de papel.
Cartas dirigidas ao Marquês de Resende. Em francês. Autógrafas assinadas.
958 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas de Dietz] / [por] Dietz .- Lisbonne, Vienne,..., 30-05-1837 a 14-08-1850 .- 23 cartas, num total de 49
fls. nums. a lápis; 4º [254 x 198 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
antiga capilha onde figura o título em letra posterior. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas autógrafas, assinadas, em francês, algumas não datadas, para o Marquês de Resende.

959 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas do Conde da Carreira para o Marquês de Resende] / [por] Luis Antonio de Abreu e Lima .- Londres,
Paris, 16-10-1832 a 15-03-1867 .- 49 cartas nums. a lápis, num total de 96 fls.; 4º [163 x 198 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte
de uma capilha antiga onde figura o título. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas autógrafas, não datadas, com referências a acontecimentos do tempo das lutas liberais e
a personalidades como Juan Álvarez Mendizábal (cf. manuscrito n.º 947 da Série Azul) e
outros.

960 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas do Marquês de Resende para o Conde do Funchal] / [por] Marquis de Rezende .- Pariz, 7-05-1832 a
29-08-1832 .- 4 cartas nums. a lápis, num total de 6 fls. + 1 fl. em branco inum.; 2º [282 x 214 mm].
CÓDICE [Rascunhos]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Fls. de diversas
dimensões e tipos de papel. Conserva uma capilha antiga onde figura o título. Textos rasurados.

Rascunhos de cartas do Marquês de Resende para o Conde do Funchal. Referências a
acontecimentos políticos da época. Autógrafas assinadas.

961 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas de Frei António da Arrábida, Bispo de Anemuria, para o Marquês de Resende] / [por] Bispo
d’Anemuria .- Rio, 10-08-1829 a 17-01-1830 .- 3 cartas nums. a lápis, num total de 4 fls. de texto + 1 fl. em
branco inum.; 4º [249 x 201 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Conserva parte de uma antiga capilha onde
figura o título. Pastas de papel de fantasia.
Cartas autógrafas e assinadas.

962 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas do Visconde de Pedra Branca ao Marquês de Resende] / [por] Visconde da Pedrabranca .- Paris,
Bologne, Engenho S. Pedro (Provincia da Bahia), 7-12-1835 a 3-01-1841 .- 4 cartas nums. a lápis, num total
de 8 fls.; 4º [271 x 217 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte
de uma antiga capilha onde figura o título. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca de diversos assuntos, em parte familiares. Autógrafas assinadas.

963 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas do Marquês de Paranaguá para o Marquês de Resende] / [por] Marquez de Paranaguá .- Rio de
Janeiro, 18-12-1840 e 19-12-1840 .- 2 cartas nums. a lápis, correspondendo a 4 fls.; 4º [264 x 208 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga onde figura o título.
A primeira carta é uma segunda via. Autógrafas assinadas.

964 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas do Marquês de Maceyó para o Marquês de Resende] / [por] Maceyó .- Vienna, Turin, Geneva, 2112-1829 a 8-02-1833 .- 12 cartas nums. a lápis, num total de 22 fls.; 4º [264 x 208 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte
de uma capilha antiga onde figura o título.
Cartas acerca de diversos assuntos pessoais e profissionais. Autógrafas assinadas.

965 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Minutas de algumas cartas do Marquês de Resende para o Marquês de Barbacena] / [por] Marquez de
Rezende .- Paris, 29-01-1829 a 11-04-1830 .- 5 cartas nums. a lápis, num total de 6 fls.; 2º [358 x 238 mm].

CÓDICE [Rascunhos]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte
de uma capilha antiga onde figura o título.
Rascunhos de cartas, sendo dois assinados pelo Marquês de Resende. Autógrafos.

966 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas do Conde de Funchal para o Marquês de Resende] / [por] Conde de Funchal .- Londres,..., 18-091828 a 15-11-1833 .- 68 cartas nums. a lápis, num total de 134 fls.; 4º [249 x 207 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
antiga capilha onde figura o título. Algumas das cartas apresentam ainda o selo de lacre.
Cartas acerca de diversos assuntos políticos. Autógrafas assinadas.

967 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Minutas de cartas escritas pelo Marquês de Resende a José Bonifácio de Andrada e Silva] / [por] Marquez de
Rezende .- Pariz, 18-05-1832 .- 2 cartas nums. a lápis, num total de 3 fls.; 4º [270 x 218 mm].
CÓDICE [Rascunhos]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga onde figura o título. Texto com emendas.
Apenas uma das cartas está datada e assinada. Autógrafas.

968 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Apontamentos respeitantes à família do Marquês de Resende] .− Lisbon, Paris,..., 22-06-1822 a 23-04-1844
.- 14 documentos nums. a lápis, num total de 20 fls.; 2º [337 x 250 mm].
CÓDICE [Originais, cópias e rascunhos]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de
fantasia. Conserva uma capilha antiga onde figura o título.
Dois dos documentos desta miscelânea são da mão do Marquês de Resende.

969 - HERÉDIA, Manuel Godinho de

(1563-1623)

Declaraçam de Malaca e India meridional com o Cathay em trez Tractados / [por] Emanuel Godinho de
Eredia .− [S.l.], 1613 .− 21 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 42 + 2 mapas; 2º [335 x 213mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Fls. em papel
pautado. No final encontram-se dois mapas dobrados, um deles com a indicação de ter sido tirado da página
34 do manuscrito do autor.
Obra ordenada “por Emanuel Godinho de Eredia dirigida a S. C. R. M. D. Phelipe Rey de
España. N. S.”.

970 - PLANO DA ACADEMIA DAS CIÊNCIAS [...]

Plano da Academia das Sciencias feito por convenção dos socios em consequencia do Beneplacito de S.
Mag.de / [S.a.] .− [S.l., 17--] .− 2 fls. de texto nums. a lápis; 2º [343 x 215mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga. Texto com emendas.

971 - PLANO DE ESTATUTOS EM QUE CONVIERAM OS PRIMEIROS SÓCIOS DA ACADEMIA
DAS CIÊNCIAS DE LISBOA [...]
Plano de Estatutos, em q[ue] convierão os primeiros Socios da Academia das Sciencias de Lisboa, em
conseq.ª do Beneplacito de S. Mag.e / [S.a.] .− [S.l., 17--] .− 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 2º [342 x 226 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga. Texto com emendas.

972 - PLANO DE ESTATUTOS PARA A ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
Plano de Estatutos para a Academia das Sciencias de Lisboa / [S.a.] .− [S.l., 17--] .− 5 fls. de texto nums. a
lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [347 x 223 mm].
CÓDICE [Rascunho]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga. Texto com emendas.

973 - DALLA BELLA, João António

(1726?-1823?)

[Carta explanando algumas reflexões acerca dos estatutos da Academia das Ciências de Lisboa] / [por] João
Ant.º Dalla Bella .− Coimbra, 12-01-1784 .− 2 fls. de texto nums. a lápis; 2º [342 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga em que figura o título.
Autógrafa assinada.

974 - BARBOSA, António Soares

(1734-1801)

Observaçoens sobre os Estatutos da Academia / [por] Antonio Soares Barbosa .− Coimbra, 26-01-1784 .− 3
fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [338 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga.
Autógrafo assinado.

975 - ROCHA, José Monteiro da

(1734-1819)

[Cartas acerca dos estatutos da Academia Real das Ciências] / [por] José Mont.ro da Rocha .− Coimbra, 2812-1783 e 26-12-1784 .− 4 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. de texto nums. a lápis; 2º [337 x 219 mm].

CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga.
Autógrafas assinadas.

976 - VANDELLI, Domingos

(1730-1816)

[Carta acerca da organização da Academia das Ciências de Lisboa] / [por] Domingos Vandelli .− [S.l., s.d.] .−
2 fls. de texto nums. a lápis; 2º [342 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga em que figura o título.
Autógrafa assinada.

977 - VANDELLI, Domingos

(1730-1816)

[Carta acerca dos estatutos da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [por] Domingos Vandelli .− Coimbra,
4-01-1784 .− 3 fls. de texto nums. a lápis; 2º [347 x 222 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga em que figura o título.
Autógrafa assinada.

978 - FONSECA, Pedro José da

(1737-1816)

[Parecer acerca do plano dos estatutos da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [por] Pedro Jozé da
Fonseca .− [S.l.], 5-02-1784 .− 4 fls. de texto nums. a lápis; 2º [340 x 217 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma antiga
capilha em que figura o título.
Parecer autógrafo e assinado.

979 - PLANO DE ESTATUTOS EM QUE CONVIERAM OS PRIMEIROS SÓCIOS DA ACADEMIA
DAS CIÊNCIAS DE LISBOA [...]
Plano de Estatutos em que convierão os prim.ros socios da Academia das Sciencias de Lisboa em
consequencia do Beneplacito de S. Magestade / [S.a.] .− [Lisboa, 17--] .− 4 fls. de texto nums. a lápis; 2º [342
x 221 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma antiga
capilha onde figura o título.

980 - RELAÇÃO DAS MEDALHAS DE OURO, PRATA, COBRE E GESSO EXISTENTES NO
REAL MUSEU [...]
Relação das Medalhas de ouro, prata, cobre, e gesso, existentes no Real Museu de que faço entrega ao Ill.mo
Snr. Jose Manoel de Abreu Lima, Bibliothecario da Real Bibliotheca do Paço d’Ajuda, em observancia do

Real Aviso de 8 de Fevereiro de 1832, que me foi dirigido pela Secretaria de Estado dos Negocios do Reino /
[S.a.] .− [S.l., 1832?] .− 11 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [336 x 219 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia.

981 - MENESES, Francisco Luís de
1 - Lista das produsoens da natureza para o Gabinete da Academia Real das Siencias de Lisboa pelo
correspondente de Goa Francisco Luis de Meneses / [por] Francisco Luis de Menezes .− Goa, 29-02-1788
.− 1 fl. de texto + 1 fl. em branco; 2º [342 x 222 mm].
2 - Remessa de hum caixote com letreiro á margem - Entregue ao S.or Antonio Joaquim dos Reis
Commandante da nau S. Luis e S. Maria Madalena / [por] Francisco Luis de Menezes .− [Goa], 19-031789 .− 1 fl. de texto + 1 fl. em branco; 4º [235 x 188 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga.
Autógrafos assinados.

982 - PELLICO, Silvio; DELLA VALLE; SOTOMAIOR, Luís Ribeiro de
1 - Francisca de Rimini / [por] Silvio Pellico; [tradução de] Luiz Ribeiro de Sottomaior .− [S.l., s.d.] .− 1 fl.
de rosto inum. + 24 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 48; 2º [332 x 223 mm].
2 - Medeia / [por] Della Valle; [tradução de] Luiz Ribeiro de Sttomaior .− [S.l., s.d.] .− 26 fls. de texto nums.
a tinta, frente e verso, de 49 a 100, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [332 x 223 mm].
CÓDICE [Traduções originais]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Fls. de
papel pautado.

983 - PINHEIRO JÚNIOR, José Joaquim
Estudo sobre a trissecção dos angulos offerecido á Real Academia de Sciencias de Lisbôa por José Joaquim
Pinheiro Junior. Memoria descriptiva / [por] José Joaquim Pinheiro Junior .− Villa Nova de Gaya, 26-101891 .− 10 fls. de texto nums. a tinta + 5 fls. inums., em estendido, com 7 figuras geométricas; 2º [336 x 416
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte de
uma capilha antiga. Todos os fls. estão carimbados com o nome do autor. Letra aplicada.
Autógrafo assinado.

984 - JARDIM, Cipriano Leite Pereira

(1841-?)

Projecto de Aerostato dirigivel inventado por Cypriano Jardim / [por] Cypriano Jardim .− Lisboa, 1-05-1885,
24-05-1885 e 6-06-1886 .− 11 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 2 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco + 10 fls. de texto nums. a lápis e a tinta; 2º [330 x 220 mm].

CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga. Fls. em papel pautado, de duas dimensões.
Projecto apresentado à Academia das Ciências de Lisboa, acompanhado de um suplemento e de
um aditamento descritivo, todos autógrafos e assinados. Publicado pela Academia no Jornal de
Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes, tomo XII (1888), p. 247-268 (cota: ACL
12.87.1), a que se segue, nas p. 269-272, um “Parecer apresentado á Primeira Classe da
Academia Real das Sciencias”, da autoria de Francisco da Ponte Horta, José Maria da Ponte
Horta, Frederico Augusto Oom e Luís Porfírio da Mota Pegado.

985 - RUBIÃO, Francisco Inácio Pereira

(?-1846)

Memoria sobre a Vaccina / [por] Francisco Ignacio Pereira Rubião .− Villa Real, 1-05-1819 .− 1 fl. inum. +
41 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 82, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [342 x
219 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. No fl. de rosto e ao
longo do texto, pequenos desenhos com motivos florais.
Memória acerca da descoberta da vacina e da sua utilização, dedicada aos mestres e membros
da Academia em reconhecimento por terem promovido a criação da Instituição Vacínica (cf.
manuscrito n.º 999 da Série Azul). No primeiro fl., o seguinte despacho, rubricado mas não
datado: “Não se imprime”. O autor era Cavaleiro da Ordem de Cristo, bacharel formado em
Medicina e Cirurgia pela Universidade de Coimbra e correspondente da Academia das Ciências
de Lisboa (cf. Inocêncio, II, 390; IX, 307).

986 - OYENHAUSEN, Conde de
Memoria sobre a organização da Cavallaria / [por] Conde de Oeynhausen .− [S.l., s.d.] .− 9 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [347 x 222 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva parte de
uma antiga capilha.
Memória acerca da organização e composição da cavalaria em tempo de paz e de guerra. No
final, um “Calculo da organisação actual da infanteria de S. M., conforme o plano do Conde de
Oeynhausen”.

987 - FORAL DE CASTELO BOM
Foral de Castello Bom .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 33 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco
inums.; 2º [320 x 223 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Fls. de papel
pautado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Cópia do foral dado por D. Afonso VIII de Leão, tirada do “maço 5º de Foraes antigos n.º 2” da
Torre do Tombo.

988 - MAPA EXACTÍSSIMO DE TODOS OS MORADORES DA FREGUESIA DE S. PEDRO DA
CIDADE DA BAHIA

Mapa exactissimo de todos os moradores da Freguezia de S. Pedro da Cidade da Bahia, com destinção dos
Pais de Familias, suas idades, qualidades, estados, empregos, e modos de vida, nomes de suas mulheres, n.º
de seos filhos, e filhas, n.º dos escravos, e igualm.te o nome, e qualidades dos agregados, q[ue] tem em sua
caza, suas idades, empregos, e modos de vida, os filhos, e filhas, q[ue] elles tem, com as suas idades, e o n.º
dos escravos, q[ue] possuem, seg.do a ordem com q[ue] se achão numeradas todas as Propriedades, cujo Mapa
hê ordenado e deduzido das diversas informaçoens, estas mais serias, e mais exactas, q[ue] se mandarão
tomar p.ª este fim, extrahido por combinação, e por concordancia dellas do numeramento a q[ue] se procedera
em 18 de Janr.º de 1775, em q[ue] se adopta hum systema, e methodo, q[ue] parese ser de huma facil, e
prompta comprehensão, p.ª q[ue] regulando se as mais freguezias daquella cid.e por esta, q[ue] não hê a da
maior população se possa concluir q.to seja o n.º dos seos habitadores / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 12 fls. de texto
nums. a lápis; 2º [346 x 220 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva a capa
original de papel.
Trabalho publicado em 1965 por Avelino de Jesus da Costa, com o título População da Cidade
da Baía em 1775, nas Actas do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, vol. I,
de acordo com anotação a lápis existente na capa original.

989 - SOUSA, João de

(1730/1735-1812)

Relação da jornada que á cidade de Marrocos fez Joze Rolem Wan Dek Capitam de mar, e guerra das
Armadas Navaes do Muito Alto, Poderozo, e Fidel.mo Rei Dom Joze I.º N. Senhor com o caracter de Ministro
Plenipotenciario de Sua Mag.de Fidelissima a El Rey de Marrocos, sahindo do Porto de Lisboa em 30 de
[Setembro] de 1773 e do mais q[ue] succedeo, e se observou nesta Embaixada antes, e depois da morte do
dito Ministro naquella Corte: e do q[ue] se praticou ultim.te na retirada p.ª Safy, onde se fez o Embarque da
cometiva desta Expedição p.ª o sobred.to Porto de Lx.ª ao qual se chegou em 15 de Fevr.º de 1774 / [por] P.e
João de Souza .− [Lisboa,..., 30-09-1773 a 15-02-1774] .− 1 fl. inum. + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de
dedicatória inum. + 41 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 2º [341 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia.
Contém a relação das pessoas que participaram na viagem e das que foram contactadas em
Marrocos, e um mapa com informações acerca das distâncias percorridas, lugares visitados e
tempo despendido. Autógrafo assinado. Dedicado ao Marquês de Angeja.

990 - VEIGA, João de Sousa Freire de Araújo Borges da

(séc. XVIII)

Observações metereologicas feitas em Lamego desde o Anno de 1770, athe o de 1784 / [por] João de Sousa
Freyre de Araujo Borges da Veiga .− [Lamego, 1770-1784] .− 17 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto
+ 3 fls. em branco inums.; 2º [340 x 223 mm].
CÓDICE [Cópia?]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Letra aplicada.
Trabalho oferecido à Academia das Ciências de Lisboa, de acordo com a dedicatória assinada e
datada de Lamego, 1786. Os dois últimos fls. de texto são umas Anotações sobre as
observações meteorologicas feitas em Lamego, e estão escritas em letra diferente. O autor era
quase desconhecido por Inocêncio que dele só soube ter sido co-autor do opúsculo Dialogo
epistolar astronomico sobre o Cometa apparecido em Lamego a 7 de Abril, e observado até o
dia 9 do dito mez do anno de 1766 [...], Salamanca: Nicolas Villar-Gordo y Alcaraz, 1766 (cf.
Inocêncio, IV, 43).

991 - BERARDO, José de Oliveira

(1805-1862)

Memoria sobre alguns fragmentos de Inscripções existentes na cidade de Vizeu / [por José de Oliveira
Berardo] .− [Vizeu, 1860] .− 1 fl. de título inum. + 13 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 25 + 1
fl. em branco inum. + três desenhos nums. a lápis, em caracteres romanos; 2º [340 x 225 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia.
O nome do autor e a data deste trabalho aparecem apenas indicados, a lápis, no primeiro fl. O
autor era presbítero, Reitor do Liceu Nacional de Viseu, sócio correspondente da Academia
Real das Ciências, etc. (cf. Inocêncio, V, 83; XIII, 150).

992 - VELHO, Joaquim da Assunção

(1753-1793)

Observaçoens Meteorológicas feitas no Real Collegio de Mafra no anno de 1787 / [por] D. J. A. Velho .− 14
fls. de texto nums. a lápis + 1 fragmento de papel solto em que figura o título; 2º [335 x 218 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas em papel de fantasia.
O autor era professor de Física Experimental e sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa
(cf. Inocêncio, IV, 67; XII, 17).

993 - LIVRO DAS CIDADES E FORTALEZAS QUE A COROA DE PORTUGAL TEM NAS
PARTES DA ÍNDIA, E DAS CAPITANIAS E MAIS CARGOS QUE NELAS HÁ[...]
Livro das Cidades e Fortalezas que a Coroa de Portugal tem nas partes da India, e das Capitanias e mais
cargos que nelas ha, e da importancia delles / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .−19 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o
rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [314 x 214 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Letra de Monsenhor
Ferreira Gordo.
Obra dividida em três capítulos: Da Cidade e Ilha de Goa; Das Fortalezas de Bardez e Piaclol;
Das Cidades e Fortaleza de Claul.

994 - CASTELO-BRANCO, Pedro de Sousa de

(1678-1755)

1 - Roteiro que fez Pedro de Souza de Castellobranco da viagem quando a Armada Portugueza foi a Corfu
unirce com aa mais Esquadras Catholicas em socorro da Republica de Veneza no anno de 1716 / [por]
Pedro de Souza de Castellobranco .− [S.l., 1716] .− 13 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 26
+ 1 fl. em branco inum.; 2º [314 x 217 mm].
2 - Rellação do sucesso, que teve a armada de Veneza unida com as Esquadras Auxiliares do Papa, de
Portugal, e de Malta na costa da Morea contra a Armada do Turco no anno de 1717 / [por] Pedro de
Souza de Castello Branco .− [S.l., 1717] .− 11 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 22; 2º
[312 x 218 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia.
O autor era comendador da Ordem de Cristo, general de batalha, governador da praça de
Setúbal, etc. (cf. Inocêncio, VI, 448-449).

995 - MOURA, Fr. José de Santo António

(1770-1840)

Breve noticia de alguns Principes da Mauritania, de cujos pude alcançar algumas medalhas para o nosso
monetario / [por] Fr. Joze de Santo Antonio Moura .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. inum. + 4 fls. de texto nums. a tinta,
frente e verso, de 1a 7 + 3 fls. em branco inums.; 2º [339 x 225 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Oferta do autor.
Relação de doze medalhas relativas a diversos príncipes da Mauritânia e respectivas notas
biográficas. O autor era franciscano da Congregação da Terceira Ordem, sócio da Academia
Real das Ciências de Lisboa, etc. (cf. Inocêncio, IV, 241).

996 - SANTOS, António Ribeiro dos

(1745-1818)

Memorias para a Historia das Origens, e Progressos da Lingoa Portuguesa / [por] Doutor Antonio Ribeiro .−
[S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 41 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 81, incluindo o rosto
+ 1 fl. em branco inum.; 2º [337 x 217 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Contém as pastas
originais de papel de fantasia.
No final existem umas conclusões assinadas pelo Abade Correia da Serra, de 1784 e um
despacho da Mesa, de 17-05-1792, mandando imprimir-se o trabalho. No rosto, um outro
despacho: “[...] Sessão do Conselho em 7 de Abril de 1824”. No primeiro fl. em branco
encontra-se a data “Academia Real 19 de Abril 1790”, provavelmente a data em que este
manuscrito deu entrada na Academia.

997 - SÁ, António Maria da Costa e
Dos Eclipses das Estrellas pela Lua para o Anno 1830 / [por] Antonio Maria da Costa e Sá .− [S.l., s.d.] .− 1
fl. em branco inum. + 59 fls. de texto e de desenhos, nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum;
2º [344 x 215 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Contém as pastas
originais de papel de fantasia. Oferecido pelo autor à Academia na sessão de 19-05-1931, de acordo com a
nota de Dantas existente no canto superior direito do fl. de rosto.
A partir do fl. 20 vêm os cálculos relativos ao ano de 1831.

998 - ALMEIDA, Francisco José de Lacerda e

(1750-1802)

Diario da Viagem desde Villa Bella Capital da Capitania de Matto-Grosso até a Villa, e Praça de Santos na
Capitania de S. Paulo / [por] D.r Francisco Jozê de La-Cerda e Alm.da .− Pará, Rio Negro, Matto-Grosso,
Cuyabá, S. Paulo, 1780-1790 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de texto num. a tinta + 15 fls. de texto nums. a
tinta + 1 mapa em estendido; 2º [347 x 220 mm, mapa = 1430 x 510].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Contém um mapa.
Conserva uma capilha antiga.

Trabalho oferecido pelo autor à Academia das Ciências de Lisboa. No final, um mapa que,
segundo a anotação a lápis em rodapé, se refere ao Rio Madeira (Estado do Mato Grosso).
Trabalho publicado em 1841, existindo na Academia uma edição posterior: Diários de viagem
de Francisco José de Lacerda e Almeida. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1944 (cota: ACL
Sala Brasil 132 e 240).

999 - PAPÉIS RELATIVOS À INSTITUIÇÃO VACÍNICA, PELA ACADEMIA
Papeis relativos à Instituição Vaccinica, pela Academia / [por vários autores] Alexandre Antonio Vandelli;
José Maria Dantas Pereira; Sebastião Francisco de Mendo Trigoso; Marquês de Borba; Jozé Pinheiro de
Freitas Soares; José de Melo Freire; José Maria Soares; Wencesláo Anselmo Soares; Jozé Feliciano de
Castilho; Joaquim Xavier da Silva; Justinianno de Mello Franco; Francisco Elias Ro[drigues] da Silv[eira];
Bernardino Antonio Gomes; Pedro Jose de Figueiredo; Visconde da Lapa; Joaquim Jose da Costa de Macedo;
D. Miguel Pereira Forjaz; Francisco Nunes Franklin; Manuel José Soares Lobão; Francisco Xavier d’Almeida
Pimenta; Joze Bonifacio de Andr[ada] e S[ilva]; Alexandre Ant.º das Neves [Portugal], [et al.] .− Porto,
Lisboa, 1812-1838 .− 137 documentos nums. a lápis; 2º [376 x 233 mm].
CÓDICE [Originais e cópias]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia.
Conserva parte de uma capilha antiga. Fls. de diferentes dimensões e tipos de papel.
Contém 137 documentos relativos à Instituição Vacínica (cf. ms. n.º 985), criada em 1812:
ofícios, balanços, avisos régios, relatórios, instruções, correspondência trocada entre diversas
personalidades, etc. Destacam-se os seguintes documentos:
1 - Addicçoens ao Regulamento da Instituição Vaccinica da Academia Real das Sciencias /
[S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. (capa) inum. + 4 fls. de texto inums. + 1 fl. em branco inum.;
4º [213 x 150 mm].
25 - Ensaio sobre a Vaccina offerecido á Instituição Vaccinica da Academia Real das Sciencias
/ [por] Wencesláo Anselmo Soares .− Lisboa, 31-12-1812 .− 1 fl. de título inum. + 9 fls.
de texto inums.; 2º [307 x 213 mm].
26 - Epitome historico da Instituição Vaccinica da Academia Real das Sciencias / [por] Jozé
Feliciano de Castilho .− Lisboa, 1-12-1812 .− 2 fls. de texto inums.; 2º [302 x 208 mm].
49 - Copia do Relatorio da Comissão, nomeada pela Academia Real das Sciencias de Lisbôa
para o Estabelecim.to da Vaccinação em nove, ou dez Comarcas do Reino / [pela
Comissão] .− Lisboa, [s.d.] .− 1 fl. de rosto inum. + 10 fls. de texto inums. + 1 fl. em
branco inum.; 2º [325 x 213 mm].
81 - Mappa dos Correspondentes da InstituiçãoVaccinica com declaração de suas Profissõens, e
rezidencias, e finalmente o dia, o mêz, e anno da sua admissão / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl.
de rosto inum. + 7 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 14 + 2 fls. em branco
nums. a tinta, frente e verso, de 15 a 17 + 2 fls. inums., com o título; 2º [325 x 215 mm].

1000 - ARAGÃO, Egas Moniz Barreto de
Um caso de atavismo mystico-religioso na Historia Luso-Brasileira. O reino encantado d’El-Rey Dom
Sebastião nos sertões de Pernambuco (1835-38) / [por] D.r Egas Moniz Barreto de Aragão .− [S.l., 18351838] .− 1 fl. de rosto inum. + 106 fls. de texto nums. a tinta; 2º [321 x 220 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Fls. de papel
pautado.

O autor, diplomado e laureado pela Universidade de Paris e pela Academia de Medicina da
Bahia, etc., apresentou esta memória à Academia das Ciências de Lisboa como candidatura à
qualidade de seu membro.
1001 - SOUSA, Joaquim Baptista de
Observações Meteorologicas dos Annos de 1825 p.ª 1826, e de 1826 p.ª 1827 feitas em Vouzella, Concelho
de Lafões, Comarca de Vizeu / [por] D.or Joaquim Baptista de Souza .− [Vouzela, 1825-1827] .− 1 fl. de rosto
inum. + 6 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [308 x 217 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia.
O autor destas observações era médico em Vouzela e sócio correspondente da Academia das
Ciências de Lisboa. Ao alto do fl. de rosto, o despacho “Guarde-se em 6 de Março de 1828”,
rubricado.

1002 - BEZERRA, Manuel Gomes de Lima

(1727-1806)

Estrangeiros no Lima ou Conversaçoins Eruditas sobre varios pontos de Historia Eccleziastica, Civil,
Litteraria, Natural, Genealogica, Antiguidades, Geographia, Agricultura, Commercio, Artes, e Sciencias com
huma Descripção de todas as Villas, Freguezias, e Lugares notaveis da Ribeira Lima, suas producçoens,
industria, fabricas, edificios, familias nobres, filhos illustres em virtudes, armas, ou letras; e a Nobiliarchia
Portugueza Illustrada com as cazas que de prezente possuem no Reyno os Fidalgos de cada appelido sem
serem titulares / [por] D.or Manoel Gomes de Lima Bezerra .− [S.l., 17--] .− 6 fls. de texto nums. a lápis,
incluindo o rosto; 2º [340 x 224 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia.
Dedicatória ao Presidente e aos sócios da Academia Real das Ciências, depois inserta em Os
Estrangeiros no Lima [...]. Coimbra: Na Oficina da Universidade de Coimbra, 1785 (tomo I) e
1791 (tomo II). Autógrafa assinada. Existe edição fac-similada da primeira edição, editada pela
Câmara Municipal de Viana do Castelo, em 1992 (cota: ACL Avulso C 13 132). Cf. Inocêncio,
V, p. 444-445.

1003 - RESENDE, André de

(1498?-1573)

Historia da Antiguidade da Cidade de Evora / [por] Meestre Andre de Resende .− [S.l., 15--] .− 30 fls. de
texto nums. a lápis; 2º [301 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. moderna com lombada a imitar pele. Pastas de papel de fantasia. Conserva uma
capilha antiga.
“Fecta per Meestre Andre de Resende e agora nesta segunda impressão emendada pelo mesmo
Autor”. Cópia da segunda edição da obra de André de Resende, de 1576. A primeira edição foi
impressa em Évora, em 1553 (cf. Inocêncio, I, 66). No fl. de rosto, duas notas de aprovação:
uma de Pero Luiz, de 26-10-1575, e outra de Leão Henriques e Manoel Coádros, de 4-11-1575.

1004 - ESTUDO SOBRE A DEFESA DE PORTUGAL
Estudo sobre a defeza de Portugal / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 134 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 2º [329 x 205 mm].

MAÇO [Cópia]. Sem capa. Fls. de papel pautado, soltos, perfurados e em que subsistem restos de fitas.
“Estudo sobre o mais efficaz systema de defeza de Portugal subordinado aos meios de que
podemos dispor, discutindo-se as hypotheses provaveis em que pode realisar-se a agressão...”,
apresentado a um concurso promovido pela Academia Real das Ciências de Lisboa.
1005 - BEZERRA, Manuel Gomes de Lima

(1727-1806)

Destacamento dos Estrangeiros no Lima ou Conferencias Historicas sobre o Estado da Cirurgia em França
desde o anno de 1260 ate o prezente. Com Reflexoens curiozas sobre a Cirurgia, e Cirurgioens de Portugal, e
de Castella no mesmo espaço de tempo / [por] Manoel Gomes de Lima .− [S.l., 1800] .− 37 fls. de texto
nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [345 x 221 mm].
CADERNO [Original?]. Fls. atados com um cordel entrançado.
Trabalho composto por quatro diálogos acerca do cirurgia em França desde 1260. Não
assinado. O autor era médico e sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa (cf. Inocêncio,
V, 444-445).

1006 - SERRA, Manuel José Correia da
Dezertação Analytica sobre huma Medalha do Imperador Diocleziano / [por] Manoel Joze Correa da Serra .−
Serpa, 31-01-1781 .− 6 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 2º [347 x 226 mm].
CADERNO [Original?]. Letra aplicada.
Não assinado.

1007 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Memorias sobre as ajudas de custo, que pagão nas Repartições Públicas por motivo de doença, por motivo de
luto, e por motivo de regozijo / [por] Joaquim Jose Ferreira Gordo .− [S.l.], 1830 .− 5 fls. de texto nums. a
lápis, incluindo o rosto + 3 fls. em branco inums.; 2º [331 x 212 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Autógrafo não assinado.

1008 - BRASÃO E ARMAS DA CIDADE DE COIMBRA
Brazão e Armas da Cid[ade] de Coimbra / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. com desenhos coloridos; in fl. [622 x
431 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel. Fl. dobrado em quatro. Contém desenho aguarelado das armas da
cidade de Coimbra. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.

1009 - GUSMÃO, Bartolomeu Lourenço de

(1685-1724)

Petição do Padre Bartholomeu Lourenço, sobre o instrum.to q’inventou para andar pelo ar, e suas utilidades /
[por] Padre Bartholomeu Lourenço .− Lisboa, 17-04-1709 .− 1 fl. em estendido; 2º [348 x 224 mm].

BIFÓLIO [Cópia]. Capilha de papel com um rótulo dactilografado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães
Sepúlveda.
Contém um desenho aguarelado do invento acompanhado da respectiva legenda explicativa (cf.
Inocêncio, I, 332-334; VII, 13-14).
1010 - RELAÇÃO ALFABÉTICA DE TODOS OS OFICIAIS ENGENHEIROS QUE
ACTUALMENTE SERVEM SUA MAJESTADE NESTE REINO E SEUS DOMÍNIOS
Relação Alphabetica de todos os Offesiaes Inginheiros que actualmente servem a S. Mag.e neste Reino, e seos
Dominios, com as noticias que dos mesmos se poderão adquerir dos seos serviços athe o dia 17 de Março de
1790 / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em estendido; in fl. [ 757 x 544 mm].
MAPA [Original?]. Capilha de papel. Fólio de grandes dimensões, dobrado. Oferta de Cristóvão Aires de
Magalhães Sepúlveda.
Mapa com informações acerca da nacionalidade, idade, estado civil, etc., dos oficiais
engenheiros que serviam o Reino em 1790.

1011 - SILVA, Manuel Galvão da

(séc. XVIII)

Diario, ou Relação das Viagens Philosophicas, que por Ordem de Sua Magestade Fidelissima tem feito nas
Terras da Jurisdição da Vila de Tette, e em algumas dos Maraves / [por] Manoel Galvão da Silva .− Senna, 407-1788 .− 5 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [326 x 217 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Pertenceu a António Caetano Pereira.
O autor chegou a Tete em 26-03-1787 e propunha-se regressar até 1 de Agosto seguinte. Dá
informações acerca de minas de ferro e ouro. Cf. manuscrito n.º 1013 da Série Azul.

1012 - LISBOA, Joaquim de Morais Rego
Diario da viagem que faço do Porto de Mossambique, á Ilha de França, encarregado pelo Illmo, e Exmo Snr
D. Diogo de Souza Governador, e Capitão General deste Estado, de tratar huma tregua entre esta, e aquela
Colonia / [por] Joaquim de Moraes Rego Lisboa .− Mossambique, 28-11-1797 .− 10 fls. de texto nums. a
lápis; 2º [321 x 220 mm].
CADERNO [Original]. Sem capa. Letra cuidada. Pertenceu a António Caetano Pereira.
A viagem teve início em 21-07-1797. Texto não autógrafo mas datado e assinado.

1013 - SILVA, Manuel Galvão da

(séc. XVIII)

Diario das Viagens feitas pelas terras de Manica / [por] Manoel Galvão da Silva .− [S.l.], 1790 .− 6 fls. de
texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 2 fls. em branco inums.; 2º [325 x 219 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel. Pertenceu a António Caetano Pereira.
Esta viagem teve início em meados de Agosto de 1788 partindo o autor da Vila de Sena e aí
regressou em 14-11-1788. Cf. manuscrito n.º 1011 da Série Azul.

1014 - MACEDO, Duarte Ribeiro de

(1618-1680)

Discursos varios compostos por Duarte Ribeiro de Macedo estando por Ministro da Corte de Portugal em
França em Abril do anno de 1673 / [por] Duarte Ribeiro de Macedo .− Paris, 1673-1675 .− 33 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [302 x 211 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Pertenceu a António Caetano Pereira.
Contém:
1 – Discurso 1.º sobre os interesses da introdução das Artes, e fabricas no Reino de Portugal.
Para florencia do seu Comercio, e augmento do seo Cabedal dividido em duas partes,
escrito a pessoas particulares / [por] Duarte Ribeiro de Macedo .− Pariz, 31-04-1673 .− 19
fls. de texto nums. a lápis (fls. 2-20).
Discurso publicado por António Lourenço de Caminha nas Obras ineditas de Duarte
Ribeiro de Macedo, Desembargador dos Aggravos da Casa da Supplicação, Cavalleiro
Professo da Ordem de Christo, e Concelheiro da Fazenda do Senhor Rei D. Affonso Sexto,
dedicadas ao muito alto, e poderoso senhor Dom João VI, rei dos Reinos-Unidos de
Portugal, Brazil, e Algarves. Lisboa: Na Impressão Regia, 1817, p. 1-102 (cota: ACL
Colecção Luciano de Castro, n.º 1494).
2 – Discurso 2.º sobre a Transplantação das plantas de especiarias da Azia para America, ou
nossos Brazis, e conveniencias que disto podem rezultar a Portugal com diminuição do
Commercio Holandez / [por] Duarte Ribeiro de Macedo .− Pariz, 15-03-1675 .− 8 fls. de
texto nums. a lápis (fls. 20v-27).
Discurso publicado nas páginas 103-144 da obra acima indicada.
3 – Discurso 3.º sobre os Generos para o Commercio que há no Maranhão, e Pará / [por] Duarte
Ribeiro de Macedo .− Pariz, 20-01-1673 .− 7 fls. de texto nums. a lápis (fls. 27v-33).

1015 - ESTADO DOS NEGÓCIOS DE INGLATERRA COM MARROCOS EM 1812 E 1813
Estado dos Negocios da Inglaterra, com Marrocos em 1812, e 1813 / [S.a.] .− [S.l.], 1812 e 5-06-1813 .− 2
fls. de texto nums. a lápis, a romano + 3 fls. de texto nums. a tinta, a romano + 17 fls. de texto nums. a tinta +
1 fl. em branco inum.; 2º [322 x 204 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. cozidos. Pertenceu a António Caetano Pereira.
O terceiro, quarto e quinto fls. contêm uns “ Apontamentos de algumas couzas occorridas na
comição a que foi mandado pela Regencia do Reino á Corte de Marrocos, e que p.ª particular
memoria escreveo Fr. Manoel Rebello da Silva da Cong.am da Terceira Ordem da Penitencia.
Anno de 1812”. Este Fr. Manoel Rebelo da Silva aparece senão como autor, pelo menos como
tradutor dos textos árabes.

1016 - CORRESPONDÊNCIA COM O IMPERADOR DE MARROCOS
Correspondencia com o Imperador de Marrocos, escripta por Fr. Manuel Rebelo / [por] Dona Maria Segunda;
Imperador de Marrocos; Fr. Manuel Rebello da Silva; Joze Joaquim da Rosa Coelho; Jorge Pedro Colaço; Fr.
Joze de S.to Antonio Moura [et al.]; [tradução de] Fr. Manoel Rebelo [da Silva] .− Argel, 7-08-1805 a 31-121841 .− 49 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [336 x 221 mm].

MAÇO [Originais e rascunhos]. Capa de pergaminho com fitas. Fls. de diversos tamanhos e tipos de papel. O
titulo indicado figura no primeiro fl.
Conjunto de cópias de cartas, muitas das quais não datadas, trocadas entre a corte portuguesa e
a corte de Marrocos, acompanhadas das respectivas traduções da mão de Fr. Manuel Rebelo da
Silva. Contém cópias de cartas do mesmo Fr. Manuel Rebelo e de outras pessoas.

1017 - SILVA, Manuel Rebelo da

(1767-1849)

Fragmentos Arabios / [coligidos por] Fr. Manoel Rebello da Silva .− [S.l., s.d.] .− 8 fls. de texto nums. a
lápis, incluindo a pasta superior + 1 fl. em branco inum.; 4º [232 x 212 mm].
CADERNO [Original]. Sem capa. Fls. cosidos. No primeiro fl., em baixo, uma assinatura: “Euzebia [?]
Gertrudes da Encarnação”. Pertenceu a António Caetano Pereira.
Pequenos textos escritos em árabe, acompanhados da respectiva tradução em latim. O autor era
franciscano da Terceira Ordem e professor régio da língua árabe no extinto convento de N. S.
de Jesus de Lisboa (cf. Inocêncio, VI, 90).

1018 - SOUSA, Fr. João de

(1734-1812)

Breve noticia das series dos Soberanos que governarão em Africa com o titulo de Reis, e Imperadores dos
Moslemanos, desde o anno de 145 da Hegira que corresponde aos de 762 de Christo com hum resumo
historico de cada huma das Dynastias, sua origem, e factos mais memoraveis do tempo de seu governo. Obra
util, e necessaria para a explicação das Medalhas, e Inscripcões Lapidaes que a cada passo se encontrão neste
Reino / [por] Padre Fr. João de Souza .− [S.l.], 1804 .− 1 fl. de rosto inum. + 13 fls. de texto nums. a tinta,
frente e verso, de 1 a 26; 4º [228 x 193 mm].
CADERNO [Original?]. Sem capa. Fls. soltos. Faltam os últimos fls. Pertenceu a António Caetano Pereira.
O autor era religioso da Congregação da Terceira Ordem, sócio da Academia das Ciências de
Lisboa e professor de língua arábica, tendo participado em missões diplomáticas em Marrocos e
Argel. Cf. ms. n.º 1046 da Série Azul.

1019 - SOUSA, Fr. João de

(1734-1812)

Doutrina Christâ em Portuguez e Arabico, que se deve ensinar a qualquer Mouro, que quizer abraçar a Nossa
S.ta Religião / [por Fr. João de Sousa] .− [S.l., séc. XVIII/XIX] .− 8 fls. de texto nums. a lápis + 6 fls. em
branco inums.; 4º [213 x 152 mm].
CADERNO [Original?]. O nome do autor consta apenas no primeiro fl., a lápis. Pertenceu a António Caetano
Pereira.
Contém várias orações como o Pai Nosso, a Salvé Rainha, o Acto de Contrição, etc. Escrito a
colunas, com o texto em árabe à esquerda e a tradução portuguesa à direita. Cf. manuscrito nº
1403 da Série Azul.
1020 - CARTAS ESCRITAS EM ÁRABE AOS CÔNSULES DE PORTUGAL E
VENEZA EM TÂNGER ENTRE OS ANOS DE 1771 E 1844

[Cartas escritas em árabe aos cônsules de Portugal e Veneza, em Tanger, entre os anos de 1771 e 1844] / [por
diversos correspondentes] .− Tanger,..., 1771-1844 .− 1 fl. de título escrito em letra posterior + 172
documentos nums. a lápis; 2º [400 x 318 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel em que figura o título. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos
de papel.
Conjunto de cartas árabes e de apontamentos em português. Apesar de o título indicar que os
documentos são datados de 1771 a 1844, as datas encontradas abrangem apenas o período de
17-09-1779 a 28-05-1802.

1021 - CARTAS ESCRITAS AOS CÔNSULES DE PORTUGAL E VENEZA EM TÂNGER
[Cartas em árabe escritas aos cônsules de Portugal e Veneza, em Tanger, e traduções de cartas árabes aos
mesmos] / [por] S. Sumbel; Fr. Manoel Rebello da Silva; Jorge Pedro Colaço [et al.] .− Tanger,..., 1777-1796
.− 22 documentos nums. a tinta + 21 documentos nums. a tinta ; 2º [342 x 219 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos, de diversas dimensões e tipos de papel. Pertenceu a
António Caetano Pereira.
Conjunto de 22 cartas sem data acompanhadas de 21 traduções em português. No final, uma
relação dos presentes enviados pela Corte portuguesa ao Rei de Marrocos.
1022 - COLECÇÃO DE CARTAS ÁRABES EM CONTINUAÇÃO AOS DOCUMENTOS
ARÁBICOS
Collecção de Cartas Arabes, em continuação aos Documentos Arabicos / [por] Muley Sulaiman; Jorge Pedro
Collaço [et al.]; [tradução de Fr. João de Sousa] .− [Marrocos, Portugal], 1792-1793 .− 1 fl. de título inum. +
2 fls. de texto (introdução) inums. + 10 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 20, estando o último
em branco + 1 fl. em branco inum.; 2º [307 x 210 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Pertenceu a António Caetano Pereira.
Sete cartas acerca das relações entre as cortes de Marrocos e de Portugal, escritas em árabe.
Segundo a introdução, estas cartas foram copiadas e traduzidas por serem consideradas úteis e
relacionadas com as Cartas Arabes, existentes na Torre do Tombo, impressas pela Academia
Real das Ciências de Lisboa em 1790. Texto escrito a duas colunas com a tradução portuguesa
à direita.

1023 - PEREIRA, António Caetano

(1799-1867)

Memoria em que se prova, que a Inscripção achada em volta da Cruz de S. Thomé, nada significa: e que
Meliapor não foi o lugar do Martyrio do mesmo Apostolo S. Thomé / [por] A. C. Per.ª .− Lisboa, 12-11-1850
.− 1 fl. de título inum. + 21 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, frente e verso, de 1 a 39 + 1 fl. inum. com
desenho a lápis; 2º [313 x 213 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos. Oferta do autor à Academia.
Autógrafo assinado.

1024 - NOTÍCIA DOS TÚMULOS DA IGREJA DE S. FRANCISCO DA CIDADE DA COVILHÃ

Noticia dos tumulos da egreja de S. Francisco da cidade de Covilhã / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. de texto
nums. a lápis; 2º [271 x 210 mm].
BIFÓLIO [Original?]. Capilha de papel. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Nota relativa aos túmulos existentes na Igreja de S. Francisco, edificada por D. Isabel de Castro
e sua irmã D. Joana de Castro, filhas de D. Rodrigo de Castro e de D. Maria Coutinho.

1025 - EPITÁFIO DE D. LUÍS DE MENESES, CONDE DA ERICEIRA
Epitaphio de D. Luis de Menezes, Conde da Ericeira, em 1686 / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de texto inum.; 2º
[326 x 220 mm].
FÓLIO [Cópia]. Capilha de papel. O título figura na capilha e no verso do documento. Fl. de papel pautado.
Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Transcrição a lápis do epitáfio de D. Luís de Meneses, Conde da Ericeira, sem indicação do
local onde se encontra.

1026 - STATE PAPERS OFFICE. PORTUGAL
State Papers Office. Portugal / [S.a] .− [S.l., s.d.] .− 30 fls. de texto nums. a lápis; 4º [232 x 192 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. cosidos. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Resumos de cartas datadas de 1667 a 1668, de vários correspondentes como o Marquês de
Sande, D. Francisco de Melo, Conde de Castelo Melhor e outros, referentes ao início da
regência do Infante D. Pedro (1648-1706), depois D. Pedro II.

1027 - PESSANHA, D. José da Silva
[Cartas para D. José da Silva Pessanha] / [por] Sebastião Joseph de Carvalho e Mello .− Lisboa, 20-12-1752 e
27-12-1752; Salvaterra de Magos, 29-01-1755 .− 3 cartas nums. a lápis, correspondendo a 6 fls. de texto; 4º
[222 x169 mm].
BIFÓLIOS [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Estas cartas do futuro Marquês de Pombal escritas a D. José da Silva Pessanha, então ministro
plenipotenciário e enviado extraordinário em Madrid, tratam da política e da economia de
Portugal.

1028 - COUTINHO, D. Francisco Inocêncio de Sousa

(séc. XVIII)

Breve, e util Idea de Commercio, Navegação, e Conquistas d’Azia, e d’Africa, escripta por meu Pay D.
Francisco Innocencio de Souza Coutinho / [por] D. Francisco Innocencio de Souza Coutinho .− [S.l., s.d.];
[cópia de 1779] .− 26 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 2º [304 x 215 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.

1029 - CÂNDIDO LUSITANO

(1719-1773)

Reflexoens sobre a Lingua Portugueza para o uzo da Mocidade estudióza, que principia a compor: Divididas
em 3 Partes; compóstas, e consagradas á Mag.de Fideliss.ma d’El Rey D. Jozé 1º Nósso Snr. / [por] Candido
Lusitano .− [S.l., 17--] .− 7 fls. de texto nums. a tinta; 2º [347 x 222 mm].
FÓLIOS [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Obra de Cândido Lusitano, aliás, Francisco José Freire. Contém somente a dedicatória a D.
José I. Em 1842 a Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis publicou esta obra,
segundo uma cópia tirada pelo próprio autor e existente na Biblioteca de Évora (cf. Inocêncio,
II, 404-411; IX, 313-314).

1030 - FERREIRA, José Henriques

(séc. XVIII)

Dizertaçam sobre a Coxonilha. Historia do seu descobrimento na America Portugueza / [por] Joze Henrriques
Ferr.ª .− [S.l., séc. 17--] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 17 fls. de texto nums. a tinta, frente e
verso, de 1 a 33 + 1 fl. em branco inum.; 2º [348 x 223 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel de fantasia. Ex-libris do Marquês de Angeja.
O autor era médico formado pela Universidade de Coimbra e sócio da Academia das Ciências
de Lisboa, tendo oferecido esta obra ao Marquês de Angeja. De acordo com Inocêncio (IV, p.
367), esta dissertação terá sido publicada no Patriota (vol. III, p. 3-13), jornal do Rio de
Janeiro.

1031 - VASCONCELOS, José Leite de

(1858-1941)

Signum Salomonis / [por] Leite de Vasconcelos .− [S.l., 19--] .− 28 fls. de texto nums. a lápis azul, incluindo
uma nota do autor; 2º [480 x 160 mm].
MAÇO [Rascunho]. Capilha de papel. Fls. de diversas dimensões, com numerosos acrescentos de papel.
Texto rasurado.
Oferecido pelo autor à Academia das Ciências de Lisboa: “Primeiras 27 páginas do ms. da
minha obra Sigmun Salomonis que depois sofreram emenda.” Publicado com o título Signum
Salomonis: estudo de etnografia comparativa. Lisboa, 1918 (separata do Archeologo
Português, tomo 23, cota: ACL 2.103.3/2). Autógrafo assinado.

1032 - PUSICH, António

(1760-1838)

Descripção Hydrográfica das Ilhas de Cabo Verde / [por] Antonio Pusich .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto inum.
+ 21 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [309 x 213 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos. Oferecido pelo autor na sessão de 19 de Maio de 1831, de
acordo com o despacho que se encontra no canto superior direito do fl. de rosto, de Júlio Dantas, então
secretário-geral da Academia das Ciências de Lisboa.
Não autógrafo mas assinado.

1033 - VIEIRA, António

(1608-1697)

Poema Epicum, seu Heroica Descriptio Pixidis Eucharisticae Elegantissime e Cortice Fabrefactae / [por]
Patre Antonio Vieyra .− [S.l., 16--] .− 7 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.;
4º [249 x 195 mm].
BIFÓLIOS [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Poema épico escrito em latim.

1034 - SANTOS, António Ribeiro dos

(1745-1818)

Catálogo das Medalhas Macedonicas de Prata da Bibliotheca da Corte / [por] Doutor Antonio Ribeiro .−
[Lisboa, 18--] .− 1 fl. de rosto inum. + 17 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 34 + 2 fls. em
branco nums. a tinta, frente e verso, de 35 a 38; 2º [302 x 212 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. cosidos com linha à maneira dos processos judiciais.
Catálogo de 67 medalhas de prata que haviam pertencido a José Fontenelle. Apresentado na
sessão de 22-03-1827 da Academia das Ciências de Lisboa. Ribeiro dos Santos foi
bibliotecário-mór da Biblioteca Pública de Lisboa, cargo em que sucedeu Monsenhor Ferreira
Gordo (cf. Inocêncio, I, 247 e seg.). Parece tratar-se de um autógrafo.

1035 - SANTOS, António Ribeiro dos

(1745-1818)

Discurso sôbre varias Medalhas de Macedonia. Reflexões sôbre as duvidas que occorrerão no exame de
sessenta e sette pequenos Medalhões de prata dos Reys de Macedonia / [por] D.or Antonio Ribeiro .− [Lisboa,
18--]; [copiado pelo autor em] Lisbôa, 30-08-1803 .− 1 fl. de título inum. + 46 fls. de texto nums. a tinta,
frente e verso, de 1 a 96 + 2 fls. em branco inums.; 2º [302 x 212 mm].
CADERNO [Cópia do autor]. Capilha de papel. Fls. cosidos com linha.
Trabalho realizado com base no exame das 67 medalhas pertencentes a José Fontenelle,
gravador de pedras finas em Espanha, que o Príncipe Regente planeava comprar para a Real
Biblioteca de Lisboa. Autógrafo assinado. De acordo com a nota do autor existente na p. 2,
foram feitas duas cópias deste texto revisto e aumentado: uma foi para Espanha e a outra ficou
na Real Biblioteca de Lisboa.

1036 - SENTENÇA DE LUÍS DA CUNHA CONTRA PEDRO GOMES DA SILVA E SUA MULHER
[Carta de confirmação régia da sentença de Luis da Cunha contra Pedro Gomes da Silva e sua mulher] / [por
Doutor Jorge de Faria] .− Viana, 6-09-1507 .− 3 fls. inums.; [586 x 388 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de pergaminho cosidos com fitas também de pergaminho. O
título figura no verso do último fl. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
O Desembargador Jorge de Faria era cavaleiro da Ordem de Santiago.

1037 - LOPES, Alfredo Luís

(1853-1937)

Contribuição para a Historia da hospitalisação em Portugal / [por] Alfredo Luiz Lopes .− Lisboa, 1920 .− 1 fl.
de rosto inum. + 70 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, incluindo a bibliografia e o índice + 1 fl. em branco
inum.; 2º [328 x 214 mm].
CADERNO [Original]. Fls. de papel pautado, perfurados a presos por um cordel. Texto com emendas.
Estudo cronológico em três partes: Albergarias (fls. 3-8), Gafarias (fls. 9-15) e Hospitaes (fls.
16-57). O autor era médico e sócio da Academia das Ciências de Lisboa. Autógrafo.

1038 - ANADÉIS-MORES
Anadeis mores .− Evora, 1524; [cópia não datada] .− 24 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 2º [319
x 217 mm].
CADERNO [Cópia]. Fls. de papel pautado azul. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Refere-se aos fls. 53 a 64v do códice n.º 151 da Collecção Pombalina (Biblioteca Nacional).
Contém o Regimento do Anadel mor, e capitam dos espingardeiros, entre outros documentos.

1039 - CAPITÃES DA GUARDA
Cappitães da Guarda .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 10 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 2º [320 x 219 mm].
CADERNO [Cópia]. Fls. de papel pautado azul. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Refere-se aos fls. 107 a 114 do códice n.º 151 da Collecção Pombalina (Biblioteca Nacional).

1040 - CONSELHO DA ENTRADA DE CASTELA EM ESTREMOZ
Conselho da entrada de Castella em Estremoz .− [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 16 fls. de texto nums. a lápis, incluindo
o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [314 x 221 mm].
CADERNO [Cópia]. Fls. de papel pautado azul. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Refere-se ao códice n.º 443 da Colecção Pombalina (Biblioteca Nacional de Lisboa).

1041 - FORAL DE SEIA
Foral de Ceia com algũas leis antigas do Reino .− [S.l., séc. XIII]; [cópia do século XIX] .- 1 fl. de rosto
inum. + 1 fl. em branco inum. + 126 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [314 x 223 mm].
MAÇO [Cópia]. Fls. de papel pautado azul. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Cópia do foral de Seia (tirada do “10º Maço de Foraes Antigos n.º 7), concedido por D. Afonso
III e confirmado por D. Diniz.

1042 - FORAL DA CIDADE DO PORTO

Foral da Cidade do Porto .- [S.l.], 18-04-1120; [cópia do séc. XIX] .- 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de texto
inum. + 11 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; in fl. [415 x 301 mm].
CADERNO [Cópia]. Fls. cosidos com linha à maneira dos processos judiciais.
“Recopilação do Foral da Cidade do Pôrto, ordenada methodicamente sob a direcção do
Conselheiro actual Administrador d’Alfandega Grande do Assucar da Cidade de Lisbôa, e
laborada pelos Officiaes empregados na Contadoria Geral das Ilhas adjacentes e Dominios
Ultramarinos Antonio Joaquim da Silva, e Vicente Eugenio Rodrigues, os quaes passárão a
servir na mesma Alfandega pela Portaria do Ex.mo Ministro da Fazenda de 10 de Junho de
1829. Começada em 5 de Fevereiro, e concluida em 18 de Março de 1830.”

1043 - ARITMÉTICA PURA E SIMBÓLICA
Arithmetica Pura, e Symbolica / [S.a.] .- [S.l., 18--] .- 70 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl.
em branco inum.; 2º [298 x 209 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel azul. Na contracapa encontra-se colado o sinal do autor.
Trabalho concorrente ao programa da Academia Real das Ciências de Lisboa, anunciado na
sessão pública de 15-05-1838.

1044 - SCRIBOT, Aleixo Nicolau
Modo para acquirir memoria per arte... / [por] Aleixo Nicoláo Scribot .- Lisbonne, 19-02-1780 a 28-10-1780
.- 12 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 24, incluindo o rosto; 2º [339 x 221 mm].
CADERNO [Cópia?]. Sem capa. Apresenta vestígios de já ter estado encadernado.
O autor, de nacionalidade francesa, era professor régio de latim em Portugal. Autógrafo
assinado. Contém uma carta dirigida ao Duque de Lafões. No final do índice e do fl. 15, a
seguinte nota: “Fim do primeiro supplemento, no segundo virão varias Anecdotas, e se
explicarà mais claramente o Modo para acquirir memoria per arte.”

1045 - SABUGAL, Condessa de
[Cópias de documentos do arquivo particular da Condessa de Sabugal] / [copiado por] Ivo de Carvalho .−
[Lisboa, Madrid, Goa], 1550 a 1685; [cópia não datada] .- 41 fls. de texto nums. a lápis; 2º [316 x 220 mm].
MAÇO [Cópias]. Capilha de papel em que figura o título. Fls. soltos de papel azul pautado. Oferta de
Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.

1046 - SOUSA, Fr. João de

(1734-1812)

1 - Breve noticia das series dos Soberanos que governarão em Africa com o titulo de Reis e Imperadores dos
Moslemanos, ou Mirelmumenin (Imperador dos Crentes) desde o anno de 145 da Hegira que corresponde
aos de 762 de Christo: com hum resumo historico de cada huma das Dynastias, sua origem, e factos mais
memoraveis do tempo de seu governo / [por Fr. João de Sousa] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. inum. + 12 fls. de
texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 23 + 1 fl. em branco inum.; 2º [308 x 213 mm].

2 - Breve recupilação de alguns apontamentos sobre a primeira entrada dos Mouros em Espanha, e conquista
daquelle Reino, tirados da Historia escrita por Abu Abbás Ahmed Almocri, Almograbi Almalequi á qual
lhe deu o titulo de Nafheltib o suave cheiro, authorizando este Author a sua obra com o que referem os
mais acreditados escritores daquelle tempo, como he; Ben Haián, Ben Haldûn, Ben Basqual, Razis, e
outros / [por Fr. João de Sousa] .- [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 14 fls. de texto nums. a tinta,
frente e verso, de 1 a 28 + 2 fls. em branco inums. +11 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 29 a
49 + 1 fl. em branco inum ; 2º [308 x 213 mm].
MAÇO [Original?]. Capilha de papel. Fls. e cadernos presos com linha e com vestígios de já terem estado
cosidos.
Cf. ms. n.º 1018 da Série Azul.

1047 - BORGES, Domingos Pinheiro
Campo d’instrucção e manobra. Relatorio do commandante em chefe das forças acampadas na charneca de
Tancos em 1867 / [por] Domingos Pinheiro Borges .- Lisbôa, 18-11-1867 .- 1 fl. de rosto inum. + 53 fls. de
texto nums. a tinta; 2º [316 x 213 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. de papel azul pautado.
Relatório apresentado na sessão de 27-04-1882 da 1ª classe da Academia das Ciências de
Lisboa, de acordo com o despacho que se encontra no fl. de rosto, de Latino Coelho, então
Secretário-Geral da Academia, que também rubricou todos os fls. deste ms. No final, uma
declaração da mão de Pinheiro Borges, que assina.

1048 - CADERNO DE LEMBRANÇAS
Caderno de lembranças / [por] Joaquim Pedro Cardozo Casado Giraldez [et al.] .- Funchal, 1-01-1823 .- 10
fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 2º [297 x 211 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Texto com emendas. Letras de várias mãos.
Contém referências à Sociedade Funchalense dos Amigos das Ciências e Artes, apontamentos,
cópias de cartas, etc. Parte dos textos são da mão do coronel graduado de milícias Joaquim
Pedro Cardoso Giraldes, agrimensor e intérprete do Governo da Madeira.

1049 - TRATADO DE BALÍSTICA
[Tratado de Balística] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. inum. com o título escrito a lápis e em letra posterior + 1 fl.
de texto inum. + 82 fls. de texto nums. a tinta e a lápis; 2º [270 x 215 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Trabalho sobre a balística dividido em três partes: a Lei da Resistencia do ar (Livro primeiro,
fls. 1 a 26), Movimento de Rotação (Livro segundo, fls. 27 a 46) e Movimento de Translação
(livro terceiro, fls. 47 a 82). Texto acompanhado de inúmeros cálculos e tabelas.

1050 - COMPÊNDIO DE ÁLGEBRA PURA

Compendio d’Algebra Pura Segundo o programma da Real Academia das Sciencias de Lisboa annunciado na
sessão publica de 15 de Maio de 1838 / [S.a.] .- [S.l., 18--] .- 2 fls. em branco inums. + 52 fls. de texto
nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [338 x 210 mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel azul. Sinal de reconhecimento colado no verso do último fl.

1051 - COMPÊNDIO DE CÁLCULO DIFERENCIAL
Compendio de Calculo Differencial segundo o programa da Real Academia das Sciencias de Lisboa
annunciado na sessão publica de 15 de Maio de 1838 / [S.a.] .- [S.l., 18--] .- 2 fls. de texto nums. a lápis,
frente e verso, de 1 a 3 + 25 fls. de texto nums. a lápis, frente e verso, de 1 a 49 + 2 fls. inums., em estendido,
com desenhos; 2º [309 x 212 mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel azul. Letra semelhante à do manuscrito anterior. Sinal de
reconhecimento colado no verso da pasta superior. O título figura no primeiro fl., a lápis e em letra de época
posterior.

1052 - COMPÊNDIO DE TRIGONOMETRIA
Compendio trigonometria segundo o programa da Real Academia das Sciencias de Lisboa annunciado na
sessão publica de 15 de Maio de 1838 / [S.a.] .- [S.l., 18--] .- 40 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. inums.,
em estendido, com figuras geométricas; 2º [308 x 212 mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel azul. Letra semelhante à dos dois manuscritos anteriores. Sinal de
reconhecimento colado no verso da capa superior. O título figura no primeiro fl., a lápis e em letra de época
posterior.

1053 - COMPÊNDIO DE GEOMETRIA
Compendio de geometria segundo o programa da Real Academia das Sciencias de Lisboa annunciado na
sessão publica de 15 de Maio de 1838 / [S.a.] .- [S.l., 18--] .− 43 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum. + 5 fls. nums. a lápis, em estendido, com figuras geométricas + 1 fl. em branco inum.; 2º [309 x 209
mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel azul. Letra igual à dos três manuscritos anteriores. Sinal de
reconhecimento colado no verso do segundo fl. O título figura no primeiro fl., a lápis e em letra de época
posterior.

1054 - COMPÊNDIO DE CÁLCULO INTEGRAL
Compendio de calculo integral segundo o programa da Real Academia das Sciencias de Lisboa anunciado na
sessão publica de 15 de Maio de 1838 / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 36 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o título
a lápis e em letra posterior + 1 fl. em branco inum. + 2 fls. nums a lápis, em estendido, com figuras
geométricas; 2º [309 x 211 mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel azul. Letra igual à dos quatro manuscritos anteriores. Sinal de
reconhecimento colado no verso do primeiro fl.

1055 - EXPECTAÇÃO, Fr. José da

(séc. XVIII)

Direcçoens Economicas da Sociedade Patriotica suscitada na Villa de Ponte de Lima pelos bons Amigos
zelantes do bem comum da sua Nação e Reino de Portugal, e aprovada pela esclarecida piedade de Sua
Magestade Fidelissima, a Rainha Nossa Senhora, nas quaes se propoem as Maximas, e Regulamentos, que a
generalidade dos Estatutos não promove[m], e se julgam uteis aos felizes progressos da mesma sociedade,
ordenadas com a devida circunspecção e clareza em forma de suplemento aos mesmos Estatutos / [por] F.r
Joze da Expectação .- [S.l., 18--] .- 15 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 2º [313 x 217 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Apresenta vestígios de já ter estado encadernado.
O autor, sócio da Sociedade Económica, monge beneditino e doutor em Teologia pela
Universidade de Coimbra, segundo Inocêncio (IV, p. 314), é também referido na obra
Estrangeiros no Lima (manuscritos n.os 1002 e 1005 da Série Azul). Obra publicada em 1782,
em Lisboa, na oficina de José de Aquino Bulhões, 8º de 47 p. (Inocêncio XII, p. 313) e em
1950 por Moses Bensabat Amzalak em A sociedade económica de Ponte de Lima.

1056 - TRABALHOS DA COMISSÃO ACADÉMICA QUE TRATOU DA UNIFORMIDADE DOS
PESOS E MEDIDAS EM PORTUGAL. 1812-1813
Trabalhos da Commissão Academica que tratou da uniformidade dos pezos e medidas em Portugal. 18121813 / [por] Ant.º de Araujo Travassos; Sebastião Fran.co de Mendo Trigozo; Anastasio Joaq.m Roiz; Matheus
Valente do Couto; Francisco de Paula Travassos; João Bell; Francisco Nunes Franklin; João Pedro Ribeiro;
João Antonio Salter de Mendoça .- [S.l.], 1812-1813 .- 1 fl. de título inum. + 23 documentos nums. a lápis;
4º e 2º [337 x 207 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel. Documentos soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Contém cartas, apontamentos, trabalhos sobre pesos, medidas, cálculos, etc. O último
documento, da autoria de Francisco Mendo Trigoso e com o título Concideraçoens sobre a
Introducção do Sistema Metro-decimal, foi apresentado numa conferência em 5-01-1812.

1057 - ALVARÁS
[Alvarás] .- [S.l.], 1615-1665 .- 13 fls. de texto nums. a lápis; 2º [317 x 217 mm].
MAÇO [Cópias]. Capilha de papel. Documentos soltos.
Colecção de seis alvarás régios datados de 20-03-1615, 19-06-1646, 12-07-1655, 29-05-1656,
20-10-1656, 16-09-1665, relativos à Fortaleza de S. Jorge da Mina.

1058 - RODRIGUES, Manuel Maria

(1847-1899)

O Castello da Feira / [por] Manuel M. Rodrigues .- [S.l., 18--] .- 2 fls. de texto inums.; 2º [326 x 216 mm].
BIFÓLIO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães
Sepúlveda.

1059 - MEMÓRIA SOBRE A MANTEIGA
Memoria sobre a Manteiga. Anno de 1805 / [S.a.] .- [S.l.], 1805 .- 16 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o
rosto + 2 fls. em branco inums. + 1 fl. solto, dobrado, com 15 figuras; 2º [346 x 222 mm].

CADERNO [Cópia]. Sem capa. Fls. cosidos.
Estudo acerca da história, fabricação e características da manteiga acompanhado de 15
desenhos de utensílios relacionados com aquele produto.

1060 - PEREIRA, José do Nascimento; MELO, Pascoal José de; MOURA, Francisco Xavier da Silva e
Pareceres de Jose do Nascimento Pereira, Official da Secretaria da Ordem de Christo, Pascoal Jose de Mello e
Francisco Xavier da Silva e Moura, Lentes da Universidade, sobre as dúvidas que se suscitarão por occasião
do provimento, que se fez da Commenda d’Elvas na pessoa de Miguel Franzini, Lente de Mathematica na
Universidade , que depois foi Mestre de Suas Altezas / [por] Jose do Nascimento Pereira; Pascoal Jose de
Mello; Francisco Xavier da Silva e Moura .- Lisboa, 18-01-1787 .- 8 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. de
texto nums. a lápis, estando o último em branco + 4 fls. de texto nums. a lápis, estando o último em branco +
15 fls. de texto nums. a lápis, estando também o último em branco; 2º [340 x 220 mm].
CADERNOS [Originais]. Capilha de papel grosso. O título figura na capilha, da mão de Monsenhor Ferreira
Gordo.
Contém 4 cadernos, escritos em letras diferentes: o primeiro, com a indicação de ser a primeira
parte, mas sem indicar quem seja o autor, está dividido em sete parágrafos; o segundo é datado
de Lisboa, 13-08-1786 e está assinado por Pascoal José de Melo; o terceiro contém o parecer de
Francisco Xavier da Silva e Moura e é datado de Lisboa, 19-08-1786; o quarto contém outro
parecer não assinado. No final, uma anotação datada de Lisboa, 5-11-1808, da autoria de
Monsenhor Ferreira Gordo.

1061 - PROPOSTA E CONSULTA DA SOCIEDADE ECONÓMICA DA VILA DE PONTE DE LIMA
Proposta, e consulta da Socied.e Economica, da Villa de Ponte do Lima sobre a Liação, e Concordia dos
Governos Eccleziastico, e Politico, confundidos pelos Sediciozos Libertinos do prezente Seculo / [S.a.] .[S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 55 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 110 + 8 fls. em branco
inums.; 2º [303 x 209 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capa de papel de fantasia.
“Dissertação analytica sobre os rebuçados estratagemas com que varios escriptores, sediciozos
tem pertendido escurecer as luminozas ideas do Governo Ecclesiastico, e concitar-lhe
opposiçoens do Governo Politico, sendo ambos na verdade concordes”.

1062 - BLEERING
Grund Risse Von der Tagegegend und von den innern Grubengebauden des Rammels Bergs / [por] Bleering
.- Goslar, Outubro e Novembro de 1804 .- 11 mapas nums. a lápis, com acrescentos colados; [520 x 230
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de papel de fantasia. Na pasta superior um rótulo de papel em que figura
o título.
Plantas da superfície e das escavações subterrâneas dos montes Rammels. Em alemão. Cf.
manuscrito n.º 598 da Série Azul.

1063 - CATÁLOGO DOS QUADROS QUE FORMAM A GALERIA DE PINTURAS DA
ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
Catalogo dos quadros que formam a galeria de pinturas da Academia Real das Sciencias de Lisboa / [S.a.] .[Lisboa], 1854 .- 1 fl. de título inum. + 26 fls. de texto nums. a lápis; in fl. [439 x 287 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Contém a descrição sumária dos quadros existentes na Academia das Ciências de Lisboa, com
indicação dos respectivos autores, dimensões, tipos de molduras e locais onde se encontravam à
data em que o catálogo foi feito. Acerca deste manuscrito poder-se-á consultar a obra de Álvaro
Neves, Notícia dos quadros e esculturas existentes na Academia das Sciências de Lisboa em
1834 e em 1917. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1918 (cota: ACL 12.89.1/6).

1064 - GIRALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado

(?-1845)

Tabellas Manuscritas do Commercio, e Navegação da França e circunstaciadamente dos Portos do Consulado
de S. Magestade Fidelissima no Havre de Grace / [por] Joaquim Pedro Cardozo Casado Giraldes .- Havre de
Grace, 6-02-1825 .- 1 fl. de título inum. + 10 fls. de texto nums. a tinta, a romano; [426 x 276 mm].
CÓDICE [Original]. Capas cartonadas. Lombada e cantos de pele.
O autor era coronel graduado de milícias e Cônsul de Portugal no Havre de Grâce.

1065 - TURRIANO, Leonardo

(séc. XVI-XVII)

Descripcion de las plaças de Oran i Mazar quiuir, en materia de fortificar / [por] Leonardo Turriano .−
Madrid, 4-11-1598 .− 69 fls. de texto e mapas, muitos deles em estendido, nums. a tinta de 1 a 70 + 1 fl. em
branco inum.; 2º [407 x 267 mm, com mapas em estendido, de diversas dimensões].
CÓDICE [Original?]. Enc. de pele manchada com fios dourados na lombada. Fls. com vestígios de restauro.
Existe um salto de numeração antes do fl. 58 ou falta um fl.
Descrição histórica de duas praças no estado em que estavam em 1594. Texto ilustrado por 27
desenhos coloridos de mapas, plantas e paisagens. Obra dedicada ao Rei Católico. Em
espanhol. Autógrafo assinado.

1066 - ALVES, Alfredo

(1866-1896)

O Commercio portuguez na Edade-Media / [por] Alfredo Alves .− [S.l., séc. XIX] .− 1 fl. de rosto inum. + 47
fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 94; 2º [401 x 261 mm].
MAÇO [Duplicado]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado, cosidos à maneira dos processos judiciais e
presos na margem esquerda, ao alto e em baixo, por duas pequenas fitas de cetim verde. Texto com emendas.
No rosto figura a indicação de se tratar de um duplicado.
Obra apresentada a concurso do prémio D. Luís I, composta por cinco capítulos, abrangendo
assuntos comerciais, políticos, legislativos, culturais e sociais. Autógrafo não assinado.

1067 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Ofícios do Marquês de Resende para o Marquês de Inhambupe (António Luís Pereira da Cunha), escritos de
Londres e Vienna] / [por] Visconde de Rezende .− Vienna d’Austria, Londres, de 10-05-1824 a Agosto de
1827 .− 27 documentos nums. a lápis, a que correspondem 51 fls. de texto; 2º [398 x 240 mm].
MAÇO [Rascunhos]. Capilha de papel em que figura o título e a indicação de conter 28 documentos, embora
contenha apenas 27 (o 28º documento, se realmente existiu, deveria ser de Agosto de 1827). Fls. soltos, de
diferentes dimensões e tipos de papel. Texto com emendas.
Rascunhos de ofícios, alguns com a indicação de serem secretos, assinados pelo Visconde
(depois Marquês) de Resende, acerca de diversos assuntos políticos, diplomáticos e
administrativos. Referências ao Brasil e a várias individualidades portuguesas e estrangeiras: o
Infante D. Miguel, o Marquês de Palmela, o Príncipe de Metternich, entre outros. Autógrafos
assinados.

1068 - SOUSA, João Crisóstomo de Abreu e; ÁVILA, Joaquim Tomaz Lobo d’
Exposição dirigida pelos conselheiros João Chrisostomo d’Abreu e Souza e Joaquim Thomaz Lobo d’Avila
ao Ex.mo Senr. Marquez de Sá da Bandeira Presidente do Conselho de Ministros em nome dos engenheiros
civis portuguezes / [por] João Chrisostomo d’Abreu e Souza; Joaquim Thomaz Lobo d’Avila .− Lisboa, 1510-1868 .− 24 fls. de texto nums. a lápis; 2º [375 x 236 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Exposição dirigida ao Marquês de Sá da Bandeira acerca do Corpo de Engenharia Civil e das
razões pelas quais esta instituição não deveria ser extinta, por a mesma ser “indispensável para
o desenvolvimento da riqueza publica, e para a propria regeneração financeira do país”. No
final, um mapa com informações acerca dos vencimentos auferidos nos diferentes postos do
exército. Autógrafo assinado.

1069 - VILA COVA, Barão de

(1790-1871)

[Memória sobre as pescarias nas costas de Portugal] / [por] Barão de Villa Cova .− Lisboa, 11-03-1858 .− 9
fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum. + 2 fls. de texto soltos e inums.; 2º [370 x 236 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel em que figura o título. Fls. cosidos com fita de seda vermelha.
O autor era Chefe de Repartição de Pescarias do Estado e foi com base na sua experiência
profissional que escreveu esta memória que depois ofereceu à Academia Real das Ciências de
Lisboa. Junto encontra-se o texto de um projecto de lei sobre as pescas e um ofício de remessa.
Autógrafo assinado.

1070 - VILA COVA, Barão de

(1790-1871)

[Pescarias. Linhas ou aparelhos. Redes, grandes artes e armações de pesca] / [por] Barão de Villa Cova .−
Lisboa, 15-10-1858 .− 1 fl. inum. + 6 fls. em estendido; 2º [380 x 253 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de grandes dimensões dobrados.
Trabalho complementar do manuscrito anterior, composto por 6 desenhos de linhas, aparelhos,
redes e outros utensílios utilizados na actividade piscatória, com legendas explicativas.
Assinado.

1071 - JARDIM, Luís Leite Pereira

(1844-1910)

Uma pagina da historia economica de Portugal do XII ao XVI seculo / [por] Conde de Valenças, Dr. Luiz
Jardim .− Lisboa, 1893 .− 1 pasta (com o rosto da obra) + 1 fl. em branco inum. + 53 fls. de texto nums. a
tinta + 1 pasta de papel; 2º [382 x 233 mm].
CADERNO [Cópia]. Capa de papel na qual consta o título, o nome do autor, a data e o local. Fls. de papel
pautado.
Trabalho acerca da história económica portuguesa com referências à indústria, comércio,
alfândegas, forais, portagens, etc. A tradução francesa foi enviada ao congresso realizado em
Besançon, em Setembro de 1893.

1072 - BARBA, Francisco António Marques Giraldes

(?-1855)

Novo Methodo de Extrahir as Loterias preferivel pela sua simplicidade, brevidade, economia, e segura
exactidão a todos os Methodos, que actualmente estão em práxe / [por] Francisco Antonio Marques Giraldes
Barba .− Lisboa, 19-05-1818 .− 1 fl. em branco inum. + 18 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.;
2º [371 x 229 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capa de papel de fantasia.
O autor era sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, Fidalgo da Casa de Sua
Majestade, coronel de Cavalaria, comendador na Ordem de S. Bento de Aviz, etc. (cf.
Inocêncio, IX, 256).

1073 - MEMÓRIA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DEFENSIVO DE PORTUGAL
Memoria sobre a organização do systema defensivo de Portugal / [S.a.] .− [S.l., 1878] .− 1 fl. em branco
inum. + 1 fl. de título inum. + 54 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [355 x 226 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de percalina. Fls. de papel pautado. Texto com emendas.
Memória para o concurso promovido pela Academia Real das Ciências de Lisboa em 1878.

1073/1 - TEIXEIRA, Franisco Gomes

(1851-1933)

Ecos da minha vida. Colecção de noticias dadas em varias revistas e jornaes sobre os meus trabalhos / [por]
F. Gomes Teixeira .− [S.l., séc. XIX] .− 96 fls. de texto nums. a lápis; 2º [326 x 216 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com pastas de percalina e lombadas. Cantos de pele com ferros secos. Fls. de papel
pautado.
Notícias coleccionadas por Francisco Gomes Teixeira, professor de matemática e sócio de
mérito da Academia das Ciências de Lisboa. Autógrafo assinado.

1073/2 - SOUSA, José Luís de Saldanha Oliveira e

(1839-?)

Memoria sobre os minerios de cobre, seu valor commercial, e ensaios industriaes dos mesmos minerios /
[por] José de Saldanha Oliveira e Sousa .− Lisboa, 30-06-1868 .− 1 fl. de rosto inum. + 22 fls. de texto nums.
a tinta; 2º [397 x 249 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel em que figura um rótulo dactilografado.
Publicado no Jornal da Sociedade Farmacêutica Lusitana, 1871, tomo II. Não autógrafo mas
assinado.

1073/3 - EQUAÇÃO DO TEMPO
Equação do tempo. Nota / [S.a.] .− [S.l.], 1885 .− 39 fls. de texto nums. a lápis; 2º [337 x 238 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel com rótulo dactilografado. Fls. de papel pautado.
Trabalho de astronomia. Anónimo.

1073/4 - SOTTO, Carlos del
1 - Microcosmo que contem diverssos quadros da vida humana / [tradução de] Carlos del Sotto .− [S.l.], 1702
.− 75 p. de texto nums. a lápis e contendo 74 desenhos coloridos de “quadros da vida humana” colados no
texto e acompanhados do respectivo comentário; 2º [357 x 250 mm].
2 - Retratos. Homems Armas, Divisas, e breve Historia dos Duquez de Brabante / [por] Carlos Del Sotto .−
[S.l.], 1702 .− 104 fls. de texto nums. a lápis; 2º [357 x 250 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros dourados na lombada e nas pastas. Corte
das folhas a ouro. Contém gravuras coladas nos fólios. Na lombada figura o título “Obras postas em
portugues por Carlos del Sotto”. Ex-libris do Marquês de Faria.

1074 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

Cartas para o Imperador D. Pedro I / [por] Marquez de Rezende .− Vienna, Londres, Paris, St. Peterburgo, 112-1827 a Março de 1834 .− 63 documentos nums. a lápis, que correspondem a 143 fls. de texto; 2º [409 x
249 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel onde figura o título. Texto muito rasurado. Fls. soltos, de diferentes
dimensões e tipos de papel. Segundo a anotação constante na capilha, o conjunto inclui 52 originais e 11
cópias.
Cartas acerca de diversos assuntos políticos e diplomáticos, a maior parte das quais autógrafas e
algumas assinadas.

1075 - COSTA, João Baptista Angelo da
[Carta para o Presidente in Capite do Convento de Tomar, da Ordem de Cristo, lançar o habito dos Noviços
da dita Ordem, no referido Convento, a João Baptista Angelo da Costa] / [por] Dom João [VI] .− Lisboa, 1805-1819 .− 1 fl. de texto; in fol. [460 x 375 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.

Assinado.

1076 - DOS NÚMEROS, GÉNEROS E CASOS DAS PALAVRAS
Dos Numeros, Generos, e Casos das Palavras / [S.a.] .− [S.l., 1814?] .− 6 fls. de texto nums. a tinta; 2º [346 x
226 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Memória sobre a língua portuguesa, apresentada a um concurso promovido pela Academia Real
das Ciências de Lisboa. Segundo um despacho não assinado existente no canto superior
esquerdo do primeiro fl., este trabalho foi reprovado pelos censores em 19-01-1814. Autógrafo
com assinatura ilegível.

1077 - MAC INTIVE, João
Plano para Reclutar, e por em bom pe, o Regimento de Inffantaria de Setuval / [por] Joao Mac Intive,
Marechal de Campo .− [S.l.], 1790 .− 13 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.;
2º [345 x 223 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Apresenta vestígios de já ter estado encadernado.
Plano para a o Regimento de Setúbal, realizado para executar uma ordem recebida em Janeiro
de 1790, em que o autor defende uma nova organização do exército e a abolição de todos os
regulamentos feitos anteriormente, desde 1762. Contém balanços acerca do comércio entre as
colónias inglesas e Portugal e suas colónias, de 1772 a 1773. Assinado.

1078 - FORAL DAS ALCÁÇOVAS
Foral das Alcaçovas. Feito em Evora 15.º calendas de septembro de 1296, registado em 25 de abril de 1317 .−
Évora, Setembro da Era de 1296; [cópia não datada] .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums. a tinta + 1
fl. em branco inum.; 2º [316 x 219 mm].
CADERNO [Cópia]. Fls. de papel pautado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Cópia tirada do maço de forais antigos número 3 (Torre do Tombo). Em latim.

1079 - FORAL DE ALTER DO CHÃO
Foral de Alter do Chão. Feito em Abrantes em outubro de 1270, registado em fevereiro de 1280 .− Abrantes,
Outubro da Era de 1270; [cópia não datada] .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em
branco inum.; 2º [316 x 218 mm].
CADERNO [Cópia]. Fls. de papel pautado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Cópia tirada do “maço 10º de forais antigos n.º 2” (Torre do Tombo). Em latim.

1080 - FORAL DE AVIZ

Foral de Aviz. Feito em 13 calendas de setembro de 1261 .− [S.l.], Setembro da Era de 1261; [cópia não
datada] .− 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 2º [321 x 212 mm].
CADERNO [Cópia]. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Cópia tirada do “maço 10º de forais antigos número 6” (Torre do Tombo).

1081 - MOURA, Fr. José de Santo António

(1770-1840)

Breve noticia dos annos do nascimento, aclamação e morte de Mafoma, e dos seus successores, e do sello e
cunho de que cada hum delles usava / [por Fr. José de Santo António Moura] .− [S.l., s.d.] .− 5 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [337 x 221 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Provavelmente autógrafo. Não assinado.

1082 - FORAL DE LISBOA
Foral de Lisboa .− [Lisboa], Maio da Era de 1217 (1179); [cópia não datada] .− 7 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; 2º [320 x 219 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Em latim.

1083 - CARVALHO, Joaquim Manuel de
[Resultado da sindicância respeitante às irregularidades cometidas no Pinhal de Leiria] / [por] Joaquim
Manoel de Carvalho .− Leiria, 8-10-1775 .− 16 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [342 x
220 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Fls. cosidos com linha, à maneira dos processos judiciais.
Relatório realizado pelo juiz sindicante Joaquim Manuel de Carvalho, dirigido ao Marquês de
Pombal. Autógrafo assinado. Cf. manuscritos 631 e 647 da Série Azul.

1084 - TRIGOSO, Sebastião Francisco Mendo

(1773-1821)

Sistema Metro-Decimal confrontado com o valor das Medidas actuaes / [por] Sebastião Fran.co Mendo
Trigozo .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de texto; 2º [415 x 336 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel. Mapa.
Tabela com informações acerca de pesos e medidas. O autor era Fidalgo da Casa Real,
Bacharel formado em Filosofia pela Universidade de Coimbra, sócio da Academia Real das
Ciências, etc. (cf. Inocêncio, VII, 208). Assinado.

1085 - DOAÇÃO FEITA PELA RAINHA D. TERESA À SÉ DA CIDADE DO PORTO EM 18 DE
ABRIL DE 1120

Doação feita pela Rainha Dona Tareja á Sé da Cidade do Porto em 18 de Abril de 1120 .− [S.l.], 18-04-1120;
[cópia não datada] .− 28 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [320 x 220 mm].
CADERNO [Cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos. Texto com emendas.
Contém extractos de documentos relativos aos rendimentos e à jurisdição da Sé do Porto, ao
foral da cidade, etc.

1086 - RELAÇÃO E CÓPIA DE TODOS OS DECRETOS, ALVARÁS, PROVISÕES E MAIS
ORDENS QUE SE TEM EXPEDIDO AO JUÍZO DA SUPERINTENDÊNCIA DA BARRA
DA CIDADE DE AVEIRO
Relação, e copia de todos os Decretos, Alvarás, Provizoens, e mais ordens, que se tem expedido ao juizo da
superintedencia da Barra, da cidade de Aveiro .− [S.l.], 12-02-1751 a 29-10-1777 .− 21 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [348 x 222 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel.
Colectânea de legislação de 1751 a 1777: decretos, alvarás, provisões, avisos, cartas régias, etc.

1087 - DESCRIÇÃO DA CIDADE DE LAGOS
Descripção da Cidade de Lagos / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 8 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.;
2º [343 x 216 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Texto acerca da cidade de Lagos: a sua história, descrição, acontecimentos, etc. Não assinado.

1088 - SILVA, Joaquim António Martins da

(1858-?)

Analyse Mathematica sobre uma questão relativa à theoria das Funcções ellipticas / [por] J. A. Martins da
Silva .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums. frente e verso, de 1 a 7 + 1 fl. em branco
inum.; 2º [305 x 202 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
O autor, matemático, era colaborador assíduo do Jornal de Sciencias Mathematicas e
Astronomicas, publicação que vem referida no primeiro fl. de texto. Cf. Inocêncio, XII, p. 10.
Provavelmente autógrafo. Não assinado.

1089 - SOARES, Eusébio de Sousa
[Documentos relativos a Eusébio de Souza Soares, sargento-mór de Real Corpo de Engenheiros] / [por]
Euzebio de Sousa Soares .− Beja, Faro, Lisboa, 1808-1809 .− 19 fls. nums. a tinta de 2 a 21 + 1 fl. em branco
inum.; 2º [340 x 220 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda

Petição de Eusébio de Sousa Soares em que requer lhe seja concedida confirmação do posto de
sargento-mor do Real Corpo de Engenheiros. Manuscrito incompleto, uma vez que o
requerente refere a existência de, pelo menos, sete documentos anexos, quando na realidade
existem só dois. No canto superior esquerdo do primeiro fl. figura o despacho seguinte:
“Confirmada. Palacio do Governo 2 de Outubro 1809”.

1090 - SOUSA, Carlos de
Breve tratado de composição de polvora / [por] Carlos de Souza; [copiado por] Ivo de Carvalho .− [S.l.],
1668; [cópia não datada] .− 4 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 7; 2º [316 x 216 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães
Sepúlveda.

1091 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas diplomaticas para o Marquez de Rezende] / [por] Visconde de Itabayana .− Londres, Southend,
Laleham, Bruxellas, Brent, Ostend, Boulogne, 4-04-1828 a 22-02-1845 .− 74 documentos nums. a lápis; 4º
[268 x 215 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel onde figura o título. Documentos soltos de vários tamanhos e tipos de
papel.
Cartas dirigidas ao Marquês de Resende, algumas escritas em código, relativas a diversos
assuntos do Império: despesas, diplomacia, assuntos relativos à Corte, etc. Autógrafas
assinadas.

1092 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Minutas de cartas para o Visconde de Itabayana] / [por] Marquez de Rezende .− Paris, Lisboa, 5-01-1832 a
25-03-1838 .− 9 documentos nums a lápis; 2º [347 x 233 mm].
MAÇO [Rascunhos]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos de várias dimensões e tipos de papel.
Texto muito rasurado.
Cartas para o Visconde de Itabayana, sobre diversos assuntos, algumas sem data nem
assinatura. Autógrafas.

1093 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Estudos de História Portuguesa] / [por Marquês de Resende] .− [S.l., s.d.] .− 44 fls. de texto nums. a lápis; in
fl. [559 x 445 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos, de diferentes dimensões e tipos de papel.
Contém 25 “Taboas Cronologicas dos Senhores Reis de Portugal” e informações respeitantes
aos monarcas das dinastias de Borgonha e Avis. Parcialmente autógrafo. Não assinado. O autor
era sócio correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa.

1094 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas diplomáticas para o Marquês de Resende] / [por] Visconde de Inhambupe .− Palacio do Rio de
Janeiro, 19-04-1826 a 18-08-1827 .− 23 documentos nums. a lápis; 2º [315 x 196 mm].
MAÇO [Cópias e segundas vias]. Capilha de papel em que figura o título. Documentos soltos.
Assuntos relativos ao Império: nomeações, condecorações, ratificações de tratados, referências
ao Infante D. Miguel, etc. Cartas assinadas, algumas autógrafas.
(1790-1875)

1095 - RESENDE, Marquês de

[Apontamentos para um compêndio de retórica] / [por Marquês de Resende] .− [S.l., s.d.] .− 43 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.: 2º [305 x 210 mm].
MAÇO [Rascunho]. Capilha de papel em que figura o título e o nome do autor. Fls. soltos. Texto com
emendas.
Rascunho de um compêndio de retórica. Autógrafo não assinado.

1096 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

Projecto para a Memoria que teve de ser apresentada á Academia Real das Sciencias de Munich / [por
Marquês de Resende] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de título inum. + 17 fls. de texto nums. a lápis de 1 a 18 (falta o fl.
5) + 1 fl. em branco inum + 4 fragmentos de papel inums. entremeados e com anotações; 2º [303 x 213 mm].
MAÇO [Rascunho]. Capilha de papel. Fls. soltos. Texto com emendas.
Trabalho acerca da língua e da literatura portuguesa. Autógrafo não assinado. Em francês.

1097 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

Elogio Historico do Senhor Rei Dom Pedro IV recitado na Academia Real das Sciencias de Lisboa em sessão
ordinaria de 13 de Julho de 1836 e acompanhado de notas e peças justificativas / [por] Marquez de Resende
.− Lisboa, 1836 .− 1 fl. de rosto inum. + 16 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 2º [323 x
217 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos. Texto com emendas.
No fl. de rosto encontra-se a indicação de se tratar do texto de uma segunda edição, impressa
em Lisboa, na Tipografia da Academia, em 1869. O texto impresso foi inserido numa
Collecção de elogios historicos existente na biblioteca da Academia, da mesma tipografia mas
com data de 1867 (cota: 12.76.34). Autógrafo não assinado.

1098 - Pedro IV, D. Rei de Portugal

(1798-1834)

Proclamação do Senhor D. Pedro aos Portuguezes / [por] D. Pedro Duque de Bragança .− A bordo da Fragata
Rainha de Portugal surta no Porto de Angra, aos 3 de Março de 1832; [cópia não datada] .− 2 fls. de texto
inums.; 2º [314 x 214 mm].
BIFÓLIO [Cópia]. Capilha de papel.

Proclamação de D. Pedro, Duque de Bragança, regressado a Portugal depois de ter abdicado da
Coroa do Brasil, para chefiar a causa contra D. Miguel.

1099 - Pedro IV, D., Rei de Portugal

(1798-1834)

Decreto pelo qual [o] Senhor D. Pedro assubimio a regencia de Portugal / [por] D. Pedro Duque de Bragança
.− Bordo da Fragata Rainha de Portugal em tres de Março de 1832; [cópia não datada] .− 1 fl. de texto inum.;
2º [314 x 214 mm].
FÓLIO [Cópia]. Capilha de papel.

1100 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Ofícios diplomáticos para o Marquês de Resende] / [por] Marquez de Queluz .− Palacio do Rio de Janeiro,
15-03-1827 a 13-09-1827 .− 6 documentos nums a lápis; 2º [315 x 200 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos.
Segundas vias de ofícios assinadas pelo Marquês de Queluz, João Severiano Macial da Costa,
Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo do Rio de Janeiro, acerca de assuntos
administrativos.
1101 - APONTAMENTOS ACERCA DO MARQUÊS DE NISA E DE VASCO DA GAMA
[Apontamentos acerca do Marquês de Niza e de Vasco da Gama] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 3 documentos nums.
a lápis, correspondendo a 5 fls.; 2º [323 x 220 mm].
MAÇO [Cópias]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Letras de mãos diferentes.

1102 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Ofícios diplomáticos enviados do Rio de Janeiro ao Marquês de Resende] / [por] Luiz J.e de Carv.º e Melo .−
Rio de Janeiro, 16-03-1824 a 3-09-1825 .− 25 documentos nums. a lápis, correspondendo a 56 fls., alguns
dos quais em branco; 2º [330 x 205 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel onde figura o título. Documentos soltos.
Segundas vias de ofícios que Luís José de Carvalho e Melo, Visconde da Cachoeira, enviou do
Rio de Janeiro a António Teles da Silva, depois Visconde e Marquês de Resende, acerca de
diversos assuntos: questões diplomáticas, a independência do Brasil, etc. Assinados.

1103 - VALADAS, Eduardo Augusto Lopes
Progressão no ensino da equitação / [por] Eduardo Augusto Lopes Valladas .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco
inum + 8 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [315 x 221 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado azul presos com tachas. Oferta de Cristóvão
Aires de Magalhães Sepúlveda.

No final encontra-se a seguinte nota: “ A V.Ex.ª peço desculpa das emendas; o sargento que
copiou enganou-se em m.ta coisa e tive que emendar. Belem 26 de Janeiro de 1898. Eduardo
Augusto Lopes Valladas alf.s Cav.ª 4”. Assinado.

1104 - ESTRADA MILITAR DO GEREZ E ANTIGUIDADES QUE COMPREENDE A GEIRA
Estrada militar do Gerez e Antiguidades que comprehende a Geira / [S.a.] .− [S.l., s.d.]; [cópia de] Agosto de
1892 .− 1 fl. de rosto inum. + 27 fls. de texto nums. frente e verso de 1 a 54 + 1 fl. em branco inum.; 2º [322
x 225 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. presos com uma tacha. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães
Sepúlveda.
Trabalho sobre a Geira, antiga via romana que ligava Braga a Astorga, passando pela serra do
Gerez. De acordo com o que figura no rosto, trata-se de uma cópia do manuscrito n.º 1054
existente na Torre do Tombo, feita em Agosto de 1892.

1105 - PRESTAGE, Edgar

(1869-1951)

Os retratos do historiador João de Barros / [por] Edgar Prestage .− [S.l., s.d.] .− 5 fls. de texto nums. a lápis;
2º [265 x 208 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com uma tacha.
Discurso proferido na Academia das Ciências de Lisboa. Autógrafo não assinado.

1106 - BELLERMANN, Cristiano Frederico

(1793-1863)

Recordações do sul da Europa. Estradas militares e pontes em Portugal / [por] Dr. Christian Bellermann;
[tradução de] J. C. Ivo de Carvalho .− Berlim, 1851; [tradução de] Setembro de 1891 .− 1 fl. de título inum. +
1 fl. de rosto inum. + 49 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [318 x 216 mm].
MAÇO [Tradução original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado azul presos com três tachas. Oferta de
Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Tradução feita pelo tenente de cavalaria J. C. Ivo de Carvalho, de parte da obra Recordações do
Sul da Europa, de Bellermann, publicada em Berlim, em 1851.

1107 - ALBUQUERQUE, Afonso de

(1462?-1515)

Terllado de tres verbas do testameto daffonso dalboquerque governador que foy n’estas partes que vyerão do
Reino / [por Afonso de Albuquerque] .− [S.l., s.d.]; [cópia não datada] .− 1 fl. com o título escrito a lápis em
letra posterior + 18 fls. de texto nums. a lápis; 2º [318 x 215 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado. Texto acompanhado de notas marginais
explicativas. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.

1108 - EXÉRCITO DA ÍNDIA

Exercito da India / [S.a.] .− [S.l., s.d.]; [cópia não datada] .− 28 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1
a 56; 2º [317 x 219 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado azul. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães
Sepúlveda.
Trabalho acerca da organização do exército da Índia baseado no Decreto de 2-12-1869,
regulador das forças militares das províncias ultramarinas.

1109 - BAIÃO, António Eduardo Simões

(1878-1961)

Documentos inéditos sobre João de Barros, sobre o escritor seu homónimo contemporaneo, sobre a família do
historiador e os continuadores das suas Decadas / [por] António Baião .− [S.l., s.d.] .− 320 “papéis” de texto,
nums. a lápis cinzento, com várias numerações; 2º [320 x 200 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de diferentes dimensões e tipos de papel. Numeração confusa.
Trabalho publicado pela Academia das Ciências de Lisboa no volume XI do Boletim da
Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1918, p. 202-355 (cota: ACL 12.86.16).

1110 - ALBUQUERQUE, Pedro Mouzinho de
Memoria sobre as Series Recorrentes / [por] Pedro Mouzinho de Albuquerque .− Lisboa, 19-11-1834 .− 1 fl.
de rosto inum. + 16 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 32 + 1 fl. em branco inum.; 2º [329 x 205
mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel de fantasia.
Autógrafo.

1111 - TRATADO DE PAZ E AMIZADE ENTRE LUÍS XIV, REI DE FRANÇA, E D. JOÃO V, REI
DE PORTUGAL
Tratado de Paz et amisade entre Louis XIV, Rei de França e D. João V, Rei de Portugal que contem huma
Renuncia da Parte de S. M. Christ. a favor de S. M. Portuguesa sobre todas as terras chamadas do cabo de
norte e todas as das duas costas do Rio das amasonas, e sobre a navegação e comercio deste Rio ficando por
garant a Rainha da Grande Bretanha. Feito em utrech a 11 de abril de 1713 .− Utrech, 11-04-1713; [cópia não
datada] .− 8 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 14; 2º [324 x 206 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel.

1112 - FERREIRA, Manuel de Jesus de Oliveira

(1711-1782)

Noticias do Antiquissimo, e nobilissimo Bispado do Porto: quais, sendo Bispo da mesma cidade o
Excellentissimo, e Reverendissimo Senhor Dom Antonio de Tavora, e seu principal ornamento, compoz o
Doutor Manoel de Oliveira Ferreira, oppositor as cadeiras da Universidade, Reitor de Oliveira de Azemeis /
[por] Doutor Manoel de Oliveira Ferreira .− [S.l.], 1758 .− 1 fl. em branco inum. + 67 fls. de texto nums. a
lápis + 4 fls. em branco inums.; 2º [304 x 213 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel.

O autor, presbítero secular e Doutor em Cânones pela Universidade de Coimbra, professou no
Convento de Nossa Senhora de Jesus, ao qual doou mais tarde a sua livraria (cf. Inocêncio, VI,
9).

1113 - FERREIRA, Silvestre Pinheiro

(1769-1849)

Cours d’études. Theodicée ou Traité Elémentaire de la Religion naturelle et de la Religion Révélée / [por] Le
Commandeur Pinheiro Ferreira .− Lisbonne, 1845; [prefácio de] Lisbonne, 31-12-1844 .− 1 fl. de título inum.
+ 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. de texto inums. + 1 fl. inum. com errata + 158 fls. de texto nums., frente e verso,
de 1 a 316 + 1 fl. em branco inum.; 2º [322 x 215 mm].
CADERNO [Original]. Encapado em papel de fantasia. Roído no corte exterior ofendendo o texto junto ao
canto superior direito.
O autor era Comendador da Ordem de Cristo, Secretário de Estado honorário, sócio honorário
da Academia das Ciências de Lisboa, etc. (cf. Inocêncio, VII, 259; XIX, 213). Em francês.

1114 - SARMENTO, Francisco Martins de Gouveia Morais

(1833-1899)

R. Festus Avienus. Ora Maritima. (Estudo d’este poema na parte respectiva à Galliza e Portugal) / [por]
Francisco Martins Sarmento .− Guimarães, 3-03-1880 .− 1 fl. de título inum. + 21 fls. de texto nums. a tinta +
9 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum. + 1 capilha com 3 mapas inums.; 2º [326 x 221 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Cadernos unidos por grampos metálicos. De acordo com uma nota
de Novembro de 1908, constante no verso do primeiro fl., este manuscrito foi comprado ao espólio do Senhor
Académico Teixeira de Aragão, pelo Senhor Tenente Júlio da Costa Monteiro, que o restituiu gratuitamente à
Academia.

1115 - LAFÕES, Duque de

(1719-1806)

1 - Decreto pello qual foi nomeado Tenente General e Conselheiro de Guerra o Duque de Lafões .− Lx.ª, 1509-1780 .− Fl. 1; 2º [313 x 217 mm].
2 - Carta da Raynha, ao Duque de Lafoens, em q[ue] lhe participa telo nomeado Gen.al da Provincia da
Estremadura, junto a Sua Real Pessoa / [por] Raynha .− Palacio de N. Snr.ª d’Ajuda, 5-12-1782 .− Fl. 1;
2º [313 x 217 mm].
3 - Decreto [de 5-12-1782] .− Palacio de N. Snr.ª d’Ajuda, 5-12-1782 .− Fl. 1v; 2º [313 x 217 mm].
4 - Aviso [dirigido ao Duque de Lafões] / [por] Ayres de Sa e Mello .− Passo, 5-12-1782 .− Fl. 1v; 2º [313 x
217 mm].
5 - Aviso [dirigido ao Conde de Azambuja] / [por] Ayres de Sa e Mello .− Paço, 5-12-1782 .− Fl. 2; 2º [313 x
217 mm].
6 - Cópia da Carta Patente de General junto a Real Pessoa, e Governador das Armas da Corte, e Provincia da
Estremadura o Duque de Lafoens / [por] Rainha [D. Maria I] .− Lisboa, 7-12-1782.− Fl. 2v; 2º [313 x 217
mm].
7 - Aviso para o vencim.to do soldo / [por] Ayres de Sa e Mello .− Paço, 8-06-1783 .− Fl. 3; 2º [313 x 217
mm].
8 - [Carta para o Conde de Soure] / [por] Rainha [D. Maria I] .− Palacio de Nossa Senhora d’Ajuda, 21-041785 .− Fl. 3v; 2º [313 x 217 mm].
BIFÓLIO E FÓLIO [Cópias]. Capilha de papel. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.

1116 - BANDARRA, Gonçalo Annes

(1500?-1556?)

Trovas q[ue] dictou Gonçalo Annes Bandarra no anno de 1527 p.ª 1528 e foram achadas no anno de 1729 a 6
de agosto na parede da Igreja de S. Pedro da V.ª de Tranquozo querendo-se reformar a mesma Igreja por
ameaçar Roina / [por] Gonçalo Annes Bandarra .− [S.l.], 1527/1528 .− 2 fls. de texto inums.; 2º [299 x 209
mm].
BIFÓLIO [Cópia]. Capilha de papel. Texto a duas colunas.
O autor, sapateiro e poeta popular, tornou-se célebre pelas suas trovas proféticas, publicadas
pela primeira vez em 1603, em Paris.

1117 - BRAGA, António Rodrigues
Estudo sobre as derivadas de ordem qualquer / [por] Antonio Rodrigues Braga .− Coimbra, Dezembro de
1887 .− 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [323 x 220 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Autógrafo assinado. Cf. manuscrito nº 1261 da Série Azul.

1118 - SIMÕES, António Augusto da Costa

(1819-1903)

1º Appenso do meu livro Construcções Hospitalares / [por] A. A. da Costa Simões .− Mealhada, 1-05-1891
.− 6 plantas inums., em estendido; 2º [325 x 191 mm, a planta maior mede 880 x 312 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Plantas seguras par tachas.
Projecto do hospital e do asilo da Misericórdia de Barcelos. O autor era Doutor e lente
catedrático de Medicina, reitor da Universidade de Coimbra e sócio correspondente da
Academia Real das Ciências. Assinado.
1119 - SIMÕES, António Augusto da Costa

(1819-1903)

2º Appenso do meu livro Construcções Hospitalares / [por] A. A. da Costa Simões .− Mealhada, 1-05-1891
.− 3 plantas inums., em estendido; 2º [318 x 202 mm, a planta maior mede 1925 x 311 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos por tachas.
Continuação do ms. anterior. Contém os projectos do hospital de Mangualde, de um “hospitalbarraca” na Serra da Estrela, do hospital de Cantanhede e do hospital de Anadia. Assinado.

1120 - CARVALHO, Joaquim Coelho de
A Infelicidade Legal / [por] Coelho de Carvalho .− [S.l., s.d.] .− 76 fls. de texto rubricados e nums. a tinta,
incluindo o rosto + 2 fls. em branco inums.; 2º [327 x 218 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel onde figura o nome do autor. Fls. de papel pautado cosidos com
cordel. Texto com emendas.
Peça teatral em quatro actos, com doze personagens. Autógrafo não assinado.

1121 - SANTOS, António Ribeiro dos

(1745-1818)

Voto a respeito do Diccionario da Lingua para a Academia Real das Sciencias / [por] Ant.º Ribeiro .− Lisboa,
21-12-1813 .− 4 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 2º [315 x 211 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. de papel azul pautado cosidos com fita.
“Parece-me em primeiro lugar que hum Diccionario da Lingua, qual convem aos trabalhos da
Academia Real das Sciencias, deve ser ordenado para aproveitamento commum de todos os
Nacionaes, ou sabios ou ignorantes e para todos os Estrangeiros, que delle se queirão ajudar p.ª
cabal intelligencia da nossa Lingua”. O autor era sócio da Academia das Ciências de Lisboa,
por convite do Duque de Lafões. Segundo anotação existente no último fl., trata-se da cópia de
um manuscrito da Biblioteca Nacional de Lisboa (cota E/3/11), realizada em 10-05-1869.

1122 - BROTERO, Félix de Avelar

(1744-1828)

Reflexões sobre a Representação, que o Ex.mo Marquez de Abrantes, D. Jose, fez immediatamente a S. A. R.
a bem da Agricultura e Industria nacional / [por] F. de A. Brotero .- [S.l., s.d.] .- 10 fls. de texto nums. a
tinta, frente e verso, de 1 a 19; 2º [303 x 211 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel.
Reflexões acerca de uma proposta do Marquês de Abrantes, que pretendia o beneplácito régio
para a criação de uma sociedade de agricultura e indústria nacional.

1123 - DISPOSIÇÃO DO ENTERRO E FUNERAL DO MARQUÊS DE POMBAL
Disposição do Enterro, e funeral do Marquez de Pombal Sebastião José de Carv.º / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 6
fls. de texto nums a tinta; 2º [304 x 208 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel.
Programa jocoso do funeral do Marquês de Pombal.

1124 - CARDOSO, João de Barros; QUARESMA, Ricardo José
[Representação do procurador da cidade de Coimbra João de Barros Cardoso e do Juiz do Povo da mesma
cidade, Ricardo José Quaresma, sobre os prejuízos causados pelo Rio Mondego à dita cidade] / [por] João de
Barros Cardozo; Ricardo Joze Quaresma .- [Coimbra?, 1786?] .- 2 fls. de texto inums.; 2º [333 x 216 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. O título figura a lápis no canto superior esquerdo do primeiro fl. e na
capilha.
No verso do segundo fl., está o reconhecimento notarial das letras e sinais dos autores, datado
de Coimbra, 30-10-1786. Autógrafo? Assinado.

1125 - BROTERO, Félix de Avelar

(1744-1828)

Enxertia / [por Felix de Avellar Brotero] .- [S.l., s.d.] .- 16 fls. de texto nums. a lápis; 2º [305 x 218 mm].

CADERNO [Original]. Capilha de papel onde figura, em letra posterior, o título Demonstrações elementares
sobre a enxertia das arvores. Texto ilustrado com pequenos desenhos.
Autógrafo não assinado.

1126 - REQUERIMENTO QUE NO ANO DE 1806 FIZERAM A SUA ALTEZA OS FABRICANTES
DE ESTAMPARIA
Requerimento que no anno de 1806 fizerão a S. A. o Principe Regente os fabricantes de estamparia / [S.a.] .−
[S.l.], 1806 .- 2 fls. de texto inums.; 2º [330 x 214 mm].
BIFÓLIO [Cópia]. Capilha de papel. Letra de Monsenhor Ferreiro Gordo.
Requerimento acerca da decadência da indústria nacional.

1127 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Memorias da Villa d’Alhandra e Jurisdicção Temporal, que n’ella tem os Patriarcas da Santa Igreja de Lisboa
/ [por] Joaquim Jose Ferreira Gordo .- [S.l.], 1808 .- 3 fls. de texto nums. a lápis, a romano + 3 fls. de texto
nums. a tinta + 1 fl. de texto num. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [317 x 220 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Memórias “colligidas, relatadas e offerecidas ao Ex.mo e Rev.mo Senhor Principal Castro”. No
início, dedicatória dirigida ao Principal Castro, datada de Alhandra, 14-01-1794. No final,
cópia de uma carta de propriedade relativa a José Vidal, ourives daquela cidade. Autógrafo
assinado. Cf. manuscrito n.º 912 da Série Azul.

1128 - GRAÇA Y ORDEM PARA LA CHRONICA DEL REY NUESTRO SEÑOR DOM PHILIPE
EL SEGUNDO Y APUNTAMENTO DE MATERIAS POR SUS AÑOS
Graça y Ordem para la Chronica Del Rey Nro Señor Dom Philipe el Segundo y apuntamento de matherias
por sus años / [S.a.] .- [S.l.], 1598 .- 26 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco nums. a lápis + 2 fls.
em branco inums.; 2º [315 x 220 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel.
Os primeiros dois fls. e os últimos (a partir do verso do fl. 14), são da mão de Monsenhor
Ferreira Gordo, que escreveu a seguinte nota no segundo fl.: “Esta graça não sei por quem foi
feita, e o que pude colher som.e do corpo della he, que foi feita no anno de 1593, vivendo ainda
Filippe 2. Acha-se na Bibliott. Real Est. J. N. 51 fol. 409. A copia donde esta se tirou creio
seria feita no anno de 1598, porque no frontispicio ou rosto della se lê o seguinte = año 1598”.
No terceiro fl. encontra-se o seguinte título: Las grandes utilidades de la historia. Em espanhol.

1129 - COSTA, João Baptista Ângelo da
[Carta de padrão de 12$000 reis de que el-rei D. João VI, fez mercê a João Baptista Angelo da Costa do
habito da Ordem de Cristo] .− Lisboa, 13-07-1818 .- 2 fls. de texto inums.; 2º [281 x 201 mm].
BIFÓLIOS [Original]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. em pergaminho.

1130 - WELWITSCH, Frederico Artur

(1806-1872)

[Considerações sobre o cacau de Angola] / [por] D.r F. Welwitsch .- Lisboa, 23-02-1863 .- 4 fls. de texto
nums. a tinta, em romano; 2º [280 x 210 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel em que figura o título. Fls. soltos.
Relatório das observações feitas a alguns frutos de cacau provenientes de Angola e que haviam
sido remetidos ao autor. Autógrafo assinado.

1131 - ARAÚJO, Manuel Ribeiro de
[Ofício para o Conde de S. Lourenço acerca do estado em que se encontravam os balancés do Arsenal Real
do Exército para cunhar a medalha da Academia] / [por] Manoel Ribeiro de Araujo .- [S.l.], 11-09-1829 .- 1
fl. de texto inum.; 2º [303 x 201 mm].
FÓLIO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título.
Ofício acerca da medalha da Academia, cuja cunhagem seria feita em cumprimento do Decreto
de 31-07-1828.

1132 - DUBOIS, Jean Joseph
[Carta a Alexandre António Vandelli em defesa de acusações feitas a respeito da medalha da Academia Real
das Ciências] / [por] Dubois .- [Lisboa], 10-10-1829 .- 2 fls. de texto inums. + 1 pequeno desenho colado; 2º
[252 x 201 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título, em letra posterior.
Carta não autógrafa mas assinada.

1133 - DUBOIS, Jean Joseph
[Contrato com o Guarda-mor da Academia Real das Ciências de Lisboa para cunhar a medalha da Academia]
/ [por] Jean Joseh Dubois .- Lisboa, 25-05-1829 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [304 x 215
mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Declaração em que Dubois se encarrega da cunhagem da medalha da Academia. Não autógrafa
mas assinada.

1134 - BERTRAND, J. J.
[Carta a Alexandre António Vandelli acerca da medalha da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [por] J.
J. Bertrand .- [Lisboa], 30-03-1829 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [304 x 215 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.

Acerca dos custos da cunhagem da medalha..

1135 - AVELAR, João Magalhães

(1754-1833)

[Carta a Manuel José da Costa e Sá na qual o Bispo do Porto, João Magalhães e Avelar, dá o seu parecer
acerca da medalha da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [por] João [Magalhães Avelar] .- Porto, 1-021829 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [259 x 222 mm].
BIFÓLIO [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título.

1136 - EMBLEMAS PARA O JETÃO DA ACADEMIA
Emblemas p.ª o jetton da Academia / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º
[326 x 223 mm].
BIFÓLIO [Cópia]. Capilha de papel.
Descrição de 4 emblemas para o jetão da Academia Real das Ciências de Lisboa.

1137 - BRANDÃO, Fr. Mateus da Assunção

(1778-1837)

[Parecer acerca da legenda da medalha da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [por] Fr. Matheus da
Assumpção Brandão .- Lisboa, 19-12-1828 .- 2 fls. de texto inums.; 2º [251 x 205 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Autógrafa assinada.

1138 - PROJECTOS PARA A INSCRIÇÃO DA MEDALHA DA ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS
DE LISBOA
[Projectos para a inscrição da medalha da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 8
documentos nums. a lápis, correspondendo a 15 fls., 5 dos quais em branco; 2º [346 x 220 mm].
MAÇO [Originais]. Capillha de papel onde figura o título. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel. Letras
de mãos diferentes.
Oito projectos, de diferentes autores, para a medalha da Academia.

1139 - PINTO, António Joaquim de Gouveia

(1784-1833)

[Parecer acerca da inscrição no reverso da medalha da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [por]
Antonio Joaquim de Gouvêa Pinto .- Lisboa, 14-12-1828 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum; 2º
[308 x 214 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Autógrafo e assinado.

1140 - SEQUEIRA, Joaquim Pedro Fragoso da Mota de

(?-1833)

[Parecer acerca da medalha da Academia] / [por] Joaquim Pedro Fragozo da Mota de Siqueira .- Lisboa, 1912-1828 .- 2 fls. de texto inums.; 4º [220 x 176 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Autógrafo assinado.

1141 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

[Projecto de inscrição para a medalha da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [por] Joaquim Jose
Ferreira Gordo .- [S.l.], 1828 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl.. em branco inum.; 4º [226 x 185 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Não autógrafo, mas assinado.

1142 - GUIMARÃES, Francisco Ribeiro dos

(?-1839)

[Projecto da inscrição do reverso da medalha da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [por] Francisco
Ribeiro Dosguimarães .- Lisboa, 20-12-1828 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 4º [225 x 185
mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Não autógrafo, mas assinado.

1143 - RIBEIRO, João Pedro
[Projecto apresentado à Academia Real das Ciências para a medalha da mesma] / [por] João Pedro Ribeiro .[S.l., 1828?] .- 1 fl. de texto; 4º [218 x 170 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Não assinado. Autógrafo.

1144 - SILVEIRA, Francisco Elias Rodrigues da

(1778-1864)

[Projecto para a legenda da medalha da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [por] Francisco Elias Roiz
da Silv.a .- [S.l.], 1828 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 4º [233 x 185 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel em que figura o título indicado.
Autógrafo assinado.

1145 - PEREIRA, José Maria Dantas

(1772-1836)

[Projecto para a medalha da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [por] Joze Maria Dantas Pereira .[S.l., 1828?] .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 4º [226 x 185 mm].

BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Autógrafo assinado.

1146 - DUBOIS, Jean Joseph
[Cartas a Alexandre António Vandelli acerca da medalha da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [por]
Dubois .- [S.l.], 30-09-1829, 24-11-1829 .- 4 cartas inums.; 4º [257 x 212 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos, de diferentes dimensões e tipos de
papel.
Duas das cartas não estão datadas. Em francês. Autógrafas assinadas.

1147 - CONTA DA DESPESA QUE SE FEZ COM A MEDALHA QUE MANDOU CUNHAR A
ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
Conta da Despeza que se fez com a Medalha que mandou cunhar a Academia Real das Sciencias / [por]
Alexandre Antonio Vandelli; Jean Joseph Dubois; Machado; Antonio Joaquim de Fig.do; Joze [da Cruz?] .Lisbonne, 27-05-1829 a 7-09-1830 .- 1 fl. de texto inum. + 10 documentos nums. a lápis, correspondendo a
12 fls. + 1 fl. em branco inum.; 2º [308 x 214 mm].
CADERNO [Originais]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. de diferentes dimensões e tipos de papel.
Assinados.

1148 - ROCHA, Fr. João da
[Recibo de cinco medalhas da Academia] / [por] Fr. João da Rocha .- Lisboa, 26-07-1830 .- 1 fl. de texto
inum. + 1 fl. em branco inum.; 4º [229 x 186].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Comprovativo de que Fr. João da Rocha recebeu, de Alexandre António Vandelli, cinco
medalhas da Academia (uma de ouro, três de prata e uma de cobre), para serem entregues ao
Marquês de Borba. Autógrafo assinado.

1149 - ARAÚJO, Manuel Ribeiro de
[Ofício de 13 de Maio de 1830 para o Marechal Manuel Ribeiro de Araújo, sobre a medalha da Academia] /
[S. a.] .- Casas da Academia, 13-05-1830 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [306 x 211 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Original não assinado.

1150 - ARAÚJO, Manuel Ribeiro de

[Cartas para Alexandre António Vandelli acerca da medalha da Academia] / [por] Manoel Ribeiro d’Araújo
.- Lisboa, Fundição de Cima, 18-03-1830 a 8-12-1830 .- 12 documentos nums. a lápis, de 1 a 12,
correspondendo a 24 fls.; 4º [248 x 205 mm].
BIFÓLIOS [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos.
Autógrafas assinadas.

1151 - PARECER DA COMISSÃO REVISORA DE CONTAS DA ACADEMIA REAL DAS
CIÊNCIAS DE LISBOA REFERENTE À CONTA DA MEDALHA
[Parecer da Comissão Revisora de Contas da Academia Real das Ciências de Lisboa referente à conta da
medalha da mesma Academia] / [por] Jose Cordeiro Feyo; Antonio Diniz do Couto Valente; Fr. Matheus da
Assumpção Brandão; Manoel Jose Pires; Marino Miguel Franzini; Francisco Elias Ro[drigues] da Silv[eira]
.- Lx.ª, 18-05-1831 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 4º [228 x 186 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título.
Parecer favorável à conta de despesa apresentada pelo Guarda-Mor António Domingos
Vandelli, relativa à cunhagem da medalha da Academia Real das Ciências de Lisboa. Assinado.

1152 - SEPÚLVEDA, Cristóvão Aires de Magalhães

(1853-1931)

1 - [Aviso junto ao decreto n.º 9] / [por] António Correia de Foyos .- Lisboa, 9-10-1742 .- 11 fls. de texto
nums. a lápis (fls. 1-11); 2º [322 x 220 mm].
2 - Cópia das reflexoens aobre o quartel da guarda de corpo offerecidas ao Ill.mo e Ex.mo S.r Conde de Soure
depois de ter publicado que os Engenheiros e Architectos dos Rea[i]s Passos devião fazer a planta para o
dito Edificio / [por] Jose Manoel de Carvalho Negreiros .- [S.l.], 21-05-1791 .- 2 fls. de texto nums a
lápis (fls. 12-13); 2º [322 x 224 mm].
3 - Mappa dos uniformes dos regimentos de Cavallaria do Reino [Almanak de 1788 e de 1792] / [S.a.] .[S.l., séc. XIX] .- 2 fls. de texto nums. a lápis (fls. 14-16) + 1 fl. em branco inum.; 2º [327 x 220 mm].
4 - Decreto de 21 de abril de 1762, sobre acrescentamento de forças nos regimentos de cavallaria / [S.a.] .Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, 21-04-1762 .- 2 fls. de texto nums a lápis (fls. 17-18); 2º [320 x 214
mm].
5 - Corpo de Cavallaria da Guarda Real da Policia de Lisboa / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. de texto nums. a
lápis (fls. 19-20); 2º [332 x 220 mm].
6 - Mappa dos Homens e Cavallos mortos, feridos extraviados e prisioneiros que tiveram os Corpos da 1.ª
linha do Exercito Portuguez durante as Campanhas da Guerra Peninsular / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de
texto num. a lápis (fl. 21); 4º [210 x 210 mm].
7 - Relação dos officiaes que na actualidade fazem parte d’este regimento / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de texto
num. a lápis (fl. 22); 2º [267 x 207 mm].
8 - Regimento de cavallaria nº 1 lanceiros de Victor Manuel. Relação dos officiais superiores que fizeram
parte deste regimento desde 1866 até a actualidade / [S.a.] .- Quartel em Elvas, 18-12-1892 .- 6 fls. de
texto nums. a lápis (fls. 23-28); 2º [267 x 207 mm].

9 - Apontamentos para o esboço historico do Regimento de Cavallaria nº 1, Lanceiros de V.or Manuel /
[S.a.].- Quartel em Elvas, 27-01-1892 .- 4 fls. de texto nums. a lápis (fls. 29-32); 2º [270 x 210 mm].
10 - Cavallaria nº 2 - Lameira da Rainha / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. de texto nums. a lápis (fls. 33-35); 2º
[322 x 221 mm].
11 - [Mapa do Regimento de Cavalaria n.º 3] / [por] Jose Raymundo da Palma Velho .- [S.l., s.d.] .- 6 fls. de
texto nums. a lápis (fls. 36-41); 2º [399 x 219 mm]
12 - [Descrição de quartel] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. de texto nums. a lápis (fls. 42-43); 2º [275 x 211
mm].
13 - [Apontamentos e extractos de documentos] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 7 fls. de texto nums. a lápis (fls. 4450); 2º [324 x 222 mm].
14 - [Carta para Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda] / [por] João Baptista da Silva .- Quartel em
Chaves, 27-01-1892 .- 2 fls. de texto nums. a lápis (fls. 51-52); 2º [275 x 209 mm].
15 - [Carta] / [por] Manoel Bernardino da Cunha e Silva .- Braga, 3-04-1889 .- 1 fl. de texto num. a lápis (fl.
53); 2º [267 x 210 mm].
16 - [Carta para Cristóvão Aires] / [por] Antonio Francisco d’Aguiar .- Quartel em Bragança, 30-01-1892 .2 fls. de texto nums. a lápis (fls. 54-55) + 1 fl. em branco inum.; 2º [326 x 220 mm].
17 - [Ofício para o Capitão Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda] / [por] Coronel do regimento de
cava1laria n.º 10 .- Aveiro, 17-02-1891 .- 1 fl. de texto num. a lápis (fl. 56); 2º [327 x 224 mm].
18 - Resumida memoria sobre a situação e condições do quartel do regimento de cavallaria n.º 7 / [por]
Antonio Francisco d’Aguiar .- Bragança, 12-03-1892 .- 1 fl. de texto num. a lápis (fl. 57); 2º [325 x 222
mm].
19 - [Carta para o Tenente Cristóvão Aires] / [por] Bento da França Pinto de Oliveira .- Aveiro, 12-01-1889
.- 6 fls. de texto nums. a lápis (fls. 58-63); 2º [273 x 213 mm].
20 - Apontamentos referentes ao regimento de Cav.ª nº 10 / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 17 fls. de texto nums. a
lápis (fls. 64-80) + 1 fl. em branco inum.; 2º [273 x 213 mm].
21 - Corpo de Voluntarios Reaes de Milicias a Cavallo / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. de texto nums. a lápis
(fls. 81-82); 2º [326 x 216 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos em diversas dimensões e tipos de papel.
Documentos soltos.
Informações sobre a história dos regimentos de cavalaria portuguesa compilados por Cristóvão
Aires de Magalhães Sepúlveda.

1153 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Encyclopedia de Instrucção Primaria / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., séc. 18--] .- 8 fls. de texto
nums. a tinta + 150 fls. de texto nums. a lápis; 2º [335 x 226 mm].
FÓLIOS [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diferentes dimensões, tipos de papel e diversas
numerações.

Este trabalho corresponde a um projecto que o autor propôs como ideal para o ensino primário.
Prólogo incompleto. Autógrafo.

1154 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Desenhos e apontamentos] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., séc. 18--] .- 8 fls. de texto e desenhos
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [338 x 230 mm].
FÓLIOS [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diferentes dimensões e tipos de papel.
Conjunto de rascunhos de pequenos textos misturados com desenhos desordenados de objectos
e figuras humanas. Autógrafo não assinado.

1155 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Eloge historique de Joseph Boniface d’Andrada et Silva / [por] Joseph Maria Latino Coelho; [tradução de] de
Courtois .- [S.l.], 17-04-1879 .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de texto num. a lápis, a romano + 35 fls. de
texto nums. a lápis, incluindo o título + 1 fl. em branco num. a lápis; 2º [275 x 220 mm].
CADERNO [Tradução original]. Fls. cosidos.
Tradução francesa do Elogio histórico de José Bonifácio de Andrada e Silva, da autoria de
Latino Coelho, realizada por De Courtois, de acordo com a carta que antecede o texto, datada
de 17-04-1879. Este elogio foi lido pelo autor na sessão pública de 15-05-1877 da Academia
Real das Ciências de Lisboa, tendo sido publicado nas Memórias da Academia Real das
Sciencias de Lisboa. Classe de Sciencias Moraes, Politicas e Bellas-Lettras. Nova Série.
Lisboa: Typographia da Academia, 1879. Tomo V, parte I, p. 1-69 (cota: ACL 12.84.12).
Tradução autógrafa e assinada. Cf. manuscrito n.º 1157 da Série Azul.

1156 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Discurso político] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 2-06-1869] .- 80 fls. de texto nums. a lápis de
40 a 119; 2º [320 x 220 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel. Fls. cosidos. Parecem faltar os primeiros 39 fls.
Discurso proferido na Câmara dos Pares.

1157 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Elogio academico de José Bonifácio de Andrada e Silva / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 1877] .- 16
fls. de texto nums. a tinta; 2º [337 x 210 mm].
FÓLIOS [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Rascunho incompleto (e algo diferente) do Elogio histórico de José Bonifácio de Andrada e
Silva, publicado nas Memórias da Academia Real das Ciências de Lisboa. Classe de Sciencias
Moraes, Politicas e Bellas-Lettras. Nova Série. Lisboa: Typographia da Academia, 1879. Tomo
V, Parte I, p. 1-69 (cota: ACL 12.84.12). Autógrafo não assinado. Cf. manuscrito n.º 1155 da
Série Azul.

1158 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[História política e militar de Portugal. Tomo II] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 30 fls. de
texto nums. a lápis; 2º [338x 212 mm].
BIFÓLIOS [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Fragmento, autógrafo não assinado, do rascunho do segundo tomo da História política e militar
de Portugal desde os fins do XVIII século até 1814. Lisboa: Imprensa Nacional, 1874-1891
(cota: ACL 1.159.20). O manuscrito n.º 1522 da Série Azul corresponde ao primeiro tomo.

1159 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Apontamentos sobre vulcões] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 14 fls. de texto nums. a
lápis; 2º [323 x 216 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diferentes dimensões.
Autógrafo não assinado.

1160 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

1 - Apontamentos extraidos de Ticknon’s History of the Spanish Letterature / [por José Maria Latino Coelho]
.- [S.l., 18--] .- 4 fls. de texto nums. a lápis dentro de uma capilha; 2º [320 x 215 mm].
2 - Apontamentos extraidos de Wolff sobre a história da litteratura espanhola de Dutterwek / [por José Maria
Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 16 fls. de texto nums. a lápis, de 7 a 20 dentro de uma capilha + 1 fl. de texto
inum. entre o fl. 18 e o 19; 2º [320 x 217 mm].
MAÇO [Original]. Capilhas de papel. Fls. soltos.
Autógrafo não assinado.

1161 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Apontamentos sobre a história da língua portuguesa] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 70
fls. de texto nums. a lápis de 1 a 68 + 4 fls. em branco inums.; 2º [320 x 215 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Autógrafo não assinado.

1162 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Apontamentos extraídos do 1º volume da Historia da litteratura provençal de Farniel / [por José Maria
Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 8 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [320 x 215 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.

Autógrafo não assinado.

1163 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Apontamentos diversos] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 36 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum. e entremeado; 2º [335 x 224 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversos tamanhos e tipos de papel.
Autógrafo não assinado.

1164 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Trigonometria Rectilínea dedusida analyticamente de uma so formula fundamental e destinada para uso dos
Lyceus e casas de ensino secundario / [por] Jose Latino Coelho .- [S.l., 18--] .- 1 fl. de título inum. + 153 fls.
de texto nums. a lápis; 2º [312 x 227 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel, alguns com desenhos
de figuras humanas.
Autógrafo.

1165 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Breve resumo da historia da lingoa e da litteratura sueca / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 42
fls. de texto nums. a lápis; 2º [335 x 224 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Autógrafo não assinado. O fl. 33 contém uma promessa de pagamento de dívida assinada por
Latino Coelho.

1166 - CARTA DE PADRÃO
[Carta de padrão passada pela Contadoria-Mor de Madrid] .− Madrid, 12-12-1645 .- 26 fls. de texto nums. a
lápis; 2º [320 x 220 mm].
CADERNO [Original]. Fls. de pergaminho, sendo o primeiro decorado com cercadura e desenhos. Oferta de
Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Carta de padrão a favor de Manuel Lopez de Salceda, de um juro assente em “el servicio de
Millones” da cidade de Toro.

1167 - CARTA DE PADRÃO
[Carta de padrão passada pela Contadoria-Mor de Madrid] .− Madrid, 6-05-1622 .- 13 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [320 x 225 mm].
CADERNO [Original]. Fls. de pergaminho. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.

Carta de padrão a favor de Juan de Landaverde de um juro assente sobre a renda dos “X.mios de
la Mar” de Castela.

1168 - OBITUÁRIO DA COLEGIADA DE S. BARTOLOMEU DE COIMBRA
[Obituário da Colegiada de S. Bartolomeu de Coimbra] .- [S.l., ca. 1335] .- 18 fls. de texto nums. a lápis; 2º
[320 x 224 mm].
CADERNO [Original]. Fls. de pergaminho.
Segundo uma nota do Padre Avelino de Jesus da Costa, datada de Lisboa, 15-01-1974, junta a
este manuscrito, trata-se de um calendário obituário da Colegiada de S. Bartolomeu de
Coimbra, sendo o manuscrito n.º 1652 da Série Azul uma cópia deste. Contém acréscimos
posteriores.

1169 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas e rascunhos para diversas pessoas] / [por] José Maria Latino Coelho .- Londres, Lisboa, 1843-1886
.- 80 documentos nums. a lápis; 2º [327 x 215 mm].
MAÇO [Rascunhos]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversos tamanhos e tipos de papel. Originariamente
este conjunto era constituído por 82 documentos. No entanto, já em 1952 faltavam dois deles, conforme
anotação existente na capilha.
Rascunhos de cartas, em português e francês, a respeito dos mais diversos assuntos, na sua
maioria nem datados nem assinados.

1170 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

O sr. José dos Passarinhos. Scena comica / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 5 fls. de texto
nums. a lápis; 2º/4º [320 x 214 mm, 212 x 157 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diferentes dimensões e tipos de papel. O último fl. contém
desenhos e textos em caracteres gregos.
Autógrafo não assinado.

1171 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

O Reinado d’Astréa. Comedia em tres actos / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 6 fls. de texto
nums. a lápis; 8º [206 x 130 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Peça composta, na realidade, por cinco actos. Autógrafo não assinado.

1172 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Amor ao daguerreotypo / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 2 fls. de texto nums. a lápis; 8º
[206 x 130 mm].

MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos. O segundo fl. contém desenhos de figuras humanas.
Peça de teatro. Autógrafo não assinado.

1173 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Comédia] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 3 fls. de texto nums. a lápis; 2º [327 x 222 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Sem título. Autógrafo não assinado.

1174 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Os tres reinos da natureza. Comedia em 1 acto / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 8 fls. de
texto nums. a lápis; 2º [320 x 221 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. O caderno não é cosido.
Autógrafo não assinado.
1175 - SARDOU, Victorien
(1831-1908)
COELHO, José Maria Latino
(1825-1891)
Os Fosseis do nosso tempo / [por] Victorien Sardou; [tradução de José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .10 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. de texto inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis, de 11 a 13; 2º [318 x 217
mm].
MAÇO [Tradução original]. Capilha de papel. Fls. soltos, sendo os três últimos de menor dimensão.
Tradução de Les ganaches, comédia de Victorien Sardou, dramaturgo francês.

1176 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Os animaes fallantes. Comedia em um acto / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 4 fls. de texto
nums. a lápis; 2º [320 x 221 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Autógrafo não assinado.
1177 - HALM, Frederico (séc. XIX)
COELHO, José Maria Latino
(1825-1891)
O Gladiador de Ravenna / [por] Frederico Halm; [traduzido por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .63 fls. de texto nums. a tinta nos 5 primeiros fls. e a lápis nos restantes + 1 fl. em branco inum.; 2º [319 x 216
mm].
MAÇO [Tradução original]. Capilha de papel. Fls. soltos.

Tragédia em cinco actos, da autoria de Frederico Halm, escritor austríaco. Texto parcialmente
da mão de Latino Coelho.
1178 - HALM, Frederico
(séc. XIX)
COELHO, José Maria Latino
(1825-1891)
O Gladiador de Ravenna / [por] Frederico Halm; [traduzido por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .55 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 109; 2º [309 x 208 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Cópia não autógrafa do manuscrito anterior.

1179 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Os casamentos da naturesa prehistoricos. Comedia em 4 actos / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l.,18--]
.- 41 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [338 x 212 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos. Texto com emendas.
Autógrafo não assinado.

1180 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Elogio historico de Rodrigo da Fonseca Magalhães, socio effectivo da Academia Real das Sciencias de
Lisboa. Recitado na sessão solenne da Academia de 20 de Fevr.º de 1859 / [por José Maria Latino Coelho] .[S.l.], 20-02-1859 .- 13 fls. de texto nums. a lápis.; 4º [252 x 204 mm].
MAÇO [Original/rascunho]. Capilha de papel. Fls. soltos. Texto com emendas.
Autógrafo não assinado.

1181 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Alexandre de Humboldt. Estudos ácerca da vida e escriptos deste sabio / [por] José Maria Latino Coelho .[S.l.], 10-03-1863 .- 87 fls. de texto nums. a lápis. + 1 fl. em branco inum. a seguir ao fl. 8; 2º [252 x 204
mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diferentes dimensões e tipos de papel. Parece incompleto.
Elogio autógrafo, não assinado, cujos oito primeiros fls. correspondem ao texto impresso com o
título Elogio do Barão de Humboldt lido na sessão publica da Academia Real das Sciencias de
Lisboa em 10-03-1861, publicado nas Memórias da Academia Real das Sciencias de Lisboa.
Classe de Sciencias Moraes, Politicas e Bellas-Lettras. Lisboa: Typographia da Academia,
1863. Nova série, tomo III, parte I (cota: ACL 12.84.10).
O texto dos restantes fls. do manuscrito foi publicado (com diferenças) num outro estudo
biográfico, também da autoria de Latino Coelho: Alexandre de Humboldt: estudos ácerca da
vida e escriptos d’este sabio. Lisboa: Typographia da Academia, 1863 (cota: ACL Avulso C 13
422).

1182 - DEMÓSTENES
(384-322 a. C.)
COELHO, José Maria Latino
(1825-1891)
A oração da coroa / [por] Demosthenes; [traduzido por José Maria Latino Coelho] .- [Tradução de 25-041866] .- 145 fls. de texto nums. a tinta e a lápis.; 2º [311 x 217 mm].
MAÇO [Tradução original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado. Parte do texto é da mão de Latino
Coelho.
A primeira edição foi publicada pela Academia das Ciências de Lisboa em 1877 (cota: ACL
12.94.20).

1183 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Originais diversos fragmentados] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., s.d.] .- 279 fls. de texto nums. a
lápis; 2º [315 x 215 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel, muitos deles
rasgados.
Conjunto de textos, alguns talvez incompletos, compreendendo apontamentos, discursos,
projectos de leis, catálogos de livros, pequenas peças de teatro, etc. Autógrafos não assinados.

1184 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Relação dos livros existentes na biblioteca da Escola do Exército e que dizem respeito às guerras
peninsulares e da usurpação enviada a José Maria Latino Coelho, em 4 de Outubro de 1860] / [por] D. Ant.º
J. de Mello; António Joaquim Aleixo Paes .- [Lisboa], 4-10-1860 .− 8 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em
branco inums.; 2º [311 x 213 mm].
CADERNOS [Originais]. Capilha de papel onde figura o título.
Contém um ofício, em papel timbrado do Ministério dos Negócios da Guerra, dirigido a Latino
Coelho para remessa de duas relações de livros: Obras da bibliotheca desta escola que dizem
respeito á guerra da usurpação, e Obras da Bibliotheca desta Escóla que dizem respeito á
Guerra Peninsular. Autógrafos assinados.

1185 - CORRESPONDÊNCIA TROCADA ENTRE O IMPERADOR DE MARROCOS E A RAINHA
D. MARIA II
[Correspondência trocada entre o Imperador de Marrocos e a Rainha D. Maria II] / [tradução de Fr. Manuel
Rebello da Silva] .- Cintra, [Marrocos], 1841-1842 .- 8 fls. de texto nums. a lápis + 5 fls. em branco nums. a
lápis; 2º [307 x 213 mm].
CADERNO [Tradução original]. Capilha de papel em que figura o título. Fls. cosidos.
Correspondência acerca do pagamento das dívidas contraídas em Marrocos pelo cônsul
português Jorge Pedro Colaço, problema que a Rainha justificou dizendo que “o dito Jorge
Colaço, ha tempos se acha froxo, e debil de cabeça”. Textos em árabe acompanhados das
respectivas traduções portuguesas.

1186 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Papéis referentes a João Alberto Coelho, como tutor dos filhos do Tenente Coronel António Peixoto da
Gama, assassinados nas ilhas de cabo Verde] / [por] João Alberto Coelho .- Lisboa, 1829-1846 .- 53 fls. de
texto nums. a lápis; 2º [305 x 209 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel. Fls. de diversos tipos de papel, alguns cosidos com linha.
Documentos relativos a João Alberto Coelho, pai de Latino Coelho, referentes à administração
dos bens dos filhos do Tenente Coronel António Peixoto da Gama, órfãos de pai e mãe:
requerimentos, contas correntes apresentadas em tribunal, recibos, cartas, etc., na sua maioria
autógrafos e assinados.

1187 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Papéis relativos à Escola Politécnica e a João Alberto Coelho, pai de Latino Coelho e secretário da mesma
escola] / [por diversos autores] .- Lisboa, 1836-1844 .- 53 fls. de texto nums. a lápis; 2º [315 x 218 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. de diversos tipos de papel, alguns
cosidos com linha.
Apesar do título, contém ofícios, actas, atestados, apontamentos sobre balística e assuntos
militares, etc.

1188 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] Antonio Augusto Coelho de Mag[alhães]; [António] Alves
Martins; Anselmo J[osé] Braamcamp; Alfredo Ansur; Alexandre Magno de Castilho; A[lberto] Osorio de
Vasconcelos; Alberto Osorio de Castro; A. J[José] Vieira S[anta] Rita; Antonio Joze Peixoto .- Lisboa,
Viseu, Felgueiras, Penamacor, Roma, Veneza, Faro, Olhão, 1834-1890 .- 77 documentos nums. a lápis; 2º
[270 x 210 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca de assuntos políticos, pessoais, publicações, etc. Autógrafas assinadas.

1189 - TEIXEIRA, Francisco Gomes

(1851-1933)

[Várias alocuções e discursos] / [por Francisco Gomes Teixeira] .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. de índice nums. a lápis
+ 14 fls. de texto nums. a tinta + 15 fls. de texto nums. a tinta e a lápis + 14 fls. de texto nums. a tinta e a lápis
+ 17 fls. de texto nums. a tinta + 18 fls. de texto nums. a tinta + 21 fls. de texto nums. a lápis + 29 fls. nums. a
lápis + 3 fls. de texto nums. a tinta + 4 fls. de texto nums. a tinta + 4 fls. de texto nums. a tinta + 18 fls. de
texto nums. a lápis; 2º [280 x 212 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Conjunto de alocuções e discursos a seguir indicados de acordo com o índice:
I - Tres alocuções pronunciadas em uma sessão solene consagrada pela Universidade do Porto
ao Marechal frances Joffre, ao Marechal italiano Diaz e ao General ingles Smith-Dorien, no
fim da grande guerra, quando esta Universidade entregou os diplomas de Doutor honoris
causa.

II - Discurso pronunciado na Universidade de Madrid na ocasião de ser investido nas insígnias
de Doutor honoris causa.
III - Discurso pronunciado na sessão de encerramento do Congresso de Sevilha da Associação
Hespanhola para o Progresso das Sciencias.
IV - Alocução pronunciada na qualidade de Presidente da Junta Patriotica do Norte de Portugal
em sessão solene destinada a comemorar o fim da guerra mundial.
V - Discurso de apresentação da Condessa de Vinhó e Almedina na ocasião de uma conferência
que pronunciou no Porto sobre a Rainha Santa Isabel.
VI - Discurso pronunciado em uma festa dada pelos estudantes da Universidade do Porto em
honra do Embaixador do Brasil em Portugal, Dr. Cardoso de Oliveira.
VII - Discurso pronunciado na Assembleia de Vila do Conde em uma sessão na qual o [escritor
brasileiro] Dr. Pinto da Rocha leu um seu poema sobre a descoberta do Brasil.
VIII - Alocução lida na Universidade do Porto na sessão solene de abertura do ano lectivo de
1912-1913.
IX - Alocução pronunciada [na sessão de abertura do] Congresso de Bilbau da Associação
Hespanhola para o Progresso das Sciencias. [Texto dactilografado].
X - Alocução pronunciada na ocasião da visita do Presidente da Republica, Dr. Bernardino
Machado á Universidade do Porto. [Texto dactilografado].
XI - Discurso pronunciado na sessão de abertura do Congresso das Associações Hespanhola e
Portuguesa para o Progresso das Sciencias, celebrado em Salamanca. [Texto
dactilografado].
XII - Discurso pronunciado na inauguração de conferencias da Universidade do Porto em dia
consagrado a lembrar em todo o paiz os soldados portugueses que então se batiam nos
campos de batalha da Flandres. Ordenou que se fizesse esta celebração o Ministro da
Instrução.

1190 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] Maria Henriqueta de Fontes Per.ª de Mello; A[ntónio] M[aria]
Fontes P[ereira] de Mello; A. José Vieira S. Rita; A[ntónio] P[edro] Lopes de Mendonça; A[ntónio] Pequito
Seixas de Andrade; Antonio Francisco Barata; Antonio Gregorio de Freitas; Antonio Jozé d’Avila; [António
Feliciano de] Castilho; Antonio Augusto Teixeira de Vasconcellos .- Lisboa, Faial, Evora, 19-11-1850 a 1711-1886 .- 131 documentos nums. a lápis; 2º [ 270 x 215 mm, aproximadamente].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diferentes dimensões e tipos de papel.
Cartas dirigidas a Latino Coelho, em parte autógrafas, assinadas, algumas não datadas, sobre
diversos assuntos: envio de livros, impressão de obras, etc.

1191 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] Augusto Saraiva de Carvalho; A[ugusto] Mendes Simões de
Castro; Arce.º de Goa; António, Arcebispo de Mitylene; Antonhio da Sylva Tullio; A[ntónio] de Serpa
[Pimentel]; Antonio R[odrigues] Sampaio; Antonio Per[eira] .- Lisboa, Cintra, Cascaes, Caldas de Caldellas,
Bertiandos, 7-07-1842 a 17-11-1886 .- 104 documentos nums. a lápis; 2º [276 x 215 mm, aproximadamente].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diferentes dimensões e tipos de papel.
Cartas para Latino Coelho, sobre os mais diversos assuntos: pedidos de favores, assuntos
pessoais, etc. Autógrafas assinadas.

1192 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Documentos referentes a D. Maria do Carmo Latino, avó de José Maria Latino Coelho] / [por] Maria do
Carmo Latino [et al.] .- Lisboa, 1821-1830 .- 34 fls. de texto nums. a lápis + 36 fls. de texto nums. a lápis +
52 fls. de texto nums. a lápis; 2º [310 x 211 mm].
CADERNOS [Originais]. Capilha de papel. Fls. cosidos com linha.
Documentos diversos: recibos, cartas, etc.

1193 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Documentos referentes a João Alberto Coelho, pai de José Maria Latino Coelho] / [por] João Alberto Coelho
[et al.] .- Lisboa, 1834-1842 .- 21 documentos nums. a lápis; 2º [310 x 211 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel.
Documentos diversos: notas biográficas, cartas, “cautellas” para recebimento de prémios pelos
alunos da Escola Politécnica, etc.

1194 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Ofícios e diplomas concernentes a honorificências concedidas a José Maria Latino Coelho] / [por vários
autores] .- Lisboa, Horta, Paço de Mafra, Maranhão, Rio de Janeiro, Pará, Paris,..., 1848-1891 .- 57 fls. de
texto nums. a lápis; 2º [319 x 225 mm, aproximadamente].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos de diferentes dimensões e tipos de papel.
Conjunto de documentos, na sua maioria relativos à concessão de títulos e distinções honoríficas.
Contém ainda diplomas da Accademia Fisio-Medico-Statistica di Milano (documento 24), da
Reale Accademia de Fisiocritici (junto ao doc. 35) e do Grémio Literário Português (doc. 37).

1195 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Documentos para a biografia de José Maria Latino Coelho] / [por vários autores] .− Lisboa, 21-08-1838 a 411-1875 .- 42 documentos nums. a lápis; 2º [320 x 222 mm, aproximadamente].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. de diferentes dimensões e tipos de papel.
Documentos relativos a Latino Coelho, alguns não datados, referentes à sua carreira académica,
militar e política: certificados de habilitações, cartas, etc.

1196 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho, de Sebastião Lopes Calheiros e Menezes] / [por] Calheiros .- Vianna,
Porto,..., 1-01-1869 a [1872?] .- 111 documentos nums. a lápis; 2º [273 x 210 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diferentes dimensões e tipos de papel.
Cartas na sua maioria autógrafas e assinadas.

1197 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Sentença cível de emancipação a favor de D. Mariana Silvéria Latino Martins] .− Oeiras, 17-08-1816 .- 15
fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [297 x 213 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. cosidos à maneira dos processos judiciais.
Sentença cível de emancipação passada pelo Senado da Câmara de Oeiras a favor de D.
Mariana Silvéria Latino Martins, filha de José Pedro Martins e de D. Maria do Carmo Latino,
avós de José Maria Latino Coelho.

1198 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Pontos e apontamentos da cadeira de Mineralogia da Escola Politécnica] / [por José Maria Latino Coelho] .[Lisboa, 1864] .- 63 fls. de texto nums. a lápis; 2º [318 x 218 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diferentes dimensões e tipos de papel.
Apontamentos, esquemas de dissertações e exames finais relativos a Mineralogia. Autógrafos,
sendo alguns assinados.

1199 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Poesias / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 158 fls. de texto nums. a lápis; 2º [325 x 230 mm].
MAÇO [Originais/rascunhos]. Capilha de papel. Fls. de diferentes dimensões e tipos de papel. Texto com
emendas. Grande parte dos fls. apresentam pequenos desenhos de figuras humanas.
Autógrafos não assinados.

1200 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Papéis referentes a Francisco d’Assis Martins Latino, tio de José Maria Latino Coelho] .− Oeiras, 1809-1823
.- 10 documentos nums. a lápis; 2º [309 x 220 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diferentes dimensões e tipos de papel.
Contém requerimentos, documentos militares, poesias, etc.
1201 - PAPÉIS RELATIVOS AO MATERIAL DE ARTILHARIA, CAVALARIA E MUNIÇÕES DE
GUERRA ENTREGUES PELOS MIGUELISTAS EM CASTELO DE VIDE [...]
[Papéis relativos ao material de artilharia, cavalaria e munições de guerra entregues pelos miguelistas em
Castelo de Vide às forças espanholas do General Rodel] / [por vários autores] .− Marvão, Castello de Vide,
20-06-1831 a 23-06-1834 .- 5 + 7 + 5 + 10 fls. inums.; 2º [311 x 218 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Contém 4 conjuntos de documentos, alguns assinados, relativos a João Alberto Coelho,
Major Comandante de Artilharia (pai de José Maria Latino Coelho):
1 - Conjunto de 5 cartas dirigidas ao major João Alberto Coelho;

2 - Conjunto de 6 “mapas de armamento, correame, e utensilios” e de 1 relação das ferramentas
recebidas por João Alberto Coelho;
3 - Conjunto de 3 recibos e de 2 relações de armamento e outros objectos;
4 - Conjunto de inventários de armamento e outros objectos, sem indicação do seu autor, entre
os quais um “Inventário das Bocas de fogo, Munições de guerra, e mais objectos de
Fazenda N. R. de que o abaixo assignado tomou conta na Praça de Castello de Vide, e que
os rebeldes deixarão nesta mesma Praça quando ultimamente della sairão, por Capitulação
feita com o Ex.mo S.or General Commandante das forças de S. M. C. q entrarão pr este
ponto”.

1202 - INVESTIGAÇÃO SOBRE A SUSPEIÇÃO DOS CAPITÃES DE ARTILHARIA N.º 3,
MANUEL TIMÓTEO DA SILVA E ANTÓNIO JOAQUIM DA GAMA LOBO
[Investigação sobre a suspeição dos capitães de artilharia n.º 3, Manuel Timóteo da Silva e António Joaquim
da Gama Lobo] .− Elvas, 1829 .- 31 fls. de texto nums. a lápis, incluindo alguns em branco + 27 fls. de texto
nums. a tinta + 3 fls. de texto inums. + 1 fl. em branco inum.; 2º [308 x 216 mm].
CADERNOS [Originais e cópias]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. cosidos à maneira dos processos
judiciais.
Documentos de um processo disciplinar que correu os seus termos no Conselho de Guerra e
que são relativos às investigações efectuadas a propósito da suspeição levantada contra dois
capitães de artilharia n.º 3, por um soldado do mesmo regimento, condenado a cinco anos
de degredo para Cabo Verde.

1203 - RELATÓRIO DO ESTADO CAÓTICO ACTUAL DO REAL ARQUIVO DA TORRE DO
TOMBO, SUAS CAUSAS E PROVIDÊNCIAS TENDENTES A RESTABELECER O SEU
PRESTÍGIO
Relatorio do estado cahotico actual do Real Archivo da Tôrre do Tombo, suas causas e providencias
tendentes a restabelecer o seu prestigio / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 23 fls. de texto nums. a tinta + 6 documentos
nums. a tinta, compreendendo 11 fls. de texto nums. a lápis de 1 a 10; 2º [319 x 217 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado com vestígios de terem estado cosidos. Oferta
de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Contém cópias de cartas régias, decretos, etc., sendo o último documento um “Mappa
comprovativo do rendimento do registo de mercês no Real Archivo da Tôrre do Tombo
segundo as antiquissimas tabellas por onde se regula, e do decreto de 29 de dezembro de 1887,
que o sujeitou a percentagens fixas”.

1204 - LE NOEUD GORDIEN OU LA QUADRATURE DU CERCLE
Le Noeud Gordien ou la Quadrature du Cercle / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .-1 fl. de texto inum. + 25 fls. de texto
nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 47 + 4 fls. de texto inums. + 1 caderno de 8 fls. inums. com 6 figuras; 2º
[301 x 212 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. cosidos com fitas de seda coloridas.
Em francês. Cf. manuscrito n.º 845 da Série Azul.

1205 - BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO DELLE SCIENZE DI BOLOGNA [...]
Breve descrizione dell’Instituto delle Scienze di Bologna, della Galeria di Firenze, del museò d’Istoria
Naturale di Pisa, di quello dell’Università di Padova, e del museò del Vandelli / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 14 fls.
de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [306 x 212 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Texto com emendas.
Em italiano e latim. Contém:
1 – Breve descrizione dell’Istituto delle Scienze di Bologna .– [S.l.], 1758 .− Fls. 2-5.
2 – Descrizione della Galleria di Firenze .– [S.l.], 1759 .− Fls. 5v- 7.
3 – Muséo dell’Università di Pisa .− [S.l., s.d.] .− Fl. 8.
4 – Descriptio Musei Patavinæ Universitatis, olim Vallisnerii Professoris Historiæ Naturalis .−
[S.l., s.d.] .− Fls. 9-11.
5 – Saggio del Musèo di Domenico Vandelli: Padova 1763 .− Padova, 1763 .− Fls. 11v13v.
6 – Catalogo delle opere stampaste, e manoscritte di Domenico Vandelli Filosofo e Medico,
Socio della Regia Académia delle Scienze d’Upsal dell’Imperiale Botanica di Firenze de
Fisiocritici di Siena, della Società Letteraria Ravennate, dell’Academia di Padova .− [S.l.,
s.d.] .− Fls. 13v-14.

1206 - CARTA DO CONSELHO DA FAZENDA
[Carta do Conselho da Fazenda] .− Madrid, 17-3-1679.- 18 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. de texto inum.;
2º [300 x 212 mm].
CADERNO [Original]. Capa e fls. de pergaminho. Na pasta superior, dentro de uma cercadura dupla, um
texto de difícil leitura. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Carta de confirmação de uma carta de privilégio anterior dada em Madrid em 21-04-1675 por
D. Filipe IV que concedia uma tença sobre o juro de determinado tesoureiro.

1207 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Papéis referentes à família de José Maria Latino Coelho] / [por vários autores] .− Oeiras, Lisboa,..., 17871869 .- 32 documentos nums. a lápis; 2º [320 x 222 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Contém certidões, documentos eclesiásticos, notificações judiciais, sentenças, cartas, etc.

1208 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] José Pereira de Sampaio; João da Maya Romão; Antonio
Maria Teixeira [et al.] .- Madrid, Rio de Janeiro, Aveiro, Lisboa, Porto, 28-05-1870 a 29-03-1891 .- 10
cartas nums. a lápis; 2º [276 x 214 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca das obras de José Maria Latino Coelho. Autógrafas assinadas, algumas com
assinatura ilegível.

1209 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

Apontamentos da vida Universitaria do Em.mo Cardeal Saraiva, Patriarcha de Lisboa / [por José Maria Latino
Coelho] .- [S.l., 18--] .- 2 fls. de texto inums.; 2º [269214 mm].
BIFÓLIO [Original?]. Capilha de papel.
Apontamentos acerca de Francisco Justiniano Saraiva (1766-1845), ou D. Fr. Francisco de
S. Luís (nome religioso), monge beneditino, prelado e escritor, elevado a Cardeal em 1906-1843. Foi sócio da Academia das Ciências de Lisboa desde 1794 e seu vice-presidente
em 1838.

1210 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] A[ntónio] F[eliciano de] Castilho; Alfredo Ansúr; Antonio
José Viale; Antonio d’Oliveira Marreca; Adrianna de Menezes; Bernardino Pinheiro; Bernardino Antonio
Gomes; Bulhão Pato .- Lisboa,..., 16-02-1859 a 3-12-1890 .- 35 cartas nums. a lápis; 2º [275 x 218 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca de diversos assuntos pessoais, assuntos relacionados com a Academia das
Ciências de Lisboa, etc. Autógrafas assinadas.

1211 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] Barão de Castello de Paiva; Camillo Castello Br[anco];
Bernardino Pinheiro; Claudio José Nunes; Carlos Bento da Silva; Daniel Aug[usto] da Silva; Duque de
Saldanha; Emilia das Neves .- Lisboa, Madeira, Villa Nova de F.am, Porto, Lisboa, Benfica, Cascaes,
Cintra,..., 1-06-1830 a 30-04-1881 .- 67 cartas nums. a lápis, de 1 a 66 (uma carta tem o n.º 52A); 2º [275 x
218 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca de assuntos pessoais e profissionais. Autógrafas assinadas.

1212 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] Emilio Castelar; Francisco Gomes de Amorim; Maria Luiza
Gomes de Amorim; Marianna Gomes de Amorim; Faustino Xavier de Novaes; Fran[cisco] Augusto Corrêa
Barata; João Henrique Ulrich; Francisco Ladislau Alvares d’Andrada; Fortunato José Barreiros .- Madrid,
Lisboa, Villa Estephania, Palacio da Rua das Flores, Porto, Rio de Janr.º, Coimbra, Bemfica, Vianna,
Gouvêa, Draveil, Paris, Campolide,..., 12-12-1854 a 28-07-1889 .- 170 cartas nums. a lápis; 2º [275 x 215
mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca de assuntos pessoais e profissionais, algumas não datadas. Autógrafas
assinadas.

1213 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] Francisco da Ponte Horta; C[onde] de Samodães; V[isconde]
da Praia Grande; J. Chrisostomo de Abreu e Sousa; José Estevão [Coelho de Magalhães]; J[oaquim]
Th[omas] Lobo d’Avila; C. de Valbom; Joaquim Antonio de Aguiar; [João José] Mendonça Cortez .- Porto,
Lisboa,..., [?]-04-1858 a 12-[?]-1888 .- 93 cartas nums. a lápis; 2º/4º [276 x 215 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca de assuntos pessoais e profissionais, algumas não datadas. Autógrafas
assinadas.

1214 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] João Batista Mártens Ferrão; João de Andrade Corvo; J[osé
Vicente] Barbosa du Bocage; [José da Silva Mendes Leal Júnior]; Jose Roiz Coelho do Amaral; José Julio
Rodrigues; Jose [Maria da Ponte] Horta; [José Maria] Casal Ribeiro .- Londres, Cintra, Madrid, Loanda,
Lisboa,..., 14-12-1855 a [?]-03-1885 .- 141 cartas nums. a lápis + 1 carta inum. entre a 66ª e 67ª carta; 2º
[275 x 215 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca de assuntos pessoais e profissionais, algumas não datadas. Autógrafas
assinadas.

1215 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] Luiz da Costa Pereira; Luis Aug.to Rebello da Silva; [Rei] D.
Luís; M[anuel] Pinheiro Chagas; Maria Amalia Vaz de Carvalho; M[arquês] de Sabugosa; Mathias de
Carvalho; Maximiliano d’Azevedo .- Pedrouços, Lisboa, Rio de Janeiro, Madrid, Elvas,..., 1-01-1851 a 1006-1892 .- 4 cartas nums. a lápis + 81 cartas também nums. a lápis; 2º [275 x 215 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca de assuntos pessoais e profissionais, algumas não datadas. A 49ª carta tem a data
de 10-06-1892, sendo, portanto, posterior à morte do destinatário. Autógrafas assinadas.

1216 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] Conde de Linhares; [Marquês de] Sa da Bandeira; R[odrigo
da] F[onseca] Magalhães; A. da Silva Tulio; Thomas Bastos; Thomas de Carvalho; Thomas Ribeiro;
V[enâncio] Deslandes .- Londres, Cintra, Cascaes,..., 27-06-1868 a 14-07-1891 .- 31 cartas nums. a lápis; 2º
[275 x 215 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca de assuntos pessoais e profissionais, algumas não datadas. Autógrafas
assinadas.

1217 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] Albino Fran.co de Fig.do e Almeida; José Silvestre Ribeiro;
Duque da Terceira; Fernando da Costa Leal; Joaquim Henrique Xavier Nogueira; Ferreira Lapa [et al.] .Faro, Paris, Extremoz, Lisboa, Mafra, Vianna, Moçambique, Coimbra, Braga,..., 23-12-1840 a 26-05-1891 .243 cartas nums. a lápis; 2º [275 x 215 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca de assuntos pessoais e profissionais. No final encontram-se 52 cartas não
datadas. Em algumas cartas é difícil identificar o signatário. Autógrafas assinadas.

1218 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] L. Gosselin; Ch. Duparquet; Michel Chevalier; Louis
Sauvages; Pietro Vergani [et al.] .- Paris, Lisbonne, Liège, Santarem,..., 13-09-1851 a 20-04-1891 .- 106
cartas nums. a lápis + 1 carta inum.; 2º [275 x 215 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas de algumas individualidades, na sua maioria de nacionalidade francesa, acerca de
assuntos profissionais. Em francês e inglês. Autógrafas assinadas, algumas com assinatura
ilegível.

1219 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] Emilio Rodriguez; Barão de Montego; Antonio Luis Garcia;
Juan de Dios Gonzalez; Emilio Castelar [et al.] .- Lisboa, Madrid, Valencia, Paris, Londres,..., 6-10-1847 a
5-02-1894 .- 311 cartas nums. a lápis; 2º [311x 220 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas de individualidades espanholas, algumas sem data, acerca de assuntos profissionais.
Em espanhol. Autógrafas assinadas, algumas com assinatura ilegível.

1220 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] W. H. Miller; Charles Rogers [et al.] .- Edinburgh, London,
Washington,..., 1862 a 22-03-1883 .- 11 cartas nums. a lápis; 2º [316 x 205 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas de individualidades inglesas e americanas, acerca de assuntos relacionados com a
actividade política e científica de Latino Coelho. Em inglês. Autógrafas assinadas, algumas
com assinatura ilegível.

1221 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] Luigi Palmieri; Damiano Muoni [et al.] .- Napoli, Milano,
Firenze, Torino, Lisbona, 10-08-1858 a 18-10-1884 .- 8 cartas nums. a lápis; 2º [312 x 218 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.

Cartas de individualidades italianas, acerca de diversos assuntos. Em italiano. Autógrafas
assinadas, algumas com assinatura ilegível.

1222 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Correspondência de várias entidades oficiais para José Maria Latino Coelho] / [por diversas entidades] .Lisboa, Rio de Janeiro, Angola, Cabo Verde, 25-10-1848 a 25-04-1891 .- 55 ofícios nums. a lápis; 2º [312 x
218 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Conjunto de ofícios dirigidos a Latino Coelho, oriundos, na sua maioria, do Ministério da
Guerra e de outras instituições portuguesas e estrangeiras. Assinados.

1223 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Papéis referentes a José Pedro Martins, avô de José Maria Latino Coelho] / [por] Dona Maria [I];[Príncipe
Regente] Dom João; Henrique Jozé de Carvalho e Mello .− Lisboa, 1787-1805 .- 5 documentos nums a lápis;
In fl. [445 x 348 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões.
Contém requerimentos, cartas patentes, etc. Assinados.

1224 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Ofícios de condolências de várias entidades pelo falecimento de José Maria Latino Coelho] / [por] Atheneu
Commercial; Sociedade União Portuense; Camara Municipal do Concelho de Evora; Ministerio da Instrução
Publica e Bellas Artes [et al.] .- Lisboa, 7-09-1891 a 2-12-1891 .- 1 ofício inum. + 6 ofícios nums. a lápis; 2º
[321 x 215 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Ofícios de condolências dirigidos a Francisco Xavier Latino Coelho, irmão de José Maria
Latino Coelho. Alguns ofícios são acompanhados de cópias de actas das sessões das
respectivas instituições. Assinados.

1225 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] Charles F. de Vivaldi; Reinaldo Carlos Montóro; Antonio M.ª
dos S.tos Bandeira; Narciso Alberto de Sousa; Fran.co José Monteiro Leite; António Maria Pereira; Abílio
Roque de Sá Barreto; Jayme Filinto; Joaquim Pereira d’Almeida; Rui Damaso; [Sebastião de] Magalhães
Lima [et al.] .- London, Rio de Janeiro, Porto, Coimbra, Lisboa, New York,..., 20-10-1862 a 21-5-1891 .- 49
cartas nums. a lápis; 2º [275 x 215 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca de diversos assuntos. Autógrafas assinadas, algumas com assinatura ilegível,
outras sem data. Em português, inglês e espanhol.

1226 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por] João Maria Nogueira; Ramon Barros Sibelo; Carlos Mª de
Castro; Paolo Volpicelli; Francisco Gomes de Amorim; Cypriano de Freitas [et al.] .- Lisboa, Madrid, Paris,
Roma, Balthimore, Rio de Janeiro,..., 7-01-1856 a 20-04-1891 .- 167 cartas nums. a lápis + 1 carta inum.
(junto à 39ª carta); 2º/4º [320 x 225 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos, de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas acerca de assuntos da Academia das Ciências de Lisboa, muitas delas oriundas de
academias estrangeiras. Em português, espanhol, francês e inglês. Na sua maioria
autógrafas e assinadas, algumas sem data.

1227 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Apontamentos referentes às reformas dos serviços da Marinha e do Ultramar] / [por José Maria Latino
Coelho] .- [S.l., 18--] .- 133 fls. de texto nums. a lápis; 2º [327 x 225 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Apontamentos, projectos de textos legais, cartas, etc., alguns da mão de Latino Coelho.

1228 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Originais diversos fragmentados] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 1 fl. de título inum. +
400 fls. de texto, alguns dos quais numerados, outros incompletos + 1 fragmento de papel impresso, entre os
fls.; 2º [330 x 230 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Apontamentos diversos sobre corografia portuguesa, orçamentos de Estado, projectos de
decretos, etc. Texto muito riscado, em parte autógrafo.

1229 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Originais diversos fragmentados] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 216 fls. de texto, uns
numerados, outros incompletos ; 2º [335 x 240 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel. Texto muito riscado
e ilustrado com desenhos do autor.
Apontamentos acerca de variados assuntos como o sistema métrico decimal, a filosofia, os
reis portugueses, etc. Autógrafo.

1230 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas e rascunhos de ofícios relativos a artilharia] / [por José Maria Latino Coelho] .- Santarem, Lisboa,...,
1817-1842 .- 485 fls. de texto; 2º [330 x 230 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.

Correspondência dirigida a João Alberto Coelho, pai de Latino Coelho, documentos cerca
de exercícios de artilharia e de aritmética, listagens do armamento e do pessoal dos
regimentos, etc.

1231 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Papeis referentes à União Ibérica] / [por José Maria Latino Coelho, et al.] .- [S.l., 18--] .- 73 fls. de texto; 2º
[330 x 230 mm].
MAÇO [Originais]. Capilhas de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
O texto que se encontra dentro da capilha n.º 2 é uma cópia passada a limpo dos textos que
se encontram nas capilhas 3 e 4, talvez uma versão final. Contém:
Capilha n.º 1 – I - Contestacion á los tres articulos del Sr xxx, contra la memoria La Iberia
publicados por La Imprensa en el mes de Abril ultimo / [por] Jose Cajal y
Perez .- [S.l., 18--] .- 7 fls. de texto inums., assinado; 2º [272 x 215 mm].
II - Historia politica comtemporanea de Espanha / [por Jose Cajal y Perez] .−
[S.l., 18--] .− 11 fls. de texto inums.; 2º [272 x 215 mm].
III – Segundo articulo en contestacion á las cartas del Sr Casal Ribeiro diputado
á Cortes acerca la memoria intitulada La Iberia / [por Jose Cajal y Perez] .−
[S.l., 18--] .- 16 fls. de texto inums.; 2º [272 x 215 mm].
Capilha n.º 2 - [Texto acerca da União Ibérica] / [S.a.] .- [S.l., 18--] .- 20 fls. de texto nums. a
tinta, frente e verso, de 1 a 38; 2º [273 x 217 mm].
Capilha n.º 3 - [Carta] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 6 fls. de texto nums. a
lápis + 3 fls. inums.; 2º [268 x 212 mm].
Capilha n.º 4 - [Nota acerca da União Ibérica] / [S.a.] .-[S.l., 18--] .- 10 fls. de texto nums. a
lápis; 2º [322 x 216 mm].

1232 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Rascunhos de cartas e documentos oficiais do punho de Latino Coelho quando Ministro da Marinha e
Ultramar] / [por] José Maria Latino Coelho .- [S.l., 1869] .- 40 fls. de texto inums.; 2º [330 x 218 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Apontamentos diversos, na sua maioria sem data nem assinatura: projectos de leis, cartas, etc.
Contém um mapa assinado por Latino Coelho, datado de 24-06-1869, com o título
Demonstração das economias que resultam das novas organizações que ultimamente foram
dadas aos differentes serviços de marinha.

1233 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Documentos relativos ao Conselho Geral de Instrução Pública e outros assuntos] / [por José Maria Latino
Coelho, et al.] .− [Lisboa, 1860-1861] .− 250 fls. de texto inums.; 2º [336 x 225 mm].

MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel. Contém textos
impressos.

-

-

Apontamentos sobre história de Portugal, instrução, projectos de leis, regulamentos de
cursos, peças teatrais, pareceres, programas escolares, etc. Grande parte destes documentos
não está assinada nem datada e alguns são impressos. Além de uma proposta relacionada
com a instrução primária, assinada por António Feliciano de Castilho, podem destarcar-se
os seguintes documentos:
Trez cartas. Comedia em 1 acto original .− Lisboa, Janeiro de 1861 .− 18 fls. de texto.
Regulamento Geral dos Theatros e Espetaculos Publicos .− [S.l., 18--] .− 24 fls. de texto.
Regulamento para a habilitação dos Collegios e Escholas livres d’Instrucção Secundaria e
Primaria d’ambos os sexos .− Sala do Conselho Geral d’Instrucção Publica, 3-11-1860 .−
14 fls. de texto.
Regulamento da Escola Normal Primaria para o sexo feminino no Districto de Lisboa .−
[S.l., 18--] .− 11 fls. de texto.

1234 - ROCHA, José Monteiro da

(1734-1819)

[Carta para Domingos Vandelli acerca do plano dos estatutos da Academia Real das Ciências de Lisboa] /
[por] Jose Mon[teiro] da Rocha .− [S.l., s.d.] .−2 fls. de texto inums.; 4º [219 x 171 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Autógrafa assinada.

1235 - MORATO, Francisco Manuel Trigoso de Aragão

(1777-1838)

[Discurso lido na sessão de 6 de Agosto de 1838 acerca da reforma dos estatutos da Academia Real das
Ciências de Lisboa] / [por] Francisco Manoel Trigozo d’Aragão Morato .− Lisboa, 6-08-1838 .− 5 fls. de
texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [306 x 213 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. cosidos.
Não autógrafo mas assinado.

1236 - FÓIOS, Joaquim de

(1733-1811)

Lembranças sobre o plano e methodo, com que se hade fazer o jornal Literario, para o qual S. Mag.e
concedeo privilegio a Academia / [por] P. Joaq.m de Foios .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. de texto inums.; 2º [353 x 230
mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
O autor, identificado no primeiro fl. por mão alheia, era presbítero da Congregação do
Oratório de Lisboa e sócio da Academia das Ciências de Lisboa. Documento
provavelmente autógrafo mas não assinado.

1237 - PEREIRA, António José

O parecer de Antº José Per.ª, socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa sobre o Establecim.to da m.ª
Academia / [por] Antº José Per.ª .− [S.l., s.d.] .− 7 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em
branco inum.; 2º [325 x 220 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos por duas fitas de cetim.
Apesar do título, este documento não é um parecer mas sim um projecto de estatutos para a
Academia das Ciências, composto por 57 artigos. Rubricado no primeiro fl.

1238 - RELAÇÃO DAS MEMÓRIAS, PROJECTOS, ANÚNCIOS E OUTRAS OBRAS QUE OS
SÓCIOS DA ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS, SEUS AUTORES, ENTREGARAM NA
SECRETARIA DA MESMA
Relação das Memorias, Projectos, Anuncios, e outras obras, que os Socios da Academia Real das Sciencias
seus Autores entregarão na Secretaria da mesma / [S.a.] .− [Lisboa, s. d.] .− 6 fls. de texto nums. a lápis + 4
fls. em branco inums. + 3 fls. de texto nums de 7 a 9; 2º [313 x 216 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Relação de obras entregues por sócios efectivos, sócios correspondentes e outras pessoas
entre 1780 a 1787 para figurarem na biblioteca da Academia, em conformidade com os
estatutos.

1239 - MOURA, Fr. José de Santo António

(1770-1840)

Relação da Viagem que eu Fr. Joze de S.to Antonio Moura fiz a Argel em Maio de 1810 na companhia do
Enviado James Escarnichia, Cap.am de Mar e Guerra, das conferencias sobre a paz e resgate dos Captivos, e
resultado das mesmas / [por] Fr. Jose de S.to Moura .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 9 fls. de texto
nums. a lápis; 2º [305 x 216 mm].
CADERNO [Cópia do autor]. Capilha de papel.
Relato da estada do autor em Argel entre 20 de Maio e 23 de Julho de 1810. Texto em
português e árabe. Autógrafo não assinado. Trata-se da cópia limpa já corrigida com as
emendas assinaladas no texto original que tem a cota n.º 1537 da Série Azul.

1240 - RESOLUÇÃO DA QUESTÃO PROPOSTA NO PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DA
ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA, RESOLVIDA NA SESSÃO DE 18 DE
FEVEREIRO DE 1810
Resolução da questão proposta no Programa extraordinario da Academia Real das Sciencias de Lisboa,
resolvida na Sessão de 18 de Fevereiro de 1810, e publicado em hum Supplemento extraordinario á Gazeta de
Lisboa de 12 de Março do dito anno / [S.a.] .− [Lisboa], 28-06-1810 .− 6 fls. de texto nums. a lápis; 2º [310 x
215 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel.
Resolução incompleta do problema, conforme declara o autor anónimo, sobre um
monumento de gratidão a erigir em memória da ajuda prestada a Portugal pela GrãBretanha por ocasião das invasões francesas.

1241 - FREIRE, Francisco
Papel de Fran.co Freire feito á R.ª de Inglaterra, e he o proprio q[ue] lhe deu sobre o neces.º p.ª a guerra /
[por] Fran.co Freire .− [S.l., 17--]; [cópia não datada] .− 6 fls. de texto nums. a tinta; 2º [301 x 204 mm].
BIFÓLIOS [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Refere-se à Guerra de Sucessão de Espanha. No final, a cota do documento original:
B.R.A.-51-V-15, nº 4 (Biblioteca da Ajuda).

1242 - SOURE, Conde de

(1677-1706)

Memorial, q[ue] o C.de de Soure fes governando a Rainha de Inglaterra em ofertª os seos servi.o athé aquelle
tempo: Hé o proprio q[ue] deo / [por] Conde de Soure .− [S.l., s.d.]; [cópia não datada] .− 16 fls. de texto
nums. a tinta; 2º [301 x 205 mm].
BIFÓLIOS [Cópia]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos por tacha.
Este Conde de Soure, que foi o terceiro titular, chamava-se D. João José da Costa e Sousa.
Participou nas primeiras campanhas da Guerra da Sucessão de Espanha, sob as ordens do
Marquês de Minas. No final, a cota do documento original: B.R.A.-51-V-17, nº 162
(Biblioteca da Ajuda).
.
1243 - MAIA, Delfim Maria de Oliveira; CASTILHO, António Feliciano de (1800-1875)
Programma do Curso de Portuguez do Lyceu / [por] Delfim Maria d’Oliv.ra Maya; [António Feliciano de
Castilho] .− [S.l., 18--]; [a exposição de Castilho é datada de] Sala das sessões, 6-09-1863 .− 11 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco
inum.; 2º [270 x 209 mm, 325 x 214 mm].
CADERNO [Originais]. Dois conjuntos de fls. de diversas dimensões e tipos de papel cosidos juntos à
maneira dos processos judiciais.
O programa é acompanhado por uma exposição de António Feliciano de Castilho.
Assinados.

1244 - AZEVEDO, Rui Gomes de
Ascendentes, e descendentes dos Fidalgos do Appellido de Azevedo / [por] Ruy Gomes de Azevedo .− [S.l.,
s.d.] .− 2 fls. de texto inums.; 2º [304 x 209 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Texto com emendas.
Autógrafo assinado.

1245 - ÁRVORE GENEALÓGICA DE EL REI D. PEDRO II
[Árvore genealógica de El Rei D. Pedro II] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de texto inum.; In fl. [419 x 306 mm].
FÓLIO [Cópia?]. Capilha de papel em que figura o título. Fl. dobrado.

1246 - ÁRVORE GENEALÓGICA DA RAINHA D. MARIA SOFIA ISABELA
[Árvore genealógica da Rainha D. Maria Sofia Isabela] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de texto inum.; in fl. [421
x 307 mm].
FÓLIO [Cópia?]. Capilha de papel em que figura o título. Fl. dobrado.

1247 - MANIFESTO SUMÁRIO PARA OS QUE IGNORAM PODER-SE NAVEGAR PELO
ELEMENTO DO AR [...]
Manifesto summario para os que ignoram poderse navegar pelo elemento do ar, feito na occasião que o
Doutor Bartholomeu Lourenço de Gusmam pertendia sahir á luz com semelhante invento / [S.a.] .− [S.l., s.d.]
.− 4 fls. de texto nums. a lápis; 2º [318 x 214 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. em papel pautado.
No final, a indicação da cota do documento original, da Biblioteca de Évora, e a nota “Está
conforme”, datada de Évora, 29-12-1909 e assinada por Luís da Cunha Gonçalves que
autentica a cópia.

1248 - VANDELLI, Domingos

(1730-1816)

[Carta acerca dos estatutos da Academia Real das Ciências de Lisboa] / [por] Domingos Vandelli .− Coimbra,
29-12-1783 .− 2 fls. de texto inums.; 2º [347 x 222 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Autógrafa assinada.

1249 - AUTO DE ARROMBAMENTO DE UM ARMÁRIO EXISTENTE NA SECRETARIA DA
ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS
[Auto do arrombamento de um armário existente na secretaria da Academia Real das Ciências] / [por]
Antonio Joaquim Moreira; Raymundo Francisco Ferreira; Thomaz de Villa Nova Ferreira .− Secretaria da
Academia Real das Sciencias, 23-02-1833 .− 2 fls. de texto inums.; 2º [304 x 208 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Auto de arrombamento de um armário por se ter perdido a respectiva chave. Autógrafo
assinado.

1250 - FERNANDES, Manuel

(1614-1693)

[Voto do Padre Manuel Fernandes concernente aos termos em que será lícito à Rainha de Inglaterra, D.
Catarina, apartar-se de seu marido] / [por] P.de M.el Fernandes .− [S.l., 16--]; [cópia não datada] .− 3 fls. de
texto nums. a tinta; 2º [301 x 204 mm].
FÓLIOS [Cópia]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. de papel pautado.

Parecer sobre uma eventual separação entre D. Catarina de Bragança, Rainha de Inglaterra,
e seu marido Carlos II, Rei de Inglaterra. No final, a cota do documento original, da
Biblioteca da Ajuda: B.R.A. 50-V-39 f. 51 e 52.

1251 - VASCONCELOS, Joane Mendes de

(séc. XVII)

Ordenanças Militares / [por] Joane Mendes de Vasconsellos .− Lisboa, 14-02-1643 .− 1 fl. em branco inum. +
1 fl. ilustrado com desenho + 50 fls. de texto nums. a lápis; 2º [313 x 210 mm].
BROCHURA [Cópia]. Capa de papel.
Parecer de Joane Mendes de Vasconcelos, general das guerras da Restauração.

1252 - COUTINHO, Francisco de Sousa

(1597/1598-1660)

Cartas de Francisco de Souza Coutinho escritas a El Rey D. João IV. Sendo seu Embaixador em Roma / [por]
Francisco de Souza Coutinho .− Roma, Liorne, 1655-1659 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título num. a
tinta + 185 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 369 (o n.º 298 está repetido) + 3 fls. em branco
inums.; 2º [296 x 210 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Cartas relatando diferentes acontecimentos da embaixada de F. de Sousa Coutinho, com relevo
para a audiência que teve de Sua Santidade. (Cf. manuscrito n.º 1258 da Série Azul).

1253 - CORPO DE VOLUNTÁRIOS REALISTAS
Corpo de Voluntarios Realistas .− Palacio de Nossa Senhora das Necessidades, 26-09-1828 .− 15 p. de texto
nums. a tinta; 2º [315 x 217 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos, de papel pautado, com vestígios de já terem estado
cosidos. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Leis relativas à constituição do Corpo de Voluntários Realistas.

1254 - MOURA, Fr. José de Santo António

(1770-1840)

Copiador das Cartas Arabicas q.e me tem sido remettidas da Secretaria de Estado para traduzir de 20 de
Agosto de 1816 por diante / [por Frei José de Santo António Moura] .− [S.l.], 1816-1819 .− 9 fls. de texto
nums. a lápis; 2º [310 x 216 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Correspondência trocada entre Portugal e Marrocos. A primeira carta traduzida é da autoria
de Mulei Solimão, Imperador de Marrocos. Textos árabes acompanhados das respectivas
traduções portuguesas. No primeiro fl., a lápis, o nome do autor, que foi sócio da Academia
das Ciências de Lisboa.

1255 - INDICE GERAL DAS LEIS, ALVARÁS, DECRETOS, ETC.

Indice Geral das Leis, Alvarás, Decretos etc. que ha registados em diversos livros da Livraria da Alfandega
Grande de Lisboa / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1º caderno: 1 fl. de título inum + 15 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 2º cad.: 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 3º cad.: 1 fl. de título inum +
7 fls. de texto nums. a lápis; 4º cad.: 1 fl. de título inum. + 7 fls. de texto nums. a lápis; 5º cad.: 27 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [315 x 221mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel.
“Para uso dos Officiais da Alfandega Grande de Lisboa se mandou fazer este Índice de Leis”.
Composto por cinco cadernos:
1 - Indice Geral das Leis, Alvarás, Decretos [etc.] que ha registados em diversos livros da
Livraria da Alfandega Grande de Lisboa .− Anos de 1217 a 1829.
2 - Indice Geral [dos Extractos da Torre do Tombo, do Registo da Alfândega do Porto e do
Registo da Alfândega de Lisboa] .− Anos de 1217 a 1598.
3 - Indice das Leis, Decretos, Alvarás, Portarias, Provisôes [etc.] que se achão copiados nos
Livros de Registo desta Alfandega da Cidade de Lisbôa .− Anos de 1747 a 1829.
4 − Indice das Leis, Decretos, Alvarás, Portarias, Provisoens [etc.] que se achão copiados em
hum Livro com o distico Extractos da Torre do Tombo. Tomo 1º .− Anos de 1217 a 1719.
5 - [Índice] .− Anos de 1368 a 1665.

1256 - CORUCHE, Visconde de

(1842-1904)

Memoria sobre a avaliação dos trigos pela fòrma dos bagos / [por] Visconde de Coruche .− Lisboa,
Novembro de 1890 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 30 fls. de texto nums. a tinta + 1 desenho
inum. + 28 fls. de texto nums. a tinta, de 31 a 58 + 1 desenho inum. + 1 fl. em branco inum. + 25 fls. de texto
nums. a tinta, de 59 a 82 (contém 2 p. com o n.º 67) + 1 fl. de índice num. a lápis + 1 fl. em branco inum; 2º
[275 x 215 mm].
BROCHURA [Original]. Lombada de percalina e pastas de papel.
O autor, Caetano da Silva Luz, que foi primeiro Visconde de Coruche, era agrónomo pelo
Instituto Geral de Agricultura, tendo sido personalidade de relevo nessa área. Assinado.

1257 - CARNAXIDE, Visconde de

(1847-1935)

Tratado da Propriedade Literária e Artística / [por] Visconde de Carnaxide .− [S.l.], 11-08-1917 .− 20 fls. de
índice nums. a lápis + 370 fls. de texto nums. a tinta; 2º [312 x 214 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado azul.
O autor, António Baptista de Sousa, primeiro Visconde de Carnaxide, jurista notável, era sócio
da Academia das Ciências de Lisboa, em cuja biblioteca existem dois exemplares impressos
desta obra que foi editada em 1918, no Porto, pela Renascença Portuguesa (cotas: ACL
3.96.24; ACL Col. Montenegro n.º 446). Autógrafo não assinado.

1258 - COUTINHO, Francisco de Sousa

(1597/1598-1660)

Cartas de Francisco de Souza Coutinho escritas à Senhora Rainha D. Luiza, e a seu Filho o Senhor Rey D.
Affonso VI. Sendo seu Embaixador em Roma / [por] Francisco de Souza Coutinho .− Roma, 1657 .− 1 fl. de
título inum. + 162 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 370 a 693 + 1 fl. em branco inum.; 2º [297 x
210 mm].

CADERNOS [Cópia]. Capilha de papel. Cadernos agrafados.
Complemento do manuscrito n.º 1252 da Série Azul.

1259 - TRANSACÇÕES COM A FRANÇA
Transacções com a França / [por] Comte de Jancourt; Comte de Palmella; Prince de Benevent; Duc de
Richelieu; Marquis de Marialva; Alexandre Humboldt; Le Chev.er de Brito; Comte de Avod [et al.] .− Paris,
Lisboa, 22-07-1814 a 31-12-1818 .− 1 fl. em branco inum. + 146 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum; 2º [312 x 204 mm].
BROCHURA [Cópia]. Capa de papel em que figura a indicação “Academia Real das Sciencias de Lisboa”.
Contém referências ao tratado de Utreque. Em francês.

1260 - PINHEIRO, Carlos José
Observações Meteorologicas feitas em Coimbra no anno de 1834 / [por] D.or Carlos Jose Pinheiro .−
Coimbra, 1834 .− 14 fls. de texto nums. a lápis; 2º [331 x 224 mm].
CADERNO [Original]. Pastas de papel de fantasia.
Trabalho composto por seis tabelas assinadas, uma para cada mês do primeiro semestre de
1834, oferecido pelo autor à Academia Real das Ciências de Lisboa, de que ele era sócio.
Assinado.

1261 - BRAGA, António Rodrigues
Estudo sobre as derivadas de ordem qualquer / [por] Antonio Rodrigues Braga .− Coimbra, Dezembro de
1887 .− 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [324 x 221 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Neste manuscrito falta o início da terceira parte (fl. 3v), o que não acontece num outro
exemplar deste trabalho que tem a cota nº 1117 da Série Azul. Autógrafo assinado.

1262 - ENCARNAÇÃO, Fr. Bernardo da
Papeis que pertenceram a Fr. Bernardo da Encarnação / [por] Fr. Bernardo da Encarnação .− [S.l., s.d.] .− (n.º
1) 21 fls. de texto inums. numa capilha de papel + (n.º 2) 14 fls. de texto nums. a lápis numa capilha de papel
+ (n.º 3) 6 fls. de texto inums. numa capilha de papel + (n.º 4) 10 fls. de texto nums. a lápis numa capilha de
papel + (n.º 5) 6 fls. de texto nums. a lápis + (n.º 6) 7 fls. de texto com erros de numeração, capilha de papel +
(n.º 7) 15 fls. de texto, estando os últimos sete numerados a lápis + (n.º 8) 390 fls. de texto, nums. a lápis, de
1 a 372 + 14 fragmentos de papel inums; 2º [330 x 220 mm].
MAÇO [Originais]. Pastas de cartão atadas com cordéis. Fls. com acrescentos de papel. Texto com emendas.
O título figura no rótulo da pasta superior. Oferta de José Caldas.
Contém:

1 - Fragmentos da grave disputa entre os Conegos Regrantes de Grijó e os da Serra, sobre a
data da transferencia dos primeiros d’estes Religiosos para para o Convento do “Monte de
S. Nicolau”.
2 - Moedas que tiverão curso do tempo d’el-Rei D. Affonso Henriques até el-Rei D. Diniz.
3 - Diplomatica Ligillaria. Palavras e signaes antigos, assim latinos como Portuguezes. Modo
de os comprehender.
4 - Serra e Grijó. Lembranças extrahidas dos pergaminhos dos Padroados. 1562-1756.
5 - Clarezas sobre o valor de algumas Letras, que se achão nas doaçoens, e escripturas antigas.
6 - De Re[s] Diplomatica. Documentos que pertenceram ao R.dmo D. Bernardo da Annunciação,
Cartorario do Real Mosteiro da Serra.
7 - Valor das Letras do Alphabeto.
8 - [Dicionário].

1263 - CRUZ, Francisco Inácio dos Santos

(1787-1859)

Noticia historica da illuminação da cidade de Lisboa, considerada em suas relaçoens com a segurança e com a
saude publica de seos habitantes / [por] Francisco Ignacio dos Santos Cruz .− [Lisboa], 1849 .− 1 fl. de rosto
inum. + 23 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 56 + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de texto e outro
em branco, ambos inums. e de menor formato, em papel esverdeado, entre a p. 42 e a p. 43; 2º [310 x 215
mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel.
Notícia apresentada em Outubro de 1849 à Academia Real das Ciências de Lisboa, da qual
o autor era sócio efectivo. Não assinado, talvez autógrafo.

1264 - TEORIA GERAL DOS CONTACTOS DAS CURVAS E DAS SUPERFÍCIES DE SEGUNDA
ORDEM
Theoria Geral dos Contactos das Curvas e das Superficies de Segunda Ordem / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de
rosto inum. + 34 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 2º [322 x 225 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Memória apresentada a um concurso promovido pela Academia Real das Ciências de
Lisboa. No fl. de rosto, a seguinte indicação: “A Terra move-se. (Divisa do auctor)”. Não
assinado.

1265 - CATÁLOGO DA COLECÇÃO DAS AVES DO ALTO EGIPTO
Catalogo da Collecção das Aves do Alto Egypto / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 16 fls. de texto nums. a lápis,
incluindo o rosto; 2º [319 x 225 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel.
Catálogo das aves existentes no Egipto, com indicação da sua ordem, família, género,
espécie e número.

1266 - MOURA, Fr. José de Santo António

(1770-1840)

Copia de algumas cartas Latinas, que escreveu na Secretaria dos Neg.os Estrangeiros / [por] F.r Jose de S.to
Ant.º Moura .− [S.l.], 1824 .− 12 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [308 x 218 mm].
CADERNO [Cópias]. Capilha de papel. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel.
Conjunto de cartas e apontamentos (alguns em latim, a maior parte não datados) relativos às
relações do Estado português com África e o Norte da Europa. Autógrafo ?

1267 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Representações que dirigio a El Rei Nosso Sñr. pelas Juntas da Bulla da Cruzada e Governo destes Reinos
Monsenhor Ferreira. Illustradas com algumas notas / [por] Monsenhor Ferreira .− [S.l., 1819] .− 1 fl. de título
inum. + 4 fls. de texto nums. a tinta, em numeração romana + 17 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. de texto
inum. entre os fls. 3 e 4 (“fol. 3 vers.”) + 6 fls. em branco inums.; 2º [318 x 222 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Trata da nomeação de Monsenhor Ferreira Gordo como Deputado Ordinário da Junta da
Bula da Cruzada e de outros assuntos relacionados com essa Instituição. No final, o
despacho “Excuzado Lx.ª 5 de Outubro de 1819”. Autógrafo.

1268 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Cartas para José Maria Latino Coelho] / [por Marquês de] Sá da Bandeira .− Lisboa, Valle de Aveiro,..., 2109-1867 a Abril de 1875 .− 94 cartas nums a lápis + 2 documentos anexos; 4º [273 x 211 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Correspondência acerca de diversos assuntos. Anexa à carta n.º 72 encontra-se a cópia de
um ofício de Emílio Aquiles Monteverde, e anexo à carta n.º 73 está a cópia de uma lei (ou
projecto de lei?) do Duque de Palmela, datada de 3-10-1834. Cartas na sua maioria
autógrafas e assinadas.

1269 - CABRAL, Júlio Ângelo Borges
Geografia, historia, e estatistica do archipelago dos Açôres / [por] Julio Angelo Borges Cabral .− Angra do
Heroismo, 20-01-1888 .− (1º caderno) 2 fls. de texto nums. a lápis, com capilha de papel + (2º cad.) 12 fls. de
texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 mapa em estendido + 1 fl. em branco inum. + (3º cad.) 9 fls. de
introdução nums. a tinta, em numeração romana + 1 fl. de rosto inum. + 163 fls. de texto nums. a tinta + (4º
cad.) + 6 mapas e plantas de grandes dimensões, em estendido, nums. a lápis, em numeração romana + 4 fls.
de texto nums. a lápis; 2º [333 x 230 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. presos por fitas e por tachas.
Trabalho acerca do arquipélago dos Açores, contendo um mapa e plantas das ilhas entre os
quais se destaca uma “Planta do Castelo de Angra e Monte Brazil com a determinação de
todos os lotes de cultura” e uma “Planta do Castello d’Angra”. No final, um índice dos
edifícios do Castelo de Angra. Autógrafo assinado.

1270 - SERVIÇOS FLORESTAIS DO REINO DA SAXÓNIA

I - Forstaufscher. Instrucções de Serviço para os Guardas superiores (Cabos) no Serviço florestal de Reino de
Saxonia / [por] Ministerio da fazenda do Reyno de Saxonia .− Dresde, 15-03-1854 .− 14 fls. de texto
nums. de 1 a 14; 2º [320 x 217 mm].
II - Instrucções do Serviço p.ª os Inspectores do Circulo / [por] Ministério da fazenda .− Dresde, 15-03-1854
.− 20 fls. de texto nums. a lápis, de 15 a 34; 2º [319 x 221 mm].
III - Regulamento de Serviço para os Administradores florestaes do Districto (Provincia) Oberforstmeister /
[por] Ministerio da fazenda .− Dresde, 15-03-1854 .− 29 fls. de texto nums. a lápis, de 35 a 63; 2º [326 x
219 mm].
IV - O[s] guardas superiores florestaes vem seguir nas funcções do seu serviço os seguintes preceitos / [por]
Ministerio das finanças do reino da Saxonia .− Dresda, 15-03-1854 .− 13 fls. de texto + 1 fl. em branco,
todos nums. a lápis de 64 a 77; 2º [319 x 216 mm].
V - Instrucções sobre o serviço dos Guardas Florestaes das mattas reaes do reino da Saxonia / [por]
Ministerio das finanças do reino da Saxonia .− Dresda, 30-12-1854 .− 11 fls. de texto + 1 fl. em branco,
todos nums. a lápis de 78 a 89; 2º [320 x 213 mm].
VI - Instrucções de Serviço para os Guardas da floresta nas florestas do Estado do Reino de Saxonia / [por]
Ministerio da fazenda Real .− Dresde, 30-12-1854 .− 10 fls. de texto + 1 fl. em branco, todos nums. a
lápis de 90 a 100; 2º [320 x 214 mm].
VII - Instrucções de serviço para os Inspectores dos Circulos Florestaes / [S.a.] .− [Dresde, s.d.] .− 1 fl. de
título num. a lápis (nº 101) + 21 fls. de texto nums. a lápis, de 102 a 122 + 1 fl. em branco num. a lápis;
2º [316 x 219 mm].
VIII - Instrucções sobre o serviço dos guardas florestaes das mattas reaes do reino da Saxonia / [S.a.] .−
[Dresde, s.d.] .− 1 fl. em branco num. a lápis (nº 124) + 21 fls. de texto nums. a lápis, de 125 a 147; 2º
[325 x 215 mm].
MAÇO [Cópias]. Capilha de papel. Oito cadernos de fls. de várias dimensões e tipos de papel.

1271 - ARAGÃO, Luís Augusto Teixeira de
Mecanica. Memoria sobre a construcção das linhas telegraphicas aereas / [por] Luiz Augusto Teixeira de
Aragão .− Lisbôa, 5-01-1888 .− 1 fl. de título e um fl. de texto nums. a lápis, frente e verso, em numeração
romana + 50 fls. de texto nums. a tinta, frente verso + 1 fl. em branco inum.; 2º [329 x 221 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Datado e assinado pelo autor.

1272 - FIGUEIREDO, Filipe Eduardo de Almeida

(1858-1930)

Os estudos de Physica Agricola em Portugal / [por] Filippe Eduardo de Almeida de Figueiredo .− [S.l.], 1919
.− 15 fls. de texto nums. a tinta; 2º [331 x 230 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Texto com emendas.

O autor era formado em Agronomia e foi lente da cadeira de Física Agrícola, que definiu
como sendo a “sciencia q tem por objecto o estudo physico do meio e da maneira como este
actua, pelas suas propriedades physicas, sobre as plantas”. Autógrafo não assinado.

1273 - LIMA, João Maria de Almeida

(1859-1930)

Curso de Fisica Geral / [por] Almeida Lima .− Lisboa, 1921 .− 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a
tinta, frente e verso, de 1 a 11 + 19 fls. de texto impresso, nums. frente e verso, de 51 a 88 + 222 fls. de texto
nums. a tinta, de 1 a 424, com saltos de numeração; 2º [330 x 225 mm, aproximadamente].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel, alguns com texto
dactilografado.
Trabalho publicado pela Academia das Ciências de Lisboa, em 1923 (cota: ACL 12.93.27).

1274 - LIMA, Henrique de Campos Ferreira

(1882-?)

[Variantes garretteanas. Subsidios para a bibliografia de Garrett] / [por] Henriques de Campos Ferreira Lima
.− [S.l., s.d.] .− 20 fls. de texto nums. a tinta; 2º [270 x 209 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
O autor, coronel do exército, era sócio da Academia das Ciências de Lisboa e sócio fundador da
Academia Portuguesa da História, foi autor de vários trabalhos acerca de Almeida Garrett.
Autógrafo assinado. Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa no Boletim
Bibliográfico. Segunda Série. [1917], vol. II, p. 4-20. (cota: ACL 12.91.17).

1275 - BOCAGE, Carlos Roma du; PRESTAGE, Edgar
BARRETO, João Franco
(1600-1674?)
Relação da Embaixada a França em 1641 / [por João Franco Barreto]; [introdução, notas e apêndice de Carlos
Roma du Bocage e Edgar Prestage] .- [S.l., s.d.] .- 31 + 102 + 104 + 25 + 19 + 6 + 12 + 3 + 16 + 2 + 92 fls.
de texto, todos nums. a numerador, de 1 a 412, com um erro de numeração a partir do fl. 369 + 1 fl. em
branco inum.; 2º [330 x 225 mm].
MAÇO [Original de Bocage e de Prestage]. Capilha de papel. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel,
divididos em pequenos conjuntos presos com cordéis ou fitas.
Trabalho de Carlos Roma du Bocage e Edgar Prestage, sócios da Academia das Ciências de
Lisboa, acerca da obra de João Franco Barreto, Relaçam da viagem que a França fizeram
Francisco de Mello, Monteiro mòr do Reyno, & o Doutor Antonio Coelho de Carvalho, indo
por Embaixadores extraordinarios do muito Alto, & muito Poderoso Rey, & Senhor nosso,
Dom Ioam o IV, & muito Poderoso Rey de França Luis XIII, cognomniado o Iusto, este
presente anno de 1641. Lisboa: Na Officina de Lourenço de Anveres, 8 de Abril de 1642,
existindo um exemplar na biblioteca da Academia (cota: ACL Reservados 37-9/25).
Este trabalho foi publicado pela Academia em 1918 (cota: ACL 12.77.19). Essa publicação
compreende o trabalho dos introdutores, o texto de João Franco Barreto, um apêndice de
documentos e um índice das personagens e lugares citados.

1276 - SEPÚLVEDA, Cristóvão Aires de Magalhães

(1853-1930)

A prisão do Infante D. Duarte / [por] Christovam Ayres .- [S.l., 19--] .- 1 fl. de título inum. + 98 fls. de texto
nums a tinta de 1 a 101 + 3 fls. de papel almaço inums. nos quais se encontram colados pequenos fls. de texto
também nums. a tinta (de 102A a 118) + 7 fls. de texto nums., existindo paralelamente uma segunda
numeração feita com numerador + 1 fl. em branco inum.; 2º [326 x 228 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Assinado. Publicado no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Academia das Sciências de
Lisboa, 1918. Vol. 11, p. 1049-2036 (cota: 12.86.16).

1277 - NUNES, José Joaquim

(1859-1932)

Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285) / [por] José Joaquim Nunes .- [S.l., s.d.] .- 406 fls. de
texto nums. a numerador; 2º [322 x 220 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
O autor era professor universitário e sócio da Academia das Ciências de Lisboa. Autógrafo.
Publicado com o título Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285): Manuscrito do
século XV, agora publicado inteiramente pela primeira vez e acompanhado de introdução,
anotações, glossário e índice onomástico. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1918
(cota: ACL 12.77.7).

1278 - BULHÃO PATO, Raimundo António de

(1829-1912)

A D. João da Camara / [por] Bulhão Pato .- Monte de Caparica, Torre, 1909 .- 1 fl. de texto inum.; 2º [315 x
215 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel.
“Este soneto devia ser recitado no Conservatorio, diante do retrato de D. João da Camara,
quando os seus discipulos declamassem alguns trechos das suas peças, num serão que não
chegou a realizar-se”. Autógrafo, datado e assinado pelo autor, sócio de mérito da Academia
das Ciências de Lisboa, que publicou este soneto no Boletim da Segunda Classe. Lisboa:
Typographia da Academia, 1910. Vol. III, p. 41 (cota: ACL 12.86.8).

1279 - MENDONÇA, Henrique Lopes de

(1856-1931)

O centenario da fundação do theatro portuguez / [por] Henrique Lopes de Mendonça .- [S.l., 1902] .- 6 fls.
de texto nums. a tinta; 2º [320 x 212 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
“Voto que á segunda classe da Academia Real das Sciencias apresenta o socio effectivo
Henrique Lopes de Mendonça”, lido na sala das sessões em 24-04-1902, de acordo com a
indicação constante no texto impresso. Não autógrafo nem assinado. Publicado pela Academia
das Ciências de Lisboa, no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Typographia da Academia,
1903. Vol. I, p. 254-258 (cota: ACL 12.86.6).

1280 - GRACIAS, João Baptista Amancio

(1872-?)

O culto da arvore entre os Indios / [por] Amancio Gracias .- [S.l., 19--] .- 2 fls. de texto nums. a lápis + 1
tira de papel inum.; 2º [323 x 217 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
O autor foi eleito sócio da Classe de Letras da Academia das Ciências de Lisboa em 10-5-1900.
Texto assinado, publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa
da Universidade, 1914. Vol. VII, p. 68-70 (cota: ACL 12.86.12).

1281 - MENDONÇA, Henrique Lopes de

(1856-1931)

As “Thalysias” de Theocrito / [por] Henrique Lopes de Mendonça .- [S.l., s.d.].- 2 fls. de texto inums.; 2º
[342 x 235 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Trabalho autógrafo e assinado, publicado pela Academia com o título Nota sôbre uma versão
portuguêsa de As Talisias de Teócrito, no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da
Universidade, 1914. Vol. VII, p. 193-196 (cota: ACL 12.86.12).

1282 - MENDONÇA, Henrique Lopes de

(1856-1931)

[Uma peça inedita de Sophocles] / [por Henrique Lopes de Mendonça] .- [S.l., 19--].- 3 fls. de texto inums.;
2º [327 x 226 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos. Ao cimo do primeiro fl., um despacho de Cristóvão Aires:
“Archive-se”.
Não assinado. Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa, no Boletim da Segunda
Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1913. Vol. VI, p. 274-276 (cota: ACL 12.86.11).

1283 - DALGADO, Sebastião Rodolfo

(1855-1922)

Ola / [por] Rodolfo Dalgado .- [S.l., 19--] .- 9 fls. de texto nums. a tinta; 2º [321 x 215 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Autógrafo assinado. Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa, no Boletim da Segunda
Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1913. Vol. VI, p. 234-241 (cota: ACL 12.86.11).

1284 - GRACIAS, Mariano
Velha Goa / [por] Mariano Gracias .- Velha Goa, Fevereiro de 1910 .- 2 fls. de texto inums.; 2º [279 x 213
mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Poema sobre a cidade de Goa. Assinado. Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa no
Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911. Vol. IV, p. 140 (cota: ACL
12.86.9).

1285 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

A Inquisição em Ceuta e Tanger no principio do sec. XVII / [por Pedro Augusto de S. Bartolomeu de
Azevedo] .- [S.l., 19--] .- 96 linguados nums. a lápis; 2º [323 x 113 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado. No princípio e no fim deste
documento, um carimbo com os dizeres “Os originaes pertencem á Academia”.
Autógrafo não assinado. Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa no Boletim da
Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1918. Vol. IV, p. 398-471 (cota:
ACL 12.86.9).

1286 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Cartas do Marques de Angeja a Marco António de Azevedo Coutinho (1721 a 1725) / [por] Pedro de
Azevedo .- [S.l., 19--] .- 195 linguados nums. a lápis; 2º [323 x 113 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado. No final da introdução, um carimbo
com os dizeres “Os originaes pertencem á Academia”.
Contém a cópia das cartas do primeiro Marquês de Angeja, D. Pedro António de Noronha
de Albuquerque e Sousa (1661-1731), dirigidas a Marco António de Azevedo Coutinho
(1688-1750), diplomata e secretário de Estado de D. João V, existentes no Arquivo
Nacional da Torre do Tombo. Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa no Boletim
da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1918. Vol. XI, p. 916-1040 (cota:
ACL 12.86.16).

1287 - RIBEIRO, Víctor Maximiano

(1862-1930)

O revigoramento da raça portuguêsa e a Academia das Sciências / [por] Victor Ribeiro .- [S.l.], 1916 .- 89
linguados nums. a tinta e a lápis; 2º [323 x 109 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados de diversas dimensões. Papel pautado. No final da
introdução, um carimbo com os dizeres “Os originaes pertencem á Academia”.
Compreende três partes: a primeira, assinada e datada pelo autor, consiste numa introdução em
que se refere, entre outros assuntos, o papel da Academia na publicação de obras sobre o tema;
a segunda inicia-se no fl. 42 e tem por título A vacinação e os institutos vaccinicos em Portugal
e Brasil, contendo uma lista das obras publicadas sobre o assunto entre 1863 e 1888; o fl. 82
contém a indicação de aí se iniciar a quarta parte (talvez por erro de numeração ou por faltar a
terceira parte) e contém informações sobre a influência, em Portugal, da descoberta da vacina.
Autógrafo assinado. Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa em 1918 (cota: ACL
12.89.1/5).

1288 - MACHADO, Virgílio César da Silveira

(1859-1927)

A lei de Mariotte / [por] Virgilio Machado .- Lisbôa, 23-02-1881 .- 1 fl. de título inum. + 4 fls. de texto
nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 7 + 3 fls. de texto inums. + 1 desenho inum.; 2º [270 x 208 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Caderno de papel pautado com fls. não cosidos.

Estudo acerca da lei de Mariotte, de Edmé Mariotte (1620-1684), físico francês. Datado e
assinado pelo autor.

1289 - DALGADO, Sebastião Rodolfo

(1855-1922)

Materiais para um glossário luso-africano / [por Sebastião Rodolfo Dalgado] .- [S.l., s.d.] .- 118 fls. de texto
inums. + 152 fls. de texto inums.; 2º [328 x 218 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de duas dimensões. Oferta do autor.
Autógrafo não assinado.

1290 - DALGADO, Sebastião Rodolfo

(1855-1922)

Contribuições para a Lexicologia Luso-Oriental / [por] Sebastião Rodolfo Dalgado .- [S.l., 19--] .- 1 fl. de
título inum. + 55 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. de texto inum. entre o fl. 35 e o fl. 36 + 4 fls. de texto
nums. a tinta (aditamentos) + 147 fls. de texto nums. a tinta de 56 a 200 + 7 fls. de texto inums. + 1 fl. em
branco inum.; 2º [328 x 224 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa: Contribuições para a Lexicologia LusoOriental. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1916 (cota: ACL 12.89.1/15). Também foi
publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Vol. IX, 1914-1915 (cota:
12.86.14).

1291 - VIÑAZA, Conde de la
Discurso del Excmo. Señor Conde de la Viñaza Ministro de España Socio correspondiente / [por] Conde de
la Viñaza .- Lisboa, 9-05-1905 .- 1 fl. de rosto inum. + 10 fls. de texto nums. a tinta; 2º [270 x 212 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Discurso proferido numa sessão da Academia Real das Ciências de Lisboa, dedicada ao terceiro
centenário de publicação da obra de Cervantes, Don Quixote de la Mancha. O Conde de
Viñaza, diplomata espanhol, ministro em Lisboa em 1904-1905, foi sócio correspondente da
Academia das Ciências. Não assinado.

1292 - OLIVEIRA, António Correia de
Alexandre Herculano (A luz da arte e a luz da candeia) / [por] Antonio Corrêa d’Oliveira .- [S.l.], Março de
1910 .- 1 fl. de texto inum.; 4º [259 x 160 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Soneto dedicado a Alexandre Herculano, assinado e datado pelo autor. Na margem esquerda,
ao alto e a lápis, a seguinte nota, provavelmente da mão de Cristóvão Aires de Magalhães
Sepúlveda: “Publicar este soneto em toda a pagina, a abrir o fasciculo de março. Ch”.
Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa no Boletim da Segunda Classe. Lisboa:
Typographia da Academia, 1910. Vol. III, p. 159 (cota: ACL 12.86.8).

1293 - CÉSAR, Victoriano José

(1860-1939)

Um episodio da 3ª invasão francêsa. A surpreza de Alemquer / [por] Victoriano Jose Cesar .- [Lisboa, 1910]
.- 3 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso + 1 fl. em branco inum.; 2º [321 x 213 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Assinado. Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa no Boletim da Segunda Classe.
Coimbra: Typographia da Academia, 1910. Vol. III, p. 529-534 (cota: ACL 12.86.8).

1294 - LOPES, David de Melo

(1867-1942)

Relatorio lido na assembleia geral de 20 de janeiro de 1910, em que se apreciam duas obras offerecidas á
Bibliotheca da Academia pela Bibliotheca John Rylands, de Manchester / [por] David Lopes .- Lisboa, 2911-1909 .- 21 fls. de texto nums. a tinta; 2º [269 x 208 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos com tachas.
Relatório lido na Assembleia Geral de 20-01-1910 da Academia das Ciências de Lisboa, de que
o autor era sócio. Autógrafo, assinado e datado pelo autor. Relatório publicado pela Academia
no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Typographia da Academia, 1910. Vol. III, p. 109-123
(cota: ACL 12.86.8).

1295 - PRESTAGE, Edgar

(1869-1951)

O Conde de Castelmelhor e a retrocessão de Tanger a Portugal / [por Edgar Prestage] .- [S.l., 19--] .- 30 fls.
de texto nums. a tinta; 2º [261 x 205 mm, 327 x 207 mm].
MAÇOS [Original]. Capilha de papel. Fls. de duas dimensões presos com tachas.
Na margem direita do 1º fl., ao alto, a anotação seguinte: “Este manuscrito pertence a E
Prestage”. Autógrafo não assinado. Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa no
Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Typographia da Academia, 1910. Vol. III, p. 77-101
(cota: ACL 12.86.8).

1296 - RIBEIRO, Víctor Maximiano

(1862-1930)

O Arquivo da Misericordia de Lisboa na Exposição Olisiponense de 1914 / [por Víctor Ribeiro] .- [S.l.,19--]
.- 58 fls. de texto nums. a lápis vermelho; 2º [326 x 226 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado. Oferta do autor.
Autógrafo não assinado. Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa no Boletim da
Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1915. Vol. VIII, p. 483-547 (cota: ACL
12.86.13).

1297 - MENDONÇA, Henrique Lopes de

(1856-1931)

Affonso de Albuquerque e Tristão da Cunha / [por] Henrique Lopes de Mendonça .- [S.l., 19--] .- 26 fls. de
texto nums. a tinta; 2º [336 x 228 mm].

MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Trabalho assinado no fl. 21, realizado por ocasião das comemorações do quarto centenário da
tomada de Goa por Afonso de Albuquerque e publicado pela Academia das Ciências de Lisboa
no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911. Vol. IV, p. 50-76 (cota: ACL
12.86.9).

1298 - BAIÃO, António Eduardo Simões

(1878-1961)

O Poeta Andrade Caminha e um seu cancioneiro desconhecido / [por] Antonio Baião .- [S.l., 19--] .- 57
linguados de texto nums. a tinta; 2º [323 x 135 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de diversas dimensões e de papel pautado.
Obra autógrafa assinada, publicada pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa:
Academia das Sciências de Lisboa, 1917. Vol. X, p. 484-510 (cota: ACL 12.86.15).

1299 - OSÓRIO, Baltasar Machado da Cunha

(1855-1926)

Contos e Fabulas. I. Historia d’um quarteto de Stradivarius / [por] Baltazar Osorio .- [S.l., 19--] .- 23
linguados de texto nums. a tinta; 2º [331 x 109 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Obra dedicada a Júlio Dantas e publicada pela Academia no Boletim da Segunda Classe.
Coimbra: Imprensa da Universidade, 1914. Vol. VII, p. 104-119 (cota: ACL 12.86.12).
Autógrafa e assinada.

1300 - OSÓRIO, Baltasar Machado da Cunha

(1855-1926)

Contos e Fabulas. II. O embarcadiço (conto do Natal) / [por] Baltazar Osorio .- [Lisboa, 1913] .- 35
linguados de texto nums. a tinta; 2º [326 x 112 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Obra dedicada pelo autor aos seus compatriotas no desterro, publicada pela Academia no
Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1914. Vol. VII, p. 306-333
(cota: ACL 12.86.12). Autógrafa e assinada.

1301 - AZEVEDO, João Lúcio de

(1855-1933)

Subsídios para uma edição commentada das cartas de Antonio Vieira / [por] J. Lucio d’Azevedo .- [S.l.,19--]
.- 71 linguados de texto nums. a tinta; 2º [324 x 113 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências de
Lisboa, 1916. Vol. IX, p. 405-437 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo assinado.

1302 - ARANHA, Pedro Venceslau de Brito

(1833-1914)

A naturalidade de Christovão Colombo (nova comunicação) / [por Pedro Venceslau de Brito Aranha] .- [S.l.,
19--] .- 5 linguados de texto nums. a tinta; 2º [324 x 115 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Vol. VII, 1912-1913, p. 272-275 (cota: ACL 12.86.12). Autógrafo não assinado.
No volume V do Boletim, de 1911, o autor já havia publicado outro artigo sobre o mesmo
assunto (cotas: ACL 12.86.10 e 12.92.1/11).

1303 - GONÇALVES, Luís da Cunha

(1875-?)

Um Super-homem / [por] Luiz da Cunha Gonçalves .- [S.l., 19--] .- 7 linguados de texto nums. a tinta.; 2º
[323 x 108 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Trabalho acerca da vida de Afonso de Albuquerque. Publicado pela Academia no Boletim da
Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911. Vol. IV, p. 141-150 (cota: ACL 12.86.9).
Autógrafo assinado.

1304 - GONÇALVES, Luís da Cunha

(1875-?)

O Capitalismo na sociedade romana / [por] D.r Luiz da Cunha Gonçalves .- [S.l., s.d.] .- 15 linguados de
texto nums. a tinta; 2º [269 x 105 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1912. Vol. V, p. 335-350 (cota: ACL 12.86.10). Autógrafo assinado.

1305 - RAMOS, Manuel Maria de Oliveira

(1862-1931)

A Senhora D. Carolina Michaëlis - a Educadora / [por] Manuel Ramos .- [S.l.], Dezembro de 1911 .- 3
linguados de texto nums. a tinta; 2º [324 x 110 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1912. Vol. V, p. 298-301 (cota: ACL 12.86.10). Autógrafo assinado.

1306 - COSTA, Constâncio Roque da

(?-1934)

Affonso d’Albuquerque e o Imperio da India / [por] C. Roque da Costa .- [S.l., 19--] .- 34 linguados de texto
nums. a tinta; 2º [320 x 110 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.

Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911.
Vol. IV, p. 103-114 (cota: ACL 12.86.9). Autógrafo assinado.

1307 - FIGUEIREDO, António Cândido de

(1846-1925)

Transformações vocabulares (Esbôço filológico) / [por] Candido de Figueiredo .- [S.l., 19--] .- 9 linguados
de texto nums. a tinta; 2º [320 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Vol. VII, p. 334-338 (cota: ACL 12.86.12). Autógrafo assinado.

1308 - REBELO, Jacinto Inácio Brito

(1830-19--)

Gabriel Pereira / [por] Brito Rebello .- [S.l., 19--] .- 17 linguados de texto nums. a tinta; 2º [329 x 117 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1913. Vol. VI, p. 57-70 (cota: ACL 12.86.11). Autógrafo assinado.

1309 - VITERBO, Francisco Marques de Sousa

(1845/1846-1910)

Dois escriptores hespanhoes do seculo XVII em Portugal. D. Fernando Alvia de Castro e D. Gabriel Garces y
Gralla / [por] Sousa Viterbo .- [S.l., s.d.] .- 15 linguados de texto nums. a tinta, com salto de numeração; 2º
[334 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado. Parece incompleto, dado o salto de
numeração do fl. 5 para o 13.
Autógrafo assinado.

1310 - VITERBO, Francisco Marques de Sousa

(1845/1846-1910)

As primeiras narrativas do descobrimento do Brasil / [por] Sousa Viterbo .- [S.l.], 7-2-1902 .- 16 linguados
de texto inums.; 2º [321 x 109 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Autógrafo assinado. Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe, Vol. V, 1911, p.
366-376 (cota: 12.86.10).
1311 - COSTA, José Maria das Neves
(1774-1841)
LIMA, Henrique de Campos Ferreira (1882-1949)
Memorias para servirem á Historia da Campanha do Alemtejo no anno de 1801 / [por José Maria das Neves
Costa]; [introdução de] Henrique de Campos Ferreira Lima .- [S.l., 19--]; [introdução datada de] S. Julião da
Barra, 10-05-1914 .- 3 linguados de introdução inums. + 127 linguados de texto nums. a tinta + 1 linguado
em branco inum.; 2º [342 x 112 mm].

MAÇO [Original de Ferreira Lima]. Capilha de papel. Linguados soltos.
Letra de Ferreira Lima, capitão de artilharia, que assina a introdução. Texto baseado no
manuscrito de José Maria das Neves Costa, adquirido por Ferreira Lima num livreiro antiquário
e que constitui “um valioso subsídio para o estudo da desgraçada campanha de 1801, que nos
levou Olivença e em que o autor tomou parte activa [...]”. Publicado pela Academia no Boletim
da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1915. Vol. VIII, p. 325-421 (cota:
ACL 12.86.13).

1312 - RIBEIRO, Vítor Maximiano

(1862-1930)

Bibliographia. Medalhas da Academia Real das Sciencias de Lisboa: Da collecção iniciada por Jozé Lamas /
[por] V. R. .- [S.l., 19--] .- 3 linguados de texto nums a tinta; 2º [321 x 106 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Comentário à obra de Artur Lamas, Medalhas da Academia Real das Sciencias de Lisboa: Da
collecção iniciada por José Lamas. Lisboa: Imprensa Nacional, 1909 (cota: ACL 3.66.1).
Autógrafo assinado.

1313 - BARROS, Henrique de Gama

(1833-1925)

As leis dos Visigodos / [por] Gama Barros .- [S.l., s.d.] .- 3 linguados de texto nums. a tinta; 2º [333 x 115
mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos.
Autógrafo assinado.

1314 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

O nome de Bemformozo / [por] Pedro d’Azevedo .- [S.l., 19--] .- 4 linguados de texto nums a tinta; 2º [330
x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
O último fl. contém a cópia de uma carta régia de D. Afonso V. Publicado pela Academia no
Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1915. Vol. VIII, p. 41-46
(cota: ACL 12.86.13). Autógrafo assinado.

1315 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

O tesouro de D. Afonso III no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra / [por] Pedro de Azevedo .- [S.l., s.d.] .40 linguados de texto nums a tinta; 2º [326 x 110 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Vol. VII, p. 230-263 (cota: ACL 12.86.12). Autógrafo assinado.

1316 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

1 - Algumas noticias sobre navios portugueses do sec. XIV / [por] Pedro de Azevedo .- [S.l., 19--] .- 4
linguados de texto nums a tinta; 2º [329 x 111 mm].
2 - A collecção do Visconde da Carreira / [por] Pedro de Azevedo .- [S.l., 19--] .- 19 linguados de texto
nums. a lápis; 2º [329 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Trabalhos publicados pela Academia das Ciências de Lisboa no Boletim da Segunda Classe.
Coimbra: Imprensa da Universidade, 1915. Vol. VIII, p. 37-40 e 183-205 (cota: ACL
12.86.13). Autógrafo assinado.

1317 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Denuncias contra os christaos-novos de Londres e contra o embaixador português naquela corte / [por] Pedro
d’Azevedo .- [S.l., 19--] .- 10 linguados de texto nums a lápis; 2º [327 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências de
Lisboa, 1916. Vol. IX, p. 461-467 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo assinado.

1318 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

A inquisição em Tanger durante a ocupação inglesa / [por] Pedro d’Azevedo .- [S.l., 19--] .- 10 linguados de
texto nums a lápis; 2º [328 x 112 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências de
Lisboa, 1916. Vol. IX, p. 521-529 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo assinado.

1319 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Denuncias na Inquisição sobre negocios ingleses / [por] Pedro d’Azevedo .- [S.l., 19--] .- 13 linguados de
texto nums a lápis; 2º [328 x 112 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências de
Lisboa, 1916. Vol. IX, p. 461-467 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo assinado.

1320 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Algumas palavras sobre o ensino em Portugal no sec. XVI / [por Pedro Augusto de S. Bartolomeu de
Azevedo] .- [S.l., 19--] .- 13 linguados de texto nums a lápis; 2º [331 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.

Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências de
Lisboa, 1916. Vol. IX, p. 331-341 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo assinado.

1321 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Aplicação do rendimento da renda do assucar da ilha da Madeira em 1517 / [por] Pedro d’Azevedo .- [S.l.,
19--] .- 18 linguados de texto nums a lápis; 2º [305 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências de
Lisboa, 1916. Vol. IX, p. 530-536 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo assinado.

1322 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Uma certidão de casamento datada de 1538 / [por] Pedro d’Azevedo .- [S.l., 19--] .- 5 linguados de texto
nums a tinta; 2º [328 x 112 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Trabalho acerca da introdução dos registos nas dioceses. Contém a transcrição de uma certidão
de casamento. Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das
Sciências de Lisboa, 1916. Vol. IX, p. 551-555 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo assinado.

1323 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Christaos-novos de Lisboa que estavam ausentes em 1614 / [por] Pedro d’Azevedo .- [S.l., 19--] .- 11
linguados de texto nums a tinta; 2º [328 x 115 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências de
Lisboa, 1916. Vol. IX, 1914-1915, p. 688-695 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo assinado.

1324 - AZEVEDO, João Lúcio de

(1855-1933)

Judeus portuguêses em França / [por] J. Lucio d’Azevedo .- [S.l., 19--] .- 6 linguados de texto nums a tinta;
2º [324 x 115 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências de
Lisboa, 1916. Vol. IX, p. 472-474 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo assinado.

1325 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-?)

Ácerca de Pombal / [por] Pedro d’Azevedo .- [S.l., 19--] .- 17 linguados de texto nums a tinta; 2º [324 x 114
mm].

MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1918. Vol. XI, p. 178-192 (cota: ACL 12.86.16). Autógrafo assinado.

1326 - VIEIRA, António
AZEVEDO, João Lúcio de (1855-1933)
Historia de Futuro; Esperança de Portugal, Quinto Imperio do Mundo / [por Padre António Vieira];
[introdução de] J. Lucio d’Azevedo .- [S.l., s.d.] .- 12 fls. de texto nums. a tinta + 14 fls. de texto nums a
lápis + 180 fls. de texto nums a tinta; 2º [323 x 222 mm].
MAÇO [Original de J. L. de Azevedo]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Obra do Padre António Vieira transcrita por João Lúcio de Azevedo. No fim do plano da obra
encontra-se a nota “Estes são os [sete] livros e questões de q[ue] consta o livro intitulado Clavis
Prophetarum”. Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa
da Universidade, 1920. Vol. XII. p. 110-247 (cota: ACL 12.86.17).

1327 - PEREIRA, Gabriel Vítor de Monte

(1847-1911)

Trechos portuguêses dos seculos XIV e XV / [por] Gabriel Pereira .- [S.l., 19--] .- 28 fls. de texto nums. a
lápis; 2º [326 x 228 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel liso e de papel pautado. Os primeiros 3 fls. contêm
linguados colados.
Estudo acerca de dois manuscritos da Biblioteca Nacional de Lisboa. Publicado pela Academia
no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1912. Vol. V, p. 319-335
(cota: ACL 12.86.10). Autógrafo assinado.

1328 - CASTRO, José da Silva e
Contributions à la faune malacologique du Portugal / [por] José da Silva e Castro .- [S.l., 19--] .- 43 fls. de
texto nums. a tinta; 2º [310 x 209 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Jornal de Sciencias Mathematicas Physicas e Naturais, tomo IX
(1884), p. 121-152 e tomo XI (1887), p. 232-349 (cota: ACL 12.87.1).

1329 - ENES, Guilherme José

(1839-1920)

La désinfection moderne. Le “Formolisateur Ennes” / [por] Guilherme José Ennes .- Lisbonne, [s.d.] .- 10
fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inums. + 1 anúncio publicitário impresso e dois pequenos fls.
com apontamentos (a seguir ao fl. 9); 2º [328 x 220 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Texto com emendas. Fls. de papel pautado cosidos.
Acerca do aparelho inventado pelo autor para evaporação do formol. O autor era médico militar e
sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. Autógrafo assinado. Em francês.

1330 - ENES, Guilherme José

(1839-1920)

Tendas Tollet expostas no Quartel de Campolide / [por] G. Ennes .- Lisboa, 15-07-1890 .- 13 fls. de texto
nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 desenho; 2º [329 x 225 mm].
CADERNO [Original e rascunho]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Contém o rascunho e o original assinado de um relatório sobre as tendas do sistema Tollet.
Segue-se uma proposta de fornecimento de ambulâncias para o exército dirigida a António
Maria Fontes Pereira de Melo, datada de Lisboa, 14-01-1885, acompanhada de alguns
documentos impressos: uma Notice sur les Ambulances Systême Tollet bréveté S.G.D.G.; uma
carta datada de Paris, Julho de 1884; e um desenho, demonstrativo do tipo de construção das
referidas tendas, com a indicação de terem sido premiadas na Exposition d’Hygiene de Londres,
1884.

1331 - ENES, Guilherme José

(1839-1920)

Contrôle administratif et technique des opérations de la désinfection publique / [por] Guilherme José Ennes
.- [S.l., s.d.] .- 7 fls. de texto nums. + 3 fls. em branco inums. + 7 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco
inum.; 2º [319 x 219 mm].
CADERNOS [Original e cópia]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Em francês.

1332 - ENES, Guilherme José

(1839-1920)

Bases para a organisação de um estabelecimento de desinfecção em Lisboa / [por] Guilherme José Ennes [et
al.] .- Sala das Sessões do Conselho Geral de Saude e Hygiene, em 2 de Outubro de 1889 .- 1 fl. de título
inum. + 19 fls. de texto nums. a tinta; 2º [322 x 220 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Relatório preparado por uma comissão, de que o autor era relator, eleita pelo Conselho Geral de
Saúde e Higiene para examinar uns aparelhos destinados à desinfecção das casas. Assinado pelos
quatro membros da comissão.

1333 - ENES, Guilherme José

(1839-1920)

Projecto de um Posto Municipal de desinfecção em Lisbôa / [por Guilherme José Enes] .- [S.l., s.d.] .- 11 fls.
de texto nums. a lápis; 2º [321 x 220 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
No penúltimo fl., uma tabela das doenças que “reclamam desinfecção efficaz e rigorosa”. O
nome do autor encontra-se escrito a lápis no primeiro fólio.

1334 - BRITO, Manuel M. de Sousa Passos

Serviço de inspecção sanitaria e desinfecção em Valença / [por] Manoel M. de Souza Passos Brito .- Posto
de desinfecção em Valença, 16-10-1892 .- 23 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco;
2º [275 x 210 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Relatório apresentado pelo director do Posto de Desinfecção de Valença a Guilherme José Enes,
Superintendente dos Serviços de Inspecção Sanitária e de Desinfecção. Autógrafo assinado.

1335 - FREIRE JÚNIOR, António Jorge
Hospitaes infecciosos. Hospitaes para o tractamento e isolamento de doenças infecciosas e seu
estabelecimento e organisação em Portugal / [por] Antonio Jorge Freire Junior .- [S.l.], 1885 .- 1 fl. de
anterrosto, 1 fl. de rosto e 1 fl. em branco, todos nums a lápis, a romano + 109 fls. de texto nums. a lápis e a
tinta, incluindo o índice + 3 fls. em branco inums. + 1 mapa e duas plantas em estendido, todos nums. a lápis
a romano; 2º [322 x 222 mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de percalina. Fls. de papel pautado azul. Texto com muitas emendas.
“Estudo ordenado por S.Ex.cia o Sr. Conselheiro d’Estado Augusto Cesar Barjona de Freitas em
1885 no Conductor de 1.ª Classe d’Obras Publicas Antonio Jorge Freire Junior”. No final, um
mapa de Portugal com indicação da localização dos hospitais infecciosos, e duas plantas de
hospitais de tipo distrital e de tipo concelhio, a primeira assinada por António Jorge Freire Júnior.

1336 - ENES, Guilherme José

(1839-1920)

[Papéis pertencentes ao Dr. Guilherme José Enes, sócio da Academia das Ciências de Lisboa, sobre assuntos
de sanidade] / [por] Guilherme José Enes .- Lisboa, 1903-1910 .- 328 fls. e pedaços de fls., alguns com
numerações próprias; 2º [321 x 220 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel onde figura o título indicado. Fls. soltos de diferentes dimensões e tipos
de papel.
Apontamentos de aulas, programas, testes escritos e orais, regulamentos e outros papéis, quase
todos autógrafos, alguns assinados, outros impressos ou dactilografados, relativos a assuntos de
higiene pública e ao curso de Medicina Sanitária. É de destacar um folheto impresso, da autoria
de G. J. Enes, acerca do “Formolisador Ennes”, aparelho por si inventado e que se destinava à
desinfecção de quartos e casas através do formol.

1337 - PRESTAGE, Edgar

(1869-1951)

Dr. Antonio de Sousa de Macedo, Residente de Portugal em Londres / [por] Edgar Prestage .- [S.l., 19--] .150 fls. de texto nums. a lápis; 2º [325 x 218 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diferentes dimensões e tipos de papel.
Estudo acerca de António de Sousa de Macedo (1606-1682), secretário da embaixada de
Portugal em Londres entre 1642 e 1645. Contém a transcrição de duas cartas suas para D. João
IV. Autógrafo assinado. Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa:
Academia das Sciências de Lisboa, 1917. Vol. X, p. 114-225 (cota: ACL 12.86.15).

1338 - BOURGEOIS, Henri
Inscriptions tumulaires portugaises aux Pays-Bas / [por] Henri Bourgeois .- Bruxelles, 20-06-1910 .- 21 fls.
de texto nums. a lápis; 2º [341 x 214 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1912. Vol. V, p. 303-318 (cota: ACL12.86.10). Autógrafo assinado. Em francês.

1339 - BASES DA ORTOGRAFIA QUE DEVE SER ADOPTADA NO DICIONÁRIO DA
ACADEMIA
Bases da ortografia que deve ser adoptada no Dicionário da Academia. Relatório da Comissão do Dicionário /
[por] J. Leite de Vasconcelos; José Joaquim Nunes; David Lopes; Candido de Figueiredo .- Lisboa, 17-021916 .- 19 fls. de texto nums. a tinta; 2º [273 x 216 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado. Os fls. 3-11 são dactilografados.
Relatório assinado pelos quatro membros da Comissão do Dicionário lido na sala das sessões da
Academia das Ciências em 17-02-1916.

1340 - MENDONÇA, Henrique Lopes de

(1856-1931)

Um tio de Afonso de Albuquerque / [por] Henrique Lopes de Mendonça .- [S.l., 19--] .- 2 fls. de texto
inums.; 2º [330 x 232 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Uma versão mais desenvolvida desta obra foi publicada pela Academia no Boletim da Segunda
Classe. Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 1916. Vol. IX, p. 342-350 (cota: ACL
12.86.14; separata: ACL 12.89.1/11). Autógrafo assinado.

1341 - SEPÚLVEDA, Cristóvão Aires de Magalhães

(1853-1931)

Varia / [por] C. A. .- [S.l., 19--] .- 10 fls. de texto; 2.º [333 x 229 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado, colados em fls. de maior dimensão. Fls. soltos.
Publicado no Boletim Bibliográfico da Academia das Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa
da Universidade, 1910-1914. Primeira série, vol. I, p. 353-359 (cota: ACL 12.91.16).
Autógrafo assinado. Contém:
1 – [Cópia do artigo de G. Le Gentil publicado no Bulletin Hispanique (tomo XIII, n.º 3, 1911,
p. 375-378), acerca da obra de José Leite de Vasconcelos intitulada O Doutor Storck e a
Litteratura Portuguesa, estudo historico-bibliographico. Lisboa: Typografia da Real
Academia das Sciencias de Lisboa, 1910 (cota: ACL 12.94.23). Acerca desta obra de J. L.
de Vasconcelos existe uma outra nota de Cristóvão Aires publicada no Boletim
Bibliográfico da Academia das Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1910-1914. Segunda série, vol. I, p. 19 (cota: ACL 12.91.17/2)].

2 – [Nota acerca da celebração do centenário da batalha das Navas de Tolosa em Pamplona, em
Julho de 1912].
3 – [Nota acerca de um artigo publicado na Revista de Arquivos, Bibliotecas e Museus de
Madrid, em Novembro-Dezembro de 1810, acerca do poeta judeu português Jeosuah
Habillo].
4 – [Nota acerca do bibliófilo e bibliotecário francês Leopoldo Vitor Delisle].
5 – [Nota acerca da obra In Northem Mists: Artic Exploration in Early times, de Pridtjof
Nansen, publicada em Londres em 1911].

1342 - MENDONÇA, Henrique Lopes de

(1856-1931)

Uma das musas inspiradoras de Camões / [por Henrique Lopes de Mendonça] .- [S.l., s.d.] .- 3 fls. de texto
inums; 2º [328 x 230 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fólios de papel pautado.
Original não assinado.

1343 - SEPÚLVEDA, Cristóvão Aires de Magalhães

(1853-1931)

1809. Napoleão na Alemanha, por Edouard Gachot / [por Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda] .- [S.l.,
s.d.] .- 1 fl. de texto inum.; 2º [324 x 234 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel em que figura o nome do autor.
Publicado no Boletim Bibliográfico da Academia das Sciências de Lisboa. Segunda Série.
Coimbra: Imprensa da Universidade, 1916. Vol. I, 1911-1916, p. 395-396 (cota: ACL
12.91.17). Autógrafo não assinado.

1344 - PONTE, Conde da
Quando chegou D. João VI ao Brazil? / [por Conde da Ponte] .- [S.l., s.d.] .- 5 fls. de texto nums. a tinta; 2º
[323 x 221 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Introdução não assinada, seguida da cópia do documento n.º 721 da Colecção Pombalina da
Biblioteca Nacional, com o título Brazil – Entrada da Corte no Rio de Janeiro, relativo ao
resumo do diário dos dias 22, 23 e 24-01-1808, cuja autoria é atribuída ao Conde da Ponte.
Publicado no Boletim Bibliografico da Academia das Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa
da Universidade, 1916. 2ª Série, vol. I (1911-1916), p. 175-179 (cota: ACL 12.91.17/2).

1345 - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTUDOS HISTÓRICOS
Sociedade Portuguesa de Estudos Historicos / [por] Christovam Ayres; David Lopes; José Leite de
Vasconcellos; Fidelino de Figueiredo .- [S.l., 19--] .- 3 fls. de texto inums.; 2º [301 x 226 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel almaço pautado. Contém dois fls. impressos.

Os nomes dos autores figuram apenas no texto impresso. Publicado no Boletim Bibliografico
da Academia das Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1910-1914. 1ª
Série, vol. I, p. 360-366 (cota: ACL 12.91.16).

1346 - ENES, Guilherme José

(1839-1920)

[Papéis pertencentes ao Dr. Guilherme José Enes, sócio da Academia das Ciências, sobre assuntos de
sanidade] / [por] Guilherme José Enes .- Lisboa, 1902-1908 .- 2 + 4 + 6 + 9 + 5 + 4 + 1 + 8 + 9 + 11 + 3 +
3 + 9 + 11 + 3 + 3 + 33 + 11 + 23 + 5 + 4 + 4 + 6 + 7 + 12 + 2 + 5 + 4 + 2 + 47 + 170 (correspondência
oficial de 1897) + 236 (correspondência oficial de 1898) + 104 fls. (ordens circulares), todos nums a lápis ou
a tinta; 2º [335 x 235 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. de diferentes dimensões e tipos de papel separados por capilhas ou agrafados. O
título figura na primeira capilha.
Apontamentos relativos à sanidade pública, desinfecção, serviços de saúde militar, tuberculose,
etc. Contém também documentos de natureza administrativa como correspondência oficial e
ordens circulares. Muitos dos documentos são da mão de Guilherme Enes.

1347 - ENES, Guilherme José

(1839-1920)

[Papéis pertencentes ao Dr. Guilherme José Enes, sócio da Academia das Ciências, sobre assuntos de
sanidade] / [por] Guilherme José Enes .- Lisboa, Mafra, Santarém, Figueira da Foz, Queluz, Aveiro,..., 18981901 .- 20 + 40 + 67 + 14 + 20 + 4 + 7 + 8 + 11 + 19 + 12 + 16 + 23 + 3 + 41 + 56 fls. (ordens circulares de
1900) + 131 (correspondência de 1900) + 77 (ordens circulares de 1901) + 139 (correspondência de 1901),
todos nums a lápis ou a tinta; 2º [335 x 235 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. de diferentes dimensões e tipos de papel separados por capilhas ou agrafados. O
título figura na primeira capilha.
Apontamentos, em parte autógrafos, acerca de diversos assuntos: sanidade pública, desinfecção,
saúde militar, etc. Contém também documentos de natureza administrativa como correspondência
oficial e ordens circulares.

1348 - ENES, Guilherme José

(1839-1920)

[Papéis pertencentes ao Dr. Guilherme José Enes, sócio da Academia das Ciências de Lisboa, sobre assuntos
de sanidade] / [por] Guilherme José Ennes .- Lisboa, 1860-1904 .- 6 + 8 + 10 + 12 + 10 + 8 + 12 + 8 + 10 +
11 + 10 + 8 + 10 + 17 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 28 + 8 + 12 + 20 + 4 + 2 + 2 + 5 + 5 + 4 + 15 + 14 + 2 + 3
+ 53 + 10 + 12 + 1 +26 + 6 + 4 + 12 + 2 plantas + 3 + 1 + 6 + 4 + 4 + 14 + 5 + 3 + 11+ 14 + 2 + 2 + 4 + 2 +
10 + 52 + 72 fls. + 100 actas que correspondem a 100 fls. de texto e 100 fls. em branco intercalados), todos
nums a lápis ou a tinta; 2º [330 x 230 mm].
FÓLIOS [Originais]. Fls. de diferentes dimensões e tipos de papel separados por capilhas ou agrafados. O
título figura na primeira capilha.
Apontamentos e documentos diversos, alguns dos quais impressos, relativos à actividade de
Guilherme Enes desde cirurgião-ajudante até ao posto de cirurgião-mor, acerca de diversos
assuntos como o “Formolisador Enes”, a desinfecção, etc. Contém também documentos de
natureza administrativa como contas clínicas e ordens circulares.

(1854-1887)

1349 - FURTADO, Francisco de Arruda

Sur une nouvelle espèce de Céphalopode appartenant au genre Ommatostrephes / [por] Arruda Furtado .Section Zoologique du Musée de Lisbonne, 6-03-1887 .- 19 fls. de texto nums. a tinta; 2º [270 x 215 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel quadriculado.
O autor, biologista e investigador científico, foi proposto em 1887 para sócio da Academia das
Ciências de Lisboa por Barbosa du Bocage, onde não chegou a entrar por entretanto ter
falecido. Autógrafo não assinado. Em francês.

1350 - GUIMARÃES, António Roberto Pereira

(séc. XIX)

Description d’un nouveau poisson de l’intérieur d’Angola / [por] Antonio Roberto Pereira Guimarães .- [S.l.,
19--] .- 4 fls. de texto nums. a tinta; 2º [318 x 220 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Em francês. Não assinado. Autógrafo?

1351 - MACHADO, Virgílio César da Silveira

(1859-1927)

Memoria descriptiva d’uma balança densimetrica, para solidos, liquidos e gazes, sem o emprego de pezos,
apresentada á Academia Real das Sciencias, de Lisbôa, por Virgilio Machado / [por] Virgilio Machado .Lisbôa, 15-12-1880 .- 7 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [269 x 213 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Autógrafo assinado.

1352 - GIRARD, Alberto Artur Alexandre

(1860-1914)

Description de deux Ennea nouveaux de l’île Fernando Pó / [por] Aberto Alexandre Girard .- Section
Zoologique du Muséum de Lisbonne, 15-11-1892 .- 4 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 2º
[318 x 222 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado
No canto superior esquerdo do primeiro fl. encontra-se o seguinte despacho: “Pode imprimir-se
por estar completo”. Publicado pela Academia no Jornal de sciencias mathematicas, physicas e
naturaes, série II, tomo II (1892), p. 242-244 (cota: ACL 12.87.2). Em francês. Autógrafo não
assinado.

1353 - DALGADO, Sebastião Rodolfo

(1855-1922)

Florilegio de Provérbios Concanis traduzidos, explicados, comentados e comparados com os de línguas
asiáticas e europeias / [por] Monsenhor Sebastião Rodolfo Dalgado .- Lisboa, 6-02-1922 .- 1 fl. de título
inum. + 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis (parecer) + 1 fl. de dedicatória inum. + 17 fls. de
introdução nums. a tinta + 421 fls. de texto nums. a tinta, de 1 a 402, com numerações repetidas e com um
salto do fl. 384 para o 386 + 32 fls. de aditamentos entremeados + 2 recortes de texto impresso (após o fl. 310

e o 314) + 1 fl. inum. de índice dos capítulos + 7 fls. de índices nums. frente e verso, de 1 a 13; 2º [325 x 225
mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Contém a cópia de um Parecer ácêrca da memoria aprezentada por Monsenhor Sebastião
Rodolfo Dalgado, sócio correspondente da Academia, que tem por titulo Florilegio de
proverbios Concanis, datado de Lisboa, 21-04-1921, da autoria de Pedro de Azevedo, António
Eduardo Simão Baião, José Maria Rodrigues e Francisco Maria Esteves Pereira. Segue-se a
obra de Dalgado, autógrafa e assinada, que foi publicada pela Academia das Ciências de Lisboa
(Coimbra: Imprensa da Universidade, 1922. Cota: ACL 12.93.15).

1354 - CARNAXIDE, Visconde de
As superstições e o crime / [por] V.de de Carnaxide .- L.ª, 22-04-1916 .- 1 fl. de texto num. a tinta + 1 fl. em
branco inum. + 142 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco a seguir ao fl. 79 + 1 fl. em branco inum. + 18
fls. de texto nums. a lápis vermelho + 14 fls. de índice nums. a tinta, a romano; 2º [317 x 217 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Memória publicada na História e Memórias da Academia das Sciências de Lisboa, Nova Série,
2ª Classe, Sciências Morais e Políticas, e Belas Letras. Lisboa: Imprensa Nacional, 1922.
Tomo XIV, p. 97-227 (cotas: ACL 12.84.21; ACL 12.83.8/5). Autógrafa assinada.

1355 - HERCULANO, Alexandre

(1810-1877)

Memoria sobre a Origem Provavel dos Livros de Linhagens / [por] A. Herculano .- [Lisboa, 1843] .- 10 fls.
de texto nums. a lápis; 2º [313 x 210 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel.
O nome do autor escrito por baixo do título desta memória parece ser da mão de Herculano,
bem como as emendas que figuram no texto. No canto superior esquerdo do primeiro fl., o
seguinte despacho: “Imprimase na Collecção das Memorias da Academia. Lisboa 24 de
Novem. de 1843”. Publicado nas Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Classe
de Sciencias Moraes, Politicas e Bellas Letras. Lisboa: Typographia da Academia, 1854. Nova
série, tomo I, parte I, p. 35-47 (cota: ACL 12. 84.8).

1356 - MACHADO, Alberto Teles de Utra
Bento de Moura Portugal / [por] Alberto Telles de Utra Machado .- [S.l., 18--] .- 1 capilha original com o
título + 33 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. de título inum. (apêndice) + 15 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl.
em branco inum.; 2º [313 x 217 mm].
MAÇO [Original?]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Memória apresentada à Academia Real das Ciências, de que o autor era sócio correspondente,
acerca da vida e prisão de Bento de Moura Portugal (1702-1766) no Forte da Junqueira, onde
acabou por falecer, acusado de conspiração. Contém, em apêndice, os autos de perguntas feitas
a Bento de Moura durante o processo de que foi alvo. No canto superior da capilha original, o
seguinte despacho: “Imprima-se por conta da Academia. Acad.ª R. das Sciencias, 21 de Março
1890. O Secre. G.al Latino Coelho”. Publicado nas Memórias da Academia Real das Sciencias.

Lisboa: Typographia da Academia, 1892. Nova Série, tomo VI, parte II, p. 1-23 (cota: ACL
12.84.13). Autógrafa assinada.

1357 - RIBEIRO, Vítor Maximiano

(1862-1930)

Privilégios dos estrangeiros em Portugal (Ingleses, alemães, flamengos e italianos) algumas noticias
documentais) / [por] Victor Ribeiro .- [S.l., 19--] .- 1 fl. de título num. a lápis + 111 fls. nums. a lápis + 1 fl.
de texto inum., a seguir ao fl. 3; 2º [321 x 218 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos de diferentes dimensões e tipos de papel.
Publicado na História e Memórias da Academia das Sciências de Lisboa. Nova Série. 2.ª
Classe. Sciências Morais e Políticas, e Bellas Letras. Lisboa: Imprensa Nacional, 1922. Tomo
XIV, p. 229-284. (cota: ACL 12.84.21). Cf. manuscrito n.º 285 da Série Azul. Autógrafo.

1358 - GUIMARÃES, António Roberto Pereira

(séc. XIX)

1 - Diagnoses de trois nouveaux poissons d’Angola / [por] A. R. Pereira Guimarães .- [S.l., 1884] .- 16 fls.
de texto nums. a tinta + 1 fl. de texto inum. + 2 fls. em branco inums.; 4º [265 x 219 mm].
2 - Lista dos peixes da Ilha da Madeira, Açores e das possessões portuguezas d’Africa, que existem no Museu
de Lisboa / [por] A. R. Pereira Guimarães .- [S.l., s.d.] .− 19 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco
inum.; 4º [265 x 219 mm].
CADERNOS [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado, uns soltos outros cosidos com linha.
O primeiro trabalho, em francês, foi publicado pela Academia no Jornal de Sciencias
Mathematicas, Physicas e Naturaes, tomo X (1885), p. 1-10 + 2 estampas (cota: ACL 12.87.1).
Não assinado. O segundo trabalho, em português, foi publicado pela Academia no mesmo
tomo, nas p. 11-28. No tomo IX (1884), p. 30-39, existe um suplemento a esta lista.

1359 - VEIGA, Sebastião Filipes Martins Estácio da

(1828-1891)

A Tabula de Bronze de Aljustrel / [por Sebastião Filipes Martins Estácio da Veiga] .- [S.l., 1786] .- 43 fls.
de texto nums. a tinta e a lápis, com saltos de numeração + 5 fls. de texto nums. a tinta; 2º [330 x 221 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos. O título referido figura no verso do último fl.
Refere-se à descoberta de uma tábula de bronze com inscrições, extraída de uma mina em
Aljustrel. Publicado nas Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Classe de
Sciencias Moraes, Politicas e Bellas-Lettras. Lisboa: Typografia da Academia, 1879. Nova série,
Tomo V, Parte II (cota: ACL 12.84.12). Autógrafo não assinado.

1360 - SILVA, António Joaquim Ferreira da
Sur une réaction caractéristique de la cocaïne / [por] A. J. Ferreira da Silva .- [S.l., s.d.] .- 4 fls. de texto
nums. a tinta; 2º [325 x 221mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.

Publicado pela Academia no Jornal de Sciencias mathematicas, physicas e naturaes, série II,
tomo II (1892), p. 74-76 (cota: ACL 12.87.2). Em francês. Autógrafo não assinado.

1361 - GIRARD, Alberto Artur Alexandre de
Note sur le Coeliaxis Layardi / [por] Alberto Alexandre Girard .- Section Zoologique du Museum de
Lisbonne, 2-12-1892 .- 3 fls. de texto inums. + 1 fl. em branco inum.; 2º [318 x 223 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
No canto superior esquerdo do primeiro fl.: “Pode imprimir-se por estar completo”. Publicado
pela Academia no Jornal de sciencias mathematicas, physicas e naturaes, série II, tomo II
(1892), p. 245-247 (cota: ACL 12.87.2). Em francês. Autógrafo não assinado.

1362 - CARNAXIDE, Visconde de
A comedia juridica. Scenas de fraudes das leis e casos jocosos da vida forense / [por] Visconde de Carnaxide
.- Lisboa, 29-06-1914 .- 46 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum. + 10 linguados de texto nums.
a lápis; 2º [323 x 226 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel azul pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1915. Vol. VIII, p. 282-324 (cota: ACL 12.86.13). Autógrafo assinado.

1363 - FERNANDES, Manuel Bernardo Lopes
Memoria sobre as moedas portuguezas / [por] Manoel Bernardo Lopes Fernandes .- [S.l., 18--] .- 1 fl. de
título inum. e de menores dimensões + 148 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 296 + 1 fl. em
branco inum. + 7 fls. de texto e índice nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [321 x 215 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos e cosidos com linha.
Uma versão mais completa deste trabalho foi publicada com o título Memoria das moedas
correntes em Portugal, desde o tempo dos romanos, até o anno de 1856, nas Memórias da
Acadeia Real das Sciencias de Lisboa. Classe de Sciencias Moraes, Politicas e Bellas Letras.
Lisboa: Na Typografia da Academia, 1857. Nova série, tomo II, parte I, p. 1-363 (cota: ACL
12.84.9; separata: ACL 12.76.25). Autógrafa não assinada.

1364 - BRITO, José Joaquim Gomes de
Alexandre Herculano. Poeta Cristão e liberal. Memoria biografico-literaria oferecida à 2ª Classe da Academia
das Sciencias de Lisboa por occasião da eleição de seu autor para socio correspondente da mesma Academia /
[por] José Joaq.m Gomes de Brito .- Lisboa, 1915 .- 1 fl. de título inum. + 30 fls. de texto nums. a lápis; 2º
[317 x 215 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado cosidos com cordel.
Memória apresentada na sessão da Academia de 15-07-1915. Publicada no Boletim da Segunda
Classe. Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 1916. Vol. IX, p. 495-520 (cota: ACL 12.
86.14). Autógrafa assinada.

1365 - VIANA, J. de Melo
A ophthalmia sympathica (Estudo clinico e therapeutico) / [por J. de Melo Viana] .- [S.l.], 1891 .- 1 fl. de
rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 34 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso + 1 fl.
em branco inum. + 13 fls. de bibliografia nums. a tinta, frente e verso + 1 fl. em branco inum.; 2º [332 x 206
mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel onde figura o nome do autor. Fls. de papel pautado.
Memória não assinada apresentada à Academia Real das Ciências de Lisboa, em 1891, para
concurso ao prémio Alvarenga no ano de 1891. Premiada em 1892, foi publicada pela Academia
nesta data (cota: ACL 12.83.11/1).

1366 - ARANHA, Pedro Wenceslau de Brito

(1833-1914)

Gabriel Pereira. Notas biographicas e bibliographicas / [por Pedro Wenceslau de Brito Aranha] .- [S.l., 19--]
.- 19 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, faltando o fl. n.º 14 ou havendo um erro de numeração + 8 fls. com
17 linguados neles colados, nums. a tinta; 2º [326 x 226 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel onde figura o nome do autor. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel.
Contém uma carta de José Joaquim Gomes de Brito, de Janeiro de 1912, para Brito Aranha.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1913. Vol. VI, p. 12-37 (cota: ACL 12.8611).

1367 - PORTUGAL, João da Cunha Neves e Carvalho

(1784-1856)

[Proposta para a impressão do antigo cancioneiro do extinto Colégio dos Nobres] / [por João da Cunha Neves
e Carvalho Portugal] .- [S.l., 18--] .- 2 fls. de texto inums.; 2º [317 x 215 mm].
MAÇO [Original?]. Capilha de papel onde figuram o título e o nome do autor. Fls. soltos.
Publicado nas Actas das Sessões da Academia Real das Sciencias. Lisboa: Na Typografia da
mesma Academia, 1849. Tomo I, p. 48-54 (cota: ACL 12.86.1).

1368 - MACEDO, Joaquim José da Costa de

(1799-1867)

Sobre o ponto d’onde se espalharão pela Asia as doutrinas religiosas do Paganismo / [por Joaquim José da
Costa de Macedo] .- [S.l., 18--] .- 10 fls. de texto nums. a lápis; 2º [311 x 218 mm].
FÓLIOS [Original]. Capilha de papel onde figura o nome do autor. Fls. soltos.
Publicado nas Actas das Sessões da Academia Real das Sciencias. Lisboa: Na Typografia da
mesma Academia, 1849. Tomo I, p. 124-138 (cota: ACL 12.86.1). Autógrafo não assinado.

1369 - MACEDO, Joaquim José da Costa de

(1799-1867)

Sobre o estado da navegação dos Arabes nos tempos proximos ao Islamismo e nos q[ue] depois se lhe
seguirão; e algumas considerações sobre invasão dos Arabes na Hespanha / [por Joaquim José da Costa de
Macedo] .- [S.l., 18--] .- 11 fls. de texto nums. a lápis; 2º [310 x 204 mm].
FÓLIOS [Original]. Capilha de papel onde figura o nome do autor. Fls. soltos, embora alguns estejam
cosidos com linha.
Publicado nas Actas das Sessões da Academia. Lisboa: Na Typografia da mesma Academia,
1849. Tomo I, p. 54-75 (cota: ACL 12.86.1). Autógrafo não assinado.

1370 - CASTELO-BRANCO, José Barbosa Canaes de Figueiredo
Inscripção da Fortaleza da Cidade do Ceará / [por] Jose Barbosa Canaes de Fig.do Castello Branco .- Lisboa,
1-08-1849 .- 1 fl. de texto inum.; 2º [307 x 216 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Publicado nas Actas das Sessões da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na
Typografia da mesma Academia, 1849. Tomo I, p. 291-295 (cota: ACL 12.86.1). Autógrafo
assinado.

1371 - VASCONCELOS, Carolina Wilhelme Michaëlis de

(1851-1925)

Novos Estudos sobre Sá de Miranda / [por] Carolina Michaëlis de Vasconcellos .- [Porto], Janeiro a Maio de
1911 .- 1 fl. de rosto inum. + 166 fls. de texto nums. a lápis azul no verso + 7 fls. de índice nums. a lápis + 1
fl. de índice inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [272 x 208 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel quadriculado.
Trabalho baseado num códice inédito encontrado por Delfim Guimarães na Biblioteca
Nacional. Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da
Universidade, 1912. Vol. V, p. 9-230 (cota: ACL 12.86.10). Autógrafo não assinado.

1372 - BAIÃO, António Eduardo Simões

(1878-1961)

O mathematico Pedro Nunes e sua familia à luz de documentos ineditos / [por] Antonio Baião .- [S.l., 19141915] .- 71 linguados de texto, estando alguns colados em folhas de papel almaço; 2º [325 x 225 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de diversas dimensões de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências de
Lisboa, 1916. Vol. IX, p. 82-121 (cota: ACL 12.86.14; separata: ACL Reservados 37.1/19).
Autógrafo assinado.

1373 - VASCONCELOS, Carolina Wilhelme Michaëlis de

(1851-1925)

O Tesouro do Luso / [por] Carolina Michaëlis de Vasconcellos .- Aguas Santas da Maia, Outubro de 1911 .5 fls. de texto nums. a lápis vermelho no verso; 4º [272 x 209 mm].
FÓLIOS [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel quadriculado.

Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911.
Vol. IV, p. 469-477 (cota: ACL 12.86.9). Autógrafo assinado.

1374 - RIBEIRO, Vítor Maximiano

(1862-1930)

As lotarias da Misericordia e a Academia das Sciencias / [por] Victor Ribeiro .- [S.l., 19--] .- 39 fls. de texto
nums. a lápis de 1 a 37; 4º [275 x 222 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Vol. VII, p. 276-305 (cota: ACL 12.86.12). Autógrafo assinado.

1375 - RIBEIRO, Victor Maximiano

(1862-1930)

O paleografo João da Cunha Taborda. A primeira exposição industrial em Oeiras, em 1776. Noticias
adicionais / [por] Victor Ribeiro .- [S.l., 19--] .- 12 fls. de texto nums. a tinta; 4º [276 x 217 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Vol. VII, p. 95-103 (cota: ACL: 12.86.12). Autógrafo assinado.

1376 - BAIÃO, António Eduardo Simões

(1878-1961)

Os meus pareceres a respeito das reproduções da carta de D. Afonso IV / [por] Antonio Baião .- [S.l., s.d.] .10 linguados de texto nums. a tinta; 2º [305 x 137 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1918. Vol. XI, p. 71-76 (cota: ACL: 12.86.16). Autógrafo assinado.

1377 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Nota acerca do idilio de Theocrito denominado - Os Ceifeiros - (Idilio X) / [por] Francisco Maria Esteves
Pereira .- Lisboa, 22-05-1913 .- 10 fls. de texto nums. a lápis; 2º [298 x 198 mm].
FÓLIOS [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Vol. VII, p. 197-203 (cota: ACL 12.86.12). Autógrafo assinado.

1378 - GUIMARÃES, Rodolfo Ferreira Dias

(1866-1918)

Um trecho do livro “Sefer Mangjan Gannim” de Joseph del Medigo / [por] Rodolfo Guimarães .- Lisboa, 2002-1916 .- 3 fls. de texto nums. a tinta; 4º [211 x 141 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.

Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1917. Vol. X, p. 247-248 (cota: ACL 12.86.15). Autógrafo assinado.

1379 - TRECHOS DE LITERATURA ALEMÃ COM A TRADUÇÃO EM PORTUGUÊS
[Trechos de literatura alemã com a tradução em português] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 8 fls. de texto nums a tinta;
4º [210 x 156 mm].
MAÇO [Originais?] Capilha de papel onde figura o título indicado. Fls. soltos.

1380 - KOCK, Paul de
Uma Doidivanas. 1º vol. / [por] Paul de Kock; [traduzido por] Augusto de Lacerda .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de
título inum. + 266 fls. de texto nums. a tinta + 33 fls. de texto nums. a tinta; 4º [220 x 164 mm].
MAÇO [Tradução original]. Capilha de papel. Fls. soltos.

1381 - KOCK, Paul de
Casa d’Orates / [por] Paulo de Kock; [traduzido por] Augusto de Lacerda .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de rosto inum.
+ 210 fls. de texto nums. a tinta; 4º [229 x 174 mm].
MAÇO [Tradução original]. Capilha de papel. Fls. soltos.

1382 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Originais diversos fragmentados] / [por] José Maria Latino Coelho .- [S.l., s.d.] .- 302 fls. de texto; 4º [225
x 175 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Conjunto de apontamentos, cartas, etc., alguns assinados. Autógrafos.

1383 - MACHADO, Virgílio César da Silveira

(1859-1927)

[Correspondência para o Dr. Virgílio Machado] / [por] João Benjamim Pinto; Thomaz de Mello Breyner;
Conde de Figueiró; Marquez de Lavradio .- Lisboa, 1897-1920 .- 12 documentos nums. a lápis; 8º [210 x
135 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas e bilhetes, autógrafos e assinados, acerca da família real.

1384 - MACHADO, Virgílio César da Silveira

(1859-1927)

[Correspondência para o Dr. Virgílio Machado] / [por] A[ntónio] J[oaquim] Ferreira da Silva; Julio Cardoso;
F[rancisco] Gomes Teixeira; Alberto de Aguiar .- Porto, 1908-1919 .- 28 documentos nums. a lápis; 8º [210
x 135 mm].

MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Cartas e bilhetes, autógrafos e assinados, acerca de diversos assuntos.

1385 - TORRES, Manuel Agostinho Madeira

(1771-1836)

Arceprestado de Torres Vedras. Mappa Geral de Todos os Fructos, que pertencerão ao Terço da Contribuição
de Guerra na Conformidade da Portaria de 10 de Abril de 1811, reduzidos pelos Preços Medios da Camara: e
de cada huma das Igrejas em particular / [por Manuel Agostinho Madeira Torres] .- [S.l., 1835] .- 2 fls. de
texto inums.; in fl. [388 x 239 mm].
MAPA [Original]. Capilha de papel.
Mapa não assinado relativo à colheita do ano de 1812, no verso do qual se encontra o seguinte
despacho: “Este Mappa veio ja depois com uma carta do A. de 28 de Junho 1835, p.ª se inserir
na Obra em lugar do outro á cerca das produções de q se cobrão Dizimos, ou adiante delle,
como convier. M[...]”.
Embora não esteja indicado, a obra referida no despacho deve ser a Descripção Historica e
Economica da Villa e Termo de Torres Vedras, de Manuel Agostinho Madeira Torres,
publicada na Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na
Typografia da mesma Academia, 1835, Tomo XI, Parte II, p. 231-312 (cota: ACL 12.84.11).
Esta obra é a continuação da que havia sido publicada com o mesmo título, em 1819, na parte I
do Tomo VI da Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, p. 13-138
(cota: ACL 12.84.6; separata: ACL Reservado 14.8).

1386 - NEVES, José Acúrsio das

(1766-1834)

Elogio funebre do Marquez de la Romana, D. Pedro Coro de Sureda / [por] Joze Accursio das Neves .Lisboa, 23-02-1811 .- 10 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 4º [229 x 170 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
“Recitado na assemblea ordinaria da Academia Real das Sciencias de Lisboa de 23 de
fevereiro de 1811”. Impresso pela Academia Real das Ciências de Lisboa, em Lisboa, no ano
de 1811, com 35 p. que incluem uma Traducção na Lingua Castelhana, feita por hum
Hespanhol, e acompanhada de notas [...] (cota: ACL 12.92.3/13). Autógrafo não assinado.
1387 - WELLESLEY, SE A TUA PÁTRIA TE GUARDA COROA IMORTAL, TU TENS
UM TRONO DE AMOR NO SEIO DE PORTUGAL
Wellesley, se a tua patria te guarda corôa immortal; tu tens hum throno d’amor no seio de Portugal / [S.a.] .[S.l., s.d.] .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 4º [222 x 169 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel.
Poesia composta por sete quadras. Não assinado.

1388 - FORJAZ, Frei Joaquim
Memoria sôbre algũas Décadas ineditas de Couto / [por] Fr. Joaquim Forjás .- Lisboa, 26-01-1783 .- 7 fls.
de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 8º [196 x 148 mm].

CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos com vestígios de já terem estado encadernados.
No final, além da assinatura do autor, encontra-se também a de José Correia da Serra.
Autógrafo assinado. Impresso nas Memorias de Litteratura Portugueza. Lisboa: Academia
Real das Sciencias de Lisboa, 1792, Tomo I, p. 339-343 (cota: ACL 12.88.2/1).

1389 - À RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL
Á Restauração de Portugal / [S.a.] .- [S.l., 1808] .- 5 fls. de texto nums. a tinta; 4º [224 x 173 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel.
Conjunto de doze sonetos, sendo dois deles dedicados à Grã-Bretanha, impressos e datados de
Lisboa, 19-08-1808 e 23-08-1808. Não assinado.

1390 - SANTOS, António Ribeiro dos

(1745-1818)

Poezias / [por] D.or Antonio Ribeiro dos Santos .- [S.l., s.d.] .- 6 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto
+ 2 fls. em branco inums.; 4º [217 x 172 mm].
CADERNO [Cópia?] . Capilha de papel.
Poesia dedicada a Monsenhor Ferreira Gordo, relativa à actuação dos generais Beresford e
Wellesley durante as campanhas peninsulares. Não assinado.

1391 - BLÜCHER, Gebhardt-Leberecht de

(1742-1819)

Declaração do General Blucher aos habitantes de Nanci / [por] General Blucher .- [S.l.], 20-01-1814 .- 1 fl.
de texto inum.; 4º [226 x 170 mm].
FÓLIO [Cópia]. Capilha de papel.
Declaração publicada no Ambigu de Fevereiro de 1814, n.º 392, p. 515 e, seguidamente, em
tradução portuguesa publicada no Telegrapho, suplemento ao n.º 18, de 1-03-1814 e na Gazeta
de Lisboa, n.º 53, de 3-03-1814.

1392 - BATALHA DO VIMEIRO
[Batalha do Vimeiro] / [S.a.] .- [S.l., 1810]. - 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [239 x
185 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Trabalho apresentado em 30-06-1810 a um concurso da Academia das Ciências de Lisboa, de
acordo com o despacho que se encontra no primeiro fl., assinado por Müller. No primeiro
parágrafo pode ler-se: “No lugar, e Campo da Batalha do Vimeiro se edificará hua Villa, a qual
em testemunho da gratidão Portugueza por excellencia se chamará = A Gran Bretanha = cuius
habitantes para eterna lembrança dos Beneficios recebidos, representando a Nação Portugueza,
sempre serão da Protecção Ingleza”. Autógrafo não assinado.

1393 - GORDO, Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

1 - Memoria sobre os Judeos em Portugal / [por] Joaquim Jose Ferreira Gordo .- [S.l., 1790?] .- 10 fls. de
texto nums. a lápis azul; 4º [218 x 161 mm].
2 - Memoria sobre a influencia do Concilio Tridentino na Legislação Portugueza / [coligidas e relatadas por]
Joaquim Jose Ferreira Gordo .- [S.l., 1790?] .- 73 fls. de texto nums. a lápis azul, de 11 a 83 + 2 fls. em
branco inums.; 4º [218 x 161 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Publicados na Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na
Typographia da mesma Academia, 1823. Tomo VIII, parte II, p. 1-35 (cota: ACL 12.84.8).
Autógrafos não assinados.

1394 - SANTOS, António Ribeiro dos

(1745-1818)

Poesias Ineditas de Elpino Duriense / [por] Doutor Antonio Ribeiro dos Santos .- [S.l.], 1813 .- 1 fl. de rosto
inum. + 197 p. de texto nums. a tinta + 3 fls. em branco inums. + 15 fls. de texto nums. a lápis azul; 4º [220 x
160 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Oferecido pelo Autor a Monsenhor Ferreira Gordo, de acordo com nota do próprio na folha de
rosto. Autógrafo não assinado.

1395 - SOUSA, Fr. João de

(1734-1812)

Fabulæ Lokmani sapientis, et quodam Sentitiæ Arabicæ / [tradução de Fr. João de Sousa] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl.
em branco + 31 fls. de texto nums. a lápis azul + 1 fl. em branco inum.; 4º [207 x 160 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel de fantasia.
Texto em duas colunas, uma com o texto em árabe e a outra em latim. Autógrafo não assinado.
Cf. manuscritos n.º 838 e 839 da Séria Vermelha.

1396 - ALMEIDA, Nicolau Tolentino de

(1740-1811)

Obras de Nicoláo Tolentino / [por] Nicoláo Tolentino .- [S.l., 10-03-1793?] .- 71 fls. de texto nums. a lápis
azul + 2 fls. em branco inums.; 4º [213 x 152 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. cosidos à maneira dos processos judiciais.
No fólio 63 encontram-se dois sonetos da mão de Monsenhor Ferreira Gordo. Cf. manuscrito nº
423 da Série Azul.

1397 - POR QUE MODOS Ó LÍSIA, A DURA MORTE...
Por que modos, ó Lysia, a dura morte / [S.a.] .- [S.l.], Junho de 1809 .- 1 fl. de texto inum.; 4º [234 x 175
mm].

FÓLIO [Cópia?]. Capilha de papel.
Soneto acerca da época das invasões francesas.

1398 - PRELIMINAR HISTÓRICO. A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA ANUNCIADO EM 12 DE
MARÇO DE 1810 PELA REAL ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
Preliminar Historico. A Resolução do Problema annunciado em 12 de Março de 1810 pela Real Academia
das Sciencias de Lisboa seguido do Panegyrico Gratulatorio a Jorge 3.º / [S.a.] .- [S.l., 18--] .- 2 fls. de texto
inums. + 38 p. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [218 x 159 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel.

1399 - RECREIO, Francisco

(1800-1857)

Supplemento aos Vestigios da Lingoa Arabica em Portugal / [por] Francisco Recreio .- [Lisboa, 1841] .- 47
fls. de texto nums. a lápis azul + 1 fl. em branco inum.; 4º [213 x 154 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Suplemento à obra de Fr. João de Sousa, Vestigios da Lingua Arabica em Portugal, ou Lexicon
Etymologico das Palavras, e Nomes Portuguezes, que tem Origem Arabica, composto por
ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Officina da Academia Real das
Sciencias, 1789 (cota: ACL 12.96.3). No primeiro fl. consta o seguinte despacho: “Guarde-se
na Secretaria. Lx.ª 5 de Maio de 1841. Macedo”. Autógrafo não assinado, constando o nome do
autor apenas no rosto. O autor foi sócio e bibliotecário da Academia Real das Ciências de
Lisboa.

1400 - BETENCOURT, João Cardoso de
[Catalogo dos Manuscriptos da Real Bibliotheca da Ajuda referentes á Guerra da Peninsula. Apêndices B, C,
D e E] / [por João Cardoso de Betencourt] .- [S.l., s.d.] - 34 fls. de texto nums. a lápis; 8º [158 x 200 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Apêndices publicados nas p. 66-74 do Catalogo dos Manuscriptos da Real Bibliotheca da
Ajuda referentes á Guerra da Peninsula. Lisboa: Typographia da Academia das Sciencias,
1910 (cota: ACL 12. 93.33). Autógrafo não assinado.
1401 - SOUSA, Fr. João de

(1734?-1812)

Inscripção da peça de Diu / [por] F.r João de Sousa .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de texto inum.; 4º [213 x 153 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Texto em árabe e em português. Autógrafo não assinado.

1402 - SOUSA, Fr. João de

(1734?-1812)

Explicação das Medalhas Arabicas / [por] Fr. João de Sousa .- [S.l.], 1782 .- 26 fls. de texto nums. a lápis
azul; 4º [218 x 173 mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel de fantasia. O nome do autor figura a lápis no primeiro fl.
Autógrafo não assinado.

1403 - SOUSA, Fr. João de

(1734-1812)

Doctrina Christã em Arabe, e Portuguez, para por ella poder-se ensinar a qualquer Mouro que queira abraçar
a nossa S.ta Religião, e baptizar-se / [por] Fr. João de Souza .- [S.l., s.d.] .- 15 fls. de texto nums. a tinta + 2
fls. em branco inums.; 4º [212 x 154 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Texto a duas colunas, uma em árabe e outra em português. Autógrafo não assinado. (Cf. ms.
1019 da Série Azul).

1404 - FURTADO, Francisco Xavier de Mendonça

(1700-1769)

Instrucção Politica ao Serenissimo Princepe D. Pedro Nosso Senhor / [por Francisco Xavier de Mendonça
Furtado] .- [S.l., séc. XVIII] .- 38 fls. de texto nums. a lápis azul; 4º [218 x 159 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel onde figura o nome do autor.

1405 - SÁ, Manuel José Maria da Costa e

(1791-1843)

[Elogio Histórico de Alexandre António das Neves Portugal] / [por Manuel José Maria da Costa e Sá] .[S.l., 18--] .- 20 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum; 4º [214 x 150 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Discurso recitado na Assembleia Pública da Academia Real das Ciências de Lisboa de 1-071824, publicado na Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa:
Na Typografia da mesma Academia, 1844, Segunda série, tomo I, parte II, p. XXIX-XL (cota:
ACL 12.85.13). O texto impresso foi também inserido numa Collecção de elogios historicos
existente na biblioteca da Academia (cota: 12.76.34). Autógrafo não assinado.

1406 - SOUSA, Fr. João de

(1734?-1812)

Adagios / [por Fr. João de Sousa] .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. de texto inums; 4º [212 x 165 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o nome do autor em letra posterior.
Texto em duas colunas, em árabe, intercalado com a tradução em português. Autógrafo não
assinado.

1407 - S. BOAVENTURA, Fr. Fortunato de

Memoria sobre a vida e escritos de Diogo Lobo Rebello, nosso Portuguez, famoso Theologo, e Politico do
seculo 15, ommittido na Bibliotheca Lusitana do Abbade Barbosa / [por] Fr. Fortunato de S. Boaventura .[S.l., s.d.] .- 12 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 4º [227 x 190 mm].
CADERNO [Original?]. Fls. cosidos com fitas de cetim.
Não assinado.

1408 - NEVES, Álvaro

(1883-1948)

Eugenio do Canto. Noticia bio-bibliografica / [por] Alvaro Neves .- Lisboa, Março 1916 .- 1 fl. de rosto
inum. + 58 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum;4º [226 x 172 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos com agrafos.
Publicado no Boletim Bibliografico da Academia das Sciencias de Lisboa. [Lisboa: Academia
das Ciências de Lisboa, 1916], p. 1-24 (cota: ACL 12.91.17). Autógrafo assinado.

1409 - MENDONÇA, Henrique Lopes de

(1856-1931)

[Introdução do VI.º volume das “Cartas de Afonso de Albuquerque”] / [por] H. L. M. .- [S.l., s.d.] .- 18 fls.
de texto nums. a tinta; 4º [227 x 173 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. agrafados.
O texto deste manuscrito corresponde à introdução do vol. VI das Cartas de Afonso de
Albuquerque. Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 1915 (cota: ACL 12.75.6).
Autógrafo assinado.

1410 - CARVALHO, José Pinto Rebelo de

(1792-1871?)

Ode Pindarica ao Ill.mo e Ex.mo Sr. Marechal General Lord Conde de Wellington, e do Vimeiro, Marquez de
Torres Vedras, e Duque de Cidade Rodrigo / [por] Jozé Pinto Rebello de Carvalho .- [S.l., 18--] .- 5 fls. de
texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 8º [151 x 105 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. cosidos com fitas.
Autógrafo não assinado.

1411 - CARVALHO, José Pinto Rebelo de

(1792-1871?)

Ode á honroza morte do Ill.mo Coronel Schill / [por] Josepho Pinto Rebello de Carvalho .- [S.l., 18--] .- 7 fls.
de texto nums. a lápis azul, incluindo o rosto; 8º [153 x 107 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Autógrafo não assinado.

1412 - CARVALHO, José Pinto Rebelo de

(1792-1871?)

Ode ao Tenente d’Artilharia Vieira, Morto na invazão d’Amarante / [por] Jozé Pinto Rebelo de Carvalho .[S.l., 18--] .- 6 fls. de texto nums. a lápis azul; 8º [155 x 106 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Autógrafo assinado.
(1792-1871?)

1413 - CARVALHO, José Pinto Rebelo de

Ode ao Ex.mo Lord Wellington / [por] Joze Pinto Rebello de Carvalho .- [S.l., 18--] .- 7 fls. de texto nums. a
lápis azul; 8º [156 x 105 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Autógrafo assinado.

1414 - PADRE NOSSO OFERECIDO AO NOSSO MONARCHA PRÍNCIPE REGENTE NOSSO
SENHOR
Padre nosso offerecido ao nosso Monarcha Princepe Regente N. S.r / [S.a.] .- [S.l., 18--] .- 3 fls. de texto
nums. a lápis azul + 1 fl. em branco inum.; 8º [155 x 107 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel.

1415 - FERREIRA, Simão Rodrigues

(?-1883)

Memorias Cyclopenses e Celticas no Concelho de Penafiel / [por] Simão Rodrigues Ferreira .- Penafiel, 603-1876 .- 10 fls. de texto nums. a lápis + 6 desenhos nums. a lápis, a romano + 2 fls. em branco inums.; 2º
[270 x 214 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Memória oferecida à Academia Real das Ciências de Lisboa. Autógrafo assinado.

1416 - FERREIRA, Simão Rodrigues

(?-1883)

Memoria Historica sobre os Enterramentos, e a ustão nos diferentes povos, e neste reino / [por] Simão
Rodrigues Ferreira .- Penafiel, 5-02-1876 .- 1 fl. de título num. a lápis azul, a romano + 15 fls. de texto
nums. a tinta, sendo o último num. a lápis azul; 2º [270 x 211 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Memória oferecida à Academia Real das Ciências de Lisboa. Autógrafo assinado.
1417 - RESENDE, Marquês de (1790-1875)
[Cartas enviadas de Paris e Londres ao Marquês de Resende] / [por] Marquez de S[anto] Amaro .- Pariz,
Londres, 23-04-1830 a 19-04-1831 .- 6 cartas nums. a lápis azul, num total de 12 fls.; 2º [256 x 203 mm].
CADERNO [Originais]. Capilha de papel.

Autógrafas assinadas.

1418 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Minutas de cartas para o Marquês de Queluz] / [por] Marquez de Rezende .- Vienna, Junho-Novembro de
1827 .- 17 documentos nums. a lápis azul, num total de 28 fls. de texto; in fl. [408 x 250 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Cf. manuscrito nº 1100 da Série Azul. Autógrafas assinadas.

1419 - GONZALEZ, Mariano Carreras y
El movimiento contemporáneo de las doctrinas y las prácticas económico-estadísticas en España / [por]
Mariano Carreras y Gonzalez .- [S.l.], Dezembro de 1882 .- 26 fls. de texto nums. a lápis; 2º [270 x 212
mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Em castelhano. Assinado. Autógrafo?

1420 - CALADO, Joaquim dos Santos
Loucura e Crime. Drama Original Portuguez em Quatro Actos. (Estudo moral e medico-legal) / [por] Joaquim
dos Santos Callado .- [S.l.], 1888 .- 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto inums. + 81 fls. de texto nums. a
tinta vermelha, frente e verso, de 1 a 162 + 2 fls. em branco inums.; 2º [277 x 213 mm].
CADERNO [Cópia do autor]. Fls. cosidos com fitas de cetim.
Depositada na Academia Real das Ciências para o concurso de 1889, prémio instituído por D.
Luís I, nos termos do regulamento de 12-05-1889 e do edital publicado no Diário de Governo
de 7-01-1889. Autógrafo assinado.

1421 - CALADO, Joaquim dos Santos
Loucura e Crime. Drama Original Portuguez em Quatro Actos. (Estudo medico-legal e moral) / [por] Joaquim
dos Santos Callado .- [S.l.], 1888 .- 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto inums. + 81 fls. de texto nums. a
tinta vermelha, frente e verso, de 1 a 162 + 3 fls. em branco inums.; 2º [275 x 213 mm].
CADERNO [Cópia do autor]. Fls. cosidos com fitas de cetim.
Cópia autógrafa e assinada.

1422 - GOMENSORO, Ataliba de
Conjunctivite granulosa / [por] D.r Ataliba de Gomensoro .- Rio de Janeiro, 1876 .- 1 fl. de rosto num. a
lápis, a romano + 42 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [277 x 217 mm].
CADERNO [Original]. Fls. cosidos com cordel.

Autógrafo assinado.

1423 - APONTAMENTOS DE PATOLOGIA
Apontamentos de Pathologia / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título num. a lápis, a romano + 7 fls. de texto
nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 13; 2º [261 x 205 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel.
Trabalho incompleto.

1424 - PRESTAGE, Edgar

(1869-1951)

Os retratos do D.r Antonio de Sousa de Macedo / [por] Edgar Prestage .- [S.l., s.d.] .- 4 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [263 x 206 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos por agrafo.
Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa no Boletim da Segunda Classe. Coimbra:
Imprensa da Universidade, 1918, Volume XI, p. 102-104 (cota: ACL 12.86.16). Autógrafo
assinado.

1425 - MACHADO, Virgílio César da Silveira

(1859-1927)

[Apontamentos para a História da Ciência] / [por Virgílio Machado] .- [S.l., s.d.] .- 102 fls. de texto nums. a
lápis azul; 4º [240 x 175 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos. O título e o nome do autor figuram apenas na capilha.
Contém alguns fls. dactilografados.
Autógrafo não assinado.

1426 - LA SALLE, Antoine de
Consolações dirigidas a Catharina de Neufville, Senhora de Fresne / [por] Antoine de La Salle; [tradução de
Carlos Roma du Bocage] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 132 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em
branco inum.; 8º [220 x 160 mm].
MAÇO [Tradução original]. Meios fls. de papel pautado presos com fita de cetim.
Obra editada pela Academia das Ciências de Lisboa em 1933, com prefácio de David Lopes
(cota: ACL 12.15.65 e Caixa Grande 67/10).Vide manuscrito da Série Azul nº 1994, maço V/4
(Notícia acerca de Antoine de la Salle e Catharine de Neufville).

1427 - BALDY, José Maria; PALMEIRIM, Augusto Xavier; BORGES, Domingos Pinheiro
Relatorio sobre a defeza de Lisboa em 1868 pela Com.ao dos Generaes / [por] Joze M.ª Baldy; Augusto
Xavier Palmeirim; Domingos Pinheiro Borges .- Sala da Com.ão, 30-09-1868 .- 1 fl. de rosto inum. + 1 fl.

em branco inum. + 43 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 83 + 2 fls. em branco inums.; 4º [222 x
168 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Relatório elaborado pela comissão nomeada por decreto de 1-09-1866. Assinado.

1428 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

Memorandum das minhas leituras / [por] Visconde de Santarem .- Pares, 1835-1836; [cópia não datada] .33 fls. de texto nums. a lápis; 12º [161 x 220 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães
Sepúlveda.
De acordo com a anotação que figura na capilha, trata-se de parte dos memorandos do
Visconde de Santarém que se conservam na Biblioteca de Évora.

1429 - MACHADO, Virgílio

(1859-1927)

[Cartas de vários médicos para o Dr. Virgílio Machado] / [por] José Curry de Cabral; Lopo de Carvalho;
Thomaz de Mello Breyner; Georges Ronneaux; Francisco Gentil; Gama Pinto; José Augusto Fernandes;
Manuel Antonio Moreira Jr.; Bello Moraes [et al.] .- Guarda, Paris, Madrid, 1890-1920 .- 21 documentos
nums. a lápis azul; 4º [216 x 137 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel. O título indicado
figura na lombada, em letra posterior.
Autógrafos assinados. Algumas cartas têm assinatura ilegível.

1430 - OBRAS DE JOSÉ CORREIA DA SERRA
Obras de José Correia da Serra / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de texto; 8º [198 x 123 mm].
FÓLIO [Cópia?]. Fl. colado numa capilha de papel.

1431 - VILAS-BOAS, Fr. Manuel do Cenáculo

(1724-1814)

Discurso de Fr. M.el do Cenaculo. Na Abertura da Aula de Geografia novam.te erigida na cidade de Evora /
[por] D. Fr. Manoel do Cenaculo Vilas Boas .- [S.l., s.d.] .- 6 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco
inums.; 8º [213 x 154 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel em que figura um rótulo caligrafado. Oferta de Cristóvão Aires de
Magalhães Sepúlveda.

1432 - SOUSA, Fr. João de

(1734?-1812)

Memoria de duas Medalhas Bilingues, huma de ouro, outra de cobre / [por] Fr. João de Sousa .- [S.l., s.d.] .3 fls. de texto nums. a tinta, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 4º [218 x 172 mm].

CADERNO [Original]. Capilha de papel. Colados nos fls. encontram-se dois desenhos das medalhas.
Memória acerca de duas medalhas que haviam sido remetidas de Sevilha ao
Desembargador João Vidal, o qual terá pedido a Fr. João de Sousa para as decifrar.
Autógrafo assinado.

1433 - GONZALEZ DE LA CHICA, Juan de Dios
La idea de lo Bello y sus Conceptos Fundamentales / [por] D. Juan de Dios Gonzalez dela Chica .- Granada,
22-01-1871 .- 1 fl. de texto impresso inum. + 30 fls. de texto nums. a lápis; 4º [214 x 137 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel de lustro cor de laranja. Fls. de papel pautado.
Trabalho dedicado pelo autor, professor de veterinária e “subdelegado de Sanidad Interior
del Reino”, à Academia Real das Ciências de Lisboa. Autógrafo assinado.
(1799-1867)

1434 - PEREIRA, António Caetano

Juizo Critico sobre o Extracto da Historia da Dynastia dos Beni-Hafss por Abdallah Mohammed traduzido
por M. Alphonso Rousseau no Jornal Asiatico. Parte 1ª / [por] A. C. P. .- [S.l., 18--] .- 1 fl. de rosto num. a
lápis azul, a romano + 9 fls. de texto nums. a tinta e a lápis azul, frente e verso, de 1 a 17; 4º [214 x 160 mm]
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Primeira parte do juízo crítico ao extracto da História da Dinastia dos Beni-Hafss, cuja
tradução francesa havia sido publicada por M. Alphonso Rousseau no Jornal Asiatico de Paris,
Abril-Maio de 1849, 4ª Serie, Tomo 13, n.º 64.
Este juízo foi publicado nas Actas das Sessões da Academia Real das Sciencias de Lisboa.
Lisboa: Na typografia da mesma Academia, 1849, tomo I, p. 410-418, tendo a segunda parte
sido publicada no tomo II da mesma obra, p. 5-13 (cota: ACL 12.86.1). Autógrafo.

1435 - LOPES, Luís Rufino Chaves

(1889-19--)

Bibliographia artistica de D. Isabel de Portugal a Rainha Santa (Subsidios) / [por] Luís Chaves .- [S.l., 1916]
.- 60 linguados e meios linguados nums. a tinta e a lápis; 2º [270 x 109 mm].
MAÇO [Original]. Linguados e meios linguados soltos. O primeiro fl. ostenta o carimbo seguinte: “Os
originaes pertencem á Academia”.
Publicado no Boletim Bibliográfico da Academia das Sciencias de Lisboa. 1ª Série, vol. II,
fascículo I, p. 25-42 (cotas: ACL 12.91.16; separata: ACL Reservados 37.1/9). Autógrafo
assinado.

1436 - SÁ, Joaquim José da Costa e

(1740-1803)

Memoria sobre a Origem das Academias e sobre hum novo Commentario das Poesias de Camões, recitada na
Academia Real das Sciencias de Lisboa em a tarde do dia 18 de Julho do presente anno de 1781 / [por]
Joaquim José da Costa e Sá .- [Lisboa], 18-07-1781 .- 21 fls. de texto nums. a lápis azul + 1 fl. em branco
inum.; 4º [253 x 193 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel de fantasia.

Autógrafo.

1437 - SENA, Manuel Rodrigues Lucas de
O Condestavel do Mar para a inteligencia, e uzo dos Donos, e Capitaens dos Navios Armados em guerra; e
instrucçoens dos seus Condestaveis / [por] Manoel Rodrigues Lucas de Sena .- Lisboa, 1819 .- 1 fl. de texto
inum. + 1 fl. em branco inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis azul, a romano, frente e verso, incluindo o rosto
+ 44 fls. de texto nums. a tinta, incluindo, no final, dois mapas em estendido + 2 fls. em branco inums.; 4º
[255 x 193 mm].
BROCHADO [Original]. Capa de papel azul.
O autor era Cavaleiro da Ordem Militar de S. Bento de Aviz e Major Graduado da Brigada
Real da Marinha. No primeiro fl. consta a seguinte anotação a lápis: “Em 25 de 8br.º de 1820
Assentou-se que ficasse demorada esta obra ate o restabelecimento do S.r Matheus Valente do
Couto incumbido de fazer hum extracto della”. Autógrafo assinado.

1438 - MEMÓRIA SOBRE A AGRICULTURA
Memoria sobre a Agricultura / [S.a.] .- [S.l.], 1807 .- 75 fls. de texto nums. a lápis azul, incluindo o rosto + 2
fls. em branco inums.; 4º [233 x 182 mm].
CADERNO [Original]. Sem capa. Rosto caligrafado.
Memória apresentada a concurso para o prémio académico anunciado em 1805, subordinado ao
tema “Quais são as causas físicas, e morais da pouca cultura das terras em Portugal, e quais os
meios mais fáceis e eficazes para promover o adiantamento deste importantissimo ramo da
industria, e subsistencia nacional”. Publicado pela Academia nas Memórias Económicas
Inéditas (1780-1808). Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1987, p. 139-165.

1439 - TÁCITO

(55 d.C. – 120)

Annaes de Tacito. Tradução portuguesa / [por Tacito]; [tradução de] D. Joze do Loreto .- [S.l., s.d.] .- 39 fls.
de texto nums. a tinta e a lápis; 4º [245 x 194 mm].
CADERNO [Tradução original].Capilha de papel.
Ao alto do primeiro fl. o seguinte despacho: “Foi aprezentado na Sessão de 13 de Janr.º de
1813. S. F. M. Trigozo. Vice Secret.”.

1440 - D. PEDRO, Infante
Carta do Infante D. Pedro a seu Irmão El Rei D. Duarte sendo Principe / [por] Infante D. Pedro .- [S.l., s.d.]
.- 20 fls. de texto nums. a lápis azul + 1 fl. em branco inum.; 4º [229 x 183 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel.
No primeiro fl. tem a indicação de ter sido lido na sessão da Academia de 10-11-1824.

1441 - HERCULANO, Alexandre

(1810-1877)

Apontamentos de viagem / [por Alexandre Herculano]; [copiado por] José Manuel da Costa Basto .- [S.l.],
1853-1854; [cópia não datada] .- 1 fl. de texto inum. + 35 fls. de texto nums. a tinta + 4 fls. em branco
inums. + 1 fl. de título inum. + 13 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 4º [224 x 164 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Oferecido à Academia por Pedro de Azevedo, em 26-11-1914.
Publicado com o título Apontamentos de viagem de Herculano pelo país em 1853 e 1854, no
Arquivo Histórico Português. Lisboa, 1914, vol. IX, p. 402-432 (cota: ACL 2.21.1/9).

1442 - ALBUQUERQUE, Joaquim de Magalhães
[Carta relativa à Guerra Peninsular] / [por] Joaq.m de Mag.es Alb.e .- Acampam.to de Alboera, 25-06-1812 .2 fls. de texto inums.; 4º [216 x 156 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Oferecido à biblioteca da Academia por Manuel de Vasconcelos,
médico dos hospitais de Lisboa e assistente da Faculdade de Medicina.
Autógrafo assinado.

1443 - QUAL FOI A ÉPOCA CERTA DA INTRODUÇÂO DO DIREITO DAS DECRETAIS NESTE
REINO DE PORTUGAL
Qual foi a epocha certa da introdução do Direito das Decretaes neste Reino de Portugal: que mudanças
causou; e que influencias teve nos tempos posteriores sobre a Legislação Portuguesa / [S.a.] .- [S.l., 1812] .32 fls. de texto nums. a lápis azul; 4º [226 x 175 mm].
BROCHADO [Original]. Capa de papel.
Dissertação não assinada sobre o programa proposto pela Academia Real das Ciências em
1812. No primeiro fl. pode ler-se o seguinte: “P.ª ser distribuida à censura do Snr. Antonio
Ribr.º dos Santos”. “Foi julgada não merecer impressão. Lx.ª 21 de Outubro de 1812. MÜller”.

1444 - ALMEIDA, António de

(1767-1839)

Analize Critica sobre os fundamentos em que se estabelece a Legitimidade ou illegitimidade da Senhora D.
Thereza / [por] Antonio d’Almeida .- Penafiel, 14-09-1838 .- 39 fls. de texto nums. a lápis azul; 4º [216 x
155 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com tachas.
Despacho ao alto do primeiro fl.: “Guarde se no Archivo. Lisboa em 14 de Dezembro de 1839.
B.º Conde V. P. Macedo S. P.” Autógrafo assinado.

1445 - DÉCIMAS
1 - Por occazião de se tirar a Aguia que estava sobre a porta do Palacio da Inquizição, onde
habitava o Intendente Geral da Policia Mr. Lagarde / [S.a.] .- [S.l.], 1808 .- 1 p. de texto inum;
12º [169 x 110 mm].

2 - Em aluzão aos m.tos Editaes q[ue] aparecião em Lisboa / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 p. de texto inum; 12º [169
x 110 mm].
FÓLIO [Cópia]. Capilha de papel.

1446 - ROCHA, José Monteiro da

(1734-1819)

Additamentos á Regra de M. Fontaine para resolver por approximação os Problemas que se reduzem ás
Quadraturas / [por] Doutor Jose Monteiro da Rocha .- [S.l., 17--] .- 16 fls. de texto nums. a lápis azul + 1 fl.
inum. em estendido + 1 fl. em branco inum.; 4º [223 x 174 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Publicado nas Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da
Academia, 1797. Tomo I, p. 218-243 (cota: ACL 12.84.1). Cf. manuscrito 352(12) da Série
Azul. Autógrafo.

1447 - ROCHA, José Monteiro da

(1734-1819)

Additamentos á Regra de M. Fontaine para resolver por approximação os Problemas que se reduzem ás
Quadraturas / [por] Doutor Jose Monteiro da Rocha .- [S.l., 17--] .- 22 fls. de texto nums. a lápis azul + 1 fl.
inum. em estendido; 4º [218 x 171 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel.
Cópia do manuscrito anterior.

1448 - TRATADO DE EDUCAÇÃO GERAL PARA TODAS AS CLASSES DO ESTADO ATÉ AOS
DOZE ANOS
Tractado de Educação geral p.ª todas as classes do Estado athe aos doze annos / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 5 fls.
de texto nums. a lápis azul + 45 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, frente e verso + 1 fl. em branco inum.; 4º
[217 x 157 mm].
BROCHURA [Original?]. Pastas de papel de fantasia.

1449 - VELHO, Joaquim da Assunção

(1753-1793)

Observações Fizicas por occazião de seis raios que em differentes annos, cahirão sobre o Real Edificio junto
á Villa de Mafra / [por] D. Joaquim da Assumpção Velho .- [S.l., 17--] .- 20 fls. de texto nums. a tinta,
frente e verso + 2 fls. em branco inums.; 4º [221 x 160 mm].
BROCHURA [Original?]. Capa de papel castanho.
Impresso nas Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da
Academia, 1797. Tomo I, p. 286-304 (cota: ACL 12.84.1). Trabalho não assinado.

1450 - ALMEIDA, António de

(1767-1839)

Additamentos e Retoques a P. 1.ª do Exame Comparativo de Chronicas Portuguezas relativamente ao
Governo do Senhor Conde D. Henrique / [por] Antonio d’Almeida .- Penafiel, 20-01-1838 .- 1 fl. em branco
inum. + 43 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [215 x 156 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel.
Aditamentos à obra Exame comparativo [...]. In Historia e Memorias da Academia Real das
Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1831. Tomo XI, parte 1ª, p.
45-124, continuado na parte 2ª, p. 1-168 (cota: ACL 12.84.11). Autógrafo assinado.

1451 - CÓPIA DE UMA CARTA CRÍTICA QUE ESCREVEU F. AO VISCONDE DE BARBACENA
COMO SECRETÁRIO DA ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
Copia de huma carta critica que escreveu F ao Visconde de Barbacena como Secretario da Academia das
Sciencias de Lx.ª / [por] F .- [S.l., s.d.] .- 15 fls. de texto nums. a tinta, parecendo faltar o fl. 11; 4º [207 x
152 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.

1452 - ALMEIDA, António de

(1767-1839)

Memoria Polemica acerca da verdade da Jornada de Egas Moniz à cidade de Toledo / [por] Antonio
d’Almeida .- [S.l., s.d.] .- 53 p. de texto nums. a tinta; 4º [218 x 159 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel castanho.
Trabalho oferecido pelo autor à Academia das Real das Ciências de Lisboa em agradecimento
pela sua nomeação como sócio livre. Existe uma versão mais extensa, impressa na Historia e
Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da mesma
Academia, 1831. Tomo XI, parte 1ª, p. 127-190 + 2 estampas (cota: ACL 12.84.11).

1453 - DALGAGO, Daniel Gelásio

(1850-1923)

[Apontamentos sobre Coimbra] / [por Daniel Gelásio Dalgado] .- [S.l., s.d.] .- 110 fls. de texto nums. a lápis
azul + 4 mapas nums. a lápis azul, a romano, sendo o primeiro em estendido; 4º [215 x 137 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel quadriculado presos com tacha.
Autógrafo.

1454 - COITADO AQUELE QUE DEVE, QUE QUEM DEVE SEMPRE PAGA
Coitado aquelle que deve, que quem deve sempre paga / [S.a.]; [cópia de Pedro José da Fonseca] .- [S.l., s.d.]
.- 63 fls. de texto nums. a lápis azul + 1 fl. em branco inum.; 8º [195 x 183 mm].
BROCHURA [Cópia]. Capa de papel castanho.
No primeiro fl.: “Nova tragedia que em applauso da muito Preclarissima Rainha dos Anjos
Maria Santissima, de baixo do singular titulo da saude do povo de Santa Anna. Impresso
fielmente conforme a hum manuscrito antigo sem data; mas, ao que parece pela lingoagem

e orthografia, feito no século XVI o melhor da literatura portugueza”. Cf. Inocêncio, VI, p.
424.

1455 - CADERNO DE ASSINATURAS AUTÓGRAFAS DE HOMENS NOTÁVEIS
Caderno de assinaturas autografas de homens notaveis / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. em branco inums. + 24
fls. de texto nums. a lápis azul + 4 fls. em branco inums.; 4º [238 x 165 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Os fls. contêm, colados, fragmentos de papel com assinaturas.
Conjunto de assinaturas, sem qualquer tipo de ordem nem indicação de datas,
provavelmente extraídas de documentos.

1456 - SIMAS, Joaquim José da Costa e

(17-- − 18--)

Consideraçoens acerca da Province d’Alem-Tejo no Reino de Portugal. Escritas em Portuguez e Francez /
[por] J. J. da C. Simas .- Lisboa, 1808 .- 51 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [236 x 182
mm].
BROCHURA [Cópia do autor]. Pastas de papel.
Texto em português acompanhado da respectiva tradução francesa. Publicado pela Academia
nas Memórias Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa
1987, p. 193-209.

1457 - LACERDA, António Lobo Infante de
1 - [Requerimentos de António Lobo Infante de Lacerda nos quais relata os serviços prestados durante as
campanhas peninsulares e pede a promoção ao posto de coronel de cavalaria com o governo de Vila
Viçosa] / [por] An.to Lobo Infante de Lacerda .- [S.l., 18--] - 23 fls. de texto nums. a tinta e a lápis + 1 fl.
em branco inum. entre o 3º fl. e o 4º + 2 fls. em branco inums.; 2º [348 x 222 mm].
2 - Resumo dos successos da provincia do Alem-Tejo na feliz restauração deste Reino no anno de 1808 /
[S.a.] .- Lisboa: Na Impressão Regia, 1810 .- Obra impressa com 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de prólogo
inum. + 28 p. de texto impresso nums.; 12º [143 x 98 mm].
CADERNOS [Original]. O caderno impresso tem uma capilha de papel de fantasia. Oferta de Cristóvão Aires
de Magalhães Sepúlveda.

1458 - TRATADO COM A INGLATERRA DE 10 DE JULHO DE 1654
Tratado com a Inglaterra de 10 de Julho de 1654 .- Wesmenster, 29-02-1655; [cópia não datada] .- 28 fls. de
texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 4º [224 x 180 mm].
BROCHURA [Cópia]. Capa de papel.
Texto em português.

1459 - INSCRIÇÕES DAS FREGUESIAS DE ALGUBER E FIGUEIROS

Inscripções das Freguezias de Alguber e Figueiros lugares que não estão mencionados na Collecção da
Academia Real das Ciências de Lisboa / [S.a.] .- [S.l., 18--] .- 1 fl. de rosto inum. + 23 fls. de texto nums. a
tinta e a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [220 x 165 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de duas dimensões.
A colecção referida é a de António Joaquim Moreira (cota: Série Azul n.os 225 a 231).

1460 - IL VERTUNNO. DRAMMA PASTORALE
Il Vertunno. Dramma Pastorale / [S.a.] .- [S.l.], 1744 .- 20 fls. de texto nums. a lápis; 4º [226 x 170 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel. Fls. presos com uma tacha.
Texto em italiano. A partir do fl. 14, uma Cantata.

1461 - CARVALHO, Vicente António Esteves de

(1779-1815)

Memoria, em que se expoem o plano de huma Obra sobre o estado da Civilização em Portugal / [por] Vicente
Antonio Esteves de Carvalho .- [S.l., 1810] .- 33 fls. de texto nums. a lápis azul + 1 fl. em branco inum.; 4º
[210 x 170 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel.
Memória apresentada na Assembleia Ordinária de 10-02-1810, de acordo com o despacho
do Vice-Secretário Francisco Manuel Trigoso no primeiro fl.

1462 - ROCHA, José Monteiro da

(1734-1819)

Determinação das orbitas dos Cometas / [por] D.r José Monteiro da Rocha .- [S.l., s.d.] .- 4 fls. de texto
nums. a lápis azul, incluindo o rosto + 4 fls. em branco inums.; 4º [221 x 173 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos por uma tacha.
Deve tratar-se de uma cópia posterior ao estudo com o mesmo título publicado nas Memorias
de Mathematica e Phisica da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia
da Academia, 1799. Tomo II, p. 402-479 (cota: ACL 12.84.2). Autógrafo.

1463 - ROCHA, José Monteiro da

(1734-1819)

Tabulæ pro Calculo Eclipsium / [por] José Monteiro da Rocha .- [S.l., s.d.] .- 21 fls. de texto nums. a lápis
azul, incluindo o rosto; 4º [220 x 176 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Autógrafo.

1464 - ROCHA, José Monteiro da

(1734-1819)

Formulae Supputandis Eclipsibus accomodatæ / [por] Josepho Monteiro da Rocha .- [S.l., s.d.] .- 46 fls. de
texto nums. a lápis azul, incluindo o rosto; 4º [214 x 157 mm].
CADERNOS [Original]. Capilha de papel. Cadernos juntos por uma tacha.
Autógrafo. Em latim.

1465 - BROTERO, Félix Avelar

(1744-1828)

Tractado do Ananàz de Corôa / [por] D.r Felix de Avellar Brotero .- [S.l., s.d.] .- 20 p. de texto nums. a tinta
+ 4 fls. em branco inums.; 4º [213 x 154 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel castanho.
Autógrafo.

1466 - ROCHA, José Monteiro da

(1734-1819)

Calculo dos Eclipses sujeitos às parallaxes / [por José Monteiro da Rocha] .- [S.l., s.d.] .- 12 fls. de texto
nums. a lápis azul; 4º [220 x 173 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com uma tacha.
Autógrafo não assinado.

1467 - SANTOS, António Ribeiro dos

(1745-1818)

Da Possibilidade e Verosemelhança da Demarcação do Estreito de Magalhães no Mappa do Infante D. Pedro
/ [por] Antonio Ribeiro dos Santos .- [S.l., 18--] .- 26 fls. de texto nums. a tinta; 4º [222 x 169 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel castanho.
Autógrafo com notas em rodapé e anotações nas margens. Publicado na Historia e Memorias
da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1817.
Tomo V, parte I., p. 115-135 (cota: ACL 12.84.5).

1468 - LUCIANO DE SAMOSATA

(ca 125 – ca 192)

As Seitas dos Filozofos postas em Almoéda. Dialogo de Luciano / [por] Luciano; [traduzido por] Joze
Francisco de Borja .- [Tradução de] Lisboa, 1809 .- 13 fls. de texto nums. a tinta, incluindo o rosto + 1 fl.
em branco inum.; 4º [220 x 174 mm].
CADERNO [Cópia de tradução?]. Fls. presos com uma tacha. Oferta de Henrique Lopes de Mendonça.
Diálogo de Luciano traduzido do grego por d’Ablancourt, sendo a tradução do francês para
o português da autoria de José Francisco de Borja, bacharel formado em Cânones pela
Universidade de Coimbra (o seu nome encontra-se rasurado).

1469 - FORJÓ, José Teotónio Canuto de

(1762-1844)

Discurso no feliz nascimento da Serenissima Senhora Princeza da Beira / [por] Jozé Theotonio Canuto de
Forjó .- Algarve, Abril de 1793 .- 10 fls. de texto nums. a tinta; 4º [207 x 154 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel.
Autógrafo? Assinado.

1470 - SÓFOCLES

(ca 496 a. C. - ca 405 a. C.)

Tragedia da vingança que foy feita sobre a morte del Rey Agamenom. Agora novamente tirada de Grego em
lingoagem: trovada por Anrique Ayres Victoria. Cujo argumento he de Sophocles poeta grego. Agora
segunda vez impressa e emendada e anhadida pello mesmo Autor / [por Sófocles]; [traduzido por] Anrrique
Ayres Victoria .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 53 fls. de texto nums. a lápis azul + 2 fls. em branco
inums.; 4º [215 x 157 mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel de fantasia.
Cópia manuscrita da tradução portuguesa da Electra, de Sófocles. A tradução é da autoria de
Henrique Aires Vitória, autor do século XVI, impressa em Lisboa em 6-11-1555 por Germão
Galhardo (cf. Inocêncio, III, p. 179-181). A Academia das Ciências de Lisboa publicou uma
“nota de história literária” acerca desta tragédia, de Francisco Maria Esteves Pereira, datada de
27-01-1916, cujo manuscrito tem a cota n.º 1559 da Série Azul. Esta nota foi publicada no
Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1917, Volume X, p. 226-237
(cota: ACL 12.86.15),

1471 - SILVA, António de Macedo e

(1823-?)

Elementos de Logica colligidos e coordenados pelo P.e Antonio de Macedo e Silva para uzo de todas as
pessoas que quiserem cultivar a sua razão / [por] P.e Antonio de Macedo e Silva .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de rosto
inum. + 41 fls. de texto nums. a tinta e a lápis azul, frente e verso + 2 fls. em branco inums.; 4º [220 x 160
mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Os dois primeiros fls. estão rasgados no canto inferior direito.

1472 - GORDO, Monsenhor Joaquim José Ferreira

(1758-1838)

Edificio, Livros, Manuscritos, Antiguidades, Officiaes e seus Soldos e Privilegios, Fundação e mais noticias
pertencentes a Real Bibliotheca Madrilense / [por Monsenhor Joaquim José Ferreira Gordo] .- [S.l., s.d.] .- 7
fls. de texto nums. a lápis azul, incluindo o rosto + 7 fls. em branco inums.; 4º [222 x 160 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com uma tacha. Letra de Monsenhor Ferreira Gordo.
Autógrafo. Sem data nem assinatura.

1473 - VIDA DO PADRE FREI MANUEL DE DEUS
Vida do P. F. Manoel de Deos, Varão Ap.co do Seminario de Varatojo / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 39 fls. de texto
nums. a lápis azul, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 4º [217 x 158 mm].
BROCHURA [Cópia]. Capa de papel castanho. Incompleto.

Biografia de Fr. Manuel de Deus (1695-1730), que professou no Seminário do Varatojo em
1715 (Cf. Inocêncio, V, p. 408).

1474 - PLÍNIO CECÍLIO SEGUNDO, Caio

(62 d. C. – 112/113 d.C.)

Cartas selectas de C. Plinio Cecilio Segundo, traduzidas em Portuguez, e offerecidas a Academia Real das
Sciencias de Lisboa / [por] Plinio Cecilio Segundo; [traduzido por] Francisco Freire de Carvalho .- [S.l., s.d.]
.- 14 fls. de texto nums. a lápis azul; 4º [219 x 142 mm].
CADERNO [Tradução original]. Capilha de papel.
Autógrafo do tradutor. Estas nove cartas foram lidas nas sessões da Academia de 24-071850, 9-10-1850 e 27-11-1850, tendo sido publicadas nas Actas das Sessões da Academia
Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1850. Tomo II,
p. 168-176, 187-195 e 249-259 (cota: ACL 12.86.1). Neste mesmo tomo (p. 87-96) foram
publicadas outras três cartas de Plínio, também traduzidas por F. Freire de Carvalho e lidas
na sessão de 8-05-1850. Na sessão da Academia de 21-11-1849 haviam sido lidas outras
duas cartas de Plínio, dirigidas a Cornelio Tacito, tendo sido publicadas nas p. 367-379 do
tomo I das Actas das Sessões [...]. Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1849 (cota:
ACL 12.86.1).

1475 - PAGAR O MAL QUE NÃO FEZ
Pagar o mál que não fêz / [S.a.] .- [S.l.], 1839 .- 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto com o n.º 1 a lápis
azul + 25 fls. de texto nums. a tinta e a lápis azul; 4º [210 x 160 mm].
BROCHURA [Original?]. Capa de papel castanho. No rosto tem a indicação: “Pertence a Ant.º Roiz Serra”.
Farsa.

1476 - DUGUET, Mr.
Interpretação do Salmo XVIII Cœli enarrant gloriam Dei / [por] Mr. Duguet; [traduzido por] Joze Francisco
de Borja .- Lisboa, 1801 .- 6 p. de texto nums. a lápis azul, a romano + 37 p. de texto nums. a tinta; 4º [212 x
152 mm].
BROCHURA [Tradução original]. Pastas de papel de fantasia. Vinheta do Monsenhor Ferreira Gordo colada
no verso da pasta superior.

1477 - ABRANCHES, António Joaquim da Silva

(1897?-1868)

Memoria [sobre “determinar os pontos de contacto que a sciencia da legislação tem com a Medicina e quaes
são os conhecimentos indespensaveis que esta deve fornecer ao legislador para o cabal desempenho dos
codigos”] / [por] Antonio Joaquim da Silva Abranches .- Lisboa, 27-05-1832 .- 10 fls. de texto nums. a
lápis; 8º [203 x 132 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Memória para o programa proposto pela Academia das Ciências de Lisboa na sessão
pública de 19-12-1832. Autógrafa assinada.

1478 - BEAUMARCHAIS, Pedro Agostinho Caron de

(1732-1799)

[Barbeiro de Sevilha] / [por Beaumarchais]; [traduzido por Luís Guedes Coutinho Garrido] .- [S.l., s.d.] .42 fls. de texto nums. a lápis azul; 4º [211 x 134 mm].
MAÇO [Tradução original]. Capilha de papel em que figura o título e os nomes do autor e do tradutor. Fls.
soltos.
Tradução autógrafa não assinada.

1479 - MEMÓRIA AO PROGRAMA DA ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA PARA O
ANO DE 1820
Memoria ao Programma da Academia Real das Sciencias de Lisboa para o anno de 1820 / [S.a.] .- [S.l.,
1820] .- 1 fl. de título inum. + 1 fl. de rosto num. a lápis azul, a romano, frente e verso + 72 p. de texto nums.
a tinta + 2 fls. em branco inums.; 4º [253 x 203 mm].
CADERNO [Original]. Sem capa. Fls. cosidos.
Memória apresentada ao concurso aberto em 1820 pela Academia das Ciências de Lisboa e que
era subordinado ao tema: “Visto o estado da nossa Agricultura, determinar qual seria o
methodo para conseguir que as encostas, e cumes dos nossos montes, que se achão incultos se
plantarem de arvoredo? De que especies se poderia tirar melhor plantação, e cultura; e que
interesses poderião resultar della ao Estado?”. Sendo um trabalho apresentado a concurso, vai
unicamente rubricado no frontispício e nas p. 56 e 72. Autógrafo?
1480 - OLIVEIRA, Luís da Silva Pereira e (1807?-?)
Projecto sobre a creação de hum Juiz de Fora, e Camara para a Villa do Pezo da Regoa; E sobre hua
Comarca, e Correição para a Villa de Mezâofrio, com seus Termos, e Lemites / [por] Luiz da Silva Pereira e
Oliveira .- Fontellas, 3-07-1804 .- 1 fl. inum. de texto inum. + 17 fls. de texto nums. a lápis azul + 1 fl. em
branco inum.; 4º [244 x 185 mm].
CADERNO [Original]. Sem capa. Fls. cosidos.
Autógrafo assinado.

1481 - SAMPAIO, Adrião Pereira Forjaz de

(1810-1874)

Memoria sobre a legislação agraria portugueza desde o comêço da Monarchia até o reinado de D. João 1.º /
[por] Adrião Pereira Forjaz de Sampaio .- Coimbra, 19-02-1840 .- 27 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em
branco inum.; 4º [235 x 194 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. cosidos com fitas.
Autógrafo assinado.

1482 - A MINISTRADA. POEMA CRÍTICO DADO Á LUZ POR HUM SINCERO AMADOR DA
TRANQUILIDADE LACOBRIGENSE

A Ministrada. Poema Critico Dado a Luz Por hum Sincero Amador da tranquilidade Lacobrigense / [S.a.] .[S.l., s.d.] .- 45 fls. de texto nums. a lápis azul, incluindo o rosto + 9 fls. em branco inums.; 4º [233 x 175
mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel. Fls. cosidos com fitas e roídos canto inferior direito.
Poema composto por seis cantos em cuja introdução se pode ler o seguinte: “Os tumultos de
Lagos, originados asim das paixoens de alguns Ministros, como p.la elevação da Caza do
Vereador Bento de Azevedo tem sido objecto de rizo p.ª húns, e de trabalho p.ª outros, mas
de lastima p.ª todos aqueles bons, e sinceros animos q[ue] se interesam no publico sucego; a
ultima desordem q[ue] ocazionarão deo lugar a este pequeno Poema, em q[ue] mais se
observão as leis da verdade do q[ue] as regras da Arte [...]”.

1483 - COSTA, José Maria das Neves

(1774-1841)

Exposição de factos, pelos quaes se mostra ter sido portugueza, a iniciativa do projecto proposto em geral
para a defeza de Lisboa, que precedeu e continha as bases do projecto particular, posto depois em practica no
anno de 1810 / [por] Joze M.ª das Neves Costa .- [S.l., 1821]; [cópia de 1822?] .- 1 fl. em branco inum. + 1
fl. de título inum. + 27 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso + 2 fls. de texto inums. + 1 fl. em branco
inum.; 4º [223 x163 mm].
CADERNO [Cópia]. Capa de papel de fantasia onde figura um rótulo com o título “Exposição de Factos
relativos as Linhas de Torres Vedras pelo Cr.l d’Eng.os Jose M.ª das Neves Costa. Lx.ª 1822”.
Obra impressa em Lisboa, na Imprensa Liberal, em 1822 (cf. Inocêncio, V, 43), dirigida a
D. João VI em Dezembro de 1821.

1484 - AGUIAR, António Augusto de

(1838-1887)

Cartas, ofícios e telegramas de varias pessoas para o Cons.º Antonio Augusto de Aguiar, Comissario Regio
do Governo Português, na India / [por] Miguel d’Antas; Anselmo José da Costa Ricci; Charles de SaintHilaire; Manuel Bordalo Pinheiro; Anselmo Jose Braancamp; Jose Dias Ferreira [et al.] .- Londres, S.
Petersbourg, Lisboa,..., 1879 .- 55 documentos nums. a lápis azul; 4º [220 x 170 mm].
CADERNO [Originais]. Capa de percalina em que figura um rótulo com o título indicado. Documentos
colados nos fls. de um caderno.
Documentos autógrafos assinados, alguns com assinatura ilegível.

1485 - BETENCOURT, José de Sá
Memoria sobre a plantação dos Algodões, sua exportação, e decadencia da Lavoura da Mandioca no termo da
Villa de Camamú / [por] José de Sá Bentacurt .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 17 fls. de texto nums. a
tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [221 x 172 mm].
CADERNO [Original?]. Capa de papel de fantasia com um rótulo posterior.
Memória impressa em 1798, de acordo com a nota que figura no verso do primeiro fl.

1486 - COSTA, José Daniel Rodrigues da

(1757-1832)

1 - Confissão de Joze Daniel Roiz. da Costa feita à sua Directora, Religiosa do Mosteiro de Cós,
e natural de Leiria, Patria do Author / [por] Joze Daniel Roiz. da Costa .- [S.l., s.d.] .- 7 fls. de
texto nums. a tinta; 4º [220 x 175 mm].
2 - Resposta que do Convento de Cós mandou ao Author a sua Directora, com admoestações
antes da absolvição em Quádras, feitas por ella m.ma por ser Senhora de m.tos talentos / [pela
Directoria do Convento de Cós] .- [S.l., s.d.] .- 4 fls. de texto nums. a tinta, de 8 a 11; 4º [220 x
175 mm].
3 - O Homem Peixe ou as Botas de Cortiça / [por] Joze Daniel Roiz da Costa .- [S.l.], 2-12-1811
.- 9 fls. de texto nums. a tinta, de 12 a 20; 4º [220 x 175 mm].
4 - Sonho divertido que em 2 de Dezbr.º de 1811 teve de noite em Belém Joze Daniel Roiz da
Costa / [por] Joze Daniel Roiz da Costa .- [S.l.], 2-12-1811 .- 9 fls. de texto nums. a tinta e a
lápis, de 21 a 28 + 2 fls. em branco inums.; 4º [220 x 175 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. cosidos com fitas.
Confissão acompanhada pela respectiva resposta que, de acordo com a nota que figura no fl. 11
foram impressas na Roda da fortuna [...], da autoria de J. D. Rodrigues da Costa, impressa em
1816 (cf. Inocêncio, IV, 305)

1487 - MOURÃO, Manuel José Leitão de Sousa
Memória politica na qual se trata da Navegação do Rio Tamega e Agricultura da Provincia de Tras os Montes
/ [por] Manoel Jozé Leitão de Sousa Mourão .- [S.l.], 1788 .- 1 fl. de título inum. + 14 fls. de texto nums. a
lápis azul + 1 fl. em branco inum.; 4º [205 x 148 mm].
CADERNO [Cópia?]. Sem capa. Fls. cosidos com linha.
O autor era Cirurgião da Casa de S. Majestade, sócio da Academia Real de Nossa Senhora
da Esperança de Madrid e Cirurgião Mor da Cavalaria de Chaves.

1488 - THOMSON, Alexandre
Carta do Dr. Alexandre Thomson a hum Amigo, sobre a natureza, causas, e methodo de curar as doenças
nervosas / [por] A. Thomson; [tradução de] Felix de Avellar Brotero .- Rua Margaret, num.º 59, a 16 de
Fever.º de 1782; [tradução de] Paris, 1783 .- 16 fls. de texto nums. a lápis azul + 6 fls. em branco inums.; 4º
[219 x 170 mm].
CADERNO [Tradução original]. Capa de papel.
Tradução do inglês feita a partir do original que possuía o Dr. António Ribeiro Sanches.

1489 - NUNES, Manuel Vicente
Mediçoens das Naus, Fragatas, e mais embarcaçoens que tem feito o Constructor Manoel Vicente Nunes /
[por] Manoel Vicente Nunes .- [S.l., s.d.] .- 20 fls. de texto nums. a lápis azul, incluindo o rosto + 5 fls. em
branco inums.; 4º [218 x 172 mm].
BROCHURA [Cópia?]. Pastas de papel de fantasia. Rótulo de época posterior. Ex-libris do Marquês de
Angeja.

1490 - CARVALHO, Vicente António Esteves de

(1779-1815)

Memoria sobre os conhecimentos de varios dos nossos Jurisconsultos em materias de Direito das Gentes /
[por] Vicente Antonio Esteves de Carvalho .- [S.l.], 1815 .- 27 fls. de texto nums. a lápis azul, incluindo o
rosto + 1 fl. em branco inum.; 4º [215 x 155 mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel de fantasia em que figura um rótulo de época posterior.
Memória lida na Academia, conforme o referido na p. XXIII do tomo V da Historia e
Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da mesma
Academia, 1817 (cota: ACL 12.84.5). Cf. Inocêncio, VII, p. 420.

1491 - DIÁLOGO FEITO AO MARQUÊS DE POMBAL. RELAÇÃO DOS SUCESSOS QUE
ACONTECERAM EM CASA DO MARQUÊS DE POMBAL POR MORTE DE SUA
MAGESTADE FIDELÍSSIMA O SENHOR D. JOSÉ I
Dialogo feito ao Marquez do Pombal. Relação dos Sucessos que aconteçerão em Caza do Marquez do
Pombal, por morte de Sua Mag.e Fidelissima o Snr. D. Joze o primr.º nosso Senhor deduzida em modo de
dialogo, em que fallão as pessoas seguintes O Dito Marquez. A Marqueza Sua m.er. O Conde de Oeyras. O
Conde da Redinha. O G.al dos Bernardos. O Provinçial dos Demonicos. Hum P.e Jezuita. Hum Tenente de
Cavallos / [S.a.] .- [S.l.], 1777 .- 15 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. inum. com anotações; 4º [216 x 158
mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel. Oferta de Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.

1492 - OLIVEIRA, Domingos Nunes de

(?-1807)

Memoria: Economico-Politica sobre a variedade de pesos, e medidas neste Reino, e sua desejada
uniformidade / [por] Domingos Nunes Olivr.ª .- [S.l., s.d.] .- 13 fls. de texto nums. a lápis azul, incluindo o
rosto + 3 fls. em branco inums.; 8º [206 x 150 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Contributo para a tentativa levada a cabo pela Academia Real das Ciências de Lisboa de
uniformizar os pesos e medidas em Portugal. Autógrafo assinado.

1493 - COELHO
Quem tem calos, Não vai a apertos / [por] Coelho .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 25 fls. de texto
nums. a lápis azul; 4º [212 x 154 mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel de fantasia onde figura um rótulo de época posterior. Letra do final do
séc. XVIII.
Farsa. Assinada “Coelho” no fl. 22v.

1494 - QUEIRÓS, Fernando José de

(?-1826)

A Persiguição frustrada / [por] Fernando Jozé de Queiroz .- [S.l.], Novembro de 1824 .- 1 fl. inum., com
uma assinatura + 91 fls. de texto nums. a tinta, incluindo o rosto + 2 fls. em branco inums.; 4º [213 x 155
mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel onde figura um rótulo de época posterior.
Drama em 3 actos. No final, o seguinte despacho assinado por Domingos Monteiro de
Albuquerque e Amaral: “Pode representarse, porque he boa. Lx.ª 17 de D.ro de 1824”. O nome
do autor figura no fl. de rosto. No primeiro fl. consta uma assinatura: D. EMJValluccy (?).
Autógrafo.

1495 - O VELHO PERSEGUIDO
O Velho perseguido. Entremez / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 16 fls. de texto nums. a tinta; 4º
[211 x 154 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capa de papel com um rótulo de época posterior.

1496 - ENTREMEZ DO VELHO IMPERTINENTE E O SOBRINHO FINGIDO
Entremez do Velho impertenente e o sobrinho fingido / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 17 fls. de texto nums. a tinta,
sendo o primeiro num. a lápis, a romano; 4º [212 x 156 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capa de papel com um rótulo de época posterior.

1497 - DESVANECIDO
Desvanecido / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 20 fls. de texto nums. a lápis azul; 4º [215 x 157 mm].
CADERNO [Original]. Capa em papel com um rótulo de época posterior.
No primeiro fl. encontram-se dois despachos: um autorizando a representação deste
entremez, datado de 23-08-1806, com quatro rubricas; o outro, datado de 3-07-1806 e
assinado “Payzinho”. No verso do último fl., uma outra autorização anterior, de Lisboa, 107-1806, assinada por Sebastião José Xavier Botelho (1768-1840), Inspector dos Teatros
(cf. Inocêncio, VII, p. 224 e 461; XIX, p. 194).

1498 - HERCULANO, Alexandre

(1810-1877)

Roteiro da Viagem de Vasco da Gama em MCCCCXCVII. Segunda Edição correcta e augmentada de
algumas novas observações principalmente philologicas / [por] A. Herculano; Barão de Castello de Paiva .Lisboa, 1861 .- 2 fls. de texto nums. a lápis azul, em caracteres romanos + 13 fls. de texto nums. a lápis (1º
fl.) e a tinta + 1 exemplar impresso da 1ª edição do Roteiro (contendo 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de portada +
1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título inum. + 1 retrato de Vasco da Gama + prólogo num. de V a XXVIII,
frente e verso + 184 p. de texto nums. a tinta e a lápis azul + 2 fls. em branco inums.) + 11 fls. de texto nums.
a lápis azul; 2º [223 x 163 mm, 316 x 230 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel. Contém fls. de texto
impresso com correcções e acrescentos da mão de Alexandre Herculano.

Preparação da segunda edição do Roteiro da Viagem que em Descobrimento da Índia pelo
Cabo da Boa Esperança fez Dom Vasco da Gama em 1497. Lisboa: Na Imprensa Nacional,
1861. No final, em fls. de maior dimensão, a cópia da carta da mercê feita a Vasco da Gama do
almirantado das Índias. Autógrafo não assinado.

1499 - NOTIZIE IN GENERALI DELLA SPAGNA
Notizie in generale della Spagna / [S.a.] .- [S.l., séc. XVIII] .- 1 fl. de título inum. + 38 fls. de texto nums. a
tinta, frente e verso, de 1 a 76; 4º [245 x 220 mm].
CADERNO [Original?]. Capa de papel com um rótulo de época posterior. Aparentemente incompleto.
A data mais recente que existe no texto é 1754. Em italiano.

1500 - BRAGA, Arcebispo de
Carta do Arcebispo de Braga á Rainha Nossa Senhora / [por] Arcebispo de Braga .- [S.l., s.d.] .- 9 fls. de
texto nums. a lápis azul + 1 fl. em branco inum.; 4º [215 x 155 mm].
CADERNO [Cópia]. Capa de papel com um rótulo de época posterior.
Carta dirigida provavelmente à Rainha D. Maria I.
1501 - O VELHO SAGAZ LOGRADO PELAS PETAS DE UM CRIADO
O Velho Sagaz Logrado pelas petas de hum Creado / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 15 fls. de texto nums. a lápis azul;
4º [212 x 153 mm].
CADERNO [Original?]. Capa de papel com um rótulo onde figura o título.
Entremez.

1502 - CÍCERO

(106 a.C.-43 a.C.)

[Catilinárias] / [por] Cicero; [tradução de] Manoel José Pires .- [Tradução: S.l., 1818-1820] .- 1º caderno: 1
fl. de rosto inum. + 19 p. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º caderno: 1 fl. de rosto inum. + 18
p. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco; 3º caderno: 1 fl. de rosto inum. + 33 p. de texto nums. a tinta + 2
fls. em branco; 4º [250 x 201 mm].
CADERNOS [Tradução original]. Capilha de papel que encerra três cadernos com capas de papel azul.
Manuel José Pires foi professor régio de gramática e língua grega e sócio da Academia Real
das Ciências. Autógrafo não assinado.

1503 - MÉTODO PARA ATALHAR A PROPAGAÇÃO DA SÍFILIS NAS CASAS PÚBLICAS DE
PROSTITUIÇÃO
Methodo de atalhar a propagação da Syphilis nas casas publicas de prostituição, estabelecendo regras
policiaes regulamentares em harmonia com os nossos costumes, e instituiçoens, tendentes a melhorar a saude,
e a moral publica / [S.a.] .- [S.l., 1839] .- 62 fls. de texto nums. a tinta; 4º [254 x 212 mm].

CADERNO [Original]. Capilha de papel com um rótulo. Fls. presos com fitas.
Trabalho apresentado ao concurso sobre Higiene Pública aberto pela Academia Real das
Ciências de Lisboa para 1839. Contém breves traços da história da prostituição, a possível
origem do vírus da sífilis e as consequências da sua propagação. Não assinado.

1504 - PESSANHA, Francisco António de Almeida Morais
Memoria sobre o estado actual das Fiaçoens de Seda especialmente pelo methodo piamontez nas Provincias
de Tras os montes e Beira; e providencias para restabelecer estas fiaçoens, e mantelas em perfeição / [por]
Francisco Antonio d’Almeida Moraes Pessanha .- Mirandella, 22-4-1819 .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de
rosto inum. + 17 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [253 x 205 mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel com um rótulo dactilografado.
Memória oferecida à Academia Real das Ciências de Lisboa, que não foi julgada digna de
impressão conforme o despacho assinado “Dantas” escrito no alto do fl. de rosto. Autógrafa
assinada.

1505 - RECONHECIMENTO DA ILHA DA MADEIRA
Reconhecimento da Ilha da Madeira / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 8 fls. de texto nums. a lápis azul; 4º [258 x 208
mm].
CADERNO [Original?]. Capa de papel com um rótulo dactilografado. Manuscrito adquirido pela Academia
no leilão da livraria de Maximiano de Azevedo.
Descrição da ilha da Madeira sob o ponto de vista militar.

1506 - A IGREJA CATÓLICA ROMANA EM MACAU NA CHINA
A Igreja Catholica Romana em Macao na China / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 52 p. de texto nums. a tinta, com um
salto de numeração no final que foi corrigido a lápis azul; 8º [206 x 160 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel com um rótulo dactilografado.
Este manuscrito parece ser uma tradução de, pelo menos, parte das páginas 145-196 da obra de
Sir Andrew Ljungstedt: An historical sketch of the Portuguese settlements in China; and of the
Roman Catholic Church and Mission in China. A supplementary chapter, Description of the
city of Canton, republished from the Chinese Repository, with the Editor’s permission. Boston:
James Munroe & Co, 1836.

1507 - LOMBARD, João Luís
Tractado do movimento dos projecteis, applicado ao tiro das boccas de fogo / [por] João Luis Lombard;
[tradutor não identificado] .- [Tradução concluída em] Lisboa, 31-08-1823 .- 1 fl. de título inum. + 288 p. de
texto nums. a tinta + 7 fls. em branco inums. + 3 estampas em estendido, nums. a lápis azul, em caracteres
romanos + 9 p. de texto nums. a lápis azul + 1 fl. em branco inum.; 8º [210 x 154 mm].
CADERNOS [Tradução original]. Capilha de papel com um rótulo dactilografado.

O autor era Professor nas Escolas de Artilharia de Auxónia. O tradutor, talvez um oficial de
artilharia, não indica o seu nome. Por aquilo que ele escreve na advertência final desta obra,
foram mandados vir vários exemplares de França em 1807, a fim de ser adoptada na Real
Academia de Fortificação, Artilharia e Desenho, mas a saída da Corte para o Brasil fez
gorar o projecto, levando descaminho os exemplares existentes. Tradução autógrafa mas
não assinada.

1508 - PORTUGAL, Bento de Moura

(1702-1766)

1 - Dialogo sobre as obras do Tejo, e Mondego com outras varias, e curiozas noticias em trinta, e
tres cadernos / [por] Bento de Moura Portugal .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 1
fragmento de papel solto, com anotações + 1 fl. de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 77 fls.
de texto nums. a tinta, com 1 fragmento de papel solto entre os fls. 47 e 48 + 57 fls. de texto
nums. a tinta; 8º [210 x 163 mm].
2 - Modo p.ª que as azenhas façam dobrada farinha com a mesma agoa, e queda que tem. Em tres
cadernos / [por] Bento de Moura Portugal .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 9 fls. de texto
nums. a tinta + 3 fls. em branco inums; 8º [210 x 163 mm].
3 - Modo de augmentar a velocidade dos barcos de Ribatejo em tres cadernos / [por] Bento de Moura
Portugal .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 12 fls. de texto nums. a tinta; 8º [210 x 163 mm].
4 - Nova Idea de remos para os navios. Modo de suprir a falta de vento com hua nova forma de remos
ideados por Bento de Moura Portugal, dos quaes podem uzar nos navios / [por] Bento de Moura Portugal
.- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 34 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum; 8º [210 x 163
mm].
CADERNOS [Original]. Capilha de papel. Conjunto de cadernos.

1509 - MAPA INDICATIVO DE TODOS OS ACANTONAMENTOS QUE ORDENOU SEREM
OCUPADOS AOS 24 DE ABRIL DESTE ANO DE 1801 [...]
Mappa Indicativo de todas os Acantonamentos que ordenou serem occupados a os 24 de Abril deste Anno de
1801, pelo Exercito do Alem-Tejo o Ill.mo e Ex.mo General em Chefe, Commandante entre Douro, e
Guadianna / [S.a.] .- [S.l.], 1801 .- 1 fl.; [498 x 24 mm].
MAPA [Original]. Mapa colado sobre tecido, com um rótulo dactilografado.
Tal como o mapa que tem a cota n.º 1558 da Série Azul, este tem, no canto inferior direito, as
seguintes indicações: “Pertence a Luciano Antonio Adão”, e ao alto: “Alias ao Ill.mo e Ex.mo S.r
Barão de Campanhaã”, de seu nome Baltazar de Almeida Pimentel (1791-1876).

1510 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Ofícios para o Marquês de Resende enviados do Rio de Janeiro] / [por] Miguel Calmon du Pin e Alm.da .Rio de Janeiro, 9-01-1829 a 12-06-1830 .- 25 ofícios nums. a lápis azul, num total de 70 fls.; 4º [255 x 210
mm].
CADERNO [Originais]. Capilha de papel com rótulo dactilografado. Fls. cosidos com fitas.
Conjunto de 25 ofícios, não autógrafos mas assinados, dispostos por ordem cronológica,
todos dirigidos ao Marquês de Resende.

1511 - TRAITÉ DE PAIX ET DE COMMERCE ENTRE L’EMPEREUR DE MAROC ET LES
ETATS GENERAUX DES PROVINCES UNIES DES PAYS BAS
Traite de Paix, et de Commerce entre l’Empereur de Maroc, et les Etats Generaux des Provinces Unies des
Païs Bas. Conclu dans l’année 1752 .- [Tradução de 1777; cópia não datada] .- 11 fls. de texto nums. a lápis
azul, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; in fl. [377 x 234 mm].
CADERNO [Cópia]. Corte das folhas a ouro.
“Traduit de l’Hollandois. Publié par Ordre de Leurs Hautes Puissances les Etats Generaux des
Provinces Unies des Païs Bas dans l’année 1777”. Em francês.

1512 - QUENTAL, Padre Bartolomeu do

(1626-1698)

[Cartas] / [por] B.meu do Quental .- Lisboa, 29-09-1685 a 17-05-1698 .- 342 cartas nums. a tinta, de 1 a 336,
com saltos de numeração, divididas em 14 maços com 9 + 33 + 47 + 24 + 28 + 36 + 41 + 21 + 14 + 20 + 14 +
11 + 17 + 21 cartas, respectivamente; 4º [215 x 152 mm].
MAÇOS [Originais]. Fls. soltos.
Cartas autógrafas assinadas.

1513 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Apontamentos de lições na Escola Politécnica e Escola do Exército] / [por José Maria Latino Coelho] .[S.l., 18--] .- 270 fls. de texto inums.; 4º [220 x 170 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Rótulo dactilografado com o título e o nome do autor. Fls. soltos de
diversas dimensões e tipos de papel.
Apontamentos autógrafos, por vezes acompanhados de desenhos.

1514 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[O Marquês de Pombal] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 317 fls. de texto com várias
numerações; 4º [225 x 172 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Rótulo dactilografado com o título e o nome do autor. Fls. soltos de
diversas dimensões e tipos de papel. Incompleto.
Autógrafo. Obra impressa: O Marquês de Pombal. Grande edição popular adornada de
noventa illustrações. Lisboa: Empreza da Historia de Portugal, 1905 (cota: ACL 2.84.9).

1515 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Ofícios para o Marquês de Resende] / [por] Marquez de Aracaty .- Palacio do Rio de Janeiro, 29-11-1827 a
29-12-1829 .- 47 documentos nums. a lápis azul; 2º [315 x 197 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos.

Segundas vias de ofícios do Marquês de Aracaty, João Carlos Augusto de Oyenhausen
(1778-1838) para o Marquês de Resende. Assinados.

1516 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Ofícios para o Marquês de Resende] / [por] Visconde de Inhambupe .- Palacio do Rio de Janeiro, 17-061826 a 22-10-1827 .- 3 documentos inums.; 2º [315 x 197 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Segundas vias de ofícios do Visconde, depois Marquês, de Inhambupé, António Luís
Pereira da Cunha (1760-1837), dirigidos ao Marquês de Resende. Autógrafos assinados.

1517 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas para o Marquês de Resende] / [por] José Francisco de Paula Cavalcanti d’Albuquerque; Joaquim
Pereira Vianna de Lima; Gustavo Adolfo d’Aguilar; Paulo Fern.des Vianna; Joze M.ª Selho da Silva;
Nathaniel Lucas; G[uilherme] P[aulo] Tilbury [et al.] .- Paris, Gibraltar, Rio de Janeiro, 12-05-1828 a 3-101854 .- 13 documentos nums. a lápis azul; 2º [277 x 220 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Autógrafos e assinados, alguns com assinatura ilegível.

1518 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas para o Marquês de Resende] / [por] Imperador [D. Pedro I] .- R.º de Janr.º, Angra, S.m Miguel, Porto,
Lisboa, 21-10-1820 a 7-03-1834 .- 16 documentos nums. a lápis azul; 2º [258 x 204 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Cartas autógrafas e assinadas. A última carta não está datada.

1519 - RESENDE, Marquês de

(1790-1875)

[Cartas diplomáticas do Marquês de Barbacena (Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira e Orta) ao
Marquês de Resende] / [por] Marquez de Barbacena .- Londres, Pariz 28-11-1827 a 18-05-1830 .- 28
documentos nums. a lápis azul; 2º [258 x 204 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel com o título dactilografado. Fls. soltos.
Todas as cartas estão assinadas, algumas são autógrafas, quatro não têm data.

1520 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Carta de João Teixeira Soares a José Maria Latino Coelho, sobre três grandes navegadores do século XVI] /
[por] João Teixeira Soares .- Velas de S. Jorge, 28-08-1873 .- 6 fls. de texto nums. a tinta; 2º [389 x 263
mm].

CADERNO [Original]. Capilha de papel com o título dactilografado. Fls. soltos.
Carta assinada, talvez autógrafa, acerca de três navegadores portugueses: João Afonso, João
Fernandes e Pedro Fernandes.

1521 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

A luz electrica. Comedia n’um acto / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 20 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [226 x 174 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Autógrafo.

1522 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[História política e militar de Portugal] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 182 fls. de texto
com várias numerações a tinta e a lápis; 4º [222 x 174 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Manuscrito autógrafo mas não assinado do tomo I da História política e militar de Portugal
desde os fins do XVIII século até 1814. Lisboa: Imprensa Nacional, 1874 (cota: ACL 1.159.20).
O tomo II foi impresso em 1885 e o III em 1891. O manuscrito n.º 1158 da Série Azul
corresponde ao segundo tomo.

1523 - COELHO, José Maria Latino

(1825-1891)

[Comédia] / [por José Maria Latino Coelho] .- [S.l., 18--] .- 64 fls. de texto com numeração a tinta, corrigida
a lápis azul; 4º [210 x 136 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Alguns fls. estão cosidos com linha.
Peça teatral sem título e com 15 cenas. Autógrafo não assinado.

1524 - SOUSA, Fr. João de

(1734?-1812)

Memoria de huma Medalha Bilingue que o Dezembargador João Vidal offereceo á Academia Real das
Sciencias desta Corte de Lisboa / [por] Fr. João de Souza .- [Lisboa, s.d.] .- 1 fl.; in fl. [343 x 225 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Autógrafo assinado.

1525 - TRATADO DE PAZ E AMIZADE ASSINADO EM TORRES NOVAS ENTRE O INFANTE D.
DUARTE E SEUS IRMÃOS, DE UMA PARTE, E D. JOÃO, REI DE NAVARRA, EL REI DE
ARAGÃO, E OS INFANTES D. HENRIQUE E D. PEDRO, SEUS IRMÃOS, DA OUTRA
Tratado de Paz e amizade assinado em Torres Novas entre o Infante D. Duarte e seus Irmãos de uma parte e
D. João Rei de Navarra, ElRei d’Aragão, e os Infantes D. Henrique e D. Pedro seus irmãos da outra .- Torres

Novas, 1432; [cópia de] 1846 .- 1 fragmento de papel com o título, inum. + 28 fls. de texto nums. a lápis; 4º
[243 x 197 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. cosidos à maneira dos processos judiciais.
Cópia conforme o original, de acordo com a autenticação no último fl., datada de Arquivo
da Torre do Tombo, 26-09-1846, assinada por José Manuel Severo Aureliano Basto.

1526 - INSTRUÇÃO DO INFANTE D. PEDRO, REGENTE DO REINO PARA IR IMPEDIR QUE O
INFANTE D. HENRIQUE DE ARAGÃO SE APOSSASSE DE SEVILHA
Instrucção do Infante D. Pedro, Regente do Reino para ir impedir que o Infante D. Henrique d’Aragão se
appossasse de Sevilha / [por] Infante Dom Pedro .- [S.l.], 5-02-1444 .- 2 fls. de texto inums.; 4º [229 x mm].
BIFÓLIO [Cópia]. Capilha de papel.
Cópia conforme o original, autenticada no último fl. pelo Arquivo da Torre do Tombo, em
30-05-1846, e assinada por José Manuel Severo Aureliano Basto.

1527 - CONFIRMAÇÃO DOS REIS CATÓLICOS DO TRATADO DE PAZ FEITO COM EL REI D.
AFONSO V E O PRÍNCIPE D. JOÃO
Confirmação dos Reis Catholicos do Tratado de Paz feito com El Rei D. Affonso V e o Principe D. João .Toledo, 6-03-1480 .- 58 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [221 x 175 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. cosidos à maneira dos processos judiciais.
Cópia conforme o original, autenticada no fim do texto pelo Real Arquivo, em 16-01-1847,
e assinada por José Manuel Severo Aureliano Basto.

1528 - TRATADO (RATIFICAÇÂO DO) DE PAZES CELEBRADAS ENTRE EL REI D. AFONSO V
E O PRÍNCIPE D. JOÃO, SEU FILHO, COM D. FERNANDO E D. ISABEL, REIS DE
ESPANHA
Tratado (Ratificação do) de Pazes celebradas entre El Rei D. Affonso V.º e o Príncipe D. João seu Filho, com
D. Fernando, e D. Isabel Reis d’Hespanha .- Toledo, 6-03-1480 .- 44 fls. de texto nums. a lápis; 4º [248 x
195 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. atados com fita. O título indicado figura no último fl.
Cópia conforme o original, autenticada no fim do texto, pelo Real Arquivo, em 19-10-1846, e
assinada por José Manuel Severo Aureliano Basto.

1529 - COSTA, João Baptista Ângelo da
Alvara para qual quer Cavalleiro professo da Ordem de Christo, armar Cavalleiro da mesma Ordem na Real
Capella de Nossa Snr.ª d’Ajuda, ou na Igreja da Conceição dos Freires da Cidade de Lisboa, a João Baptista
Angelo da Costa / [por] Rey [D. João VI] .- Lisboa, 18-05-1819 .- 2 fls. de texto inums.; in fl. [375 x 231
mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. O título indicado figura no final do primeiro fl.

1530 - COSTA, João Baptista Ângelo da
Alvara para o Presidente in Capite do Convento de Thomar, da ditta Ordem de Christo, receber á profissão do
Habito da ditta Ordem, no referido Convento, a Fr. João Baptista Angelo da Costa, Cavalleiro Noviço da
mesma Ordem / [por] Rey [D. João VI] .- Lisboa, 18-05-1819 .- 2 fls. de texto inums.; in fl. [375 x 230
mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. O título indicado figura no final do primeiro fl.
(1740-1803)

1531 - SÁ, Joaquim José da Costa e

Memoria sobre huma Talha, que appareceo cheia de Medalhas de Constancio e de Constantino em hum
campo da Aldea de Almofaens, Termo de Barcellos, recitada na Sessão Pública de 11 de Julho de 1799 /
[por] Joaquim José da Costa e Sá .- [Lisboa], 11-07-1799 .- 1 fl. de título inum. + 2 fls. de texto inums. + 1
fl. em branco inum.; in fl. [354 x 223 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Fls. soltos.
(1771-1860)

1532 - VELHO, António José Vaz

Esboço de huma Memoria sobre o modo de organizar as Côrtes de Portugal nas actuaes circunstancias, em
que se acha / [por] Antonio Jozé Vaz Velho .- Lisboa, 16-10-1820 .- 10 fls. de texto nums. a lápis azul, com
uma numeração paralela, a tinta, de 332 a 341; 4º [254 x 204 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com fita.
Autógrafo? Não assinado.

1533 - CARVALHO, José Pereira de

(1781-1856)

Memoria sobre a maneira de aperfeiçoar as nossas ovelhas e as nossas lans; offerecida a Sua Magestade
Constitucional o Senhor Dom João Sexto / [por] Jozé Pereira de Carvalho .- Covilhã, 26-10-1821 .- 1 fl. de
rosto num. a lápis, a romano + 8 p. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; in fl. [368 x 242 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel onde figuram, dactilografados, o nome do autor, o título e a data.
Vestígios de fitas de seda verde.
Autógrafo assinado. No fl. de rosto vem escrito de outra mão, mas da mesma época: “Deve
ficar no Cartorio”.

1534 - ESCHWEGE, Barão de

(1777-1855)

Discripção florestal de 158 differentes Arvores que crescem no Certão do Abaeté juntamente com huma
colecção de madeiras das mesmas offerecidas ao Real Muzeo do Rio de Janeiro no anno de 1819 / [por]
Guilherme Barão d’Eschwege .- [Rio de Janeiro, 1819] .- 2 cadernos, contendo, ao todo, 78 fls. de texto
nums. a lápis azul + 4 fls. em branco inums.; 4º [247 x 197 mm].
CADERNOS [Cópia]. Capilha de papel onde figuram, dactilografados, o nome do autor e o título. Dois
cadernos cosidos com linha.

Cópia oferecida pelo autor à Academia Real das Ciências de Lisboa. O original, juntamente
com o desenho das folhas e a colecção das madeiras descritas, foi oferecido ao Real Museu
do Rio de Janeiro, conforme declaração existente no primeiro fl.

1535 - LIVRO DOS MILAGRES DE NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA DE GUIMARÃES
Verbas tiradas do livro dos milagres de Nossa Snr.ª da Oliveira da villa de Guimarães / [S. a.] .- [S.l., s.d.];
[cópia não datada] .-12 fls. de texto nums. a lápis azul; 2º [271 x 215 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. de papel quadriculado, presos por uma tacha. Oferta de Cristóvão
Aires de Magalhães Sepúlveda.
Cópia tirada do Livro dos Milagres existente na Torre do Tombo, conforme a indicação contida
no primeiro fl.

1536 - RODRIGUES, José Manuel

(1857-1916)

Inversão Cyclica das Funções Monogeneas e Holomorphas / [por] J. M. Rodrigues .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de
rosto e 1 fl. em branco, ambos nums. a lápis azul, em caracteres romanos + 40 fls. de texto nums. a tinta + 1
fl. em branco inum.; 4º [264 x 210 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel onde consta, dactilografados, o nome do autor e o título. Fls. de
papel pautado presos por fita.
O autor era 1º Tenente de Artilharia. Não assinado.

1537 - MOURA, Fr. José de Santo António

(1770-1840)

Relação da Viagem q[ue] eu F.r Joze de S.to Ant.º Moura fiz a Argel em Maio de 1810, p.ª servir de Interprete
ao Enviado James Escarnichia, Cap.am de Mar e Guerra, conferencias sobre a paz e resgate dos Captivos, e
resultado das mesmas / [por] F.r Joze de S.to Ant.º Moura .- [Argel], 1820 .- 16 fls. de texto nums. a tinta; 4º
[257 x 192 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel onde figuram o nome do autor e o título dactilografados.
Original, com emendas, do manuscrito n.º 1239 da Série Azul. Autógrafo não assinado.

1538 - GUIMARÃES, Rodolfo Ferreira Dias

(1866-1918)

[Bibliografia relativa a três problemas célebres de geometria] / [por] Rodolpho Guimarães .- [S.l., 19--] .- 32
fls. de texto nums. a tinta, de 18 a 49; 4º [234 x 169 mm].
MAÇO [Original] Capilha de papel onde figura o título indicado. Fls. soltos, de diversas dimensões e tipos de
papel, alguns com acrescentos de papel. Incompleto por faltarem os primeiros 17 fls.
Publicado pela Academia no Boletim Bibliográfico. [Lisboa]: Academia das Ciências de
Lisboa, [s. d.]. Segunda Série, vol. II, p. 167-192 (cota: ACL 12.91.17). Autógrafo assinado.

1539 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

O Rei de Thule (bailada de Goethe) / [por] Francisco Maria Esteves Pereira .- Lisboa, 23-08-1915 .- 50 fls.
de texto nums. a lápis azul; 4º [241 x 180 mm].
MAÇO [Original] Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado branco e azul.
Autógrafo assinado. Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa:
Academia das Sciências de Lisboa, 1917. Vol. X, 1915-1916, p. 87-113 (cota: ACL 12.86.15).

1540 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias] / [por Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 1 fl. de
rosto inum. dactilografado + 711 fls. de texto nums. a tinta roxa, existindo outras numerações paralelas, em
tinta preta; 12º [110 x 162 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos.
Este manuscrito, tal como os seguintes, é da autoria de Manuel Francisco de Barros e Sousa da
Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, 2º Visconde de Santarém.
Corresponde às primeiras 197 páginas do tomo XIII, do Quadro elementar das relações
politicas e diplomaticas de Portugal com as diversas potencias do mundo desde o principio da
monarquia portugueza até aos nossos dias. Lisboa: Na Typografia da Academia Real das
Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Autógrafo.

1541 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias] / [por Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 1 fl. de
rosto inum. dactilografado + 560 fls. de texto nums. a tinta, de 712 a 1271; 12º [110 x 162 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos.
Corresponde às páginas 198-333 do tomo XIII do Quadro elementar [...]. Lisboa: Na
Typografia da Academia Real das Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Autógrafo.

1542 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro Elementar das Relações Políticas e Diplomaticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias] / [por Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 1 fl. de
rosto inum. dactilografado + 521 fls. de texto, com várias numerações a tinta; 12º [109 x 160 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos.
Corresponde às páginas 393-592 do tomo XIII do Quadro elementar [...]. Lisboa: Na
Typografia da Academia Real das Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Autógrafo.

1543 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Secção XV - Relações Diplomaticas entre Portugal e os

diversos Reinos, de que se compunha a Hespanha antes da sua incorporação, e depois dela até aos nossas
dias. 1250 a 1850 / [por Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 240 fls. de texto nums. a lápis azul; 12º [116
x 181 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Documentos datados de 1250 a 1850. Suplemento inédito aos tomos I e II do Quadro
elementar [...]. Lisboa: Na Typografia da Academia Real das Sciencias, 1876 (cota: ACL
12.79.2). Autógrafo.

1544 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Secção XVI - Portugal e França. 1533-1747 / [por
Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 15 fls. de texto nums. a lápis azul; 12º [116 x 181 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos, de diversas dimensões e tipos de papel. Pastas de cartão. Rótulo
dactilografado.
Documentos datados de 1533 a 1747. Suplemento inédito ao Quadro elementar [...]. Lisboa: na
Typografia da Academia Real das Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Contém, entre outras,
referências a D. Luís da Cunha. Autógrafo.

1545 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Secção XVIII - Portugal e Italia. 1146-1819 / [por
Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 239 fls. de texto nums. a lápis azul; 12º [130 x 208 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos, de diversas dimensões e tipos de papel, protegidos por duas pastas de cartão.
Rótulo dactilografado.
Documentos datados de 1146 a 1819. Suplemento inédito ao Quadro elementar [...]. Lisboa:
Na Typografia da Academia Real das Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2).

1546 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Secção XIX - Portugal e Inglaterra. 1612-1842 / [por
Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 81 documentos nums. a lápis azul, num total de 347 fls. de texto; 4º
[247 x 201 mm].
MAÇO [Original]. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel, alguns soltos, outros cosidos, outros presos
com tachas e outros ainda colados sobre fls. de papel. Pastas de cartão. Rótulo dactilografado em que figuram
os dizeres “Alguns doc. ineditos”.
Documentos datados de 1612 a 1842. No rótulo, uma indicação dactilografada a vermelho:
Suplemento ao Quadro elementar [...]. Lisboa: Na Typografia da Academia Real das
Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Parcialmente autógrafo.

1547 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro Elementar das Relações Políticas e Diplomaticas de Portugal com as diversas potências do Mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Secção XX - Portugal e Holanda. 1147-1781 / [por
Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 312 documentos nums. a lápis azul, num total de 428 fls. de texto; 4º
[247 x 201 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel. Capilha de cartão. Rótulo
dactilografado. Alguns dos documentos são impressos.
Documentos datados de 1147 a 1781. Suplemento inédito ao Quadro elementar [...]. Lisboa:
Na Typografia da Academia Real das Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Parcialmente
autógrafo.

1548 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Secção XXI - Portugal e Dinamarca. 1229-1771 / [por
Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 31 fls. nums. a lápis; 8º [178 x 108 mm].
MAÇO [Original]. Fragmentos de papel dentro de duas pastas de cartão. Rótulo dactilografado.
Suplemento Inédito ao Quadro elementar [...]. Lisboa: Na Typografia da Academia Real das
Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Autógrafo não assinado.

1549 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Secção XXII - Portugal e Suecia. 1527-1814 / [por
Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 96 fls. nums. a lápis; 8º [190 x 106 mm].
MAÇO [Original]. Fragmentos de papel. Pasta de cartão. Rótulo dactilografado.
Suplemento inédito ao Quadro elementar [...]. Lisboa: Na Typografia da Academia Real das
Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Autógrafo não assinado.

1550 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Secção XXIII - Portugal e Prussia. 1709-1815 / [por
Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 6 fls. nums. a lápis; 8º [181x 106 mm].
MACETE [Original]. Pasta de cartão. Fragmentos de papel. Rótulo dactilografado.
Suplemento inédito ao Quadro elementar [...]. Lisboa: Na Typografia da Academia Real das
Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Autógrafo não assinado.

1551 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Secção XXIV - Portugal e o Imperio da Alemanha.
1188-1845 / [por Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 545 fls. nums. a lápis; 8º [120 x 210 mm].

MAÇO [Original]. Pasta de cartão. Rótulo dactilografado. Falta o fl. n.º 203 ou existe um erro de numeração.
Suplemento inédito ao Quadro elementar [...]. Lisboa: Na Typografia da Academia Real das
Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Autógrafo não assinado.

1552 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Secção XXV - Portugal, a Turquia e a Russia. 14561816 / [por Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 8 fls. e fragmentos de papel nums. a lápis + 21 fls. de
texto nums. a tinta; 2º [305 x 200 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de cartão. Fls. soltos, de diversas dimensões. Rótulo dactilografado.
Suplemento inédito ao Quadro elementar [...]. Lisboa: Na Typografia da Academia Real das
Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Autógrafo não assinado.

1553 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Secção XXVI - Portugal e Africa, com as Potencias
Barberescas. 1190-1579 / [por Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 139 fragmentos de papel nums. a
lápis; 2º [110 x 164 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de cartão. Fls. soltos de diversas dimensões. Rótulo dactilografado.
Suplemento inédito ao Quadro elementar [...]. Lisboa: Na Typografia da Academia Real das
Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Autógrafo não assinado.

1554 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Secção XXVII - Portugal e os Estados Unidos da
America. 1501-1851 / [por Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 48 fragmentos de papel nums. a lápis; 2º
[181 x 115 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos. Capilha de cartão. Rótulo dactilografado.
Suplemento inédito ao Quadro elementar [...]. Lisboa: Na Typografia da Academia Real das
Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Autógrafo não assinado.

1555 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Secção XXVIII - Portugal e a Asia. 1501-1779 / [por
Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 143 fragmentos de papel nums. a lápis.; 2º [180 x 117 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos de diversas dimensões. Capilha de cartão. Rótulo dactilografado.

Suplemento inédito ao Quadro elementar [...]. Lisboa: Na Typografia da Academia Real das
Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Autógrafo não assinado.

1556 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

[Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo,
desde o princípio da Monarquia até aos nossos dias]. Varios documentos por separar. 1480-1587 / [por
Visconde de Santarém] .- [S.l., 18--] .- 71 documentos nums. a lápis.; 2º [180 x 117 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos de diversas dimensões. Capilha de cartão. Rótulo dactilografado.
Suplemento ao Quadro elementar [...]. Lisboa: Na Typografia da Academia Real das
Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.79.2). Autógrafo não assinado.

1557 - SANTARÉM, Visconde de

(1791-1856)

Indice dos tratados, convenções e escripturas etc. feitos por D. João 1º / [pelo Visconde de Santarém] .- [S.l.,
18--] .- 5 fls. de texto nums. a lápis azul; in fl. [350 x 235 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos. Capilha de cartão com rótulo dactilografado. No primeiro fl., ao alto, tem a
indicação “Maço A – Nº 8”.

1558 - CARTA MILITAR DA FRONTEIRA DA BEIRA
Carta Millitar da Fronteira da Beira / [S.a.] .- [S.l.], 1801 .- 1 fl.; in fl. [450 x 805 mm].
MAPA [Original]. Mapa colorido. Colado sobre tela.
Tal como o mapa que tem a cota n.º 1509 da Série Azul, tem no canto inferior direito as
seguintes indicações: “Pertence a Luciano Antonio Adão”, e a seguir, ao alto: “Alias ao Ill.mo e
Ex.mo S.r Barão de Campanhaã”, de seu nome Baltazar de Almeida Pimentel (1771-1876).
1559 - VITÓRIA, Henriques Aires
(séc. XVI)
PEREIRA, Francisco Maria Esteves
(1854-1924)
1 - [Nota de história literária acerca da obra] A vingança de Agamenom / [por] Francisco Maria Esteves
Pereira .- Lisboa, 27-01-1916 .- 17 fls. de texto nums. a lápis; 4º [241 x 280 mm].
2 - A vingança de Agamenom / [tradução de Henrique Aires Vitória]; [prólogo de] Francisco
Maria Esteves Pereira .- [Prólogo datado de] Lisboa, 28-06-1917 .- 74 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [241 x 280 mm].
MAÇOS [Original]. Capa de cartão. Fls. de papel pautado azul.
O primeiro documento é uma nota autógrafa e assinada, publicada pela Academia das Ciências
de Lisboa no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1917, Volume
X, p. 226-237 (cota: ACL 12.86.15). Esta nota refere-se à Electra de Sófocles, que Henrique
Aires Vitória (séc. XVI) traduziu para português dando-lhe o título A vingança de Agamenom.
Essa tradução foi impressa em Lisboa em 6-11-1555 por Germão Galhardo (cf. Inocêncio, III,
p. 179-181). A cópia manuscrita da tradução tem a cota n.º 1470 da Série Azul. Segundo

Esteves Pereira, a tradução de H. A. Vitória ter-se-ia inspirado numa tradução muito livre da
Electra, por Hernan Pérez de Oliva, publicada em 1528.
O segundo documento é um autógrafo de Esteves Pereira, que orientou a edição impressa pela
Academia em 1918 nos Monumentos da Literatura Dramática Portuguesa do século XVI. Parte
III. Lisboa: Imprensa Nacional de Lisboa, 1918 (cota: ACL 12.78.12).

1560 - AZEVEDO E SILVA, Conde de
[Sonetos de Camões] / [por Conde de Azevedo e Silva] .- [S.l., 19--] .- 14 fls. de texto (introdução) nums. a
tinta + 216 fls. de texto nums. a tinta; 4º [216 x 163 mm].
MAÇO [Original]. Pastas de cartão. Fls. soltos.
São 216 sonetos de Camões comentados pelo Conde de Azevedo e Silva. Publicado pela
Academia no seu Boletim da Segunda Classe, vol. IV, 1910-1911, pp. 196-217 e 573-640;
vol. V, 1911, pp. 381-398 e 471-496 (cotas: ACL 12.86.9 e 12.86.10). Autógrafo não
assinado.

1561 - SOARES, Francisco Pedro Celestino

(1791-1873)

Fortificação. Systema Portuguez / [por] Francisco Pedro Celestino Soares; [copiado por] M. R. Costa .- [S.l.,
s.d.]; [cópia de] Lisboa, Dezembro de 1844 .- 15 fls. de texto nums. a tinta + 5 desenhos + 1 fl. em branco
inum.; 4º [212 x 172 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel.
Memória apresentada à Academia, publicada na Historia e Memorias da Academia Real
das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1831. Primeira série,
tomo XI, parte II, p. 313-432 + 4 estampas (cota: ACL 12.84.11). No tomo XII, 1ª parte, de
1837, p. 17-30 (no capítulo da Classe de Ciências Exactas), o autor publicou o trabalho
Ensaio sobre a fortificação terreo-vegetal; ou segundo systema portuguez (cota: ACL
12.84.12). Na parte II do tomo III da 2ªsérie da Historia e Memorias, de 1856, p. 25-29, o
autor publicou o trabalho Fortificação. Ampliação ao systema moderno (cota: ACL
12.85.15)

1562 - VASCONCELOS, José Leite de

(1858-1941)

Os rios na poesia popular (poesia d’amor) / [por] J. L. de V. .- [S.l., s.d.] .- 5 fls. de texto nums. a tinta; 4º
[217 x 105 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel com rótulo dactilografado. Fls. colados no canto superior direito.
Autógrafo assinado.

1563 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Auto das Regateiras de Lisboa. Estudo de critica literaria / [por] Francisco Maria Esteves Pereira .- [S.l., 19-] .- 29 fls. de texto nums. a lápis; 4º [223 x 155 mm].
MAÇO [Original de Esteves Pereira]. Fls. soltos. Capilha de cartão com rótulo dactilografado.

Esteves Pereira orientou a impressão mandada fazer pela Academia integrada nos Monumentos
da Literatura Dramática Portuguesa do século XVI. Parte IV. Lisboa: Imprensa Nacional de
Lisboa, 1919 (cota: ACL 12.78.12).
No estudo de crítica literária que precede o auto, Esteves Pereira refere a existência de duas
cópias manuscritas na Biblioteca Nacional, com as cotas 8:581 e 8:59, e que “do autor não é
conhecido o nome, somente a indicação vaga, dada no manuscrito n.º 8:581, de que o auto foi
composto por hum frade Loyo filho de huma dellas, isto é, duma regateira”.

1564 - CATTALOGUS NUMORUM AUREORUM
Cattalogus numoru.m aureorum / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 7 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º
[260 x 197 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel com rótulo dactilografado. Texto no meio de uma cercadura. Título
dentro de uma cartela.
No canto superior esquerdo do primeiro fl. vem a seguinte anotação: “Catalogo de
Medalhas de ouro p.ª se comprarem”.

1565 - REBELO, Jacinto Inácio de Brito

(1830-1920)

A proposito de Gil Vicente / [por] Brito Rebello .- [S.l., 19--] .- 5 fls. de texto nums. a tinta; 4º [218 x 170
mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel com rótulo dactilografado. Fls. de papel quadriculado presos por
tacha.
Considerações do autor acerca da identificação de um filho de Gil Vicente. Autógrafo assinado.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1917.
Vol. X, p. 315-318 (cota: ACL 12.86.15).

1566 - BRITO, José Joaquim Gomes de

(1843-1923)

O Idiotismo “A olhos-vistos” julgado por Aniceto dos Reis Gonçalvez Viana / [por] Gomes de Brito .- [S.l.],
Fevereiro, 1917 .- 48 fls. de texto nums. a tinta, incluindo o rosto, com numeração corrigida a lápis azul;
[164 x 228 mm].
MAÇO [Original]. Pastas de cartão com rótulo dactilografado. Fls. soltos de papel pautado.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1917.
Vol. X, p. 884-908 (cota: ACL 12.86.15).

1567 - JORGE, Ricardo

(1858-1939)

[D. Carolina Michaëlis de Vasconcelos] / [por] Ricardo Jorge .- Lx.ª, S.ta Apolónia, 8-08-1912 .- 22 fls. de
texto nums. a tinta; 4º [223 x 164 mm].
MAÇO [Original]. Pastas de cartão com rótulo dactilografado. Fls. soltos de papel quadriculado.
Autógrafo assinado. Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Ciências
de Lisboa, 1912, Vol. V, p. 302-302j (cota: ACL 12.86.10).

1568 - VITERBO, Francisco Marques de Sousa

(1845-1910)

A Litteratura hespanhola em Portugal / [por] Sousa Viterbo .- [S.l., s.d.] .- 585 fls. de texto nums. a
numerador; 8º [166 x 221 mm].
MAÇO [Original]. Pastas de cartão com rótulo dactilografado. Fls. soltos de papel pautado.
Publicado postumamente na História e Memórias da Academia das Sciências de Lisboa.
Lisboa: Imprensa Nacional, 1918. Nova Série, 2ª classe, 1910-1915, tomo XII, parte II, p. 151454 (cota: ACL 12.84.19; separata: ACL 12.76.17). Autógrafo.
1569 - NEVES, Álvaro
(1883-1948)
SEPÚLVEDA, Cristóvão Aires de Magalhães

(1853-1930)

Arquivos e Bibliotecas Portuguesas. Apontamentos históricos / [por Álvaro Neves]; [introdução de]
C[ristóvão] A[ires] .- [S.l., 19--] .- 18 fls. de texto nums. a lápis; 4º [212 x 166 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel com rótulo dactilografado. Fls. de papel pautado.
Trabalho autógrafo de Álvaro Neves, publicado no Boletim Bibliografico da Academia das
Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1910-1914, Primeira Série, vol. I, p.
367-375 (cota: ACL 12.91.16). O manuscrito n.º 1608 da Série Azul corresponde a um outro
trabalho mais desenvolvido acerca do mesmo assunto.

1570 - SEQUEIRA, Joaquim Pedro Fragoso da Mota de

(?-1833)

Memoria sobre a criação, e vantagens do gado cabrum em Portugal / [por] Joaquim Pedro Fragoso de
Siqueira .- [S.l., s.d.] .- 6 fls. de texto nums. a tinta; 4º [215 x 152 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel com rótulo dactilografado. Fls. presos com uma tacha.
Publicado na reedição das Memórias Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa.
1789-1815. Lisboa: Banco de Portugal, 1991. Tomo IV, p. 115-121 (cota: ACL Avulso C 10
007 IV). Autógrafo não assinado.

1571 - NEVES, Álvaro

(1883-1948)

Portugal nos Arquivos Farnesianos de Napoles / [por] A. Néves .- [S.l., 19--] .- 14 fls. de texto nums. a tinta;
4º [165 x 213 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel com rótulo dactilografado. Fls. de papel pautado presos com tacha.
Publicado no Boletim Bibliográfico da Academia das Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa
da Universidade, 1910-1914. Primeira Série, vol. I, p. 378-384 (cota: ACL 12.91.16).
Autógrafo assinado.

1572 - NEVES, Álvaro

(1883-1948)

In Memoriam / [por Álvaro Neves] .- [S.l., 19--] .- 4 fls. de texto nums. a tinta; 4º [213 x 165 mm].

CADERNO [Original]. Capilha de papel com rótulo dactilografado. Fls. de papel pautado presos com tacha.
Dedicado a Gabriel Vitor de Monte Pereira, D. Marcelino Menendez y Pelayo, D. António
Rodriguez Villa e Alberto Carlos da Silva. Autógrafo não assinado. Publicado no Boletim
Bibliográfico da Academia das Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1910-1914. Primeira Série, vol. I, p. 376-377 (cota: ACL 12.91.16).

1573 - GUIMARÃES, Rodolfo Ferreira Dias

(1866-1918);

BOSMANS, H.

Uma carta do Padre Bosmans / [por] Rodolpho Guimarães; H. Bosmans .- Lisboa, Março de 1919 .- 9 fls. de
texto nums. a tinta; 8º [184 x 114 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de cartão com rótulo dactilografado. Fls. soltos.
Publicado no Boletim Bibliográfico da Academia das Sciências de Lisboa. [Lisboa: Academia
das Ciências de Lisboa, s. d.]. Segunda Série, vol. II, p. 1-3 (cota: ACL 12.91.17).

1574 - GODINHO, Jorge

(1861-1942)

Contribution à L’Étude des Urèthrites Blénorrhagiques et Leur Traitement / [por] Jorge Godinho .- [S.l., 19-] .- 1 fl. de rosto inum. + 64 fls. de texto nums. a tinta vermelha + 1 fl. em branco inum.; 4º [269 x 215 mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel com rótulo dactilografado. Fls. de papel pautado cosidos com fitas.
Autógrafo não assinado. No fl. de rosto, uma indicação assinada por Ramalho Ortigão: “Entrou
na imprensa por disposição da classe”. Ao alto, por cima do título, a lápis, a seguinte anotação
não assinada: “O Snr. Virgilio Machado, redactor do parecer que approvou a candidatura do
Snr. Godinho a socio correspo.te, entende que esta memoria deve ser publicada na collecção da
Academia”. Publicado nas Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa:
Typographia da Academia, 1903. Nova Série, 1ª Classe, tomo VII, parte I (cota: ACL 12.84.7).
1575 - AZURARA, Gomes Eanes de
(1410?-1474?)
PEREIRA, Francisco Maria Esteves
(1854-1924)
Cronica da tomada de Ceuta por el Rei Dom João I / [por] Gomes Eannes de Zurara; [introdução e notas de]
Francisco Maria Esteves Pereira .- [Introdução datada de] Lisboa, 21-08-1915 .- 569 fls. de texto nums. a
numerador; 4º [242 x 178 mm].
MAÇO [Original de Esteves Pereira]. Capas de cartão com rótulo dactilografado. Fls. de papel pautado.
Autógrafo de Esteves Pereira, que assina a introdução, à qual se segue, também da sua mão,
uma biografia de Gomes Eanes de Azurara e a cópia do texto da Crónica [...]. Trabalho de
Esteves Pereira publicado pela Academia das Ciências de Lisboa e pela Comissão dos
Centenários de Ceuta e de Albuquerque, com o título Crónica da tomada de Ceuta por El Rei
D. João I composta por Gomes Eannes de Zurara. Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa,
1915 (cota: ACL 12.91.5). O manuscrito azul n.º 1658 contém cópias de documentos referentes
a Gomes Eanes de Azurara.

1576 - NEVES, Álvaro

(1883-1948)

Miscelanea / [coligida por] Alvaro Neves .- [S.l., 19--] .- 1 fl. de rosto inum. + 27 fls. de texto nums. a tinta
+ 1 fl. em branco inum.; 4º [216 x 167 mm].
MAÇO [Original de Álvaro Neves]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos por tacha.
Miscelânea de diversos artigos coligidos por Álvaro Neves, uns cópias de sua mão, outros
recortes de jornal, alguns de autor não identificado, com os seguintes títulos: Alfarrabistas no
paço dos Nizas (artigo de Vítor Ribeiro); Biblioteca Esperantista; Encadernações;
Cancioneiro do sec. XVI; Auto de Fé dos livros proibidos; Um Biblioklepta; O Camões do
Rocio (contém um artigo de Henrique de Campos Ferreira Lima); Exemplar único (artigo
relativo à Marinha portuguesa); Sousa Viterbo e Zinão (artigo de Ernesto Silva); Academia dos
Unicos; Garcia de Resende. Publicado no Boletim Bibliográfico da Academia das Sciências de
Lisboa. [Lisboa]: Academia das Sciências de Lisboa, 1911-1916. Segunda Série, vol. I, p. 349365 (cota: ACL 12.91.17).

1577 - EY, Luísa

(1854-1936)

D. Carolina Michaëlis na intimidade / [por Luise Ey] .- [S.l., 19--] .- 18 fls. de texto nums. a lápis; 4º [211 x
169 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos por tacha.
Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa no Boletim da Segunda Classe. Coimbra:
Imprensa da Universidade, 1912. Vol. V, p. 231-245 (cota: ACL 12.86.10). Autógrafo não
assinado.

1578 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Stimulo de amor divino / [por Francisco Maria Esteves Pereira] .- [S.l., s.d.] .- 17 fls. de texto nums. a lápis;
4º [217 x 167 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. pautados presos por tacha.
Trabalho acerca do Infante D. Fernando (filho de D. João I) e da obra de S. Boaventura (12211274). Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911. Vol. IV, p.
438-447 (cota: ACL 12.86.9). Autógrafo não assinado.

1579 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Homilia sobre o baptismo de N. S. Jesus Christo attribuida a S. João Chrysostomo; primeira segundo a versão
ethiopica / [tradução e nota de] Francisco Maria Esteves Pereira .- [S.l., s.d.] .- 11 fls. de texto nums. a lápis;
4º [229 x 169 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. pautados presos por tacha.
Trabalho realizado a partir de reproduções fotográficas oferecidas por Mr. J.-B. Chabot, de
Paris, relativas ao manuscrito oriental n.º 774 do Museu Britânico. Publicado no Boletim da
Segunda Classe. Lisboa: Typographia da Academia, 1910. Vol. III, p. 474-480 (cota: ACL
12.86.8). Autógrafo não assinado.

1580 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Homilia sobre o baptismo de N. S. Jesus Christo attribuida a S. João Chrysostomo (Homilia primeira) / [por
S. João Crisóstomo] .- [S.l., s.d.]; [cópia datada de] 2-08-1908 .- 11 fls. de texto nums. a lápis; 4º [229 x 169
mm].
MAÇO [Original de Esteves Pereira]. Capilha de papel. Fls. pautados presos por tacha. Texto escrito a lápis.
Cópia a lápis do texto em etíope. Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa
Nacional, 1911. Vol. IV, p. 259-265 (cota: ACL 12.86.9). Cf. nota ao ms. n.º 1579 da Série
Azul).

1581 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Homilia sobre o baptismo de N. S. Jesus Christo attribuida a S. João Chrysostomo (A segunda da versão
ethiopica) / [tradução e nota de] Francisco Maria Esteves Pereira .- [S.l.], 6-11-1908 .- 16 fls. de texto nums.
a lápis azul; 4º [229 x 168 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. pautados presos por tacha. Texto parcialmente escrito a lápis.
Nos fls. 7 a 16, cópia a lápis do texto etíope. Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa:
Imprensa Nacional, 1911. Vol. IV, p. 266-276 (cota: ACL 12.86.9). Cf. nota ao ms. n.º 1579 da
Série Azul). Autógrafo não assinado.

1582 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Homilia sobre as vodas de Caná de Galileia; attribuida a S. João Chrysostomo / [tradução e nota de]
Francisco Esteves Pereira .- [Cópia de] 21-11-1908 .- 14 fls. de texto nums. a lápis; 4º [229 x 170 mm].
MAÇOS [Original de Esteves Pereira]. Capilha de papel. Dois maços de fls.
Cópia a lápis do manuscrito oriental n.º 774 do Museu Britânico. Publicado no Boletim da
Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911. Vol. IV, p. 299-314 (cota: ACL 12.86.9).
Autógrafo não assinado.

1583 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Um verso de Petrarca nos Lusiadas de Camões / [por] F. M. Esteves Pereira .- Lisboa, 1-02-1914 .- 1 fl. de
rosto inum. + 12 fls. de texto nums. a tinta; 4º [216 x 135 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos por tacha.
Trabalho lido na sessão de 12-02-1914 da segunda classe da Academia das Ciências de Lisboa.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1915. Vol. VIII, p. 47-52 (cota: ACL 12.86.13). Autógrafo não assinado.

1584 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Homilias de S. João Chrysostomo na litteratura ethiopica / [por] Francisco Maria Esteves Pereira .- [S.l., s.d.]
.- 8 fls. de texto nums. a lápis; 4º [233 x 174 mm]
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel azul pautado presos por tacha.

Referências de homilias tiradas de catálogos de bibliotecas. Nota publicada pela Academia das
Ciências no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Typographia da Academia, 1910. Vol. III, p.
419-424 (cota: ACL 12.86.8). Autógrafa não assinada.

1585 - MONTEIRO, José Maria de Sousa

(1846-1909)

Acerca de Filinto Elysio. Noticias e documentos ineditos / [por] José de Sousa Monteiro .− [S.l., 19--] .- 17
fls. de texto nums. a tinta; 4º [210 x 136 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos por uma tacha.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Typografia da Academia, 1903. Vol. I, p.
151-168 (cota: ACL 12.86.6). Autógrafo assinado.

1586 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Rerum Aethiopicarum Scriptores occidentales inediti a saeculo XVI ad XIX, curante C. Beccari; Romae,
1903-1912 / [por] Francisco Maria Esteves Pereira .- 23 fls. de texto nums. a lápis .- 23 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [217 x 134 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos por tacha.
Nota lida na sessão da segunda classe de 12-12-1912, publicada no Boletim da Segunda Classe.
Lisboa: Typografia da Academia, 1903. Vol. VII. 1898-1902, p. 151-168 (cota: ACL
12.86.12). Autógrafa não assinada.

1587 - MONTEIRO, José Maria de Sousa

(1846-1909)

[Acerca das palavras “papão” e “papan”] / [por José de Sousa Monteiro] .- [S.l., 19--] .- 5 fls. de texto nums.
a tinta; 4.º [226 x 170 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com tacha.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Typografia da Academia, 1910. Vol. II, p.
315-318 (cota: ACL 12.86.7). Autógrafo não assinado.

1588 - MONTEIRO, José Maria de Sousa

(1846-1909)

[D. Pedro. Poema dramático em cinco jornadas] / [por José de Sousa Monteiro] .- [S.l., 19--] .- 168 fls. de
texto nums. a numerador; 4º [211 x 136 mm].
MAÇO [Original] Capilha de cartão com rótulo dactilografado. Fls. soltos de papel pautado. Os fls. 129 e
seguintes são de menor dimensão.
Publicado com introdução de António Cândido, com o título D. Pedro. Poema Dramatico em
cinco jornadas. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa; Imprensa Nacional, 1913 (cota:
ACL 12.94.17). Autógrafo não assinado.

1589 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

O Descobrimento do Tibet pelo P. Antonio de Andrade da Companhia de Jesus em 1624 / [por] Francisco
Maria Esteves Pereira .- [S.l., 19--] .- 1 fl. de rosto e 2 fls. de texto nums. a lápis, a romano + 95 fls. de texto
nums. a lápis azul; 4º [217 x 169 mm].
MAÇO [Original de Esteves Pereira]. Capa de cartão com rótulo dactilografado. Fls. de papel pautado.
Este estudo histórico que contém cópias das cartas do Padre António de Andrade (1580-1634),
foi lido na sessão da Academia de 25-05-1921 e publicado pela Academia das Ciências de
Lisboa com o título O Descobrimento do Tibet pelo P. António de Andrade da Companhia de
Jesus, em 1624, narrado em duas cartas do mesmo religioso. Coimbra: Imprensa da
Universidade, 1921 (cota: ACL 12.94.36). Autógrafo não assinado.

1590 - DOAÇÕES DE D. TERESA E DE D. AFONSO HENRIQUES
[Doação de D. Teresa da herdade do Carvalhal e doação do Infante D. Afonso do Condado e da Igreja do
Mosteiro de Refoios] .- [S.l., séc. XII] .- 3 pergaminhos cosidos formando uma longa faixa; [2700 x 225
mm].
PERGAMINHO [Original]. Pergaminho escrito frente e verso. Pasta de cartão com rótulo dactilografado. No
canto superior esquerdo, uma vinheta: “Adquirido pelo bibliothecario A. Soromenho para a Livraria”.
Documento importante para a história do Minho relativo à doação que D. Teresa fez de
bens que possuía no Carvalhal, junto a Ponte de Lima, a D. Nuno Guilhufes, em 1114, bem
como a doação que D. Afonso Henriques fez do Condado e do padroado da igreja do
mosteiro de Refóios a D. Mendo Afonso, em 1128.

1591 - VIANA, Aniceto dos Reis Gonçalves

(1840-1914)

Um verso de Gil Vicente. Ora venha o car(r)o á ré / [por] A. R. Gonçalves Viana .- [S.l., 19--] .- 2 fls. de
texto inums.; 4º [249 x 162 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Publicado pela Academia das Ciências no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da
Universidade, 1913. Vol. VI, p. 267-269 (cota: ACL 12.86.11). Autógrafo assinado.

1592 - PEREIA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

A poesia ethiopica / [por] Francisco Maria Esteves Pereira .- [S.l., 19--] .- 12 fls. de texto nums. a lápis + 12
fls. de texto nums. a lápis; 4º [240 x 180 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos por tacha.
Comunicação feita à 2.ª classe da Academia das Ciências de Lisboa e publicada no Boletim da
Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1915. Vol. VIII, p. 422-446 (cota: ACL
12.86.13; separata: ACL 12.92.9/30). Autógrafo não assinado.

1593 - PEREIA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Francisca de Rimini. Episodio do Inferno de Dante e as suas versões em lingua portuguesa / [por] Francisco
Maria Esteves Pereira .- [S.l., 19--] .- 38 fls. de texto nums. a lápis; 4º [239 x 180 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos por tacha.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1916.
Vol. IX, p. 43-70 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo não assinado.

1594 - ARANHA, Pedro Wenceslau de Brito
Ácerca do tomo XX do Dicc[ionário] bibliographico / [por Pedro Wenceslau de Brito Aranha] .- [S.l., s.d.]
.- 6 fls. de texto nums. a tinta; 4º [233 x 177 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com tacha.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1911. Vol. V,
p. 469-471 (cota: ACL 12.86.10). Autógrafo não assinado.

1595 - ARANHA, Pedro Wenceslau de Brito

(1833-1914)

O Instituto Historico do Brasil a alguns esclarecimentos ácerca deste e de outros estabelecimentos litterarioscientificos do Brasil e da sua bibliotheca nacional. Sua influencia no desenvolvimento da cultura intellectual
naquella uberrima nação / [por Pedro Wenceslau de Brito Aranha] .- [S.l., s.d.] .- 19 fls. de texto nums. a
tinta; 4º [235 x 175 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com tacha. Oferta da Senhora D. Maria Amália de Brito
Aranha.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1912. Vol. V,
p. 422-448 (cota: ACL 12.86.10). Autógrafo não assinado.

1596 - ARANHA, Pedro Wenceslau de Brito

(1833-1914)

A naturalidade de Christovam Colombo / [por Pedro Wenceslau de Brito Aranha] .- [S.l., s.d.] .- 8 fls. de
texto nums. a tinta; 4º [233 x 175 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com tacha. Oferta da Senhora D. Maria Amália de Brito
Aranha.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1912. Vol. V,
p. 457-460 (cota: ACL 12.86.10). No volume VII do Boletim, pp. 272-275, existe uma outra
comunicação do autor, acerca do mesmo assunto.

1597 - GUIMARÃES, Rodolfo Ferreira Dias

(1866-1918)

Biographia de Francisco Gomes Teixeira / [por] Rodolpho Guimarães .- Lisboa, 2-04-1914 .- 52 fls. de texto
nums. tinta; 4º [229 x 171 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com tacha.

Publicado na História e Memórias da Academia das Sciências de Lisboa. Lisboa: Imprensa
Nacional, 1918. Nova série, 2.ª classe, tomo XII, parte II (1910-1915), p. 119-149 (cota: ACL
12.84.19). Autógrafo assinado.

1598 - GUIMARÃES, Rodolfo Ferreira Dias

(1866-1918)

Vida e descendencia de Pedro Nunes / [por] Rodolpho Guimarães .- Lisboa, 30-01-1915 .- 27 fls. de texto
nums. a tinta; 4º [222 x 140 mm].
MAÇO [Original]. Capa de papel. Fls. de papel de rascunho presos com uma tacha.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 1916.
Vol. IX, p. 122-141 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo assinado.

1599 - DANTAS, Júlio

(1876-1962)

O syndroma glosso-labiado do rei D. José / [por] Julio Dantas .- [S.l., 19--] .- 15 fls. de texto nums. a tinta;
4º [229 x 181 mm].
MAÇO [Original]. Capa de papel. Fls. de papel pautado presos com tacha.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Vol. VII, p. 339-350 (cota: ACL 12.86.12). Autógrafo assinado.

1600 - GUIMARÃES, Rodolfo Ferreira Dias

(1866-1918)

O livro “De Gnomonice” de Scultetus / [por] Rodolpho Guimarães .- Lisboa, Novembro de 1914 .- 3 fls. de
texto nums. a tinta; 4º [229 x 172 mm].
MAÇO [Original]. Capa de papel. Fls. presos com tacha.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1915. Vol. VIII, p. 447-448 (cota: ACL 12.86.13). Autógrafo assinado.
1601 - GUIMARÃES, Rodolfo Ferreira Dias

(1866-1918)

Bosquejo historico sobre a Historiographia das Mathematicas / [por] Rodolpho Guimarães .- Lisboa, 29-041915 .- 21 fls. de texto nums. a tinta; 4º [227 x 174 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com uma tacha.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1916.
Vol. IX, p. 438-460 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo assinado.

1602 - QUEIROZ, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

Sousa Viterbo / [por Francisco Teixeira de Queirós] .- [S.l., 19--] .- 2 fls. de texto inums.; 8º [181 x 115
mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com uma tacha.

Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911. Vol. IV, p. 243244 (cota: ACL 12.86.9). Autógrafo não assinado.

1603 - DANTAS, Júlio

(1876-1962)

Sobre a genealogia portugueza do prognathismo dos Habsburgos / [por] Julio Dantas .- [S.l., 19--] .- 15 fls.
de texto nums. a tinta; 4º [223 x 169 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com uma tacha.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911. Vol. IV, p. 188196 (cota: ACL 12.86.9). Autógrafo assinado.

1604 - SEPÚLVEDA, Cristóvão Aires de Magalhães

(1853-1930)

Nota sobre Fr. Luiz de Granada / [por] Christovam Ayres .- [S.l., 19--] .- 4 fls. de texto nums. a tinta; 4º
[211 x 137 mm].
MAÇO [Original] Capilha de papel. Fls. presos com uma tacha.
Nota lida na sessão da Academia de 20-01-1902 e publicada no Boletim da Segunda Classe.
Lisboa: Typographia da Academia, 1903. Vol. I, p. 228-230 (cota: ACL 12.86.6). Autógrafa
assinada.
1605 - RIBEIRO, Jerónimo
(séc. XVI)
PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Auto do Fisico / [por] Jeronimo Ribeiro; [introdução de] Francisco Maria Esteves Pereira .- [Texto de
Esteves Pereira datado de] Lisboa, 1918 .- 12 fls. de texto nums. a lápis + 48 fls. de texto nums. a lápis; 4º
[233 x 166 mm].
MAÇO [Original de Esteves Pereira] . Capilha de cartão com rótulo dactilografado. Fls. de papel pautado.
Texto conforme a impressão de 1587. Autógrafo de Esteves Pereira, que orientou a edição da
Academia inserida nos Monumentos da Literatura Dramática Portuguesa do século XVI. Parte
III. Lisboa: Imprensa Nacional de Lisboa, 1918 (cota: ACL 12.78.12).

1606 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Versão ethiopica dos Livros de Job e de Esther / [por] Francisco Maria Esteves Pereira .- Lisboa, 23-06-1913
.- 10 fls. de texto nums. a lápis; 4º [217 x 134 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos com uma tacha.
Autógrafo assinado.

1607 - PEREIA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

O Anel de Policrátes / [por] Francisco Maria Esteves Pereira .- Lisboa, 14-05-1915 .-23 fls. de texto nums. a
lápis + 6 fls. de texto nums. a lápis; 4º [231 x 171 mm].

MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos com uma tacha.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1916.
Vol. IX, p. 475-494 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo assinado.

1608 - NEVES, Álvaro

(1883-1948)

Arquivos e Bibliotecas Portuguesas. Apontamentos Históricos. 2ª Série / [por] Alvaro Néves .- [S.l.], Janeiro
de 1914 .- 1 fl. de rosto inum., faltando-lhe a metade inferior + 175 fls. de texto nums. a lápis, existindo
outras numerações paralelas; 4º [228 x 165 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de cartão com um rótulo dactilografado.
Publicado no Boletim Bibliográfico da Academia das Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa
da Universidade, 1916. Segunda Série, vol. I, p. 413-538 (cota: ACL 12.91.17). Cf. manuscrito
n.º 1569 da Série Azul. Autógrafo assinado.

1609 - PEREIA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

A divisa do Infante D. Henrique / [por] F. M. Esteves Pereira .- [S.l., 19--] .- 13 fls. de texto nums. a lápis;
4º [217 x 132 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos com uma tacha.
Publicado pela Academia das Ciências de Lisboa no Boletim da Segunda Classe. Coimbra:
Imprensa da Universidade, 1915. Vol. VIII, p. 274-279 (cota: ACL 12.86.13). Autógrafo.

1610 - PEREIA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Trovas de Luiz Anrriques a hũa moça / [por] Esteves Pereira .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 36 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [220 x 140 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos com uma tacha.
Estudo de um poema do Cancioneiro Geral de Garcia de Resende (edição de Kausler, tomo II,
p. 288-292). Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da
Universidade, 1914. Vol. VII, p. 208-221 (cota: ACL 12.86.12). Autógrafo assinado.

1611 - BOCAGE, Carlos Roma du

(1853-1918)

Subsidios para o estudo das Relações Exteriores de Portugal em seguida á restauração 1640-1649 / [por]
Carlos Roma du Bocage .- [S.l., 19--] .- 481 fls. de texto nums. a lápis; 4º [215 x 160 mm].
MAÇO [Original]. Capa de cartão com um rótulo dactilografado. Meios fls. de diversos tipos de papel.
Estudo acerca das relações de Portugal com vários países europeus no intuito de conseguir
o reconhecimento da sua restauração. Publicado pela Academia em 1916 (cota: ACL
Reservado 14-19). Autógrafo não assinado.

1612 - MACHADO, Virgílio

(1859-1927)

[Cartas e bilhetes a agradecer livros oferecidos por Virgilio Machado, seu autor, aos signatários] / [por
diversos correspondentes] .- Porto, Toulouse, Berlin,..., 1887-1925 .- 221 documentos nums. a lápis azul; 4º
[241 x 180 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel dentro de uma caixa de cartão em que
figura o título indicado.
Cartas e bilhetes autógrafos, assinados, dezanove dos quais não estão datados.

1613 - NEVES, Álvaro

(1883-1948)

Bibliografia Luso-Judaica. Noticia subsidiaria da coléção de Alberto Carlos da Silva / [por] Alvaro Néves ..- 80 fls. de texto nums. a tinta; 4º [213 x 166 mm].
MAÇO [Original]. Capa de papel. Fls. de papel pautado presos com uma fita.
Publicado no Boletim Bibliográfico da Academia das Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa
da Universidade, 1916. Segunda Série. Vol. I., p. 367-394 (cota: ACL 12.91.17). Autógrafo
assinado.

1614 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

A Chronica do Condestabre de Portugal D. Nuno Alvarez Pereira / [por] Francisco Maria Esteves Pereira .Lisboa, 2-03-1915 .- 15 fls. de texto nums. a lápis; 4º [231 x 170 mm].
MAÇO [Original]. Capa de papel. Fls. de papel pautado presos com uma tacha.
Nota apresentada na sessão da 2ª classe da Academia de 4-03-1915, publicada no Boletim da
Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 1916. Vol. IX, pp. 380-389 (cota:
ACL 12 86.14). Autógrafa assinada.

1615 - PEREIA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

O livro Pastor de Hermas citado por Gomes Eannes de Zurara / [por Francisco Maria Esteves Pereira] .Lisboa, 20-01-1915 .- 9 fls. de texto nums. a lápis; 4º [230 x 172 mm].
MAÇO [Original]. Capa de papel. Fls. de papel pautado presos com uma tacha.
Nota publicada pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências
de Lisboa, 1916. Vol. IX, p. 351-355 (cota: ACL 12. 86.14). Autógrafa assinada.

1616 - SILVA, Inocêncio Francisco da

(1810-1876)

Memorias para a vida intima e litteraria de José Agostinho de Macedo: seguidas de muitas peças e
documentos justificativos, de um catalogo methodico e completo das suas composições, tanto impressas
como inedictas; e de outro que comprehende as obras e escriptos, que pró ou contra o mesmo Macedo se
publicaram em diversos tempos. Tudo conforme as mais exactas noticias, que até agora se obtiveram.
Colligidas para servirem de apparato a uma nova edição regular e completa das obras do dito auctor / [por] I.
F. da Silva .- [S.l.], Agosto de 1848 .- [Original:] 1 fl. de rosto inum. + 14 p. de texto nums. a lápis, em

caracteres romanos, incluindo o rosto + 66 p. de texto nums. a tinta; [duplicado:] 38 fls. de texto nums. a lápis
+ 17 fls. em branco inums.; 4º [217 x 156 mm].
CADERNOS [Original e duplicado]. Capilha de cartão com um rótulo dactilografado.
Autógrafos. O duplicado tem o título Memorias para a vida intima, e litteraria de José
Agostinho de Macedo seguidas de numerosos documentos e peças justificativas. Obra
publicada postumamente pela Academia das Ciências de Lisboa, em 1898, “organizada sobre
tres redacções manuscritas de 1848, 1854 e 1863, e ampliada em quanto a Documentos e
Bibliographia por Theophilo Braga” (cotas: ACL 12.77.3 e 12.77.4).

1617 - LEBRE, José da Fonseca

(18--−19--)

Locuções e modos de dizer / [por] José da Fonseca Lebre .- Lisbôa, Dezembro de 1921 .- 1 fl. de rosto
inum. + 5 fls. de texto nums. a tinta + 259 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [207 x 149
mm].
MAÇO [Original]. Pastas de cartão com um rótulo dactilografado. Fls. soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1922, vol. XIV, p. 589-638, e no vol. XV, de 1926, p. 263-356 e 885-927 (cotas: ACL 12
86.19 e 12.86.20). Autógrafo assinado.

1618 - RAMOS, Gustavo Cordeiro

(1888-1974)

Sobre tres tragedias inglêsas com motivos portuguêses / [por] Doutor Gustavo Cordeiro Ramos .- [S.l., 19--]
.- 1 fl. de rosto inum. + 38 fls. de texto nums. a tinta; 2º [325 x 217 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Contém apenas a introdução mas a totalidade da memória foi publicada na História e Memórias
da Academia das Sciências de Lisboa. Lisboa: Imprensa Nacional, 1922. Nova série, tomo
XIV, p. 285-482 (cotas: ACL 12.84.21; ACL 12.83.10/12). Autógrafo não assinado.
1619 - LIMA, Henrique de Campos Ferreira
(1882-1949)
SEPÚLVEDA, Cristóvão Aires de Magalhães
(1853-1930)
[Gomes Freire de Andrade]. Notas bibliograficas e iconograficas / [por] Henrique de Campos Ferreira Lima;
[proémio de] Christovam Ayres .- Lisboa, 6-05-1917 .- 72 fls. de texto nums. a lápis; 2º [328 x 201 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Publicado pela Academia no Boletim Bibliográfico. [S.l.: Academia das Ciências de Lisboa,
s.d.]. 1ª Série, vol. II, p. 10-69 (cota: ACL 12.91.16). Autógrafo assinado.

1620 - COSTA, José Fernandes

(1848-1920)

Um portuguez (?) ministro omnipotente no reino de Sião, nos fins do seculo XVII / [por] Fernandes Costa .[S.l., 19--] .- 6 fls. de texto nums. a tinta; 2º [323 x 215 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel

Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1920. Vol. XII, p. 71-80 (cota: ACL 12.86.17). Autógrafo assinado.

1621 - COSTA, José Fernandes

(1848-1920)

Um viajante ingles em Portugal, no reinado de D. José. Alfieri em Lisboa, na mesma epoca / [por] Fernandes
Costa .- [Lisboa, 13-07-1917] .- 37 fls. de texto nums. a lápis; 2º [319 x 214 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos com uma tacha.
Comunicação lida na sessão da segunda classe da Academia das Ciências de Lisboa em 13-071917, publicada no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1918.
Vol. XI, p. 783-844 (cota: ACL 12.86.16). Autógrafo assinado.

1622 - CRUZ, Luís Félix da
PRESTAGE, Edgar

(1869-1951)

Manifesto das Ostillidades que a gente que serve a Companhia Occidental de Olanda obrou contra os
vassallos del Rei de Portugal neste Reyno de Angola, debaixo das treguas celebradas entre os Principes; e dos
motivos que obrigarão ao General Salvador Correa de Sá e Benavides a dezalojar estes soldados Olandezes
delle, sendo mandado a esta costa por Sua Magestade a differente fim / [por] Luis Fellis Cruz; [introdução de]
Edgar Prestage .- [S.l., 19--] .- 6 fls. de texto nums. a lápis + 34 fls. de texto nums. a tinta; 2º [320 x 220
mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Cópia da obra de Luís Félix da Cruz, mandada fazer por Edgar Prestage a partir do
exemplar existente na Biblioteca Nacional, impresso em Lisboa em 1651. O presente
manuscrito, que contém uma introdução de Edgar Prestage, foi publicado no Boletim da
Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1921. Vol. XIII, p. 41-76 (cota: ACL
12.86.18). No final encontra-se uma Carta do Rei D. João IV ao Marquez de Nisa
referindo-lhe o sucesso da restauração de Angola, copiada por Edgar Prestage.

1623 - GIRARD, Alberto Artur Alexandre de

(1860-?)

Les céphalopodes des îles Açores et de l’ile de Madère / [por] Alberto Alexandre Girard .- Section
Zoologique du Muséum de Lisbonne, 20-05-1893 .- 3 fls. de texto nums. a lápis + 10 fls. de texto nums. a
lápis; 2º [319 x 216 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Em francês. Publicado pela Academia no Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e
Naturais, série II, tomo II (1892), p. 210-220 (cota: ACL 12.87.2). Autógrafo assinado.

1624 - GIRARD, Alberto Artur Alexandre de

(1860-?)

Révision des Céphalopodes du Muséum de Lisbonne / [por] Albert A. Girard .- Section Zoologique du
Muséum [de Lisbonne], 22-07-1870 .- 19 fls. de texto nums. a tinta; 2º [320 x 217 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.

Autógrafo assinado. Em francês.

1625 - GUIMARÃES, Rodolfo Ferreira Dias

(1866 -1918)

Un manuscrit intéressant / [por] R. Guimarães .- Elvas, Fevereiro de 1905 .- 2 fls. de texto nums. a tinta +
10 fls. de texto nums. a lápis azul; 2º [310 x 202 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Nota autógrafa, assinada, escrita em francês, seguida de cópia de um manuscrito da biblioteca
de Soissons (França) que se refere a Pedro Nunes. Ao alto da carta, um despacho não datado de
Pina Vidal mandando imprimir este trabalho, e um outro de 17-06-1905. Impressa nas
Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Nova Série, tomo VII, parte II (cotas: ACL 12.84.7; separata: ACL 12.83.8/18).

1626 - LIMA, João Maria de Almeida

(1859-1930)

Subsidios para o estudo do clima de Lisboa / [por] Almeida Lima .- [S.l., 19--] .- 29 p. de texto nums. a tinta
+ 1 p. de índice inum.; 2º [308 x 219 mm].
CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
O título e o nome do autor vêm indicados no verso do último fl. Autógrafo? Estudo publicado
nas Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Nova Série, tomo VII, parte II (cota: ACL 12.84.7).

1627 - CAPELO, Felix de Brito

(1828-1879)

Descripção de trez especies novas de Crustaceos d’Africa occidental / [por] Felix de Brito Capello .- [S.l.,
18--] .- 1 fl. de título inum. + 9 fls. de texto nums. a tinta; 2º [324 x 222 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
No primeiro fl., ao alto, um despacho de Latino Coelho, de 20-10-1864, mandando imprimir
este trabalho. Publicado nas Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa:
Typographia da Academia, 1865. Nova Série, tomo III, parte II (cota: ACL 12.84.3).

1628 - VASCONCELOS, José Leite de

(1858-1941)

Severim de Faria / [por] J. Leite de Vasconcellos .- Campolide, 5-03-1917- 1 fl. de linguado inum. + 11
linguados de texto nums. a tinta; [302 x 124 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos.
Aditamentos à obra Severim de Faria (Notas biográfico-literárias), publicada no Boletim da
Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1915. Vol. VIII, p. 235-266 (cota: ACL
12.86.13). Autógrafo assinado.

1629 - FIGUEIRA, Carlos May

(18--−?)

Memoria sobre as Injecções Sub-cutaneas / [por] D.r Carlos May Figueira .- Lisboa, Novembro de 1866 .- 1
fl. de rosto inum. + 84 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 2º [271 x 213 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Publicado nas Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Typographia da
Academia, 1865. Nova Série, tomo IV, parte I, 41 p. (cota: ACL 12.84.4; separata: ACL
12.83.11/14). No fl. de rosto, ao alto, um despacho de 31-12-1866 enviando este trabalho para
a tipografia. O autor era lente de Clínica Médica na Escola Médico-Crúrgica de Lisboa e
médico honorário da Câmara de Sua Magestade e do Hospital de S. José. Autógrafo não
assinado.

1630 - TELES, António Carlos Moreira

(1883-19--)

Notas de Estudo (Fragmentos) / [por] Moreira Telles .- Lisbôa, Janeiro de 1916 .- 3 fls. de texto nums. a
tinta de “a” a “c”, incluindo o rosto + 140 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. de índice inum. + 1 fl. de errata
inum.; 2º [273 x 208 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Trabalho acerca da expansão portuguesa, com muitas referências ao Brasil, editada pelo
autor em Lisboa, em 1916 (cota: ACL 16.8.99). Autógrafo assinado.

1631 - FURTADO, Francisco de Arruda

(1854-1887)

1 - Sur la denomination de l’Helix torrefacta, Lowe, des Canaries / [por] Arruda Furtado .- Section
Zoologique du Musée de Lisbonne, 20-05-1886 .- 2 fls. de texto nums. a tinta; 2º [273 x 214 mm].
2 - Sobre o logar que devem occupar nas respectivas Familias os Molluscos nús / [por] Arruda
Furtado .− Secção Zoologica do Museu de Lisboa, 20-05-1886 .− 8 fls. de texto nums. a tinta;
2º [273 x 214 mm].
MAÇO [Originais] Capilha de papel. Fls. soltos de papel quadriculado.
Trabalhos publicados pela Academia no Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e
Naturaes, tomo XI (1887), p. 86-94 (cota: ACL 12.87.1). Ao alto do primeiro fl., um
despacho de Barbosa du Bocage mandando publicar este manuscrito. Autógrafos assinados.

1632 - FURTADO, Francisco de Arruda

(1854-1887)

Notas psychologicas e ethnologicas sobre o povo portuguez / [por] Arruda Furtado .− Lisboa, 29-01-1886 .−
16 fls. de texto nums. a tinta; 2º [275 x 211 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel quadriculado.
Contém uma Lista dos nomes vulgares das especies de peixes observadas no mercado de
Lisboa com os seus equivalentes scientificos. No canto superior esquerdo do primeiro fl.
encontra-se um despacho de Barbosa du Bocage mandando imprimir este trabalho. Publicado
pela Academia no Jornal de Sciencias Mathematicas Physicas e Naturaes., tomo XI (1887), p.
49-64 (cota: ACL 12.87.1). Autógrafo assinado.

1633 - ALMEIDA, D. António de
Remedio preventivo contra o impaludismo / [por] D. Ant.º d’Almeida .− Lisboa, 20-02-1883 .− 8 fls. de texto
nums. a tinta e a lápis; 2º [270 x 215 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Publicado pela Academia no Jornal de Sciencias Mathematicas Physicas e Naturaes, tomo IX
(1884), p. 206-209 (cota: ACL 12.87.1). Acerca deste trabalho encontra-se nas p. 202-205 do
mesmo tomo do Jornal um parecer de António Maria Barbosa, lido na sessão da 1ª classe da
Academia em 19-04-1883. Autógrafo assinado.

1634 - TELES, António Carlos Moreira

(1883-19--)

Relações Luso-Brasileiras: os ultimos dias coloniaes após a Independencia / [por] Moreira Telles .− Lisbôa,
Junho de 1914 .− 89 fls. de texto nums. a tinta; 2º [294 x 227 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Publicado pelo autor em 1914, de acordo com a indicação constante na capilha. Autógrafo
assinado.

1635 - TELES, António Carlos Moreira

(1883-19--)

A Colonisação Portugueza no Brazil. Emigração. Escravatura / [por] Moreira Telles .− [S.l.], Novembro de
1913 .− 91 fls. de texto nums. a tinta; 2º [296 x 227 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Impresso com o título O Brazil e a Emigração. Lisboa: Livraria Ventura Abrantes, [19--]
(cota: ACL 16.9.85). Cf. manuscrito n.º 1642 da Série Azul. Autógrafo assinado.

1636 - CALIDAÇA
Xacuntalá. Drama sânscrito de Calidaça / [por] Calidaça; [tradução de] Bernardino Gracias; [introdução de]
Monsenhor S. R. Dalgado .− [S.l., 19--] .− 51 fls. de texto nums. a lápis; 2º [320 x 215 mm].
MAÇO [Tradução original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado. Texto parcialmente
dactilografado, com correcções.
Autógrafo de Bernardino Gracias e por ele oferecido a Cristóvão Aires de Magalhães
Sepúlveda, conforme a dedicatória que figura no segundo fl. Publicado pela Academia no
Boletim da Segunda Classe, nos volumes XI (1916-1917), p. 2037-2092; XIII (1918-1919), p.
378-436; XIV (1919-1920), p. 330-385 (cotas: ACL 12.86.16, 12.86.18 e 12.86.19).

1637 - AZEVEDO, João Lúcio de

(1855-1933)

Dezanove cartas inéditas do Padre Antonio Vieira / [por] J. Lucio d’Azevedo .− [S.l., 19--] .− 67 fls. de texto
nums. a tinta + 77 fls. de texto nums. a tinta; 2º [323 x 220 mm].

MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado, de duas dimensões.
Trabalho relativo a um conjunto de cartas de Vieira que figura na correspondência do Marquês
de Nisa arquivada na Biblioteca de Évora. Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa:
Academia das Sciências de Lisboa, 1917. Vol. X, p. 384-483 (cota: ACL 12.86.15). Autógrafo
assinado.

1638 - RIBEIRO, Vítor Maximiano

(1862-1930)

A Velha Lisbôa e os estudos da arqueologia da Capital / [por Vítor Maximiano Ribeiro] .− [S.l., 19--] .− 65
fls. de texto com várias numerações confusas a tinta e a lápis; 2º [275 x 227 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos com tachas.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 1916.
Vol. IX, p. 643-687 (cota: ACL 12.86.14). Autógrafo não assinado.

1639 - PROTESTATION DE LA COMISSÃO CENTRAL PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE 1640
CONTRE LA DERNIÈRE PERFIDIE DU GOUVERNEMENT ANGLAIS
[Protestation de la Commissão Central Primeiro de Dezembro de 1640 contre la dernière perfidie du
gouvernement anglais. Au governement et au pays / [pela Comissão Central Primeiro de Dezembro de 1640]
.− Lisbonne, 4-03-1890 .− 33 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [318 x 227 mm].
MAÇO [Original?]. Capilha de papel com o título dactilografado. Fls. soltos de papel pautado. Texto com
emendas.
Dirigido ao Conselheiro António de Serpa Pimentel (1825-1900), presidente do Conselho de
Ministros. Relativo ao ultimatum inglês de 11.01.1890. Colada ao fl. 31, encontra-se uma lista
impressa com os nomes dos signatários. Em francês.

1640 - COSTA, José Fernandes

(1848-1920)

Camões, exemplar e modêlo de modernos sonetistas inglezes. − Elizabeth Browning e Catharina d’Athayde /
[por] Fernandes Costa .− [Lisboa], 26-07-1917 .− 34 fls. de texto nums. a lápis, tendo também outra
numeração a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [319 x 214 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos com uma tacha.
Comunicação apresentada na sessão da Academia de 26-07-1917. Publicado no Boletim da
Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1918. Vol. XI, p. 860-915 (cota: ACL
12. 86.16). Autógrafa assinada.

1641 - MENDONÇA, Henrique Lopes de

(1856-1931)

[O Padre Fernando Oliveira e a sua obra nautica] / [por Henrique Lopes de Mendonça] .− [S.l., 18--] .− 27 fls.
de texto nums. a lápis azul; 2º [318 x 225 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.

O texto, incompleto, compreende apenas o documento III e seguintes dos Documentos relativos
à passagem do Barão de la Garde por Lisboa, anexos à obra O Padre Fernando Oliveira e a
sua Obra Nautica. Memoria, comprehendendo um estudo biographico sobre o afamado
grammatico e nautographo, e a primeira reproducção typographica do seu tratado inedito
Livro da Fabrica das Naos, que foi publicada nas Memorias da Academia Real das Sciencias
de Lisboa. Classe de Sciencias Moraes, Politicas e Bellas-Letras. Lisboa: Typographia da
Academia, 1898. Nova Série, tomo VII, parte II (cota: ACL 12. 84.14). Autógrafo não
assinado.

1642 - TELES, António Carlos Moreira

(1883-19--)

Os ataques da imprensa portuguesa e a defesa do Brasil / [por] Moreira Telles .− [S.l.], Maio de 1913 .− 26
fls. de texto nums. a tinta contendo, colados, recortes de jornal; 2º [278 x 207 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos, alguns com recortes de jornal colados. Por cima do título, a
lápis, a indicação “A emigração portg.ª p.ª o Brazil”.
Publicado pelo autor em 1913. Autógrafo assinado. Cf. manuscrito n.º 1635 da Série Azul.

1643 - MASCARENHAS, D. Jorge
Discripção da Fortalleza de Mazagão pera que se veja o modo como esta esta fundada que couza he feita
pello conde o snor Dom Jorge Mascarenhas governando esta villa / [por] Dom Jorge Mascarenhas; [copiado
por Belisário Pimenta] .− [S.l., s.d.]; [cópia feita em Coimbra, Abril de 1914] .− 1 fl. de rosto inum. + 17 fls.
de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 33; 2º [269 x 207 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel com um rótulo dactilografado. Fls. de papel pautado.
Copiado do códice 620 da Biblioteca da Universidade de Coimbra por Belisário Pimenta
(1879-1969), autor da introdução publicada no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia
das Sciências de Lisboa, 1917. Vol. X, p. 572-598 (cota: ACL 12.86.15).

1644 - AZEVEDO, João Lúcio de

(1855-1933)

Os jesuitas e a Inquisição em conflito no seculo XVII / [por] J. Lucio d’Azevedo .− [S.l., 19--] .− 51 fls. de
texto nums. a tinta; 2º [266 x 204 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 1917.
Vol. X, p. 319-345 (cota: ACL 12.86.15). Autógrafo assinado.

1645 - PIMENTEL, Júlio Máximo de Oliveira

(1809-1884)

Desenvolvimento da superfice activa dos corpos porosos, e applicação á construcção das pilhas galvanicas /
[por] J. M. O. Pimentel .− Lisboa, 13-02-1850 .− 6 fls. de texto nums. a tinta; 4º [252 x203 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. presos com tachas.

Publicado nas Actas das Sessões da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na
Typografia da mesma Academia, 1850. Tomo II, p. 30-38 (cota: ACL 12.86.1). Autógrafo
assinado.

1646 - NUNES, José Joaquim

(1859-1932)

Evolução da Lingua Portuguesa Exemplificada em duas lições principalmente da mesma versão da Regra de
S. Bento e ainda nos fragmentos da mais antiga que se conhece / [por] José Joaquim Nunes .− Lisboa, 1918 .−
6 fls. de texto nums. a lápis, em caracteres romanos, incluindo o rosto + 148 fls. de texto nums. a tinta; 4º
[240 x 217 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Classe de Letras. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1922 (tomo XIV, p. 222-313) e 1926 (tomo XV, p. 224-262 e 928-972), cotas: ACL 12.86.19 e
12.86.20. Autógrafo assinado.

1647 - NUNES, José Joaquim

(1859-1932)

A Fauna na Toponimia Portuguesa / [por] J. J. Nunes .− [S.l., 19--] .− 24 linguados de texto nums. a tinta;
[319 x 109 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1926. Tomo
XVI, p. 452-473 (cota: ACL: 12.86.21). Autógrafo assinado.

1648 - NUNES, José Joaquim

(1859-1932)

Tentativa de identificação do animal chamado Zevro nos documentos medievais / [por] J. J. Nunes .− [S.l.],
13-07-1922 .− 11 linguados de texto nums. a tinta e a lápis; [319 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1926. Tomo XVI, p. 427-436 ( cota: ACL: 12.86.21). Autógrafo assinado.

1649 - PEDRO V, D., Rei de Portugal

(1837-1861)

Escritos de El-Rei D. Pedro V coligidos e publicados pela Academia das Sciencias de Lisboa. Vol. II / [por]
D. Pedro V .− [S.l., 18--]; [cópia: S.l., 19--] .− 1 fl. de rosto inum. + 236 fls. de texto nums. a tinta + 1
fragmento de papel inum. + 81 linguados de texto nums. a lápis; 2º [330 x 222 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel com o título dactilografado. Fls. soltos de papel pautado.
Texto publicado no vol. II dos Escritos de El-Rei D. Pedro V coligidos e publicados pela
Academia das Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1924 (cota: ACL
12.93.17). O manuscrito n.º 1656 da Série Azul corresponde ao volume I desta obra.

1650 - TÚLIO, António da Silva

(1818-1884)

Missões Politicas do P. Antonio Vieira, da Companhia de Jesus / [por] A. da Silva Tulio .− [S.l.], 1872 .− 44
fls. de texto nums. a lápis azul, incluindo o rosto; 2º [321 x 219 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado, uns presos com tachas ou cosidos e outros soltos.
Obra não publicada mas apresentada à Academia das Ciências de Lisboa. Autógrafa?

1651 - CRÓNICA DE AFONSO, O SÁBIO
[Crónica de Afonso, o Sábio] / [S.a.] .− [Séc. XIII; cópia não datada] .− 187 fls. de texto nums. a tinta, frente
e verso, de 1 a 374; 2º [315 x 220 mm].
CADERNOS [Cópia]. Capilha de papel. Cadernos cosidos com linha. Texto incompleto.
Contém a indicação de se tratar da cópia do códice X.61 da Biblioteca Nacional de Madrid.

1652 - OBITUÁRIO DA COLEGIADA DE S. BARTOLOMEU DE COIMBRA
[Obituário da Colegiada de S. Bartolomeu de Coimbra] / [S.a.] .- [Coimbra, ca. 1335; cópia: s.l., s.d.] .- 1 fl.
de título inum. + 19 fls. de texto nums. a lápis azul; 2º [318 x 218 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel.
Cópia do manuscrito n.º 1168 de acordo com uma nota do Padre Avelino de Jesus da Costa,
datada de Lisboa, 15-01-1974, que se encontra junta ao referido manuscrito.

1653 - OBITUÁRIO DE S. VICENTE
[Obituário de S. Vicente] / [S.a.] .− [S.l., s.d.; cópia: s.l., s.d.] .− 41 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 2º [323 x 216 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Na capilha figura a indicação de se tratar de uma cópia do códice 84 da Biblioteca
Municipal do Porto. Ao alto do primeiro fl. pode ler-se a seguinte anotação a lápis: “Cod.
707 de S.ta Cruz. Evidentemente é um obituário de S. Vicente dos fins do reinado de
Afonso III e as adições [são] pouco posteriores − Talvez o mais antigo”.

1654 - OBITUÁRIO DA IGREJA DE SANTA CRUZ
[Obituário da Igreja de Santa Cruz] / [S.a.] .− [S.l., s.d.; cópia: s.l., s.d.] .− 21 fls. de texto nums. a lápis azul
+ 1 fl. em branco inum.; 2º [322 x 217 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Dois cadernos e um bifólio presos com linha.
Na capilha, dactilografado, consta o seguinte título “Obituario da egreja de St.ª Cruz, ou do
Mosteiro de St.ª Cruz, ou de S. Jorge” e ainda a indicação de se tratar da cópia do códice
422 (81) da Biblioteca Municipal do Porto.

1655 - PORTUGALIAE MONUMENTA HISTORICA
[Portugaliae Monumenta Historica] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 94 documentos nums. a tinta, num total de 162 fls.
de texto; 2º [325 x 215 mm].
MAÇO [Cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel, uns soltos, outros
cosidos com linha.
Maço de cópias de documentos vários: forais, doações, cartas régias, provisões, etc., que
não chegaram a ser publicados.

1656 - PEDRO V, D., Rei de Portugal

(1837-1861)

Escritos de El-Rei D. Pedro V coligidos e publicados pela Academia das Sciencias de Lisboa. Vol. I / [por]
D. Pedro V .− [S.l., 18--] .− 1 fl. de rosto inum. + 14 fls. de texto nums. a tinta + 32 fls. de texto nums. a tinta,
em caracteres romanos + 2 linguados de texto nums. a tinta + 22 fls. de texto dactilografado nums. a lápis +
10 linguados de texto nums. a tinta + 375 fls. de texto nums. a lápis; 2º [320 x 232 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado, na sua maioria.
Publicado no vol. I dos Escritos de El-Rei D. Pedro V coligidos e publicados pela Academia
das Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1923 (cota: ACL 12.93.17). O
manuscrito n.º 1649 da Série Azul corresponde ao segundo volume desta obra. O elogio
histórico que abaixo se indica foi publicado nas Memorias da Academia Real das Sciencias de
Lisboa, Classe de Sciencias Moraes, Politicas e Bellas-Letras. Lisboa: Tipographia da
Academia, 1863, Nova Série, Tomo III, Parte II (cota: 12.84.10) e inserido numa Collecção de
elogios historicos existente na biblioteca da Academia (cota: 12.76.34).
Contém:
1 - Relatório da Comissão Académica nomeada para coligir e publicar os escritos de El-Rei o
Senhor D. Pedro V;
2 - Elogio Historico de Sua Magestade El Rei o Senhor D. Pedro V protector da Academia
Real das Sciências de Lisboa proferido na Sessão Publica de 26 de Abril de 1863 pelo
sócio effectivo Luiz Augusto Rebello da Silva;
3 - Itinerario da viagem;
4 - Diario da Viagem que S. S. M. M. fizeram á Provincia da Estremadura, Beira Baixa e Entre
Douro e Minho no anno de 1852; [texto dactilografado]
5 - Diario da viagem (1854). Diario de D. Pedro V.

1657 - CARDOSO JÚNIOR, João António

(1857-1937)

Subsidios para a Materia Medica e Therapeutica das Possessões Ultramarinas Portuguezas / [por] João
Cardozo Junior .− Ilha de S.to Antão, Novembro de 1893 .− 308 fls. de texto nums. a tinta; 2º [316 x 220
mm].
MAÇO [Original]. Fls. de papel pautado agrupados em 10 cadernos, com capilhas e tachas.
Autógrafo assinado. Obra composta por 10 partes: 1. [Agrupamentos para a classificação
terapêutica das plantas, substancias ou drogas medicinais, etc.]; 2. Sciencias, Trabalhos e
Observações de Portuguezes em terras quentes. Catalogo de plantas medicinaes que se
encontram nas diversas Possessões Ultramarinas Portuguezas; 3. A Flora de Cabo-Verde; 4.
Guiné ou Senegambia Portugueza; 5. S. Thomé e Principe; 6. Angola; 7. Moçambique; 8.
India; 9. Macau; 10. Timor.

Publicado com o título Subsidios para a materia medica e therapeutica das possessões
ultramarinas portuguezas. Lisboa: Por ordem e na Typographia da Academia Real das
Sciencias, 1902 (tomo I) e 1905 (tomo II), (cota: ACL Avulso C 13 420).

1658 - PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

[Documentos referentes a Gomes Eannes de Azurara] / [por] D. Afomso V; D. Fernando; Dom Joham [et al.];
[copiado por F. M. Esteves Pereira] .− Lixboa, Santarem, Euora, Sintra, [1411-1483]; [cópias do séc. XX] .−
79 linguados de texto nums. a numerador; 2º [331 x 111 mm].
MAÇO [Cópias]. Capilha de papel onde figura o título referido. Linguados de papel pautado, alguns presos
com agrafos.
Conjunto de documentos publicados nas p. 287-322 da obra orientada por Esteves Pereira,
Crónica da tomada de Ceuta por El Rei D. João I composta por Gomes Eannes de Zurara.
Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa; Comissão dos Centenários de Ceuta e de
Albuquerque, 1915 (cota: ACL 12.91.5). Cf. manuscrito n.º 1575 da Série Azul.

1659 - LIVROS PAROQUIAIS DA SÉ DA CIDADE DE TÂNGER
Livros paroquiais da cidade da Sé de Tânger / [S.a.] .− [Tânger, séc. XVI-XVII; cópia do séc. XX] .− 1
linguado com o título, inum. + 326 linguados de texto nums. a tinta, de 42 a 368 + 1 linguado em branco
inum.; 2º [322 x 113 mm].
MAÇO [Cópia]. Linguados soltos de papel pautado. Faltam os 41 primeiros linguados.
Cópia do manuscrito que se encontra na Biblioteca Nacional. Publicado nas páginas 25 e
seguintes da obra Registos paroquiais da Sé de Tânger. Lisboa: Academia das Sciências de
Lisboa, 1922 (cota: ACL: 12.91.12).

1660 - JOÃO I, D., Rei de Portugal

(1357-1433)

Livro da Montaria feito por D. João I, rei de Portugal / [por] D. João I .− [S.l., s.d.; cópia do séc. XX] .− 1
linguado inum. com o título dactilografado + 540 linguados nums. a tinta; 2º [320 x 112 mm].
MAÇO [Cópia]. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado por Francisco Maria Esteves Pereira com o título Livro da Montaria feito por D.
João I, Rei de Portugal conforme o manuscrito nº 4352 da Biblioteca Nacional de Lisboa.
Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 1918 (cota: ACL 12.94.19).

1661 - JOÃO I, D., Rei de Portugal

(1357-1433)

Livro da Montaria feito por D. João I, rei de Portugal / [por] D. João I .−[S.l., s.d.; cópia do séc. XX] .− 1
linguado inum. com o título dactilografado + 199 linguados nums. a tinta, de 541 a 739; 2º [320 x 112 mm].
MAÇO [Cópia]. Linguados soltos de papel pautado.
Continuação da obra anterior.

1662 - OBITUÁRIOS DA IGREJA E CASA PROFESSA DE S. ROQUE, DA COMPANHIA DE
JESUS
Obituarios da Igreja e Casa Professa de S. Roque, da Companhia de Jesus / [S.a.]; [copiado por] Victor
Ribeiro .− [S.l., s.d.; cópia do século XX] .− 4 fls. de texto impresso + 11 fls. de texto nums. a tinta + 13 fls.
de texto nums. a tinta + 8 fls. de texto impresso nums. de 89 a 96 + 6 fls. de texto inums. + 3 fls. de texto
nums. a tinta + 349 fls. de texto nums. a tinta e a numerador + 3 fragmentos de papel intercalados; 2º [270 x
107 mm].
MAÇO [Original]. Linguados soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Autógrafo de Vítor Ribeiro, que copiou três códices existentes no cartório da Misericórdia de
Lisboa. Não assinado. Publicado com o título Obituários da Igreja e Casa Professa de São
Roque da Companhia de Jesus desde 1555 até 1704. Lisboa: Academia das Sciências de
Lisboa, 1916 (cota: ACL 12.76.2).

1663 - MENESES, Carlos Azevedo de

(1863-1928)

“Rubus” Madeirenses / [por] Carlos A. de Menezes .− Funchal, Agosto de 1909 .− 7 linguados de texto nums.
a tinta; 2º [321 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Ao alto do primeiro linguado o seguinte despacho: “Componha-se p.ª o Jornal. 27/9/9.
Agirard”. Publicado pela Academia no Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e
Naturaes, série II, tomo VII (1903-1910), p. 309-314 (cota: ACL 12.87.1). Autógrafo não
assinado.

1664 - SEABRA, Antero Frederico Ferreira de

(1874-1952)

Mammiferos e Aves da exploração de Francisco Newton em Angola / [por] A. F. de Seabra .− Secção
Zoologica do Museu de Lisboa, 30-05-1904 .− 14 linguados de texto nums. a lápis; 2º [318 x 115 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Autógrafo não assinado. Ao alto do primeiro linguado os seguintes despachos: “Componha p.ª
o Jornal. [...] 5/6/1904” e “Imprima-se. Bocage”. Publicado pela Academia no Jornal de
Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes, série II, tomo VII (1903-1910), p. 103-110
(cota: ACL 12.87.1).

1665 - SEABRA, Antero Frederico Ferreira de

(1874-1952)

Noticia sobre algumas especies do genero Pteropus provenientes da ilha de Timor / [por] A. F. de Seabra .−
[S.l., s.d.] .− 18 linguados de texto nums. a tinta; 2º [322 x 112 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Autógrafo não assinado. Publicado pela Academia no Jornal de Sciencias Mathematicas,
Physicas e Naturaes, série II, tomo V (1898), p. 117-125 (cota: ACL 12.87.1).

1666 - SEABRA, Antero Frederico Ferreira de

(1874-1952)

Mammiferos do Cazengo / [por] A. F. Seabra .− Secção Zoologica do Museu de Lisboa, 2-06-1902 .− 3
linguados de texto nums. a tinta; 2º [322 x 107 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Ao alto do primeiro fl., os seguintes despachos: “Imprima-se. Bocage” e “P.ª o Jornal da Acd.
19/12/1902. Agirard”. Publicado pela Academia no Jornal de Sciencias Mathematicas,
Physicas e Naturaes, série II, tomo VII (1903-1910), p. 60-61 (cota: ACL 12.87.1).

1667 - CAPELO, Félix de Brito

(1828-1879)

Algumas considerações ácerca da industria piscicola em Portugal / [por] Felix de Brito Capello .− [S.l., s.d.]
.− 19 linguados de texto nums. a tinta; 2º [338 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos.
Publicado pela Academia no Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes, tomo V
(1876), p. 159-164 (cota: ACL 12.87.1). Autógrafo.

1668 - OLIVEIRA, Manuel Paulino de

(1837-?)

Etudes sur les insectes d’Angola qui se trouvent au Muséum National de Lisbonne / [por] Manuel Paulino
d’Oliveira .− [S.l., s.d.] .− 4 linguados de texto nums. a tinta; 2º [327 x 114 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Em francês. Publicado pela Academia no Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e
Naturaes, tomo IX (1884), p. 40-52 (cota: ACL 12.87.1). Autógrafo assinado.

1669 - NUNES, José Joaquim

(1859-1932)

A proposito de alguns modos de dizer e vocabulos arcaicos / [por] J. J. Nunes .− [S.l., 19--] .− 7 linguados de
texto nums. a tinta; 2º [327 x 108 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Vol. VII, p. 264-271 (cota: ACL 12.86.12). Autógrafo assinado.

1670 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Uma obra do Dr. Velasco de Gouveia cortada pela Inquisição / [por] Pedro d’Azevedo .− [S.l., 19--] .− 12
linguados de texto nums. a lápis; 2º [328 x 113 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado com o título Uma obra do Dr. Velasco de Gouveia mutilada pela Inquisição, no
Boletim Bibliográfico da Academia das Sciências de Lisboa. Lisboa: Academia das Sciências
de Lisboa, 1911-1916. Segunda série, vol. I, p. 405-411 (cota: ACL 12.91.17). Autógrafo
assinado.

1671 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

A origem dos Bastos, funcionarios da Torre do Tombo / [por] Pedro de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 40
linguados de texto nums. a tinta, com outras numerações a lápis; 2º [330 x 112 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
No verso do último linguado, um despacho de Cristóvão Aires mandando publicar este
trabalho. Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da
Universidade, 1914. Vol. VII, p. 264-271 (cota: ACL 12.86.12). Texto parcialmente autógrafo.
Assinado.

1672 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Um processo em 1614 contra um livreiro de Lisboa / [por] Pedro A. d’Azevedo .− [S.l., 19--] .− 26 linguados
de texto nums. a tinta; 2º [327 x 113 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado no Boletim Bibliográfico da Academia das Sciências de Lisboa. Lisboa, Academia
das Sciências de Lisboa, 1911-1916. Segunda série, vol. I, p. 1-14 (cota: ACL 12.91.17), com o
título Uma denuncia em 1614 contra dois livreiros de Lisboa. Autógrafo assinado.

1673 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

O processo inquisitorial do impressor alemão Blavio / [por] Pedro de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 26 linguados
de texto nums. a lápis; 2º [322 x 112 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Vol. VII, p. 71-88 (cota: ACL 12.86.12). Parcialmente autógrafo. Assinado.

1674 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Influencia francesa em Portugal até 1100 / [por] Pedro de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 6 fls. de texto nums. a
tinta; 2º [324 x 113 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Vol. VII, p. 187-192 (cota: ACL 12.86.12). Autógrafo assinado.

1675 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Um Carvalho da Rua Formosa na Inquisição / [por] Pedro d’Azevedo .− [S.l., 19--] .− 3 linguados de texto
nums. a tinta; 2º [326 x 110 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.

Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Vol. VII, p. 204-207 (cota: ACL 12.86.12). Autógrafo assinado.

1676 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

João Vosmaer, holandês, livreiro de Lisboa em 1656 / [por] Pedro de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 15 linguados
de texto nums. a tinta; 2º [330 x 109 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado no Boletim Bibliográfico da Academia das Sciências de Lisboa. Coimbra: Imprensa
da Universidade, 1910-1914. Primeira série, vol. I, p. 385-404 (cota: ACL 12.91.16).
Autógrafo assinado.

1677 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Sobre Fr. Francisco de Santo Agostinho de Macedo / [por] Pedro de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 6 linguados de
texto nums. a tinta; 2º [324 x 113 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Vol. VII, p. 48-52 (cota: ACL 12.86.12). Autógrafo assinado.

1678 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

A copia mais antiga do Cancioneiro da Ajuda / [por] Pedro A. d’Azevedo .− [S.l., 19--] .− 3 linguados e dois
fls. nums. a lápis azul; 2º [320 x 112 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1914. Vol. V, p. 350-357 (cota: ACL 12.86.10). Autógrafo assinado.

1679 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Uma versão sobre a origem da familia dos Albuquerques / [por] Pedro de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 4
linguados de texto nums. a lápis; 2º [331 x 112 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Coimbra: Imprensa da Universidade,
1915. Vol. VIII, p. 67-71 (cota: ACL 12.86.13). Autógrafo assinado.

1680 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Um exemplar do codigo visigotico em Lisboa / [por] Pedro A. d’Azevedo .− [S.l., 19--] .− 8 linguados de
texto nums. a tinta; 2º [323 x 111 mm].

MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911.
Vol. IV, p. 314-320 (cota: ACL 12.86.9). Autógrafo assinado.

1681 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

O chronista Bocarro / [por] Pedro A. d’Azevedo .− [S.l., 19--] .− 17 linguados de texto nums. a tinta; 2º [323
x 112 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911.
Vol. IV, p. 424-437 (cota: ACL 12.86.9). Autógrafo assinado.

1682 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

O Liber Fidei da mitra de Braga / [por Pedro Augusto de S. Bartolomeu de Azevedo] .− [S.l., 19--] .− 8
linguados de texto nums. a tinta; 2º [330 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1912.
Vol. V, p. 460-469 (cota: ACL 12.86.10). Autógrafo não assinado.

1683 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

[Gabriel Pereira] / [por] Pedro de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 16 linguados de texto nums. a lápis; 2º [323 x 112
mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1913.
Vol. VI, p. 43-53 (cota: ACL 12.86.11). Autógrafo assinado.

1684 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

A chancelaria de D. Afonso IV / [por] Pedro d’Azevedo .− [S.l., 19--] .− 24 linguados de texto nums. a lápis;
2º [326 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1913.
Vol. VI, p. 180-199 (cota: ACL 12.86.11). Autógrafo assinado.

1685 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Os santos dos Diplomata et Chartae / [por] Pedro de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 14 linguados de texto nums. a
tinta; 2º [327 x 111 mm].

MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Contém “as listas dos nomes de santos colhidos dos Portugaliae Monumenta Histórica, na sua
secção Diplomata et Chartae”. Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe.
Lisboa: Imprensa Nacional, 1913. Vol. VI, p. 200-209 (cota: ACL 12.86.11). Autógrafo.
Assinado no fl. 8.

1686 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Sobre a expedição às Canarias em 1341 / [por] Pedro de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 10 linguados de texto
nums. a lápis; 2º [327 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1913.
Vol. VI, p. 210-217 (cota: ACL 12.86.11). Autógrafo assinado.

1687 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Novos documentos sobre a alliança anglo-portuguesa na Idade-Média / [por Pedro Augusto de S. Bartolomeu
de Azevedo] .− [S.l., 19--] .− 7 linguados de texto nums. a lápis; 2º [327 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1913.
Vol. VI, p. 242-246 (cota: ACL 12.86.11). Autógrafo não assinado.

1688 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Lordello, no concelho de Monção em 1059 / [por] Pedro de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 7 linguados de texto
nums. a tinta; 2º [323 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1912.
Vol. V, p. 451-456 (cota: ACL 12.86.10). Autógrafo assinado.

1689 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Alguns nomes do departamento dos Baixos Pirineos que têem correspondencia em Portugal / [por] Pedro
d’Azevedo .− [S.l., 19--] .− 2 linguados de texto inums.; 2º [330 x 111 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1915.
Vol. VIII, p. 280-281 (cota: ACL 12.86.13). Autógrafo assinado.

1690 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Um memorial de Duarte Nunes de Leão / [por] Pedro de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 5 linguados de texto nums.
a lápis; 2º [330 x 11 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1915.
Vol. VIII, p. 267-273 (cota: ACL 12.86.13). Autógrafo assinado.

1691 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Commercio anglo-português no meado do sec. XV / [por] Pedro de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 12 linguados de
texto nums. a lápis; 2º [327 x 112 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1915.
Vol. VIII, p. 53-66 (cota: ACL 12.86.13). Autógrafo assinado.

1692 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

[Discurso proferido pelo Sr. Pedro A. de Azevedo na sessão de 9 de fevereiro à memoria do Dr. Sousa
Viterbo] / [por] Pedro Augusto de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 12 linguados de texto nums. a tinta; 2º [321 x
113 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia no Boletim da Segunda Classe. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911.
Vol. IV, p. 244-251 (cota: ACL 12.86.9). Autógrafo. Assinatura riscada no último fólio.

1693 - AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de

(1875-1928)

Os impressores de Lisboa em 1630 / [por] Pedro de Azevedo .− [S.l., 19--] .− 10 linguados de texto nums. a
tinta; 2º [325 x 110 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de papel pautado.
Publicado no Boletim bibliográfico da Academia das Sciências de Lisboa. Lisboa: Academia
das Sciências de Lisboa, 1911-1916. Segunda Série, vol. I. p. 169-174 (cota: ACL 12.91.17).
Autógrafo assinado.

1694 - BREYNER, Tomás de Melo

(1866-1933)

Arsenicaes e Sifilis. Critica do tratamento abortivo / [por] Thomas de Mello Breyner .− Lisboa, 12-11-1916
.− 177 fls. de texto nums. a tinta vermelha; 2º [323 x 236 mm].
MAÇO [Original]. Capa de cartão. Fls. pautados cosidos com fita.
Memória publicada pela Academia com o título Arsenicais e Sífilis. Crítica do tratamento
abortivo. Lisboa: Imprensa Nacional, 1918 (cota: ACL 12.92.5/1). Autógrafa assinada.

1695 - DALGADO, Sebastião Rodolfo

(1855-1922)

Influência do Vocabulário Português em Línguas Asiáticas (abrangendo cêrca de cinquenta idiomas) / [por]
Monsenhor S. Rodolfo Dalgado .− Lisboa, Agosto de 1913 .− 10 fls. de texto nums. a lápis azul, incluindo o
rosto + 46 fls. nums. a tinta e a lápis + 111 fls. de texto nums. a lápis azul, de 1 a 116, havendo saltos de
numeração ou parecendo faltar os fls. 15, 16, 17, 24, 26, 32 e 33 + 2 fls. de texto inums. a seguir aos fls. 39 e
112 + 96 fls. de texto nums. a tinta e a lápis; 2º [331 x 215 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos de papel pautado.
Publicado pela Academia em Coimbra, na Imprensa da Universidade, 1913 (cota: ACL
12.93.7). Autógrafo assinado.

1696 - SEQUEIRA, Gustavo de Matos

(1880-1962)

Depois do Terremoto. (Subsidios para a historia dos bairros ocidentaes de Lisboa). [Volume I] / [por] G. de
Matos Sequeira .− [S.l., 19--] .− 224 fls. de texto, sendo alguns em branco, nums. a lápis e a tinta de 1 a 191 +
43 fls. de texto nums. a lápis, de 1 a 23, com erros de numeração + 5 fls. de texto nums. a tinta, metidos entre
um fl. de título inum. e 1 fl. em branco inum.; 2º [321 x 224 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado. No final, uma resenha de ilustrações em
texto dactilografado. Incompleto: faltam os capítulos 6 a 10.
Autógrafo assinado. Publicada pela Academia em 1916 (cota: ACL 12.77.6).

1697 - SEQUEIRA, Gustavo de Matos

(1880-1962)

[Depois do Terremoto. Subsídios para a historia dos bairros ocidentais de Lisboa. Volume II] / [por Gustavo
de Matos Sequeira] .− [S.l., 19--] .− 80 fls. de texto nums. a numerador, existindo outra numeração a tinta, de
1 a 222; 2º [334 x 227 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Corresponde à primeira parte do segundo volume da obra impressa.

1698 - SEQUEIRA, Gustavo de Matos

(1880-1962)

[Depois do Terremoto. Subsídios para a historia dos bairros ocidentais de Lisboa. Volume II] / [por Gustavo
de Matos Sequeira] .− [S.l., 19--] .− 211 fls. de texto nums. a numerador, de 81 a 291, existindo outra
numeração a tinta mas incompleta; 2º [334 x 227 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de Papel. Fls. soltos de papel pautado.
Continuação do segundo volume da obra anterior.

1699 - RIBEIRO, José Silvestre

(1807-1891)

Apontamentos Historicos sobre Bibliothécas Portuguezas / [por] Jose Silvestre Ribeiro; [cópia e coordenação
de] Alvaro Néves .− [S.l.], 1863; [cópia de] 1913 .− 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de texto inum. + 169 fls. de
texto nums. a numerador, de 4 a 173; 2º [329 x 225 mm].

MAÇO [Original de Álvaro Neves]. Fls. soltos de papel pautado.
Autógrafo de Álvaro Neves. Obra impressa em Coimbra, em 1914 .

1700 - CARTAS E MEMORIAIS RESPEITANTES A ASSUNTOS COMERCIAIS
[Cartas e memoriais respeitantes a assuntos comerciais] / [por] Principal Souza; Manuel Joaquim; Francisco
Dias Carneiro; Domingos Dias da Silva; Constantino Joze Gomes [et al.] .− Lisboa; Veneza, Rio de
Janeiro,..., 1771-1816 .− 25 documentos nums. a lápis azul, num total de 71 fls.; 2º [345 x 224 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel com o título dactilografado. Fls. soltos e cosidos, de diversas
dimensões e tipos de papel, alguns com vestígios de já terem estado encadernados. Oferta do Marquês de
Faria.
Conjunto de cartas, requerimentos, tabelas, atestados, etc., alguns autógrafos e assinados, em
português, latim e francês. A primeira carta, datada de Veneza, 21-04-1800, acerca do comércio
entre Portugal e a Itália, foi publicada pela Academia nas Memórias Económicas Inéditas
(1780-1808). Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1987, p. 283-300.
1701 - FERNANDO II, D., Rei de Portugal
[Carta de D. Fernando, Rei de Portugal, dando as Boas Festas ao Cardeal Bernetti] / [por] Rey .− Palacio das
Necessidades, 2-03-1843 .− 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [328 x 202 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel com o título dactilografado. Selo de obreia do Ministério dos
Negócios Estrangeiros. Oferta do Marquês de Faria.
Assinado “Rey”.

1702 - FUNCHAL, Conde do
[Correspondência diplomática de várias pessoas para o Conde de Funchal, Embaixador de Portugal em
Roma] / [por] Marquez de Palmella; Carlos Mathias Pereira; Antonio Joaquim Gomes d’Oliveira; Savino
Santini; Camillo Luiz de Rossi; C. de Funchal; Francisco Joze Maria de Brito; Agostino Sodi; João Pedro
Migueis de Carvalho de Brito; J. Nunes de Carvalho; Francisco Vanzeller; D. Giovanni Miranda [et al.] .−
Lisbôa, Roma, Perugia, Pariz,..., 1818-1829 .− 105 documentos nums. a lápis azul, num total de 213 fls.; 2º
[327 x 219 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Capilha de papel com o título acima indicado. Documentos soltos, de diversas
dimensões e tipos de papel. Oferta do Marquês de Faria.
Documentos autógrafos e cópias, na sua maioria assinados, em português, francês, inglês e
italiano.

1703 - BATTAGLIA, Giuseppe
[Correspondência para Giuseppe Battaglia] / [por] Benedetto Cosmelli .− Lisbona, Genova,..., 1822-1828 .−
39 documentos nums. a lápis azul, num total de 55 fls.; 2º [271 x 210 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Oferta do Marquês de Faria.

Cartas autógrafas, em italiano, na sua maioria assinadas.

1704 - LEÃO XII, Papa
[Breve do Papa Leão XII] / [por] Leo PP. XII .− Rome, 13-08-1828 .− 1 fl. de texto; 2º [310 x 231 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel. Fl. de pergaminho. Selado. Oferta do Marquês de Faria.
Breve para o Patriarca de Lisboa, assinado por Alonsius Belli. Em latim.

1705 - DIPLOMAS PONTÍFICOS RELATIVOS A PORTUGAL
[Diplomas pontíficos relativos a Portugal] .− [S.l.], 1824-1828 .− 23 fls. de texto nums. a lápis azul; 2º [294 x
209 mm].
MAÇO [Cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos. Oferta do Marquês de Faria.
Em latim.

1706 - ANDRADE, João Caetano Correia de
[Carta do Pontífice Bento XIV sobre um assunto português] / [por] Bened. XIV .− [S.l., s.d.] .− 2 fls. de texto
inums.; 2º [286 x 210 mm].
BIFÓLIO [Cópia]. Capilha de papel com o título dactilografado. Oferta do Marquês de Faria.
Carta para João Caetano Correia de Andrade, de Lisboa, relativa a um benefício eclesiástico. Em
latim.

1707 - SARAIVA, António Ribeiro

(1800-1890)

[Cartas do Conselheiro António Ribeiro Saraiva] / [por] A. R. Saraiva .− Londres, 1885-1887 .− 12 cartas
inums. num total de 32 fls.; 4º [182 x 113 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos, entre dois cartões que servem de capa. A primeira carta está incompleta.
Oferta do Marquês de Faria.
Estas cartas foram oferecidas em 20-04-1917, em Lausanne, ao Marquês de Faria, então Cônsul
Geral de Portugal na Suíça, por Zofimo Barroso, brasileiro, que conheceu pessoalmente A. R.
Saraiva em Londres. Autógrafas assinadas.

1708 - SUCESSÃO DA COROA PORTUGUESA NO SÉCULO XVI
[Sucessão da Coroa portuguesa no século XVI] / [S.a.]; [copiado por] Manuel L. Barroco .− [Cópia de] Paris,
1926 .− 1 fl. de rosto inum. + 451 fls. de texto nums. a tinta e a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [363 x 237
mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com pastas de percalina. Lombada e cantos de pele. Fls. de papel pautado. Ex-libris
do Marquês de Faria. Oferta do Marquês de Faria.

Cópia de um manuscrito da Biblioteca de Metz, enviado para a Bibliothèque Nationale de Paris
onde foi copiado por Manuel L. Barroco, que depois a ofereceu ao Marquês de Faria. Trata da
sucessão do trono de Portugal antes do domínio filipino. Contém:
Libro I - De la Embaxada sobre componer las cosas del S. D. Antonio con el Cardenal. Vistas
de los Reyes en Guadalupe y principis sobre la succession de Portugal hasta fin del
Año 1578 .− Fl. 1 e seg.
[Libro II] – Embaixada sobre a successão do Reyno de Portugal por morte del Rey Dom
Sebastião em Africa de que se seguio a onião daquela Coroa as mais de Hespanha na
pessoa del Rey Dom Felippe o prudête o 2.º do nome por morte del Rey Dom
Henrique 1º do nome naquelle Reyno embaixador Dom Christovão de Moura .− Fl. 84
e seg.
Libro III - De la Embaxada sobre la succession de Portugal. Desde 26 de Agosto 1579 hasta fin
de Enero 1580 .− Fl. 443 e seg.
Libro IIII - De la Embaxada sobre la sucession de Portugal desde I de Febrero 1580 hasta su
Mag.d entrar en Portugal .− Fls. 450-451.

1709 - MANUSCRITOS INÉDITOS EXISTENTES NA BIBLIOTECA MARUCELIANA (DE
FLORENÇA) E RELATIVOS A PORTUGAL
[Manuscritos inéditos existentes na Biblioteca Maruceliana (de Florença) e relativos a Portugal] / [S.a.] .−
[Cópia realizada no séc. XX, de documentos datados de 1507 a 1760] .− 9 documentos nums. a lápis com 6,
22, 4, 8, 10, 20, 6, 2 e 14 fls., respectivamente, acompanhados de verbetes; 2º [310 x 209 mm].
MAÇO [Cópias]. Capilha de papel em que figura o título. Fls. soltos de papel pautado. Oferta do Marquês de
Faria.

Documentos em italiano e latim. Contém:
1 - [Carta de D. Manuel I, Rei de Portugal, ao Papa Júlio II] .− Abrantes, 25-09-1507.
2 - Istruzioni a SS. Monsig.re Albergati Vescovo di Bisegle, destinato da Nostro Sig.re suo
Collettore in Portogallo .− Roma, 4-03-1622.
3 - [Carta de Jo. Baptista Donius dirigida a D. João IV] .− Roma, 1641.
4 - Fatto veridico del successo accaduto li 22 Febraro 1735: alla Famiglia del Ministro
Plenipotenziario di Portogallo nella Regia Corte di Madrid .− [S.d.], 1735.
5 - [Contencioso entre a Santa Sé e a Corte de Portugal] .− [Roma], 1760.
6 - Istruzione data dal Sig.re Card.e Borghese a Monsig.re Vescovo d’Albenga, destinato da Papa
Paolo quinto di felici memoria in Portogallo [...] .− Roma, [s.d.].
7 - In Beatum Gabrielem Malagrida S. J. Inclitum Ulisipponae Martirem P[at]ris Niccolai
Scarzonii ex eadem Societate: Hymnus .− [S.l., s.d.].
8 - Per il Feliciss.mo arrivo in Portogallo di Carlo III vero Monarcha delle Spagne chiamato dá
francesi lo sperso Pellegrino .− [S.l., séc. XVIII].
9 - [Relação da oferta feita por D. Manuel I ao Papa Leão X] .− [S.l., séc. XVI].

1710 - DOCUMENTOS RELATIVOS À SANTA SÉ E À COROA DE PORTUGAL
[Documentos relativos à Santa Sé e à Coroa de Portugal. Vários assuntos] / [S.a.] .− [Documentos dos séculos
XVII e XVIII] .− 12 documentos inums. com 104 fls. de texto com numerações antigas a tinta; 2º [298 x 210
mm].

MAÇO [Originais e cópias?]. Capilha de papel onde figura o título. Documentos soltos, de diversas
dimensões, com vestígios de já terem estado encadernados. Oferta do Marquês de Faria.

Documentos em italiano, relativos à diplomacia portuguesa junto da Santa Sé nos séculos XVII e
XVIII. Contém uma petição em latim de Fr. José da Cunha.

1711 - RECLAMAÇÃO DOS FABRICANTES INGLESES ACERCA DA ENTRADA EM
PORTUGAL DAS SUAS MANUFACTURAS
[Reclamação dos fabricantes ingleses acerca da entrada em Portugal das suas manufacturas] / [S.a.] .−
[Londres], 22-10-1808 .− 4 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [326 x 204 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel onde figura o título. Corte das folhas a ouro. Oferta do Marquês de
Faria.
Reclamação dirigida a D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Em inglês. Não assinada.

1712 - PARECER ACERCA DOS VENCIMENTOS E DAS CONDIÇÕES DE NOMEAÇÃO DOS
GUARDAS E MAIS EMPREGADOS DA ALFÂNDEGA
[Parecer acerca dos vencimentos e das condições de nomeação dos guardas e mais empregados da Alfândega]
/ [S.a.] .− [S.l., séc. XIX] .− 2 fls. de texto inums. + 2 fls. em branco inums.; 2º [347 x 222 mm].
MAÇO [Original?]. Capilha em papel onde figura o título indicado. Fls. soltos, de duas dimensões. Oferta do
Marquês de Faria.
Não assinado.

1713 - MARIA BÁRBARA, D., Rainha de Espanha
[Resposta a uma carta de Boas Festas dirigida pela Rainha de Espanha, D. Maria Bárbara, à Princesa
Borghese Prima] / [por] Yo la Reyna .− Buen Retiro, 25-01-1757 .− 1 fl. de texto inum.; in fl. [449 x 320
mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel. Oferta do Marquês de Faria.
Não autógrafo mas assinado.

1714 - ALBUQUERQUE, Rui Galvão Mexia Moura Teles e
[Certidão de casamento de Rui Galvão Mexia Moura Teles e Albuquerque, Moço Fidalgo] .− Lisboa, Santoso-Velho, 13-10-1824 .− 7 fls. de texto nums. a lápis azul; 4º [248 x 203 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel onde figura o título. Fls. cosidos à maneira dos processos judiciais.
Oferta do Marquês de Faria.
Certidão de casamento de Rui Galvão Mexia Moura Teles e Albuquerque com D. Maria
Antónia de Meneses, realizado na freguesia de Santos-o-Velho, em Lisboa, em 12-10-1819.

1715 - COUTINHO, D. Rodrigo de Sousa

(1755-1812)

Discurso sobre o Comércio d’Italia relativamente ao de Portugal / [por] D. Rod.º de Souza Coutt.º .- [S.d.,
20-10-1784] .− 17 fls. de texto nums. a lápis + 5 fls. em branco inums.; 4º [252 x 195 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. de duas dimensões. Incompleto. Oferta do Marquês de Faria.
Publicado pela Academia nas Memórias Económicas Inéditas (1780-1808). Lisboa: Academia
das Ciências de Lisboa, 1987, p. 301-318. Publicado também nos Textos políticos, económicos
e financeiros, 1783-1811. Lisboa: Banco de Portugal, 1993, tomo I, p. 95-112.

1716 - SUPPLICA DEI NEGOZIANTI DI LISBONA
Supplicas dei Negozianti di Lisbona p. l’Imbarcazione di Spagna / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 5 fls. de texto nums.
a lápis; 2º [297 x 206 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. de duas dimensões e de dois tipos de papel. Oferta do Marquês de
Faria.
Súplicas dirigidas ao Rei de Portugal escritas em português apesar dos títulos em italiano:
1 - Supplica dei Negozianto di Lisbona p. l’Imbarcazione di Spagna .− [S.l., s.d.] .− Fls. 1-3.
2 - Supplica dei Negozianti della Piaza di Lisbona p. levare il contrabando delle Imbarcazioni
vengono di Porti di Spagna .− [S.l., s.d.] .− Fls. 4-5.

1717 - PONZA, Mauricio
[Memória sobre o comércio da Sicília com Portugal] / [por Mauricio Ponza] .− [S.l., s.d.] .− 7 fls. de texto
nums. a lápis azul; 4º [249 x 193 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel. Fls. com vestígios de já terem estado encadernados e com uma
numeração antiga, a tinta, do n.º 355 ao 368. Oferta do Marquês de Faria.
Não assinado. O nome do autor consta apenas no primeiro fl., a lápis e em letra diferente. Em
italiano.

1718 - ORDONHEZ, Diogo de Toledo Lara
[Memória enviada a D. Rodrigo de Sousa Coutinho sobre as minas de Cuyabá e Mato Grosso] / [por] Diogo
de Toledo Lara Ordonhez .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; in fl. [343 x
224 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel com o título dactilografado. Fls. presos com linha. Oferta do
Marquês de Faria.
Memória autógrafa e assinada mas não datada.

1719 - TESTEMUNHO RECONHECIDO E SELADO ENVIADO PELO GOVERNADOR DA
PRAÇA DE CIUDAD RODRIGO JUSTIFICANDO A SUA QUEIXA RELATIVA AO
CONTRABANDO EXERCIDO POR UM PORTUGUÊS JUNTO DO RIO DOURO

[Testemunho, reconhecido e selado, enviado pelo Governador da praça de Ciudad Rodrigo, justificando a sua
queixa relativa ao contrabando exercido por um português junto do rio Douro] / [pelo Governador da Praça
de Ciudad Rodrigo] .− Ciudad Rodrigo, 4-06-1745 .− 2 fls. de texto inums.; 2º [310 x 216 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título. Oferta do Marquês de Faria.
Em castelhano.

1720 - CASTRO, Martinho de Melo e
[Aviso de Martinho de Melo e Castro para D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho a fim de providenciar
sobre o contrabando da erva urzela] / [por] Mart.º de Mello e Castro .− Palacio Nossa Senhora d’Ajuda, 8-111770 .− 2 fls. de texto inums.; 2º [339 x 221 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título indicado, com correcções. Oferta do Marquês de
Faria.

1721 - MARIALVA, Marquês de
[Cartas do Marquês de Marialva, Embaixador de Portugal em França, para Mr. Brifaut] / [por] Marialva .−
Paris, Dijon, Vienna, 1812-1813 .− 24 cartas nums. a lápis; 4º [231 x 188 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Cartas soltas de diversas dimensões. Oferta do Marquês de Faria.
Cartas autógrafas assinadas e em francês. Três destas cartas estão datadas. As restantes não têm
data ou têm-na incompleta.

1722 - CARTAS DO BISPO DE VISEU, D. FRANCISCO ALEXANDRE LOBO, E DO SEU
SECRETÁRIO O PADRE JOSÉ CORREIA DO ROSÁRIO
[Cartas do Bispo de Viseu, D. Francisco Alexandre Lobo, e do seu secretário o Padre José Correia do
Rosário, ao B.el Joaquim José Coelho de Sequeira e a seu irmão José Teotónio Coelho de Sequeira, aquele
provisor e governador do mesmo bispado e este administrador da Quinta de Fontelho] / [Contém cartas de]
P[aulo]; Roz.; Carneiro Pratas .− Paião, 1839-1844 .− 1 carta dactilografada com 3 fls. inums. + 50 cartas
nums. a lápis + 1 fragmento de um sobrescrito colado sobre papel. + 2 fls. de texto inums.; 2º [270 x 212
mm].
MAÇO [Originais]. Documentos soltos, de diversas dimensões e diferentes tipos de papel, dentro de um
sobrescrito que tem colada uma etiqueta em que figura o título dactilografado. Oferta de Frazão de
Vasconcelos.
Cartas autógrafas assinadas, sendo 34 de Paulo, pseudónimo do Bispo de Viseu, D. Francisco
Alexandre Lobo, e 14 do Padre José Correia do Rosário. Contém ainda 2 cartas de alguém cujo
nome parece ser “Carneiro Pratas”, dirigidas a Pedro Fernandes Tomás e uma cópia do
testamento do Bispo de Viseu. Contém uma carta dactilografada de Frazão de Vasconcelos, de
25-03-1931, explicando a origem deste conjunto de cartas.

1723 - APONTAMENTOS DE ALGUNS MANUSCRITOS PORTUGUESES EXISTENTES NAS
BIBLIOTECAS DE ROMA

[Apontamentos de alguns manuscritos portugueses existentes nas bibliotecas de Roma] / [por vários
correspondentes] .− Roma, Venezia, 1920-1921 .− 17 documentos nums. a lápis azul, sendo o primeiro um
conjunto de verbetes; 2º [330 x 235 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel, dentro de um sobrescrito com um
rótulo onde figura o título. Oferta do Marquês de Faria.
Contém:
1 - Manoscritti portoghesi della Biblioteca Casanatense / [S.a.] .− Roma, 13-06-1921 .− 80
verbetes; 12º [114 x 128 mm].
2 - [Ofício da R. Biblioteca Chigiana] / [por] Giuseppe [Boronci?] .− Roma, 17-06-1921 .− 1fl.
de texto; 4º [269 x 211 mm].
3/4 - Elenco dei manoscritti casanatensi riguardanti il Portogallo / [por] M. [Ciorgi?],
Bibliotecario Direttore .− Roma, 1-07-1921 .− 1fl. de texto dactilografado + 1 ofício; in fl.
[320 x 218 mm].
5 - [Ofício] / [por] G. Gabrieli .− Roma, 10-06-1921 .− 1 fl. de texto; 8º [211 x 218 mm].
6/6A - [Lista de documentos] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de texto + 1 cópia; 8º [192 x 151
mm].
7/8 - Manoscritti relativi al Portogallo posseduti dalla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele
di Roma / [por] Carlo Mascaretti .− Roma, 21-06-1921 .− 1 fl. de texto + 1 ofício; 4º [310
x 209 mm].
9/10 - [Manuscritos portugueses da Biblioteca Nazionale di San Marco] / [por] Pastorello .−
Venezia, 4-09-1920 .− 1 fl. de texto + 1 ofício; 4º [277 x 191 mm].
11/12 - [Manuscritos portugueses da R. Biblioteca Vallicelliana] / [assinatura ilegível] .−
[Roma], 15-07-[1921] .− 1 fl. de texto + 1 ofício; 4º [310 x 210 mm].
13 - [Ofício do Archivio di Stato in Roma] / [assinatura ilegível] .− Roma, 25-07-1921 .− 1 fl.
de texto dactilografado; in fl. [304 x 206 mm].
14/15 - [Manuscritos portugueses da Biblioteca Angelica] / [por] Tomaso Gnoli .− Roma, 1306-19201 .− 1 fl. de texto + 1 ofício; in fl. [332 x 235 mm].
16 - [Ofício da Biblioteca Casanatense] / [por] M. [Ciorgi?], Bibliotecario Direttore .− Roma,
13-07-1921 .− 2 fls. de texto; 8º [179 x 108 mm].

1724 - RELAÇÃO DE ALGUMAS OBRAS IMPRESSAS PORTUGUESAS EXISTENTES EM
BIBLIOTECAS DE ROMA
[Relação de algumas obras impressas portuguesas existentes em bibliotecas de Roma] / [S.a.] .− 1 caderno
com 33 verbetes inums. + 1 caderno com 25 verbetes inums.; 16º [81 x 113 mm].
CADERNOS [Originais]. Dois caderninhos num sobrescrito em que figura um rótulo com o título
dactilografado. Oferta do Marquês de Faria.
Verbetes relativos a obras impressas portuguesas existentes na Biblioteca Angelica de Roma.

1725 - FRAGMENTO DE PAPEL EGÍPCIO
Fragmt.º de Papel Egypcio dado pelo S.r Cardeal Borgia ao S.r J.e Corr.ª da Serra; e por este dado á Academia
/ [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fragmento de papiro; [140 x 125 mm].
PAPIRO [Original]. Fragmento de papiro entre duas placas de vidro (partidas), encontrando-se, numa delas,
um fragmento de papel colado em que figura o título indicado. Oferta de José Correia da Serra.

1726 - SERRANO, José António

(1851-1904)

Tratado de Osteologia Humana (Morphologia, Ontogenia e Phylogenia). Para servir de expositor na primeira
parte do curso de Anatomia Descritiva da Escola Medico-Cirurgica de Lisboa / [por] J. A. Serrano .− [S.l.],
Outubro de1887 a 31-10-1891 .− 1697 fls. de texto nums. a tinta, incluindo o rosto; 2º [324 x 225 mm].
CÓDICE [1.ª cópia]. Enc. com pastas de percalina. Cantos e lombada de pele. Ferros a ouro. Compreende
trinta lições ilustradas com desenhos.
Publicado pela Academia com o título Tratado de osteologia humana. Morphologiaphylogenia-ontogenia. Precedido de noticia documentada e critica dos professores de
anatomia que exerceram em Lisboa desde o século XVI até a actualidade. Lisboa: Academia
Real das Sciencias, 1895 (tomo I: Tronco) e 1897 (tomo II: Membros) - cotas: ACL 12.77.1/1 e
12.77.1/2. O autor era lente proprietário da primeira cadeira da Escola Médico-Cirúrgica e
cirurgião do Hospital de São José. Não assinado. Autógrafo?

1727 - SERRANO, José António

(1851-1904)

Tratado de Osteologia Humana (Morphologia, Ontogenia e Phylogenia). Para servir de expositor na primeira
parte do curso de Anatomia Descritiva da Escola Medico-Cirurgica de Lisboa / [por] J. A. Serrano .− [S.l.],
Outubro de1887 a 31-10-1891 .− 1 fl. em branco inum. + 1724 p. de texto nums. a tinta vermelha, incluindo o
rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [324 x 225 mm].
CÓDICE [2.ª cópia]. Enc. com pastas de percalina. Cantos e lombada de pele. Ferros a ouro.
Segunda cópia da obra anterior. Não assinado. Autógrafo?

1728 - COUTINHO, Francisco de Sousa

(1597/1598-1660)

[Correspondência diplomática de Francisco de Sousa Coutinho durante a sua embaixada em Holanda (16431646). Vol. I] / [por Francisco de Sousa Coutinho] .− [Holanda], 1643-1646 .− 811 fls. de texto nums. a tinta
vermelha; 2º [327 x 222 mm].
MAÇO [Cópia]. Fls. de diversos tipos de papel, acondicionados em melinex. Rótulo dactilografado.
Correspondência trocada entre Francisco de Sousa Coutinho, D. João IV, a Rainha e o Conde
da Vidigueira. Algumas destas cartas não foram incluídas na edição da Academia, orientada por
Edgar Prestage e Pedro de Azevedo: Correspondência diplomática de Francisco de Sousa
Coutinho durante a sua embaixada em Holanda. Volume I, 1643-1646. Coimbra: Imprensa da
Universidade, 1920 (cota: ACL 12.93.1).

1729 - COUTINHO, Francisco de Sousa

(1597/1598-1660)

[Correspondência diplomática de Francisco de Sousa Coutinho durante a sua embaixada em Holanda (16471648). Vol. II] / [por Francisco de Sousa Coutinho] .− [Holanda], 1647-1648 .− 833 fls. de texto nums. a tinta
vermelha e a lápis; 2º [327 x 226 mm].
MAÇO [Cópia]. Fls. soltos, de papel pautado, acondicionados em melinex. Rótulo dactilografado.
Continuação da correspondência de Francisco de Sousa Coutinho com D. João IV, a Rainha e o
Conde da Vidigueira, já então elevado a Marquês de Nisa. Orientada pelos mesmos Edgar
Prestage e Pedro de Azevedo, esta obra foi publicada pela Academia em 1926, na Imprensa da

Universidade de Coimbra, 1926 (cota: ACL 12.93.1). Existe ainda um terceiro volume
impresso em 1955, relativo aos anos de 1648-1650, orientado por Edgar Prestage e P. M.
Laranjo Coelho (cota: ACL 12.93.1).

1730 - VITERBO, Francisco Marques de Sousa

(1845-1910)

Diccionario historico e documental dos architectos, engenheiros e constructores portuguezes ou a serviço de
Portugal / [coordenado por] Sousa Viterbo .− [S.l., s.d.] .− 1023 linguados de texto, com várias numerações a
tinta e a lápis; [320 x 110 mm].
MAÇOS [Original]. Linguados soltos, divididos em macetes de diversas dimensões e tipos de papel,
acondicionados em melinex. Rótulo dactilografado.
Publicado com o título Diccionario historico e documental dos architectos, engenheiros e
constructores portuguezes ou a serviço de Portugal coordenado por Sousa Viterbo e publicado
por indicação da Commissão dos Monumentos. Lisboa. Imprensa Nacional, 1899-1922 (cota:
ACL 12.73). Cf. manuscrito nº 1986 da Série Azul.

1731 - SILVA, Luís Augusto Rebelo da

(1822-1871)

Memoria Biographica e Litteraria ácerca de Manoel Maria Barbosa du Bocage, do caracter das suas obras, e
da influencia que exerceu no gosto, e nos progressos da Poesia Portugueza / [por] Luiz Augusto Rebello da
Silva .− [S.l., séc. XIX] .− 3 fls. em branco inums. + 71 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.;
2º [323 x 213 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina. Pastas de papel de fantasia. Rótulo dactilografado.
Autógrafo assinado. Publicado nas Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa:
Classe de Sciencias Moraes, Politicas e Bellas Lettras. Lisboa: Typographia da Academia,
1855. Nova Série, tomo I, 2.ª parte, 121 p. (cota: ACL 12.84.8).

1732 - AZURARA, Gomes Eanes de

(1410?-1474?)

Chronica do Conde D. Duarte de Menezes / [por] Gomes [Ea]nes de Zurara .− [S.l., séc. XV; cópia do séc.
XVIII] .− 1 fl. de rosto inum. + 308 p. de texto nums. a tinta e, no final, a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º
[313 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de papel pergaminhado. Pastas de papel de fantasia.. Rótulo
dactilografado. Folha de rosto manchada com tinta.
No final da p. 307, encontra-se a assinatura de José Correia da Serra. Na p. 308, o seguinte
despacho: “Imprima-se e volte a conferir: Mesa, 27de Setbr.º 1790”, com três rubricas.
Publicado no tomo III dos Ineditos de Historia Portugueza: collecção de Livros ineditos de
Historia Portugueza, dos reinados de D. João I., e D. João II. Publicados de ordem da
Academia Real das Sciencias de Lisboa. Por José Corrêa da Serra. Lisboa: Na Officina da
mesma Academia, 1793. p. 3-390 (cota: ACL 11.40.11). Cf. manuscrito n.º 1754 da Série Azul.

1733 - CHAVES, Francisco de Sá
Subsidios para a Historia militar das nossas Luctas civis (as campanhas de meu pai). Volume primeiro. A
campanha de 1823 / [por] F. Sá Chaves .− [Data da dedicatória:] Fevereiro de 1894 .− 428 fls. de texto nums.

a tinta e a lápis + 3 fls. de texto nums. a tinta a seguir ao fl. n.º 130 + 3 fls. de texto nums. a tinta a seguir ao
fl. n.º 256; 2º [313 x 217 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de pele. Pastas de papel de fantasia. Ferros secos na lombada
e rótulos com ferros a ouro.
Obra dedicada pelo autor a seu pai, conforme dedicatória no fl. 13. Publicado pela Academia
com o mesmo título em Coimbra: Imprensa da Universidade, 1914 (cota: ACL 12.77.2).

1734 - LA SUCCESSIONE AL TRONO DI PORTOGALLO E D. ANTONIO: 1578-1586
La Successione al trono di Portogallo e D. Antonio: 1578-1586. Tomo I. Parte I / [por vários
correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 241 fls. de texto nums. a lápis, estando o primeiro
em branco + 3 fls. em branco inums.; 2º [312 x 207 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina azul. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
Correspondência. Documentos do Archivio di Stato, de Veneza. “Senato Dispacci Spagna. Filze
11 a 16 (m. v.)”. Em italiano.

1735 - LA SUCCESSIONE AL TRONO DI PORTOGALLO E D. ANTONIO: 1578-1586
La Successione al trono di Portogallo e D. Antonio: 1578-1586. Tomo I. Parte II / [por vários
correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 87 fls. de texto nums. a lápis, estando o primeiro em
branco + 3 fls. em branco inums.; 2º [317 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina azul. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
Correspondência. Documentos do Archivio di Stato, de Veneza. “Senato Dispacci Spagna. Filze
18 e 19”. Em italiano.

1736 - LA SUCCESSIONE AL TRONO DI PORTOGALLO E D. ANTONIO: 1578-1595
La Successione al trono di Portogallo e D. Antonio: 1578-1595. Tomo I. Parte III / [por vários
correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 292 fls. de texto nums. a lápis, estando o primeiro
em branco + 3 fls. em branco inums.; 2º [317 x 220 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina azul. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
Correspondência. Documentos do Archivio di Stato, de Veneza. “Senato Dispacci Spagna. Filze
20 e 27 (m. v.)”. Em italiano.

1737 - LA SUCCESSIONE AL TRONO DI PORTOGALLO E D. ANTONIO: 1578-1595
La Successione al trono di Portogallo e D. Antonio: 1578-1595. Tomo II. Parte I / [por vários
correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 165 fls. de texto nums. a lápis, estando o primeiro
em branco + 3 fls. em branco inums.; 2º [317 x 220 mm].

CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina azul. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
Correspondência. Documentos do Archivio di Stato, de Veneza. “Senato-Dispacci Francia. Filze
11 a 24”. Em italiano.

1738 - LA SUCCESSIONE AL TRONO DI PORTOGALLO E D. ANTONIO: 1578-1595
La Successione al trono di Portogallo e D. Antonio: 1578-1595. Tomo II. Parte II / [por vários
correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 152 fls. de texto nums. a lápis, estando o primeiro e
os dois últimos em branco + 1 fl. em branco inum.; 2º [312 x 205 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina azul. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
Correspondência. Documentos do Archivio di Stato, de Veneza. “Senato-Dispacci Roma. Filze
13 a 31”. Em italiano.

1739 - LA SUCCESSIONE AL TRONO DI PORTOGALLO E D. ANTONIO: 1578-1595
La Successione al trono di Portogallo e D. Antonio: 1578-1595. Tomo II. Parte III / [por vários
correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 101 fls. de texto nums. a lápis, estando o primeiro
em branco + 3 fls. em branco inums.; 2º [313 x 205 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina azul. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
Correspondência. Documentos do Archivio di Stato, de Veneza. “Senato-Dispacci Savoia. Filze
5 a 14”. Em italiano.

1740 - LA SUCCESSIONE AL TRONO DI PORTOGALLO E D. ANTONIO: 1578-1595
La Successione al trono di Portogallo e D. Antonio: 1578-1595. Tomo II. Parte IV / [por vários
correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 35 fls. de texto nums. a lápis, estando o primeiro e
os dois últimos em branco + 1 fl. em branco inum.; 2º [310 x 205 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina azul. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
Correspondência. Documentos do Archivio di Stato, de Veneza. “Senato-Dispacci Napoli Filze
5. Senato-Dispacci Germania Filze 7 a 13. Collegio-Esposizioni-Principi a 1585”. Em italiano.

1740/1 - LA SUCCESSIONE AL TRONO DI PORTOGALLO E D. ANTONIO: 1578-1585
La Successione al trono di Portogallo e D. Antonio: 1578-1585. Tomo II. Parte V / [por vários
correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 148 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco
inums.; 2º [305 x 206 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina azul. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.

Correspondência. Documentos do Archivio di Stato, de Veneza. “Venezia-Archivio di Statu.
Senato-Dispacci Milano. F. 7-10”. Em italiano.
1741 - GUERRE DELLA SPAGNA CONTRO IL PORTOGALLO E CONTESE FRA I
BRAGANZA: 1661-1672
Guerre della Spagna contro il Portogallo e contese fra i Braganza: 1661-1672. Tomo I / [por vários
correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 349 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco
inums.; 2º [315 x 217 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina castanha. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
Correspondência. Documentos do Archivio di Stato, de Veneza. “Senato-Dispacci Spagna. Filze
93 a 102. Contributo alla Storia del Portogallo desunto dai dispacci degli Ambasciatori Veneti in
Spagna (mancano gli estratti delle Filze 103 e 104”. Em italiano.
1742 - GUERRE DELLA SPAGNA CONTRO IL PORTOGALLO E CONTESE FRA I
BRAGANZA: 1661-1672
Guerre della Spagna contro il Portogallo e contese fra i Braganza: 1661-1672. Tomo II / [por vários
correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 327 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco
inums.; 2º [312 x 212 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina castanha. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
Correspondência. Documentos do Archivio di Stato, de Veneza. “Senato-Dispacci Spagna. Filze
105-112. Contributo alla Storia del Portogallo, desunto dai dispacci degli Ambasciatori Veneti in
Spagna”. Em italiano.

1743 - DESCRIZIONE DEL PORTOGALLO REGNANTE ALFONSO VI DI BRAGANZA
Descrizione del Portogallo regnante Alfonso VI. di Braganza. Senza data / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em
branco inum. + 28 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [312 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina castanha. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
“In miscellanea manoscritti del R. Archivio di Stato di Venezia. B.ª 70”. Em italiano.

1744 - LETTERE DI RE E PRINCIPI DEL PORTOGALLO: 1716-1795
Lettere di Re e Principi del Portogallo a. 1716-1795. Tomo IV / [por D. João V, D. José I, D. Maria I, D.
Pedro III, et al.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 42 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco
inums.; 2º [308 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina castanha. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.

Correspondência. Documentos do Archivio di Stato de Veneza. “Nella Serie “Collegio-LetterePrincipi” del R. Archivio di Stato di Venezia”. Em português e italiano.
1745 - IL COMMERCIO PORTOGHESE NELLA CORRISPONDENZA DEI CONSOLI
VENETI A LISBONA: 1713-1767
Il Commercio Portoghese nella corrispondenza dei Consoli Veneti a Lisbona: 1713-1767. Tomo V / [por
vários correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 129 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em
branco inums.; 2º [310 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina castanha. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
“Archivio di Stato di Venezia. Cinque Savi alla mercanzia. B.ª 694”. Em italiano.

1746 - IL FALSO RE DON SEBASTIANO DI PORTOGALLO: 1598-1603
Il falso Re Don Sebastiano di Portogallo: 1598-1603. Tomo I / [por vários correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1
fl. em branco inum. + 66 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [308 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina vermelha. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
Correspondência. “Nei documenti dell’Archivio di Stato di Venezia”. Em italiano.

1747 - VIAGGIO DEL RE DI SPAGNA A LISBONA: 1619-1620
Viaggio del Re di Spagna a Lisbona: 1619-1620. Tomo II / [por vários correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl.
em branco inum. + 24 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [312 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina vermelha. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
Documentos do Archivio di Stato, de Veneza. “Nei dispacci dell’Ambasciatore Veneto in
Spagna”. Em italiano.
1748 - IL PORTOGALLO NELLA LOTTA PER L’INDIPENDENZA CONTRO LA
SPAGNA: 1640-1650
Il Portogallo nella lotta per l’indipendenza contro la Spagna: 1640-1650. Tomo III / [por vários
correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 553 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco
inums.; 2º [310 x 212 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina vermelha. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
Documentos do Archivio di Stato, de Veneza. “Contributo alla Storia del Portogallo desunto
dalla Corrispondenza degli Ambasciatori Veneti”. Em italiano.

1749 - PORTOGALLO NELLA LOTTA PER L’INDIPENDENZA CONTRO LA SPAGNA: 16401650
Il Portogallo nella lotta per l’indipendenza contro la Spagna: 1640-1650. Tomo IV / [por vários
correspondentes] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 421 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco
inums.; 2º [312 x 210 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de percalina vermelha. Ferros a ouro. Fls. de papel pautado. Ex-libris do
Marquês de Faria.
Documentos do Archivio di Stato, de Veneza. “Contributo alla Storia del Portogallo desunto
dalla Corrispondenza degli Ambasciatori Veneti”.

1750 - VENETO, Nicolau
Marco Paulo. O livro de Nicolau Veneto / [por] Nicolau Veneto .− [Cópia do séc. XIX] .− 165 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [314 x 215 mm].
MAÇO [Cópia]. Pasta de cartão com rótulo dactilografado. Maço de 17 cadernos de papel pautado azul. Letra
do século XIX.
Cópia do “trallado da carta de um genovez das ditas terras” feito em 1502. Tradução portuguesa.

1751 - MADRE DE DEUS, Fr. Gaspar da

(1730-1800)

Memorias para a Historia da Capitania de S. Vicente do Estado do Brazil / [por Fr. Gaspar da Madre de Deus]
.− [S.l., 1786] .− 1 fl. de rosto inum., em letra posterior + 146 fls. nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 297 + 1
fl. em branco inum.; 2º [299 x 210 mm].
CÓDICE [Original]. Lombada e cantos de papel branco. Pastas de papel manchado. Texto com emendas.
O nome do autor figura apenas no fl. de rosto, em letra posterior. No final do texto, uma alusão
a um livro que seria a continuação desta obra. Publicado com o título Memorias para a historia
da Capitania de S. Vicente, hoje chamada de S. Paulo, do Estado do Brazil. Lisboa: Na
Typografia da Academia, 1797 (cotas: ACL 12.95.18 e 16.7.17). Na biblioteca da ACL existe
uma edição posterior, editada por Weiszflog Irmãos (S. Paulo e Rio de Janeiro) em 1920 (cota:
ACL 16.2.42).

1752 - COUTO, Diogo do

(1542-1616)

Dialogo do Soldado Pratico, que trata dos enganos, e desenganos da India, feito por Diogo do Couto
chronista, e guarda mor da Torre do Tombo da India / [por] Diogo do Couto .− [Dedicatória datada de] Goa,
20-12-1611 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 178 fls. de texto nums a tinta, frente e verso, de
1 a 356 + 1 fl. em branco inum.; 2º [301 x 209 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de carneira com ferros a ouro na lombada. No fl. de rosto e no final: “Do
uzo de Dom.os Antunes [Remeóza?]”.
Obra dedicada ao Conde de Salinas e Ribadeo, Duque de Vila Franca. No fl. de rosto: “Estando
hum fidalgo, que fora Governador da India por sucessão em casa de hum despachador de
Portugal entrou hum soldado velho da India, que hia a dar sua petição, e papeis, e entre todos
tres se pasou o dialogo seguinte”. Publicado pela Academia com o título Observações sobre as

principaes causas da decadencia dos portuguezes na Asia, escritas por Diogo do Couto, em
fórma de dialogo, com o titulo de Soldado Pratico, publicadas de ordem da Academia Real das
Sciencias de Lisboa, por Antonio Caetano do Amaral, socio efectivo da mesma. Lisboa: Na
Offic. da Acad. Real das Sciencias, 1790 (cota: ACL 12.95.28).

1753 - REGISTO DAS CARTAS ASSINADAS PELO CONDE DE AVEIRAS
Registo das cartas asignadas pello Conde de Aveyras D. Duarte Antonio da Cam.ra e officiadas pello
expediente e Secrettaria do Serenissimo S.or Infante D. Fran.co e Registo tãobem dos Decrettos do dito S.or
havendo tido seu principio em Janeiro do corrente anno de 1726, e vai tudo numerado .− [S.l.], 1726 .− 237
fls. de texto nums. a lápis azul; 2º [300 x 211 mm].
CÓDICE [Copiador]. Enc. com lombada e cantos em pele vermelha. Pastas de papel de fantasia. Incompleto.
Copiador de correspondência e de legislação.

1754 - AZURARA, Gomes Eanes de

(1410?-1474?)

Chronica do Conde Dom Duarte de Menezes. Mandada escrever por El Rey Dom Affonso o 5.º per Gomes
Eanes de Azurara seu chronista / [por] Gomes Eanes de Azurara .− [S.l., s.d.] .− 736 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [291 x 204 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Pastas de papel
de fantasia. Ex-libris do Marquês de Angeja.
Cópia que parece mais recente que o manuscrito n.º 1732.

1754A - SOUSA, Padre Luís António da Silva e

(?-1840)

Memoria sobre o Descobrimento da Capitania de Goyaz / [por] Padre Luiz Antonio da Silva Souza .− Villa
Boa, 30-09-1812 .− 61 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o fl. de título + 2 fls. em branco inums.; 2º [288 x
197 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de carneira com ferros secos. Pertence à “Colecção Dr. Sousa Pinto”.
No segundo fl. o título é mais completo: Memoria sobre o Descobrimento, Governo,
População e couzas maiz notaveis da Capitania de Goyaz. De acordo com Inocêncio (tomo V,
p. 221), esta memória foi publicada no Jornal de Coimbra, n.º 76, parte 1ª, p. 121-193, tendo
depois sido reproduzida na revista do Instituto, tomo XII, p. 430-510.

1755 - BRITES, Geraldino

(1882-?)

Febres infecciosas. Notas d’um medico municipal (Concelho de Loulé) / [por Geraldino Brites] .− [S.l.,
Fevereiro de 1911] .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums. a tinta, em caracteres romanos + 682 p. de
texto nums. a tinta + 43 mapas nums. a tinta e depois a lápis, entremeados, alguns dos quais em estendido; 2º
[273 x 210 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos em pele. Rótulos com ferros a ouro na lombada. Pastas de
papel manchado. Fls. de papel pautado.

Trabalho autógrafo, não assinado, apresentado à Academia das Ciências de Lisboa para o
concurso Alvarenga. Publicado com o título “Febres infecciosas”. Notas sobre o concelho de
Loulé, nas Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Coimbra: Imprensa da
Universidade, 1914. Nova série, 1ª classe, tomo VII, parte II, fascículo 2, p. III-432 (cota: ACL
12.84.7).

1756 - BOCARRO, António

(séc. XVII)

Decada 13 da Historia da India. Parte I.ª [e II.ª] / [por] Ant.º Bocarro .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. +
460 fls. em branco inums., parecendo faltar os fls. 220, 221, 223, 224 e 225 ou existindo saltos de numeração
+ 5 fls. em branco inums.; 2º [281 x 200 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada e cantos de pele e pastas de papel de fantasia. Pertenceu a José Joaquim
da Silva Pereira Caldas, cujo selo branco (“Pereira Caldas professor bracarense”) se encontra no primeiro e
no último fl. de texto.
Publicado no tomo VI (1.ª série) da Collecção de Monumentos Ineditos para a Historia das
Conquistas dos Portuguezes em Africa, Asia e America. Lisboa: Typographia da Academia
Real das Sciencias, 1876 (cota: ACL 12.75.4). Existe outro exemplar manuscrito com a cota n.º
20 da Série Azul.

1757 - SILVA, Joaquim Teotónio da

(1817-1896)

Algumas considerações sobre a synthese do mecanismo do parto natural; applicação d’esta doutrina à
apresentação pelvica / [por] Joaquim Theotonio da Silva .− Lisboa, 11-10-1876 .− 2 fls. em branco inums. +
48 fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 2º [270 x 212 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
No rosto, ao alto, e seguinte despacho: “Imprima-se. Academia Real das Sciencias, 2 de Abril
de 1877. O Secr.º G.al da Acad.ª J M Latino Coelho”. Publicado pela Academia Real das
Ciências de Lisboa em 1877 (cota: ACL 12.83.4/10).

1758 - BEIRÃO, Caetano Maria Ferreira da Silva

(1807-1871)

Compendio de materia medica, ou da Pharmacologia especial / [por] Caetano Maria Ferreira da Silva Beirão
.− [S.l.], 1861 .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum., de menores dimensões + 12 fls. de texto
(prólogo) nums. a tinta, em caracteres romanos + 1 fl. de texto inum. + 71 fls. de texto nums. a tinta + 204
fls. de texto nums. a lápis (1º tomo) + 248 fls. de texto nums. a tinta e a lápis no final (2º tomo) + 1 fl. em
branco inum.; 2º [278 x 215 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Rótulo com ferros a ouro.
Autógrafo assinado. Impresso pela Academia, em dois tomos, com o título Compendio de
Materia Medica e de Therapeutica. Lisboa: Typographia da Academia, 1862 (cota: ACL
12.77.15/1 e 12.77.15/2). A segunda edição é de 1867 (cota: ACL 12.95.39).

1759 - RODRIGUES, Junio Gualberto Bettencourt

(1849-1910)

Theoria e descripção de dous novos instrumentos topographicos: “Alidade tachymetro, e Nivel d’oculo” /
[por] Junio Gualberto Bettencourt Rodrigues .– Lisbôa, 4-09-1890 .– 1 fl. de rosto inum. + 5 p. de texto

nums. a tinta, em caracteres romanos + 80 p. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum. + 11 estampas
nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [263 x 212 mm].
CÓDICE [Original] Enc. em inteira de tecido, com rótulos de papel na pasta superior.
Autógrafo assinado.

1760 - GOMES, Bernardino António

(1768-1823)

Ensaio Dermosographico ou Succinta e Systematica Descripção Das Doenças cutaneas Conforme os
Principios e Observações dos D.res Willan e Bateman Com Indicação dos Respectivos Remedios
Aconselhados por estes celebres Authores, e alguns outros / [por] Bernardino Antonio Gomes .– [S.l., 18--] .–
1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 202 p. de texto nums. a tinta e a lápis + 1 fl. em branco inum.;
4º [261 x 208 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Autógrafo não assinado. Publicado pela Academia em 1820 e 1823 (cota: ACL 12.96.4).

1761 - LACOTTE, Léon
A Filha do Mar / [por] Leon Lacotte .– S. Paulo, 19-08-1905 .– 1 fl. de rosto inum. + 72 fls. de texto nums. a
tinta e a lápis; 4º [260 x 181 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. em imitação de pele, com ferros secos nas pastas. Fls. em papel pautado. Ex-libris
do Marquês de Faria.
Drama de quatro actos cuja acção se passa em During, na Noruega.

1762 - SOARES, José Pinheiro de Freitas

(1769-1832)

Tratádo acerca de differentes materias, que dizem respeito a hum Projecto de Regimento de Policia MédicoJudiciario para o interior do Reino de Portugal / [por] José Pinheiro de Freitas Soares .– [S.l., 18--] .– 3 fls.
em branco inums. + 1 fl. com anotação, inum. + 1 fl. de rosto inum. + 441 p. de texto nums. a tinta + 1 fl. em
branco inum.; 4º [252 x 205 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Na lombada, um rótulo
vermelho com ferros a ouro.
O autor era membro da Junta de Saúde Pública. No fl. de rosto, no canto superior esquerdo, o
seguinte despacho: “Pode imprimir-se. 3 de Julho de 1817. Trigozo V. S.”. Autógrafo não
assinado. Publicado com o título Tratado de Policia Medica, no qual se comprehendem todas
as materias, que podem servir para organizar hum regimento de policia da saude, para o
interior do Reino de Portugal; offerecido á Academia Real das Sciencias pelo seu socio José
Pinheiro de Freitas Soares, Membro da Junta da Saude. Lisboa: Na Typografia da Academia
Real das Sciencias, 1818 (cota: ACL 12.96.17).

1763 - PINTO, António Joaquim de Gouveia

(1784-1833)

Exame Critico, e Historico sobre os Direitos estabelecidos pela Legislação antiga, e moderna, tanto Patria
como subsidiaria, e das Naçoens mais vezinhas, e cultas, relativamente aos Expostos, ou Engeitados, para

servir de baze e hum Regulamento Geral Admnistrativo a favor dos m.mos: com hum supplemento de
Providencias interinas, deduzidas das mesmas Leis actuais, a bem da sua criação e educação / [por] Bacharel
Antonio Joaquim de Gouvêa Pinto .– [S.l.], 1819 .– 2 fls. em branco inums. + 3 fls. de texto inums. + 207 fls.
de texto nums. a tinta + 1 fl. de texto inum. + 52 p. de texto impresso + 3 mapas impressos, desdobráveis + 1
fl. em branco inum.; 4º [239 x 188 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada e cantos de papel branco e pastas de papel manchado.
Assinado pelo autor no primeiro fl. No final do texto, encontra-se um despacho de 10-12-1819
mandando imprimir este texto, tendo sido efectivamente impresso pela Academia em 1828.
Contém o texto impresso da obra Compilação das providencias que a bem da criação, e
educação dos expostos ou engeitados se tem publicado, e achão espalhadas em differentes
artigos de legislação patria, [...] ordenada em resumo pelo Bacharel Antonio Joaquim de
Gouvea Pinto . Lisboa: Na Impressão Regia, 1920.

1764 - LISBOA, Baltazar da Silva

(1761-1840)

Memoria Topografica e Economica da Commarca dos Ilheos / [por] Balthazar da Silva Lisboa .− [S.l., 18--]
.− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de index inum. + 385 p. de texto nums. a tinta + 1 fl.
em branco inum.; 4º [234 x 190 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Autógrafo? No fl. de rosto encontra-se a assinatura do autor e o seguinte despacho: “Imprimase, corrigindo-se tudo o que possa parecer personalidade. Secretaria da Academia 29 de
Novembro de 1824. Dantas”. Publicado na História e Memórias da Academia Real das
Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1825. Tomo IX, p. 87-264
(cota: ACL 12.84.9).

1765 - DISCURSO SOBRE O PROGRAMA EXTRAORDIÁRIO ANUNCIADO PELA ACADEMIA
REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA EM 12 DE MARÇO DE 1810
Discurso sobre o Programma Extraordinario, annunciado pela Academia R. das Sciencias de Lisboa em 12 de
M.ço 1810 / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 45 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [235 x 172 mm].
BROCHURA [Original?]. Capa de papel de fantasia.
Discurso sobre os monumentos históricos, a história de Portugal (a partir das invasões
francesas) e de outros países europeus.

1766 - FÉNELON, Françisco de Salignac de la Mothe

(1651-1715)

Direcções para a consciencia de hum Rei compostas para instrucção de Luiz de França, Duque de Borgonha /
[por] Francisco de Salignac de la Motte-Fenelon; [tradução de Pedro José da Fonseca] .− [S.l., 17--; tradução
não datada] .− 1 fl. em branco inum. + 52 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [237 x 183
mm].
BROCHURA [Tradução original]. Pastas de papel de fantasia.
No final, o seguinte despacho: “Imprimase e torne a conferir, Lx.ª 23 de Dezembro de 1800”,
com quatro rubricas. A obra em francês, impressa, tem o título Directions pour la conscience
d’un roi, composées pour l’instruction de Louis de France, Duc de Bourgogne, par messire

François de Salignac de la Mothe-Fenelon, Archevque-Duc de Cambrai, son Precepteur.
Haye: Chez Jean Neaulme, 1748 (cota: ACL 11.347.18).

1767 - COSTA, Rodrigo Ferreira da

(1776-1825)

Principios de Musica ou exposição methodica das doutrinas da sua execução e composição / [por] Rodrigo
Ferreira da Costa .− Lisboa, 1819 .− 8 p. de texto nums. a tinta + 45 p. de texto nums. a tinta (Tractado
Preliminar) + 66 p. de texto nums. a tinta (Principios de Musica) + 1 fl. de rosto e 70 p. de texto nums. a tinta
(Principios de Musica ou Exposição Methodica...) + 87 p. de texto nums. a tinta (Segunda Parte. A Musica
Harmonica. Tractado Segundo. Da Harmonia. Segunda Secção) + 50 p. de texto nums. a tinta (Segunda
Parte. A Musica Harmonica. Tractado Segundo. Da Harmonia. Secção Terceira) + 2 fls. inums. (Tabua dos
Capitulos) + 2 fls. em branco inums.; 4º [223 x 175 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Impressa pela Academia das Ciências de Lisboa, na sua tipografia, com o mesmo título, em
1820 (tomo I) e 1824 (tomo II) - cota: ACL Reservados 15.8/1 e 15.8/2.

1768 - SANTARÉM, (2º) Visconde de

(1791-1856)

Essai sur l’histoire de la Cosmographie et de la Cartographie / [por] Vicomte de Santarem .− [S.l., s.d.] .− 1º
maço: 1 fl. de título inum. + 373 fls. de texto com várias numerações, com algumas notas entremeadas
relativas à falta de alguns fls.; 2º maço: 142 fls. de texto com várias numerações; 3º maço: 208 fls. de texto
nums. a tinta, faltando os fls. 60-62; 4º [235 x 185 mm].
MAÇOS [Original]. Fls. soltos, atados com uma fita, dentro de uma caixa de madeira em forma de livro, cuja
lombada é de pele com ferros secos e em que figuram dois rótulos com ferros a ouro, sendo as pastas de papel
de fantasia. Ex-libris dos Viscondes de Santarém e de Vila Nova da Rainha.
Corresponde ao primeiro tomo da obra Essai sur l’histoire de la cosmographie et de la
cartographie pendant le Moyen-Age, et sur les progrès de la géographie après les grandes
découvertes du XVe siècle, pour servir d’introduction et d’explication a l’Atlas composé de
mappemondes et de portulans, et d’autres monuments géographiques, depuis le VIe siècle de
notre ère jusqu’au XVIIe. Paris: Imprimierie Maulde et Renou, 1849-1952 (cota: ACL 3.7.29/1,
3.7.29/2 e 3.7.29/3). Autógrafo.

1769 - SANTARÉM, (2º) Visconde de

(1791-1856)

Essai sur l’histoire de la Cosmographie et de la Cartographie pendant le Moyen-Age / [por Visconde de
Santarém] .− [S.l., s.d.] .− 1.º maço: 380 fls. de texto nums. a tinta, com aditamentos entremeados de 11, 8, 8,
4, e 25 fls. respectivamente, com numerações próprias a tinta + 164 fls. de texto nums a tinta de 1 a 65 e de
155 a 250 (estes últimos também nums. a tinta, de 1 a 99) + 2.º maço: 181 fls. de texto nums. a lápis,
existindo outras numerações; 4º [235 x 185 mm].
MAÇOS [Original]. Fls. soltos, atados com uma fita, dentro de uma caixa de madeira em forma de livro, cuja
lombada é em pele com ferros secos e em que figuram dois rótulos com ferros a ouro, sendo as pastas de
papel de fantasia. Ex-libris dos Viscondes de Santarém e de Vila Nova da Rainha.
Corresponde ao segundo tomo da obra referida nas notas ao manuscrito anterior. Autógrafo.

1770 - SANTARÉM, (2º) Visconde de

(1791-1856)

[Essai sur l’histoire de la Cosmographie et de la Cartographie pendant le Moyen-Age, et sur les progrès de la
géographie après les grandes découvertes du XVe siècle, pour servir d’introduction et d’explication a l’Atlas
composé de mappemondes et de portulans, et d’autres monuments géographiques, depuis le VIe siècle de
notre ère jusqu’au XVIIe ]. Tomo III / [por] Visconde de Santarem .− [S.l., s.d.] .− 4 maços de fls. com: 101
fls. de texto nums. a lápis + 853 fls. de texto nums. a lápis + 164 fls. de texto, estando alguns em branco,
incluindo 1 mapa +322 fls. de texto nums. a tinta; 4º [235 x 185 mm].
MAÇOS [Original]. Fls. soltos, atados com uma fita, metidos dentro de uma caixa de madeira em forma de
livro cuja lombada é de pele com ferros secos e em que figuram dois rótulos com ferros a ouro, sendo as
pastas de papel de fantasia. Ex-libris dos Viscondes de Santarém e de Vila Nova da Rainha.
Autógrafo. Corresponde ao terceiro tomo.

1771 - SANTARÉM, (2º) Visconde de

(1791-1856)

Estudos de cartographia antiga. Vol. I / [por] Visconde de Santarem .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto em letra
posterior + 1 fl. de texto inum. + 53 fls. de texto impresso + 138 fls. de texto nums. a lápis + 690 fls. de texto
nums. a lápis, incluindo fragmentos de papel com anotações; 4º [250 x 180 mm].
MAÇOS [Original]. Fls. soltos, atados com uma fita, metidos dentro de uma caixa de madeira em forma de
livro cuja lombada é de pele com ferros secos e em que figuram dois rótulos com ferros a ouro, sendo as
pastas de papel de fantasia. Ex-libris dos Viscondes de Santarém e de Vila Nova da Rainha.
Autógrafo não assinado. Publicado em 1919 a propósito da celebração do “V centenário da
abertura do caminho equatorial das Americas, realisada por Frei Gonçalo Velho, em 1431”,
composto por dois volumes (cota: ACL Reservados 22-13).
Contém as provas do texto impresso da Noticia geographica e analytica de um Atlas maritimo
inedito ou Portulano Real traçado por um cosmographo português pelo anno de 1546, de
Esteves Pereira, lida nas sessões da Sociedade de Geografia de Paris, de 16 de Junho a 6 de
Agosto e 3 de Setembro de 1847, encontrando-se no verso do último fl. uma nota do autor, de
21-09-1918, pedindo para que estas provas fossem guardadas.

1772 - SANTARÉM, (2º) Visconde de

(1791-1856)

Estudos de cartographia antiga. Vol. I / [por] Visconde de Santarem .− [S.l., s.d.] .− 4 livrinhos de notas +
361 fls. de texto nums. a lápis + 472 fls. de texto com numerações confusas; 4º [250 x 180 mm].
MAÇOS [Original]. Fls. soltos, atados com uma fita, metidos dentro de uma caixa de madeira em forma de
livro, cuja lombada é de pele com ferros secos e em que figuram dois rótulos com ferros a ouro, sendo as
pastas de papel de fantasia. Contém 4 livrinhos de notas, três dos quais encadernados em percalina. Ex-libris
dos Viscondes de Santarém e de Vila Nova da Rainha.
Autógrafo não assinado. Publicado em 1919 a propósito da celebração do “V centenário da
abertura do caminho equatorial das Americas, realisada por Frei Gonçalo Velho, em 1431”,
composto por dois volumes (cota: ACL Reservados 22.13).

1773 - LEITÃO, João de Sousa Pacheco

(1770-1855)

Reflexões Militares sobre as Campanhas dos Francezes em Portugal = Memoria Topografica em que se
pescrevem as principaes operações strategicas, de que he susceptivel o Reino de Portugal, relativamente ao

seu attaque, e Defeza / [por] João de Sousa Pacheco Leitão .− [Rio de Janeiro], Outubro de 1810 .− 1 fl. em
branco inum. + 1 fl. inum. com anotações a lápis + 104 p. de texto nums. a lápis; 4º [234 x 192 mm].
BROCHURA [Cópia]. Lombada de percalina e pastas de papel de fantasia. Rótulo manuscrito de papel na
pasta superior.
O autor era coronel de engenheiros e lente do 5º ano da Academia Militar do Rio de Janeiro.
Cópia mandada fazer por António Pedro d’Azevedo (cf. p. 87). Nas p. 88-98, um “Index dos
Concelhos organizados nos 17 Districtos do Reino”. Obra publicada na Imprensa Régia do Rio
de Janeiro, em 1812.

1774 - ALMEIDA, António de

(1767-1839)

Descripção Historica e Topografica da Cidade de Penafiel / [por] Antonio d’Almeida .− Penafiel, 1815[1816] .− 3 fls. em branco inums. + 99 p. de texto nums. a tinta + 144 p. de texto nums. a tinta + 158 p. de
texto nums. a tinta e a lápis azul + 1 p. de texto num. a lápis azul + 1 mapa desdobrável inum. + 1 fl. de texto
inum. + 14 p. de texto nums. a lápis, de 161-174 + 11 p. de texto nums. a lápis, de 175 a 185 + 20 p. de texto
nums. a lápis + 21 p. de texto nums. a lápis, de 207 a 227 + 2 fls. em branco inums.; 4º [217 x 158 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Autógrafo. As duas primeiras partes deste trabalho foram publicadas na Historia e Memorias
da Academia das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1827.
Primeira série, tomo X, parte II, p. 1-180 (cota: ACL 12.84.10). Contém três despachos, todos
assinados “Dantas”, sendo os dois primeiros acerca da impressão das duas primeiras partes da
obra, datados de 1827, e o terceiro, de 1831, mandando guardar a terceira parte no arquivo. A
segunda parte foi apresentada na sessão da Academia de 11-05-1826 e a terceira na de 4-121828.

1775 - RIBEIRO, João Pedro

(1758-1839)

Aditamentos e Retoques à Synopse Chronologica / [por] Conselheiro João Pedro Ribeiro .− [S.l., s.d.] .− 4
fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto inums. + 332 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls.
em branco inums.; 4º [215 x 155 mm].
CÓDICE [Original?].Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
No fl. de rosto, ao alto: “Imprima-se [...] 1 de Dez.º de 1828”. Publicado com o título
Additamentos, e retoques á synopse chronologica, pelo conselheiro João Pedro Ribeiro, Socio
Effectivo da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da mesma
Academia, 1829 (cota: ACL 12.96.9).
A propósito desta obra poder-se-ão consultar dois pareceres lidos na sessão da Academia de 412-1828, um de Nunes Franklin (p. 196-197) e outro de Francisco Ribeiro Dosguimarães (p.
200-201), que foram publicados por António Baião na obra A infância da Academia (17881794). Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1934 (cota: ACL 12.93.29).

1776 - SILVA, José Bonifácio de Andrada e

(1763-1838)

Memoria sobre a necessidade e utilidades do plantio de novos bosques em Portugal, particularmente de
Pinhaes nos areaes de beiramar, seu methodo de sementeira, costeamento, e Administração / [por] J. B. d’A. e
Silva .− Lisboa, 1812 .− 3 fls. em branco inums. + 178 p. de texto nums. a tinta + 1 mapa inum., em estendido
+ 1 fl. de índice inum. + 1 fl. em branco inum.; 4º [213 x 150 mm].

CÓDICE [Original?]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Publicado pela Academia em 1815. A segunda edição é datada de 1969 (cota: ACL 12.82.19).

1777 - RECREIO, Francisco

(1800-1857)

Elogio Necrologico do Ill.mo S.r Matheus Valente do Couto que em Sessão Litteraria de 9 de Maio de 1849
pronunciou na Academia Real das Sciencias de Lisboa o Socio da mesma Academia Francisco Recreio / [por]
Francisco Recreio .− [S.l., 18--] .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 37 fls. de texto nums. a
tinta, frente e verso, de 1 a 73 + 46 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 91 + 1 fl. em branco
inum.; 4º [213 x 155 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Autógrafo não assinado. Impresso com o título Elogio necrologico do Ill.mo e Ex.mo Senhor
Mattheus Valente do Couto [...]. Lisboa: Tip. de Antonio José da Rocha, 1949 (cota: ACL
12.92.2 /12).

1778 - AMARAL, António Caetano do

(1747-1819)

Historia da Legislação e Costumes de Portugal. / [por] Antonio Caetano do Amaral .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em
branco inums. + 199 fls. de texto nums. a tinta (memória 3ª) + 91 fls. de texto nums. a tinta, e no final a lápis,
frente e verso, de 1 a 181 (memória 4ª) + 13 fls. de texto nums. a tinta, em caracteres romanos + (memória 5ª)
63 fls. de texto nums. a tinta e a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [212 x 155 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Autógrafo? Não assinado. Contém despachos mandando imprimir este trabalho. A Memória III
foi publicada no vol. VI das Memorias de Litteratura Portugueza, publicadas pela Academia
das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da Mesma Academia, 1796. p. 127-437 (cota:
ACL 12.88.2/6). A Memoria IV foi publicada no tomo VII da mesma obra, de 1806, p. 60-236
(cota: ACL 12.88.2/7). A Memoria V foi publicada no tomo VI, primeira série, parte 2ª da
Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typografia da
mesma Academia, 1819. p. 1-193 (cota: ACL 12.84.6), depois continuada no tomo VII, p. 350385 (cota: ACL 12.84.7). A Memória I e a Memoria II, não estão incluídas neste códice mas
foram publicadas: A Memoria I no tomo I das Memorias da Academia Real das Sciencias de
Lisboa. Lisboa: Na Typografia da Academia, 1797, tomo I (desde 1780 até 1788), p. 245-258
(cota: ACL 12.84.1); a Memoria II nas Memorias de Litteratura Portugueza, publicadas pela
Academia das Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Officina da Mesma Academia, 1792. p. 313-353
(cota: ACL 12.88.2/2).

1779 - ALMEIDA, António Lopes da Costa

(1787-1859)

Compendio Theorico-Pratico de Artilharia Naval. Extratado, e redigido das obras dos mais celebres, e
modernos Autores e acomodado para servir de Compendio Lectivo da Academia Real dos GG. MM. / [por]
Antonio Lopes da Costa Almeida .− [S.l.], 1827 .− 4 fls. em branco inums. + 2 fls. de título inums. + 1 fl. de
rosto inum. + 6 fls. de texto (Introdução) nums. a tinta, em caracteres romanos, de I a XI + 1 fl. de texto
(Advertencia) inum. + 233 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 465 (estando as p. 107 a 120 em
branco) + 26 fls. de texto (Apendix 2º) nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 51 + 1 fl. em branco inum.; 4º [210
x 151 mm].

CÓDICE [Original].Enc. com lombada de percalina e pastas de papel de fantasia.
Autógrafo não assinado. Publicado pela Academia, com o mesmo título, em 1829 (cota: ACL
12.94.35).

1780 - GÂNDAVO, Pedro de Magalhães de

(séc. XVI)

Historia da prouincia Sãcta Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil: feitas Pero de Magalhães de Gandauo,
dirigida ao muito Ill.re sñor Dom Lionis P.ª gouernador que foy de Malaca e das mais partes do Sul na India /
[por] Pero de Magalhães de Gandauo .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 1 portada inum. + 9 fls. de texto
nums. a lápis + 109 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 217 + 1 fl. em branco inum.; 4º [212 x
161 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
Cópia do texto impresso em 1576 na Oficina de António Gonçalves. A seguir à portada, e antes
do texto, encontra-se a aprovação da Inquisição, datada de Lisboa, 4-02-1575.
Este manuscrito serviu de base ao texto impresso pela Academia com o título Historia da
prouincia Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, feita por Pero de Magalhães de
Gandavo, dirigida ao muito Illustre Senhor Dom Leonis Pereira, governador que foi de
Malaca e das mais partes do Sul na India, incluído na Collecção de opúsculos reimpressos
relativos á história das navegações, viagens e conquistas dos portuguezes. Lisboa: Na
Typografia da Academia Real das Sciencias, 1858. Tomo I, fascículo III (cota: ACL 12.88.6).
1781 - RELAÇÃO VERDADEIRA DOS TRABALHOS QUE O GOVERNADOR D.
FERNANDO DE SOUTO E CERTOS FIDALGOS PORTUGUESES PASSARAM NO
DESCOBRIMENTO DA PROVÍNCIA DA FLORIDA
Relaçam verdadeira dos trabalhos q[ue] ho gouernador do[m] Ferna[n]do d[e] Souto e certos fidalgos
portugueses passarom no d[e]scobrime[n]to da província da Frolida. Agôra nouame[n]te feita per hu[m]
fidalgo Delvas / [por] hu[m] fidalgo Delvas .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de título inum., em letra
posterior + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de texto inum. + 177 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco
inums.; 4º [207 x 148 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
A seguir ao rosto, a seguinte declaração: “Áchase hum exemplar impresso desta Rellação, em a
Real Caza de N. Senhora das Necessidades, Livro em oitavo, e de Letra Gotica; e foi copiado
letra por letra em Novembro de 1789. Francisco Jozê Dias”. Este manuscrito serviu de base ao
texto impresso pela Academia e incluído na Collecção de opúsculos reimpressos relativos á
história das navegações, viagens e conquistas dos portuguezes. Lisboa: Na Typografia da
Mesma Academia, 1844. Tomo I, fascículo I (cota: ACL 12.88.6).

1781A - COMMENTUM SUPER LIBRUM BOECII DE CONSOLATIONE PHILOSOPHIAE
Commentum super librum Boecii De consolatione philosophie / [S.a.] .− [S.l., séc. XIV ou XV?] .− 236 fls.
de texto; 4º [253 x 172 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. antiga de pele sobre madeira, com ferros secos e decoração de patos, carneiros
pascais e veados. Restos de atacas de pergaminho e respectivo fecho no segundo plano. Título no segundo
plano, na cabeceira, preso por quatro pregos, num fragmento de pergaminho. Vestígio de cadeia metálica
(com três elos). Fls. de pergaminho. Letra caligrafada. Texto a duas colunas. Letras capitulares, iniciais e de

parágrafo alternadamente em azul e vermelho, ocupando, respectivamente, dois espaços e um espaço.
Incompleto pois faltam as primeiras páginas. No interior da pasta superior, uma etiqueta de papel, colada
contendo o título e respectiva tradução em português dactilografados. Cortes do livro aparados e dourados.
Comentário da obra De consolatione philosophiae de Boécio.

1782 - SANTOS, António Ribeiro dos

(1745-1818)

Memorias Historicas sobre alguns Mathematicos Portuguezes e Estrangeiros Domiciliarios em Portugal, ou
nas Conquistas / [por] D.or Antonio Ribeiro .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de título + 116 fls.
de texto nums. a tinta, incluindo um fl. de rosto + 1 fl. em branco inum.; 4º [218 x 155 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
No primeiro fl. o título é “Notas às Memorias Historicas de Alguns Mathematicos Portuguezes
e Estrangeiros domiciliarios em Portugal”. Contém emendas da mão do autor. Não assinado.
Publicado nas Memorias de Litteratura Portugueza, publicadas pela Academia Real das
Sciencias de Lisboa. Lisboa: Na Typographia da mesma Academia, 1856. Tomo VIII, 2ª
edição, p. 148-229 (cota: 12.88.2/8).

1783 - BARBOSA, Francisco Vilela

(1769-1846)

Elementos de Geometria / [por] Francisco Villela Barbosa .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco inums. + 1 fl. de
rosto inum. + 7 fls. de texto inums. + 92 fls. de texto nums. frente e verso, de 1 a 194 (1.ª edição) + 95 fls. de
texto nums. a tinta e 2 fls. de índice inums., a seguir ao fl. 4 (2º edição) + 2 fls. em branco inums.; 4º [210 x
170 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado. Texto com emendas.
Autógrafo não assinado. Textos das duas primeiras edições impressas, encadernados
juntamente. No primeiro fl., o seguinte despacho: “Foi aprovada, está pronta p.ª a impressão. 2
de Março de 1815. Andrada”. Publicado pela primeira vez em 1815 pela Academia, existindo
diversas edições na sua biblioteca: a 2ª (de 1819, cota: ACL 7.244.69), a 3.ª (cota: ACL
16.23.22), a 7.ª (1863, cota: ACL 12.95.23/7) e a 8.ª (de 1870, cota: ACL 12.95.23/8).

1784 - SILVA, Joaquim Xavier da

(1778-1835)

Breve Tratado de Hygiene Militar e Naval / [por] Joaquim Xavier da Silva .− [S.l., s.d.] .− 3 fls. em branco
inums. + 1 fl. de rosto inum. + 151 fls. de texto, nums. a tinta, frente e verso, até 302 + 1 fl. em branco inum.;
4º [220 x 170 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. com lombada de percalina e pastas de papel manchado.
O autor era “ajudante dos Lentes de Pratica na Universidade de Coimbra e Medico Honorario da
Camara de S. R. Mag.e”. O texto, talvez autógrafo, não está assinado, mas contém numerosas
emendas que devem ser da mão do autor. A obra foi aprovada para publicação pela Academia, de
acordo com o despacho no fl. de rosto: “Pode imprimir-se. Lx.ª 11 de Março 1819. F. M. Trigozo
V. S.”. Publicado pela Academia em 1819 (cota: ACL 12.95.27). A segunda edição é de 1936
(cota: ACL 12.95.27).

1785 - PRINCÍPIOS GERAIS PARA SERVIREM DE BASE À OBRA INTITULADA INFLUÊNCIA
DA RELIGIÃO CATÓLICA NOS COSTUMES, LITERATURA E ARTES DOS PORTUGUESES
Principios geraes para servirem de base a obra intitulada Influencia da Religiao Catholica nos Costumes,
Literatura e Artes dos Portuguezes / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 46 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [212 x 154 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. em inteira de tela. Oferta do Marquês de Faria.

1786 - TESOURO DESCOBERTO NO RIO AMAZONAS
Thesouro descuberto no rio maximo Amazonas. Parte sexta / [por] hum curiozo; [copiado por] P.e Cypriano
Pereira Alho .− [S.l., s.d.]; [cópia realizada em] Evora, 5-10-1818 .− 1 fl. em branco inum. + 40 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [222 x 170 mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel azul.
Cópia tirada em Évora pelo Padre Cipriano Pereira Alho (?-1834). Sem alusão ao nome do autor.

1787 - RECREIO, Francisco

(1800-1857)

Dissertação archeologica ácerca da existencia, verdadeiro sitio e nome, que hoje correspondem aos dois
antigos Rios, que Justino colloca em terra da Galliza, e celebra pela influencia das suas agoas na tempera do
ferro, o Bilbilis e o Chalybs: qual a averiguada denominação e localidade de outro rio Chalybs em Portugal,
que André de Resende fantasiára: inexactidões do Antiquario que se corrigem / [por] Francisco Recreio .−
[S.l., s.d.] .− 1 fl. de texto inum. + 1 fl. de introdução + 70 fls. de texto nums. a tinta + 71 fls. de notas + 1 fl.
em branco inum.; 4º [218 x 160 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel castanho.
Estudo que refuta afirmações de André de Resende. No primeiro fl. está lavrado um despacho
datado de Lisboa, 4-07-1849, mandando guardar este manuscrito. Autógrafo assinado.

1788 - TRUÃO, António Norberto de Barbosa de Vilas Boas
Statistica da Cappitania de Rios de Senna do Anno de 1806 / [por] Antonio Norberto de Barboza de Villas
Boas Truão .− Tette, 16-06-1807 .− 1 fl. em branco inum. + 37 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco
inums.; 4º [221 x 170 mm].
BROCHURA [Original]. Pastas de papel de fantasia pintado com flores.
Assinado e datado pelo autor.

1789 - REBOXO, Teodósio da Silva
Memoria de algumas madeiras da Capitania da Bahia de todos os Santos / [por] Theodósio da Sylva Reboxo
.− Bahia, [1779-1780] .− 1 fl. em branco inum. + 29 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º
[213 x 167 mm].
BROCHURA [Original?]. Pastas de papel de fantasia.

O autor era coronel e comandante do regimento de artilharia de Goa.. Nos fls. 7v-10, contém
vários mapas relativos a experiências de madeiras, efectuadas nos anos de 1779 e 1780.
Autógrafo? Não assinado.

1790 - FRANCO, Francisco Tomás da Silveira

(1797-1849)

Memoria histórica da epidemia do Cholera-Morbo que grassou na cidade d’Evora no anno de 1834 / [por]
Francisco Thomas da Silveira Franco .− Lisboa, 1844 .− 1 fl. de anterrosto inum. + 1 fl. de introdução inum.
+ 108 p. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [205 x 143 mm].
BROCHURA [Original]. Pastas de papel de fantasia.
O autor, formado em Filosofia e Medicina pela Universidade de Coimbra, médico adjunto do
Conselho de Saúde Pública do Reino, sócio correspondente da Academia Real das Ciências e
membro da Comissão Médica, foi nomeado pelo governo para observar e tratar da epidemia. A
obra contém informações acerca da população de Évora: os seus hábitos, a alimentação, a
evolução da doença, os tratamentos utilizados, etc. No fl. de rosto figura um despacho datado de
Lisboa, 5-08-1846.

1791 - MACEDO, José Agostinho de

(1761-1831)

Obras inéditas I. Correspondência particular de José Agostinho de Macedo / [por] José Agostinho de Macedo
.− Pedrouços, Julho de 1828 a Julho de 1830; [cópia de] Agosto de 1848 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de
rosto inum. + 127 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [204 x 151 mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel de fantasia.
Colectânea de 43 cartas, dirigidas a Fr. Joaquim da Cruz, Procurador-Geral da Ordem de S.
Bernardo, que, em conjunto com os manuscritos seguintes, serviu à edição crítica de Teófilo
Braga publicada com o título Obras ineditas de José Agostinho de Macedo. Cartas e opuculos
documentando as memorias para a sua vida intima e successos da historia litteraria e politica
do seu tempo. Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias, 1900, vol. I, e 1901 vol. II
(cota: ACL 12.77.4).

1792 - MACEDO, José Agostinho de

(1761-1831)

[Obras inéditas III]. Correspondência particular de José Agostinho de Macedo / [por] José Agostinho de
Macedo .− Pedrouços, 16-11-1826 a 26-12-1830; [cópia de] Julho de 1848 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de
rosto inum. + 53 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [204 x 150 mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel de fantasia.
Colectânea de 6 cartas dirigidas a Fr. Fortunato de S. Boa-Ventura, monge de Alcobaça, depois
Arcebispo de Évora. Este texto serviu à edição crítica de Teófilo Braga (cf. nota ao manuscrito
n.º 1791 da Série Azul).

1793 - MACEDO, José Agostinho de

(1761-1831)

[Obras inéditas II]. Correspondência particular de José Agostinho de Macedo / [por] José Agostinho de
Macedo .− Pedrouços, Lisboa, 20-09-1806 a 16-04-1830; [cópia de] Julho de 1848 .− 2 fls. em branco inums.
+ 1 fl. de rosto inum. + 61 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [204 x 150 mm].

BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel de fantasia.
Colectânea de 22 cartas dirigidas a diversas personalidades como Fr. Francisco Freire de
Carvalho, a quem também dirige uma epístola. Este texto serviu à edição crítica de Teófilo Braga
(cf. nota ao manuscrito n.º 1791 da Série Azul).

1794 - MACEDO, José Agostinho de

(1761-1831)

[Obras inéditas IV]. Correspondência particular de José Agostinho de Macedo. Cartas a diversos individuos /
[por] José Agostinho de Macedo .− Forno, Pedrouços, Lisboa, 18-06-1812 a 21-05-1830; [cópia de]
Novembro de 1848 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 43 fls. de texto nums. a lápis + 18 fls.
em branco inums.; 4º [205 x 151 mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel de fantasia.
Colectânea de 12 cartas dirigidas ao Arcebispo Vigário Geral D. António José Ferreira de
Sousa, ao Dr. Fr. Domingos de Carvalho, a António Feliciano de Castilho e aos investigadores.
Este texto serviu à edição crítica de Teófilo Braga (cf. nota ao manuscrito n.º 1791 da Série
Azul).

1795 - MACEDO, José Agostinho de

(1761-1831)

Obras inéditas V. Opusculos ineditos de José Agostinho de Macedo sobre varios assumptos / [por] José
Agostinho de Macedo .− Lisboa, 1808-1812; [copiados em] Junho de 1848 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl.
de rosto inum. + 102 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [204 x 150 mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel de fantasia.
Este texto serviu à edição crítica de Teófilo Braga (cf. nota ao manuscrito n.º 1791 da Série
Azul). Contém:
1 - Resposta do General Marmont ao antigo auctor do velho Telegrapfo, Mr. de Ló / [por]
Marmont, o Duque .− [S.l.], 1812 .− Fls. 1-20.
2 - Carta do D.r Manuel Mendes Fogaça ao seu Amigo Trasmontano, sobre os Periodicos do
tempo / [por] D.r Manuel Mendes Fogaça .− [S.l.], 1812 .− Fls. 21-43.
3 - O Boi no Chão: Obra extrahida dos manuscriptos do defunto Enxota Cães da Sé de Lisboa,
dada á luz por seu sobrinho André Calado / [por “Enxota Cães da Sé de Lisboa”] .− [S.l.,
s.d.] .− Fls. 45-75.
4 - Parecer dado ácerca da situação e estado de Portugal depois da sahida de Sua Alteza Real, e
invazão que n’este Reino fizeram as Tropas Francezas / [por] José Agostinho de Macedo;
[notas de] Inocêncio Franc.co da Silva .− Lisboa, 29-05-1808 .− Fls. 77-102.

1796 - MACEDO, José Agostinho de

(1761-1831)

Obras inéditas VI. Censuras feitas por José Agostinho de Macedo, na qualidade de Censor do Ordinario,
desde Abril de 1824 até Outubro de 1829, em que se recusou a continuar este encargo, desgostoso dos
tropeços com que lhe impediam a publicação da sua Besta Esfolada / [por] José Agostinho de Macedo .−
Lisboa, 12-04-1824 a 27-10-1828 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 94 fls. de texto nums. a
lápis + 9 fls. em branco inums.; 4º [225 x 152 mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel de fantasia.

Texto copiado dos originais autógrafos e que serviu à edição crítica de Teófilo Braga (cf. nota
ao manuscrito n.º 1791 da Série Azul).

1797 - MACEDO, José Agostinho de

(1761-1831)

Obras inéditas VII. Censuras feitas por José Agostinho de Macedo, na qualidade de Censor do Ordinario,
desde 1824 até Outubro de 1829, em que se recusou a continuar este encargo, desgostoso dos tropeços com
que lhe impediam a publicação da sua Besta Esfolada / [por] José Agostinho de Macedo .− Lisboa,
Pedrouços, 30-05-1817 a 30-09-1829; [copiados em] Outubro de 1847 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de
rosto inum. + 103 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [225 x 150 mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel de fantasia.
Estes textos serviram à edição crítica de Teófilo Braga (cf. nota ao manuscrito 1791 da Série
Azul).

1798 - MACEDO, José Agostinho de

(1761-1831)

Obras ineditas VIII. Censuras / [por] José Agostinho de Macedo .− [Lisboa], 1824-1829; [cópia de] Lisboa,
[s.d.] .− 1 fl. de rosto inum. + 287 p. de texto nums. a tinta + 5 fls. de texto inums. + 1 fl. em branco inum. +
2 fls. de texto nums. + 18 fls. de texto inums., em papel azul, inseridos entre a p. 166 e a p. 167; 4º [214 x 156
mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel de fantasia.
Censuras dirigidas ao Vigário Geral D. António José Ferreira de Sousa. Cópias realizadas a
partir dos autógrafos que estavam na posse de Francisco Lobato Quintino Barroso de Faria,
parente do Vigário-Geral. Serviu à edição crítica de Teófilo Braga (cf. nota ao manuscrito 1791
da Série Azul).

1799 - MACEDO, José Agostinho de

(1761-1831)

[Obras inéditas IX]. Poesias Satyricas / [por] José Agostinho de Macedo .− [S.l., 1812]; [cópia de] Agosto de
1847 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 106 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco
inums.; 4º [204 x 151 mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel de fantasia.
Estes textos serviram à edição crítica de Teófilo Braga (cf. nota ao manuscrito n.º 1791 da Série
Azul). Contém:
1 - Satyra a Manuel Maria Barbosa du Bocage / [por José Agostinho de Macedo] .− [S.l., s.d.]
.− Fls. 1-8.
2 - Pena de Talião: Resposta de Bocage à Satyra antecedente / [por] Bocage .− [S.l., s.d.] .− Fls.
9-19.
3 - Satyra 2.ª a Bocage / [por José Agostinho de Macedo] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 20-28
4 - Tradução livre, ou Imitação da Ode a Priapo, de A. Piron / [por José Agostinho de Macedo]
.− [S.l., s.d.] .− Fls. 29-35.
5 - Parodia do Elogio [escrito por António Xavier Ferreira de Azevedo], que em noutes do seu
beneficio recitou a primeira actriz Marianna Torres, no Theatro da Rua dos Condes / [por
José Agostinho de Macedo] .− [S.l.], 1812 .− Fls. 36-39.

6 - Epicedio á morte dos Periodicos / [por José Agostinho de Macedo] .− [S.l.], 1814 .− Fls. 4044.
7 - Assim o querem, assim o tenham. Satyra / [por José Agostinho de Macedo] .− [S.l.], 18141818 .− Fls. 45-77.
8 - Assim o queres, assim o tens. Satyra em resposta á antecedente / [por] João da Matha
Chapuzet .− [S.l., s.d.] .− Fls. 77-87.
9 - Decimas por occasião do casamento da filha do Negociante Manuel de Miranda Corrêa,
com D. Antonio, irmão do Marquez de Tancos, depois Conde de Cêa / [por José Agostinho
de Macedo] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 88-91.
10 - Resposta dos amaveis assignantes do periodico “O Telegrapho” á despedida que no ultimo
numero lhes dirigiu o patarata Oliva / [por José Agostinho de Macedo] .− [S.l.], 1815 .−
Fls. 92-97.
11 - [Soneto] Ao Brigadeiro Duarte José Fava, Intendente das Obras Publicas / [por José
Agostinho de Macedo] .− [S.l., s.d.] .− Fl. 98v.
12 - [Soneto] Á maior parvoice que viu a luz das luminarias ao Lord, que é o mólho de versos
que José Pedro [da Silva] dava a quem lhe fazia gasto no botequim / [por José Agostinho
de Macedo] .− [S.l., s.d.] .− Fl. 99.
13 - [Soneto] Á resolução que teve o grão Conselho de Guerra na comedia “Marechal” obra do
Tripeiro Soares, na primeira sessão que abriu em S. Carlos / [por José Agostinho de
Macedo] .− [S.l., s.d.] .− Fl. 99v.
14 - Versos que José Pedro da Silva additou às casas da sua residencia, entre duas figuras
allegoricas para a parte do Poente. Do lado direito estava um chicote, e do esquerdo um
bacio de merda. Ambas as figuras são da invenção de Sanctos e Silva / [por José
Agostinho de Macedo] .− [S.l., s.d.] .− Fl. 100.
15 - Ode ao Eruditissimo Senhor José Maria da Costa e Silva / [por José Agostinho de Macedo]
.− [S.l., s.d.] .− Fls. 102-106.

1800 - MACEDO, José Agostinho de

(1761-1831)

[Obras ineditas X. Poesias satíricas] / [por] José Agostinho de Macedo .− [S.l.], 1805-1806 .− 1 fl. em branco
inum. + 29 fls. de texto nums. a lápis + 12 fls. em branco inums.; 4º [204 x 151 mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel de fantasia.
Serviu à edição crítica de Teófilo Braga (cf. nota ao manuscrito n.º 1791 da Série Azul).
Contém:
1 - Satyra a Nuno Alvares Pereira Pato Moniz, em resposta aos sonetos que este escrevera,
censurando a traducção das Odes de Horacio / [por José Agostinho de Macedo] . − [S.l.],
1806 .− Fls. 1-7.
2 – Satyra aos Poetas contemporaneos / [por José Agostinho de Macedo] .− [S.l., s.d.] .− Fls. 822.
3 – Satyra a D. Gastão Fausto da Camara Coutinho / [por José Agostinho de Macedo] .− [S.l.]
1805 .− Fls. 24-29.

1801 - MACEDO, José Agostinho de

(1761-1831)

Obras ineditas XI. Contemplação da natureza: Poema consagrado a Sua Alteza Real, o Príncipe Regente
Nosso Senhor por José Agostinho de Macedo / [por] José Agostinho de Macedo .− [Lisboa, 1801] .− 1 fl. de
rosto inum. + 49 fls. de texto nums. a lápis + 6 fls. em branco inums.; 4º [204 x 151 mm].
BROCHURA [Cópia]. Capa de papel de fantasia.

Serviu à edição crítica de Teófilo Braga. Cf. nota ao manuscrito n.º 1791 da Série Azul.

1802 - MACEDO, José Agostinho de

(1761-1831)

Obras ineditas XII. Zaida / [por] José Agostinho de Macedo .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. em branco inum. + 42 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [209 x 153 mm].
BROCHURA [Cópia]. Pastas de papel de fantasia.
Tragédia em cinco actos, representada no teatro da Rua dos Condes em 1803 (Cf.
manuscritos nº 1804(4) e 1804(5) da Série Azul). Serviu à edição crítica de Teófilo Braga.
Cf. nota ao manuscrito n.º 1791 da Série Azul.

1803 - MACEDO, José Agostinho de

(1761-1831)

Obras ineditas XIII. O impostor confundido / [por] José Agostinho de Macedo .− [S.l., s.d.] .− 60 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [212 x 168 mm].
BROCHURA [Original]. Cartonado de papel de fantasia.
Comédia em três actos. Na contracapa lê-se a seguinte observação: “É autographa, e faz
consideravel differença da que se acha impressa com o titulo de Impostura Castigada. Este
livro comprei ao S.r J[oaquim] C[rispiano] da C[unha] em 14 de Janeiro de 1857. J. Silva”.
Serviu à edição crítica de Teófilo Braga. Cf. nota ao manuscrito n.º 1791 da Série Azul.

1804 - MONIZ, Nuno Álvares Pereira Pato; BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du; BOTELHO, José
de S. Bernardino
Obras ineditas XIV / [por] Nuno Álvares Pereira Pato Moniz; Bocage; José de S. Bernardino Botelho .−
[S.l.], 1812 .− 1 fl. em branco inum. + 34 fls. de texto nums. a lápis + 7 fls. em branco inums. + 4 fls. de texto
inums. e soltos, após o fl. 34; 4º [204 x 150 mm].
BROCHURA [Cópia]. Capa de papel de fantasia. Contém 4 fls. soltos de papel diferente e de maior dimensão
que a brochura.
Serviu à edição crítica de Teófilo Braga. Cf. nota ao manuscrito n.º 1791 da Série Azul.
Contém uma sátira e dez sonetos dirigidos a José Agostinho de Macedo:
1 - Elmiro no Almanach das Musas, e vulgo o Mestre-Soliloquio, ou o Camões da Bombarda /
[por] Nuno Alvares Pereira Pato Moniz .− Fls. 1-28.
2 - A José Agostinho de Macedo, publicando em 1806 a sua traducção das Odes de Horacio /
[por Nuno Alvares Pereira Pato Moniz] .− Fls. 29-31, abrangendo cinco sonetos.
3 - Justa avaliação do Poema “Gama” publicado em 1811. Soneto / [S. a.] .− Fl. 31v.
4 - Representando-se a tragedia “Zaida” em 1803. Soneto / [por] Pato Moniz .− Fl. 32. (Cf.
manuscrito 1802 da Série Azul).
5 - [Representando-se a tragedia “Zaida” em 1803. Soneto] / [por] Bocage .− Fl. 32v. (Cf.
manuscrito 1802 da Série Azul).
6 - Apparecendo o Poema dos Burros refundido em 1814. Soneto / [por] José de S. Bernard.º
Botelho .− Fl. 33.
7 - Biographia de José Agostinho, expendida no seguinte soneto / [S.a.] .− Fl. 34.
8 - [Biografia de José Agostinho de Macedo] / [S.a.] .− 4 fls. soltos.

1805 - GOMES, Francisco Dias

(1745-1795)

Obras Poeticas de Francisco Dias Gomes mandadas publicar por ordem da Academia Real das Sciencias a
benefício da viuva e orfãos do Autor / [por] Francisco Dias Gomes .− Lisboa, 1799 .− 1 fl. de rosto inum. + 1
fl. de texto inum. + 264 fls. de texto nums. a tinta + 7 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco num. a
lápis; 4º [210 x 150 mm].
BROCHURA [Cópia]. Capas cartonadas.
Miscelânea composta por elegias, odes, cânticos, traduções, etc., publicada em 1799 pela
Academia Real das Ciências de Lisboa (cota: ACL 12.95.41). No final, uma notícia biográfica
da autoria de Stockler, grande admirador de Francisco Dias Gomes, intitulada Breve Noticia da
vida, e obras do Autor.

1806 - VILHENA, Júlio Marques de

(1845-1928)

[Cartas políticas e literárias dirigidas ao Conselheiro Júlio de Vilhena] / [por] Anselmo Braamcamp Freire;
Conde de Valbom; José Luciano de Castro; José V. Barbosa du Bocage; Julio Dantas; Manuel Pinheiro
Chagas; Carolina Michaelis de Vasconcelos; Joaquim Leitão; Marquez de Castelo Melhor; Raul Brandão;
Teixeira de Pascoaes; Tomás de Melo Breyner [et al.] .− Lisboa, Villa Real, Monte de Caparica,..., 18701931 .− 1 carta inum. + 1 relação dos signatários, composta por 3 fls. de texto dactilografado + 311
documentos nums. a lápis; 4º [271 x 215 mm].
MAÇO [Originais]. Documentos soltos dentro de um escrínio forrado com papel manchado. Fls. de diversas
dimensões e tipos de papel. O título figura no rótulo colado na capilha da “Relação dos signatarios”. Oferta
de João Jardim de Vilhena, filho do Conselheiro Júlio de Vilhena, conforme carta de 14-10-1931 dirigida ao
Dr. António Ferrão, inspector da biblioteca da Academia das Ciências
Correspondência autógrafa, de carácter político e literário. Contém a relação alfabética dos
113 signatários.

1807/1808 - SASS, Marie

(1838-?)

[Carta dirigida a M. Blavet] / [por] Marie Sass .− Barcelona, 22-04-1876 .− 2 fls. de texto inums. + 1 fl. com
gravura; 4º [carta = 203 x 126 mm, gravura = 262 x 179 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos. Contém um retrato.
Carta de Marie Sass, célebre cantora de ópera, acompanhada de um retrato seu, da autoria
de Nargeot. Autógrafo assinado.

1809 - ÁLVARES, Jerónimo

(séc. XVI)

Annotationes in universam Aristotelis Dialecticam / [por] Hyeronimo Alvares .− [S.l.], 1597 .− 1 fl. em
branco inum. + 341 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 4º [199 x 150 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. antiga em inteira de pergaminho com fitas. Ex-libris do Marquês de Faria.

1810 - ACOURT, Sir William

Quelques réflextions sur la note remise au gouvernement portugais / [por] Sir William d’Acourt .− [S.l., s.d.]
.− 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [230 x 198 mm].
BIFÓLIOS [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Reflexões sobre as invasões francesas em Portugal. Em francês.

1811 - LAFÕES, Duque de
[Correspondência] / [por] JC .− [S.l.], 1797-1801 .− 9 documentos nums. a lápis; 4º [230 x 190 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Cartas autógrafas assinadas do Príncipe Regente, depois D. João VI, ao Duque de Lafões,
estando datadas apenas três.

1811A - ANTE VIEIRA. NAS ESPERANÇAS DO QUINTO IMPÉRIO PORTUGUÊS
Ante-Vieira. Nas esperanças do Quinto Império Portuguez fundadas na primeira, e segunda vidas do Senhor
Rey Dom João IV. Accommodádas pelo Padre Antonio Vieira a Gonçalo Annes Bandárra respondidas por
hum Anonymo Curioso / [por] “hum Anonymo Curioso” .− Lisboa, 24-02-1661 .− 2 fls. em branco inums. +
66 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [235 x 165 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada com ferros dourados na lombada. No interior da pasta
superior, no canto superior direito, encontra-se colada uma vinheta em que se lê: “834 Nov.º J. M. 1 T
00061”. Pertence à “Colecção Dr. Sousa Pinto”.

1812 - MEDICINA TEOLÓGICA OU SÚPLICA HUMILDE FEITA A TODOS OS SENHORES
CONFESSORES [...]
1 - Medicina Theologica ou Supplica Humilde Feita a todos os Senhores Confessores, e Directores, sobre o
modo de proceder com seus Penitentes na emenda dos peccados, principalmente da Lascivia, Colera e
Bebedice / [S.a.] .− [Lisboa], 1794 .− 2 fls. em branco inums. + 1 fl. de rosto inum. + 134 fls. de texto
nums. a tinta + 3 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums. + 11 fls. de texto nums. a tinta.; 4º
[220 x 162 mm].
2 - Juizo Critico da Medicina Theologica em Carta, que escreveo hum Amigo de Altér do Chão a outro de
Evora / [por] Fr. Pantalião da Soledade .- Altér do Chão, 4-03-1795 .- 31 fls. de texto nums. a tinta + 1
fl. em branco inum.; 4º [220 x 162 mm].
3 - Juizo Critico da Medicina Theologica / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 11 fls. de texto nums. a tinta + 81 fls. em
branco inums; 4º [220 x 162 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pergaminho, com dourados na lombada. Pertence à “Colecção Dr.
Sousa Pinto”.
O primeiro texto é cópia de um impresso com o mesmo título (Lisboa: Na Offi. de Antonio
Rodrigues Galhardo, 1794), existente na biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa
(cota 11.136.15).

1813 - LIVRO DE HORAS

[Livro de horas] / [S.a.] .- [S.l., séc. XVI?] .- 1 fl. em branco inum. + 118 fls. de texto com numeração
recente a lápis + 1 fl. em branco; 4º [320 x 240 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. portuguesa em inteira de pele com ferros dourados na lombada e nas pastas. Fls.
em pergaminho com corte a ouro. Texto a duas colunas. Letras iniciais inscritas em quadrados de fundo
pintado e traçadas e ornadas a ouro mate ocupando duas entrelinhas. Espalhados nas margens e intercolúnio
ornatos historiados, fitomórficos e zoomórficos. Letra gótica librária. Numeração recente a lápis. Oferecido à
Academia das Ciências de Lisboa, em 25-05-1933, por D. Ana de Bragança, Condessa de Bretiandos.

1814 - DESCRIPTION DU PORTUGAL
Description du Portugal / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 7 fls. de texto nums. a tinta; 4º [220 x 165 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Descrição de Portugal: a sua história, os costumes, o governo, a religião, a língua, os rios,
as montanhas, as vilas, etc. É provavelmente cópia de um trabalho impresso. Em francês.

1815 - DESCRIPTION DE L’ESPAGNE
Description de l’Espagne / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 19 fls. de texto nums. a lápis, nums. de 8 a 25 + 2 fls. em
branco inums.; 4º [220 x 165 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Descrição de Espanha: a sua história, os costumes, o governo, a religião, a língua, os rios, as
montanhas, as vilas, etc. É provavelmente cópia de um trabalho impresso. Em francês.

1816 - CARVALHO, Maria Amália Vaz de; CRESPO, Gonçalves
[Recordações de D. Maria Amália Vaz de Carvalho e de Gonçalves Crespo] / [por] Maria Amalia Vaz de
Carvalho; Gonçalves Crespo [et al.] .− Coimbra,..., 187...-1918 .− 9 documentos nums. a lápis; 4º [228 x 170
mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Documentos soltos.
Contém: uma poesia e um retrato de Gonçalves Crespo, um documento impresso de 17-031918 em homenagem a D. Maria Amália, uma carta de Fausto Guedes Teixeira,
correspondência e rascunhos. Autógrafos, quase todos assinados.

1817 - LEMOS JÚNIOR, Maximiano Augusto de Oliveira

(1860-1923)

[Cartas de várias pessoas para o Dr. Maximiano de Lemos acerca do seu trabalho: “Ribeiro Sanches: a sua
vida e a sua obra”] / [por] Sousa Viterbo; E. C. Van Leersum; Pedro A. S. Azevedo; Thomaz de Mello
Breyner; Xavier da Cunha; A. Bensaude; José A. Moniz; Federico Montaldo; Antonio de Azevedo; A. J.
Ferreira da Silva; José Carlos Lopes; Jacinto I. de Brito Rebello; Eduardo Sequeira; Braamcamp Freire; Brito
Aranha; António Cabreira; Joaquim de Vasconcellos; José Victorino Ribeiro; Theofilo Braga; João Marques
da Silva; Virgilio Machado; António Rôxo [et al.] .− Benfica, Lisboa, Porto, Madrid,..., 1909-1919 .− 47
documentos nums. a lápis; 4º [270 x 207 mm].

MAÇO [Originais]. Documentos soltos, de diversas dimensões e tipos de papel, num sobrescrito em que
figura o título.
Conjunto de cartas, bilhetes e cartões de visita, autógrafos, assinados, alguns com
assinatura ilegível, para o Dr. Maximiano de Lemos, acerca da obra Ribeiro Sanches: a sua
vida e a sua obra. Porto: Eduardo Tavares Martins, 1911 (cota: ACL 1.159.3).

1818 - LEMOS JÚNIOR, Maximiano Augusto de Oliveira

(1860-1923)

[Cartas e bilhetes de Pedro de Azevedo para Maximiano de Lemos e uma carta de Vieira Natividade para
Pedro de Azevedo] / [por] Pedro A. d’Azevedo; M. Vieira Natividade .− Torre do Tombo, 1908-1911 .− 49
cartas nums. a lápis; 8º [221 x 140 mm].
MAÇO [Originais]. Documentos soltos dentro de uma pasta de cartão. Rótulo com o título acima indicado.
A carta de Manuel Vieira Natividade (1860-1918) tem o n.º 27.

1818A - LEMOS JÚNIOR, Maximiano Augusto de Oliveira

(1860-1923)

[Cartas de várias pessoas para o Dr. Maximiano de Lemos, acerca dos seus trabalhos “Amato Lusitano: a sua
vida e a sua obra” e “Zacuto Lusitano: a sua vida e a sua obra”] / [por] José Pereira de Sampaio; Augusto
Brandão; Carlos Lima; Mendes dos Remedios; Sousa Viterbo; Leite de Vasconcelos; Alfredo Bensaude; José
A. Moniz; Thomaz de Mello Breyner; Antonio Rôxo; Xavier da Cunha; Theophilo Braga; Joaquim de
Vasconcelos; Max Neuburger; Joaquim Gomes de Macedo; Karl Sudhoff; Antonio de Azevedo; Gabriel
Pereira; José Pereira de Sampaio; João Marques da Silva; Pedro A. d’Azevedo; Federico Montaldo; Luis
Comenge; Carolina Michaëlis de Vasconcellos; M. Menéndez y Pelayo; José de Figueiredo; Julio Henriques;
Miguel Bombarda; Rodolphe Reuss; Ferreira de Castro; Ernesto Teixeira de Menezes e Lencastre; E. C. Van
Leersum; Fran.co de Noronha [et al.] .− Lisboa, Porto, V.ª Real, Leipzig,..., 1907-1913 .− 95 documentos
nums. a lápis azul; 4º [212 x 135 mm].
MAÇO [Originais]. Documentos soltos, de diversas dimensões e tipos de papel, dentro de um sobrescrito em
que figura o título e os nomes de alguns correspondentes.
Documentos autógrafos e assinados que, de acordo com a nota existente no sobrescrito, se
referem a duas obras de Maximiano de Oliveira Lemos: Amato Lusitano: a sua vida e a sua
obra, impressa no Porto em 1907 (cota: ACL 2.87.1) e Zacuto Lusitano: a sua vida e a sua
obra, impressa no Porto em 1909.

1819 - LEMOS JÚNIOR, Maximiano Augusto de Oliveira

(1860-1923)

[Correspondência vária] / [por] Max Neuburger; Francisco Martins; Frederico Oom; Theophilo Braga;
Fidelino de Figueiredo; E. C. Van Leersum; Rodrigo Vicente d’Almeida; Luiz Maria de Assumpção [et al.]
.− Viena, Lisboa, Coimbra,..., 1893-1919 .− 23 documentos numerados a lápis de 1 a 24, faltando o 2º
documento ou existindo erro de numeração; 4º [275 x 215 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel onde figura o título contendo cartas, bilhetes e cartões, soltos, de
diversas dimensões e tipos de papel.
Documentos autógrafos e assinados, alguns com assinatura ilegível.

1820 - MACHADO, Virgílio César da Silveira

(1859-1927)

[Correspondência dirigida ao Prof. Dr. Virgilio Machado, especialmente sobre a sua obra
“Neurossemiologia”] / [por] Severiano Monteiro; António Mota; Francisco Frederico Hopffer; C. May
Figueira; R. Bienfait; C. M. Gariel; Georges Apostoli; A. Lobo Alves; Ramalho Ortigão; José de Paiva
Soares Diniz; Ciriaco Yrigóyen; Amelia Cardia; Antonio Caetano Ferreira de Castro; Isabel Pereira; M.
Diogo de Valladares; Thiago d’Almeida; João Pedro d’Almeida; Clemente de Moraes Sarmento; João Rocha;
Silvio Rebello; João do Couto Jardim; Antonio Candido Neves; José Pereira Salgado; J. Salazar de Sousa;
Frederico Valente; Alfredo Ariosto de Moncada; Jayme Tudella de Castro; Manuel Carrilho Souza Garcia;
Augusto de Miranda; S. C. da Costa Sacadura; Manoel José da Costa Mattos; Rodrigues Sequeira; Julio
Bethencourt Ferreira; D. Antonio de Lencastre; A. J. Ferreira da Silva; Mendes dos Remedios; E. Dufourt;
Weiss d’Oliveira; Julio Gonçalves; Gerolamo Mirto; Nicolau Bettencourt; Ary dos Santos; Henrique de
Vilhena; Thomaz de Mello Breyner; Luigi Siciliano; José de Magalhães; D. G. Dalgado; Xavier da Cunha;
Alfredo dos Santos Figueiredo; Charles Lepierre; José Bello; A. Cardoso Pereira; Maximiano Lemos;
Joaquim Bernardo de Sousa Oliveira; José Augusto Fernandes; José de Magalhães; Luis de Sá Penella;
Antonio de Menezes; Francisco Gentil; José de Faria; Joaquim do Nascimento Trindade; J. Bergonié; G.
Studart; Hovent [et al.] .− Porto, Paris,..., 1896-1920 .− 133 documentos nums. a lápis; 2º [276 x 217 mm].
MAÇO [Originais]. Conjunto de cartas, postais e cartões de visita, soltos, de diversas dimensões,
embrulhados num papel em que figura o título.
Documentos autógrafos, na sua maioria assinados e datados, alguns com assinatura ilegível,
sobre a obra: Elementos de Neurossemiologia Clínica. Lisboa: Academia das Ciências de
Lisboa; Imprensa Nacional, 1919 (cota: ACL 12.93.5).

1821 - ALMEIDA, Simão Mendes de
[Sentença de naturalização de Simão Mendes de Almeida] .− Aix en Provence, 23-08-1686 .− 2 fls. de texto
inums.; 2º [314 x 240 mm].
BIFÓLIO [Original]. Pergaminho. Timbrado. Vestígios de selo pendente.
Extracto da sentença proferida pelos Tesoureiros Gerais de França acerca do registo das
cartas patentes de naturalização do mercador Simão Mendes de Almeida, natural de Lisboa.
Assinado. Em francês.

1822 - GOTTI, Cardeal
[Carta da Rainha D. Maria Ana d’Áustria] / [por] Donna Maria Ana .− Lisboa Occidental, 21-01-1738 .− 1 fl.
de texto inum.; in fl. [433 x 329 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel que parece ter pertencido a outro documento. Selo de obreia.
Carta da Rainha D. Maria Ana d’Áustria, mulher de D. João V, para o Cardeal Gotti
agradecendo os seus desejos de “Alegres Festas do Santo Nascimento”. No verso pode ler-se:
“Ao Ill.mo e R.mo em Christo Padre Cardeal Gotti meu como Irmão muito prezado”. Assinatura
autógrafa: “Raynha”.

1823 - CAVILLIAC, Condes de
[Herança dos Condes de Cavilliac] .− Paris, 07-06-1784 .− 2 fls. de texto inums.; 2º [284 x 210 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Pergaminho.

Extracto passado em 26-08-1784 da escritura de transacção de partilhas da herança dos Condes
de Cavilliac, sendo uma das herdeiras a Condessa de Sousa, Louise Agnès Elizabeth de
Monboissier Beaufort Cavilliac, mulher de D. Vicente de Sousa Coutinho, Embaixador de
Portugal em Versalhes.

1824 - ESCRITURA DE CESSÃO E VENDA
[Escritura de cessão e venda] .− Paris, 8-11-1781 .− 2 fls. de texto inums.; 2º [320 x 210 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Escritura de venda que fazem Louis Gabriel Moulin e sua mulher, a Nicolas Gagnant e sua
mulher, de diferentes objectos que faziam parte de um “fond de commerce”, em que
intervém o Embaixador de Portugal, D. Vicente de Sousa Coutinho. Em francês.

1825 - ALMEIDA, Simão Gomes de
[Carta de naturalização] .− Aix, 18-06-1689 .− 4 fls. de texto inums.; 2º [433 x 329 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de pergaminho.
Extracto da carta de naturalização do mercador Simão Gomes de Almeida, natural de
Lisboa, residente em Marselha. Em francês. Assinado.

1826 - LITÍGIO COMERCIAL ENTRE JEAN DULAC E LOUIS ANTOINE D’OLIVEIRA
[Litígio comercial entre Jean Dulac e Louis Antoine d’Oliveira] .− Paris, 29-04-1766 .− 2 fls. de texto inums.;
2º [260 x 195 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Pergaminho. Ao alto, um carimbo a óleo do “Greffe” da “generalité”
de Paris e a indicação de “20 sols”.
Em francês. Assinado. Cf. manuscritos nº 1871 e 1873 da Série Azul.

1827 - SMITH, Justine Marie
[Diploma de pensão sobre o Tesouro Real a favor de Justine Marie Smith, viúva do Tenente Coronel
Newland] .− Versailles, 18-06-1791 .− 2 fls. de texto inums.; 2º [272 x 213 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Pergaminho.
Atribuição de uma pensão de 346 libras francesas concedida pelo Rei de França a Justine
Marie Smith, nascida em Lisboa em 26-01-1725, pelos serviços do seu defunto marido, o
Tenente-Coronel Newland, ao serviço da França. Assinatura de Luís XVI.

1828 - ANDRADE, Anselmo José Franco de Assis de

(1844-1928)

Marquês de Pombal / [por] Anselmo de Andrade .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto inum. + 25 fls. de texto nums. a
tinta; 4º [217 x 158 mm].

MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos, de duas dimensões. Tipos de papel diferentes.
Obra acerca da política do Marquês de Pombal. Autógrafa assinada.

1829 - TEIXEIRA, Francisco Gomes

(1851-1933)

Theses de Mathematicas puras e applicadas / [por] Francisco Gomes Teixeira .− Coimbra, 2-02-1875 .− 6 fls.
de texto nums. a lápis, incluindo o rosto; 2º [252 x 200 mm].
CADERNO [Original]. Fls. atados por fitas.
Lista das teses de álgebra superior, geometria descritiva, mecânica racional, astronomia
física, geodosia, mecânica celeste e física matemática, aprovadas em 3-02-1875 pela
Comissão. Impressão autorizada em 5-02-1875. Autógrafo assinado.

1830 - TEIXEIRA, Francisco Gomes

(1851-1933)

L’oeuvre des Mathématiques en Portugal depuis le siécle XVe jusqu’au siècle XVIIIe / [por] Francisco Gomes
Teixeira .− [S.l., s.d.] .− 73 fls. de texto nums. a tinta; 2º [328 x 222 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos de papel pautado.
Em francês.

1831 - TEIXEIRA, Francisco Gomes

(1851-1933)

[Carta lida na Assembleia da Academia das Ciências de Lisboa de 5 de Fevereiro de 1931] / [por] Francisco
Gomes Teixeira .− Porto, [1931] .− 1 fl. de texto inum.; 4º [172 x 132 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel. Fólio de papel pautado.
Carta F. G. Teixeira aos seus confrades da Academia das Ciências de Lisboa, anunciando a
remessa de objectos de que se servira aquando da redacção das suas obras: uma faca de
cortar papel, uma raspadeira e duas penas. Autógrafo assinado.

1832 - TEIXEIRA, Francisco Gomes

(1851-1933)

[Discurso proferido na Associação de Jornalistas e Homens de Letras] / [por] Francisco Gomes Teixeira .−
[S.l., s.d.] .− 6 fls. nums. a tinta; 2º [268 x 210 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
Discurso de agradecimento por ter sido convidado para sócio honorário. Refere-se também ao
Jornal de Sciencias Mathematicas, por si fundado quando era professor na Universidade de
Coimbra e cita alguns colaboradores desse jornal: Carlos Hermita, Conde de Bellavitis, Le
Taige, Ernesto Cesar, Mathias Lerch, entre outros. Autógrafo assinado.

1833 - TEIXEIRA, Francisco Gomes

(1851-1933)

[Discurso lido na Universidade do Porto, na sessão de abertura do ano lectivo de 1911-1912] / [por]
Francisco Gomes Teixeira .− Porto, 1911 .− 1 fl. inum. + 17 fls. de texto nums. a tinta; 2º [270 x 213 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel pautado.
O autor, então reitor da Universidade do Porto, agradece os votos que o elegeram e exprime
o desejo de que as duas faculdades que constituíam a Universidade e as Escolas de
Engenharia e Farmácia “avancem fraternalmente e em boa harmonia no caminho do
progresso...”. Autógrafo não assinado.

1834 - TEIXEIRA, Francisco Gomes

(1851-1933)

[Alocução pronunciada na Universidade do Porto por ocasião da visita do Presidente da República, o Sr. Dr.
Bernardino Machado] / [por] Francisco Gomes Teixeira .− Porto, [19--] .− 1 fl. em branco inum. + 16 fls. de
texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [269 x 228 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel timbrado da Reitoria da Universidade do Porto.
Contém referências à Universidade, à construção de um hospital, à Escola de Farmácia, à
Faculdade de Ciências, ao Museu de Zoologia, etc. Autógrafo assinado.

1835 - BROTERO, Félix de Avelar

(1744-1828)

Catalogo Geral de todas as Plantas do Real Jardim Botanico da Ajuda, distribuidas segundo o Systema de
Linneo da Edição do D.or Wildennou. Feito com assiduas observações de muitos annos athe ao presente /
[por] F. de A. Brotero .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto inum. + 67 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1
a 134 + 1 fl. em branco num. a tinta + 20 p. de texto nums. a lápis, frente e verso, de 1 a 40 + 6 fls. de texto
nums. a lápis; 2º [303 x 215 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de tela. Na lombada, escrito a tinta, figura o título Jardim Botanico –
Catalogo.

1836 - INSTITUTO MAYNENSE
Maço de 69 cadernos com dissertações dos alunos de zoologia do ano lectivo de 1838-1839. Trabalhos
autógrafos e assinados, numerados com o número de cada aluno e acerca dos temas abaixo indicados:
a) Das diferenças de organização entre mamíferos e aves.
1 - Das differenças de organisação entre mammiferos e aves / [por] Antonio Teixeira dos Santos .- [S.l.],
1839 .- 1 fl. inum. + 24 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [254 x 204 mm].
2 - Idem / [por] Jose Maria Alves Branco .- Lisboa, 6-04-1839 .- 1 fl. inum. + 8 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; 4º [247 x 208 mm].
3 - Idem / [por] Euzebio Jorge da Silva Barboza .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 7 fls. de texto nums. a lápis; 4º
[247 x 208 mm].
4 - Idem / [por] Antonio Gonçalves .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 24 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 4º [228 x 189 mm].
5 - Idem / [por] Jozé Maria de Bulhões Maldonado .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum.; 8º [204 x 141 mm].
6 - Idem / [por] Severino Joze Maria de Sequeira .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 24 fls. de texto nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum.; 4º [228 x 187 mm].
7 - Idem / [por] Augusto Cezar Gomes de Carvalho .- [S.l.], 1839 .- 1 fl. inum. + 20 p. de texto nums. a tinta
+ 2 fls. em branco inums.; 4º [248 x 207 mm].

8 - [Não existe.]
9 - Idem / [por] João Carlos Pinheiro d’Andrade .- Lisboa, 12-04-1839 .- 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em
branco inum. + 10 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [222 x 180 mm].
10 - Idem / [por] Manoel Lopes Manço .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 10 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [249 x 203 mm].
11 - [Não existe.]
12 - Idem / [por] Caetano Augusto de Pina .- Lisboa, 15-04-1839 .- 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [249 x 195 mm].
13 - Idem / [por] Antão Pereira da Silva .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis;
4º [230 x 185 mm].
14 - Idem / [por] Raimundo de Valois Galvão .- [S.l., 1839] .- 14 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [230 x 185 mm].
15 - Idem / [S.a.] .- [S.l., 1839] .- 2 fls. em branco inums. + 11 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [230 x 188 mm].
16 - Idem / [por] Antonio Vicente Gomes .- [S.l., 1839] .- 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [250 x 200 mm].
17 - [Não existe.]
18 - Idem / [por] José Antonio Marques .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 27 fls. de texto nums. a tinta;
4º [228 x 186 mm].
19 - Idem / [por] Raimundo Jozé Faria de Mattos .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 10 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [230 x 188 mm].
20 - Idem / [por] Cesar Augusto Villela .- Lisboa, 18-04-1838 .- 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [227 x 189 mm].
21 - Idem / [por] Romão Joze Rosado .- Lisboa, 18-05-1838 .- 1 fl. de rosto inum. + 15 p. de texto nums. a
tinta + 6 fls. em branco inums.; 8º [201 x 122 mm].
22 - [Não existe.]
23 - Idem / [por] Joaquim Patricio Gomes .- [S.l., 1839] .- 11 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 8º [208 x 153 mm].
24 - Idem / [por] Francisco Lopes d’Oliveira Velho .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum.; 4º [250 x 201 mm].
25 - Idem / [por] Antonio Joze da Silva Carvalho .- [S.l., 1839] .- 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [230 x 184 mm].
26 - Idem / [por] Emygdio Antonio Móra .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 8 fls. de texto nums. a tinta +
1 fl. em branco inum.; 4º [230 x 190 mm].
27 - Idem / [por] Franco José da Silva .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 8 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 2º [258 x 202 mm].
28 - Idem / [por] João Jacinto de Lima e Méra .- Lisboa, 11-04-1839 .- 15 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [228 x 183 mm].
29 - Idem / [por] Francisco José Salustianno de Mesquita .- Lisboa, 5-04-1839 .- 1 fl. de rosto inum. + 9 fls.
de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [231 x 190 mm].
30 - Idem / [por] Joze Maria Penteado .- Lisboa, 25-05-1839 .- 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [228 x 187 mm].
31 - [Não existe.]
32 - Idem / [por] Joze Vas Monteiro .- Lisboa, 10-04-1839 .- 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [238 x 190 mm].
33 - Idem / [por] João Franco Monteiro .- [S.l.], Março de 1839 .- 1 fl. de rosto inum. + 17 fls. de texto
nums. a lápis; 2º [252 x 197 mm].
34 e 35 - [Não existem.]
36 - Idem / [por] Francisco Roiz de Abreu .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 7 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [226 x 183 mm].
37 - Idem / [por] Manoel Joaq.no Txr.a .- [S.l.], 1839 .- 1 fl. de rosto inum. + 8 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 2º [250 x 200 mm].

38 - Idem / [por] Antonio Maria da Luz Rego .- [S.l., 1839] .- 6 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco
inums.; 4º [228 x 134 mm].
39 - Idem / [por] Joaquim Antonio Jacinto .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum.; 4º [225 x 182 mm].
40 - Idem / [por] Antonio Joze da Costa .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [230 x 184 mm].
41 e 42 - [Não existem.]
43 - Idem / [por] João Mendes Arnaut .- Lisboa, 16-04-1839 .- 1 fl. inum. + 7 fls. de texto nums. a lápis; 4º
[230 x 185 mm].
44 - Idem / [por] Paulo Godinho da Silva .- Lisboa, 16-04-1839 .- 1 fl. de rosto inum. + 8 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [227 x 185 mm].
45 - Idem / [por] Antonio Baptista .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 11 fls. de texto nums. a lápis + 2
fls. em branco inums.; 4º [229 x 185 mm].
46, 47 e 48 - [Não existem.]
49 - Idem / [por] Antonio Joaquim d’Abrunhoza .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 8 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; 2º [249 x 198 mm].
50 - Idem / [por] Augusto João de Mesquita .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º
[230 x 187 mm].
51 - [Não existe.]
52 - Idem / [por] Justino Augusto de Lemos Marques .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 16 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [230 x 185 mm].
53 - Idem / [por] Lourenço de Brito Simões .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 13 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [252 x 203 mm].
54 - Idem / [por] Manoel Leal Pinto .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis; 4º [229 x 185
mm].
55 - Idem / [por] António V[enâncio] Joze David .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; 4º [226 x 183 mm].
56 - Idem / [por] Estevão Affonso Junior .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 8 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; 2º [250 x 200 mm].
57 - [Não existe.]
58 - Idem / [por] Francisco Roiz Seixas .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis
+ 5 fls. em branco inums.; 4º [230 x 182 mm].
59 - Idem / [por] Alvaro Augusto Saraiva do Valle Abrantes .- Lisboa, 1-05-1839 .- 1 fl. de rosto inum. + 11
fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [232 x 190 mm].
60 - Idem / [por] Antonio Carlos dos Santos .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 9 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls.
em branco inums.; 2º [256 x 192 mm].
61 - [Não existe.]
62 - Idem / [por] Ricardo Sassetti .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 10 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls.
em branco inums.; 4º [230 x 189 mm].
63 - Idem / [por] João Gregorio Rodrigues .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum.; 4º [233 x 186 mm].
64 - Idem / [por] Joaquim da Costa Metello e Abreu .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [235 x 190 mm].
65 - Idem / [por] J.e Alex.e Gomes da Silva .- [S.l.], 1839 .- 1 fl. em branco inum. + 12 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [212 x 157 mm].
66 - Idem / [por] Antonio Gomes Guerra d’Aguiar .- [S.l., 1839] .- 7 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 2º [250 x 200 mm].
67 - Idem / [por] Eduardo Gualberto Almada .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 16 fls. de texto nums. a lápis + 3
fls. em branco inums.; 8º [192 x 131 mm].
68 - Idem / [por] Jose Gascon .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 8 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [230 x 184 mm].
69 - Idem / [por] Antonio Pinto Simões Trovão .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 8 fls. de texto nums. a lápis; 2º
[250 x 200 mm].

70 - Idem / [por] Francisco Alberto de Oliveira .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 2º [260 x 205 mm].
71 - Idem / [por] Manoel Teixeira de Souza .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 10 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [207 x 152 mm].
72 - Idem / [por] Bernardino Augusto da Silva Heitor .- [S.l.], 13-04- 1839 .- 32 p. de texto nums. a tinta; 4º
[233 x 189 mm].
73 e 74 - [Não existem.]
75 - Idem / [por] Antonio Maria da Trindade Sardinha .- Lisboa, 6-04-1839 .- 1 fl. em branco inum. + 7 fls.
de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [230 x 187 mm].
76 - Idem / [por] Miguel António da Conceição Dantas .- [S.l.], 1839 .- 1 fl. de rosto + 3 fls. de texto nums.
a lápis; 4º [210 x 150 mm].
77 - Idem / [por] Julio Pio dos Santos .- [S.l., 1839] .- 5 fls. de texto nums. a lápis; 4º [225 x 184 mm].
78 - Idem / [por] Manoel Vaz Gomes .- [S.l., 1839] .- 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º
[225 x 188 mm].
b) Da importancia que têm os caracteres tirados do aparelho de dentição no estudo da Mamalogia.
1 - Da importancia que tem os caracteres tirados do aparelho de dentição no estudo da Mammalogia / [por]
Antonio Teixeira dos Santos .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 2º [254 x 204 mm].
2 a 25 - [Não existem.]
26 - Idem / [por] Emygdio Antonio Móra .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a tinta;
2º [260 x 202 mm].
27 a 55 - [Não existem.]
56 - Idem / [por] Estevão Affonso Junior .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 9 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [255 x 207 mm].
57 a 70 - [Não existem.]
71 - Idem / [por] Manoel Teixeira de Souza .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 26 p. de texto nums. a tinta + 1 fl.
em branco inum.; 4º [232 x 189 mm].
c) Da geração e reprodução dos animais invertebrados em geral.
1 - Da geração, e reprodução dos Animaes invertebrados em geral / [por] Antonio Teixeira dos Santos .[S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [251 x 197
mm].
2 a 25 - [Não existem.]
26 - Idem / [por] Emygdio Antonio Móra .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis;
2º [260 x 204 mm].
27 a 55 - [Não existem.]
56 - Idem / [por] Estevão Affonso Junior .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 7 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [255 x 207 mm].
57 a 70 - [Não existem.]
71 - Idem / [por] Manoel Teixeira de Souza .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 3 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl.
em branco inum.; 4º [231 x 188 mm].

Ms. 1837 - INSTITUTO MAYNENSE
Maço de 133 cadernos com dissertações dos alunos de zoologia do ano lectivo de 1839-1840. Trabalhos,
autógrafos, assinados e numerados com o número de cada aluno, acerca dos temas abaixo indicados:
a) A organização dos monotremes.
1 - [A organização dos monotremes] / [por] Francisco Narciso Attillano .- Lisboa, 13-01-1840 .- 1 fl. em
branco inum. + 9 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 8º [204 x 127 mm].
2 - Idem / [por] José Lourenço de Carvalho .- [S.l.], Janeiro de 1840 .- 15 p. de texto nums. a tinta; 4º [233 x
187 mm].

3 - Idem / [por] Francisco de Souza Castello Branco .- [S.l., 1840] .- 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [241 x 186 mm].
4 - Idem / [por] António Damaso Guerreiro .- [S.l., 1840] .- 1 fl. inum. + 2 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [230 x 187 mm].
5 - Idem / [por] António Joze de Figueiredo .- [S.l., 1840] .- 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [231 x 185 mm].
6 - Idem / [por] António Maria dos Santos Brilhante .- [S.l.], 30-01-1840 .- 1 fl. de rosto + 10 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 8º [198 x 147 mm].
7 - [Não existe.]
8 - Idem / [por] Antonio Marçal da S.ª Roza .- [S.l., 1840] .- 1 fl. em branco inum. + 6 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [255 x 203 mm].
9 - Idem / [por] Ernesto Augusto Gomes .- [S.l., 1840] .- 1 fl. em branco inum. + 8 fls. de texto nums. a lápis
+1 fl. em branco inum; 2º [263 x 204 mm].
10 - [Não existe.]
11 - Idem / [por] João Miguel Alves .- [S.l., 1840] .- 1 fl. de rosto + 8 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum; 4º [233 x 187 mm].
12 - Idem / [por] Caetano Augusto de Pina .- Lisboa, 28-01-1840 .- 1 fl. de rosto + 6 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum; 8º [205 x 129 mm].
13 - Idem / [por] Frederico Augusto da S.ª .- Lisboa, 29-01-1839 .- 1 fl. em branco inum + 5 fls. de texto
nums. a lápis; 2º [253 x 189 mm].
14 - Idem / [por] Lucas Baptista .- [S.l., 1840] .- 1 fl. de rosto + 15 fls. de texto nums. a lápis; 4º [230 x 185
mm].
15 - Idem / [por] Aurelio Pereira Lima .- [S.l.], 23-12-1839 .- 1 fl. de rosto + 10 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; 2º [259 x 205 mm].
16 - [Não existe.]
17 - Idem / [por] Joaquim da Silva Monteiro .- [S.l.], 30-01-1840 .- 1 fl. em branco inum. + 2 fls. de rosto
inums. + 1 fl. de introdução inum. + 47 p. de texto nums. a tinta; 8º [195 x 126 mm].
18 - Idem / [por] Francisco António Brandão .- Lisboa, 29-01-1840 .- 1 fl. inum. + 13 p. de texto nums. a
tinta + 1 fl. em branco inum; 4º [234 x 183 mm].
19 - [Não existe.]
20 - Idem / [por] Antonio Brandão de Castro Junior .- [S.l., 1840] .- 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [230 x 184 mm].
21 - [Não existe.]
22 - Idem / [por] Feliciano d’Almeida Roiz Isaac .- [S.l., 1840] .- 1 fl. inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis +
3 fls. em branco inums.; 4º [244 x 189 mm].
23 - Idem / [por] João Evaristo Ayres de Soveral .- [S.l., 1840] .- 1 fl. de rosto inum. + 12 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [256 x 202 mm].
24 - Idem / [por] João Manoel Ogando .- Lisboa, 26-01-1840 .- 1 fl. de rosto + 7 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; 8º [197 x 147 mm].
25 - Idem / [por] Joaquim Patrício Gomes .- [S.l., 1840] .- 17 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [207 x 149 mm].
26 - [Não existe.]
27 - Idem / [por] José Maria Soares .- [S.l., 1840] .- 1 fl. inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [229 x 185 mm].
28 e 29 - [Não existem.]
30 - Idem / [por] Valentim Correa de Sá .- Lisboa, 26-01-1840 .- 6 fls. de texto nums. a lápis; 4º [228 x 184
mm].
31 - Idem / [por] Paulo Pereira e Horta .- [S.l., 1840] .- 6 fls. de texto nums. a lápis; 4º [230 x 186 mm].
32 - Idem / [por] Francisco Joaquim de Almeida Figueiredo .- Lisboa, 28-01-1840 .- 1 fl. de rosto + 5 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum; 4º [228 x 186 mm].
33 - [Não existe.]
34 - Idem / [por] Antero Augusto Tavares Vidal .- Lisboa, 31-01-1840 .- 1 fl. de rosto + 5 fls. de texto nums.
a lápis + 2 fls. em branco inum.; 4º [230 x 190 mm].
35, 36 e 37 - [Não existem.]

38 - Idem / [por] Francisco Joaquim Ayres de Soveral .- [S.l., 1840] .- 1 fl. de rosto + 9 fls. de texto nums. a
lápis + 2 fls. em branco inum.; 2º [249 x 191 mm].
39 - [Não existe.]
40 - Idem / [por] Joze Joaquim G[...] da S.ª .- [S.l.], 30-01-1840 .- 1 fl. em branco inum + 3 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inum.; 8º [201 x 130 mm].
41 - Idem / [por] Joaquim Theotonio da Silva .- [S.l., 1840] .- 8 fls. de texto nums. a lápis; 8º [189 x 117
mm].
42 - Idem / [por] José Antonio d’Arantes Pedrozo .- [S.l., 1840] .- 1 fl. em branco inum + 4 fls. de texto
nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 2º [249 x 195 mm].
43 - Idem / [por] José Gabriel Vidal .- [S.l.], 27-01-1840 .- 1 fl. inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [230 x 191 mm].
44 - Idem / [por] Jose Luis da Costa .- [S.l., 1840] .- 1 fl. de rosto + 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 2º [252 x 198 mm].
45 e 46 - [Não existem.]
47 - Idem / [por] Joze Tedeschi .- Lisboa, 30-01-1840 .- 1 fl. em branco inum + 5 fls. de texto nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum; 4º [207 x 150 mm].
b) Da organização das partes sólidas dos moluscos e da relação que podem ter com o esqueleto dos
vertebrados.
1 - Da organização das partes sólidas dos Molluscos e da relação que podem ter com o esqueleto
dos Vertebrados / [por] Francisco Narcizo Atillano .- Lisboa, 3-05-1840 .- 1 fl. de rosto + 6 fls.
de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [247 x 197 mm].
2 - Idem / [por] José Lourenço de Carvalho .- Lisboa, 7-05-1840 .- 5 fls. de texto nums. a lápis; 4º [233 x
186 mm].
3 - Idem / [por] Francisco de Souza Castello-Branco .- [S.l., 1840] .- 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [228 x 184 mm].
4 - Idem / [por] António Damaso Guerreiro .- Lisboa, 11-05-1840 .- 1 fl. inum. + 3 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [236 x 190 mm].
5 - Idem / [por] Antonio Joze de Figueiredo .- Lisboa, 9-05-1840 .- 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [234 x 185 mm].
6 - Idem / [por] António Maria dos Santos Brilhante .- Lisboa, 22-04-1840 .- 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum; 4º [206 x 149 mm].
7 - [Não existe.]
8 - Idem / [por] António Marçal da S.ª Rosa .- [S.l., 1840] .- 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [248 x 204 mm].
9 - Idem / [por] Ernesto Augusto Gomes .- Lisboa, 5-05-1840 .- 1 fl. em branco inum + 4 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum; 2º [256 x 197 mm].
10 - Idem / [por] Joaquim Cordeiro Feijo Junior .- Lisboa, 5-05-1840 .- 1 fl. inum. + 4 fls. de texto nums. a
lápis; 2º [261 x 193 mm].
11 - Idem / [por] João Miguel Alves .- [S.l., 1840] .- 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [233 x 187 mm].
12 - [Não existe.]
13 - Idem / [por] Frederico Augusto da S.ª .- Lisboa, 10-05-1840 .- 1 fl. inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis;
2º [253 x 190 mm].
14 - Idem / [por] Lucas Baptista .- [S.l., 1840] .- 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls.
em branco inums.; 4º [234 x 186 mm].
15 - Idem / [por] Aurelio Pereira Lima .- Lisboa, 30-04-1840 .- 1 fl. de rosto inum. + 7 fls. de texto nums. a
lápis; 2º [259 x 205 mm].
16 - Idem / [por] Custodio Boaventura José Rodrigues .- [S.l., 1840] .- 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 4º [230 x 182 mm].
17 - Idem / [por] Joaquim da Silva Monteiro .- Lisboa, 11-05-1840 .- 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco +
11 p. de texto nums. a tinta + 9 p. em branco nums. a tinta; 8º [206 x 128 mm].
18 - Idem / [por] Francisco Antonio Brandão .- [S.l., 1840] .- 1 fl. inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 2º [260 x 196 mm].

19 - [Não existe.]
20 - Idem / [por] Antonio Brandão de Castro .- [S.l., 1840] .- 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto nums. a
lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [240 x 186 mm].
21 e 22 – [Não existem.]
23 - Idem / [por] João Evaristo Ayres de Soveral .- [S.l., 1840] .- 10 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em
branco inums.; 8º [204 x 127 mm].
24 - Idem / [por] João Manoel Ogando .- Lisboa, 10-05-1840 .- 1 fl. inum. + 1 fl. de rosto inum. + 10 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [233 x 190 mm].
25 - Idem / [por] Joaquim Patricio Gomes .- [S.l., 1840] .- 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [227 x 184 mm].
26 - [Não existe.]
27 - Idem / [por] José Maria Soares .- [S.l., 1840] .- 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls.
em branco inums.; 4º [233 x 185 mm].
28 e 29 - [Não existem.]
30 - Idem / [por] Valentim Correia de Sá .- Lisboa, 28-04-1840 .- 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto nums.
a lápis; 4º [229 x 185 mm].
31 - [Não existe.]
32 - Idem / [por] Francisco Joaquim de Almeida Figueiredo .- Lisboa, 11-04-1840 .- 1 fl. em branco inum. +
5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [230 x 187 mm].
33 - [Não existe.]
34 - Idem / [por] Antero Augusto Tavares Vidal .- Lisboa, 11-05-1840 .- 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [231 x 190 mm].
35 - [Não existe.]
36 - Idem / [por] Alexandre Henriques de Almeida .- [S.l., 1840] .- 1 fl. inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum.; 8º [202 x 133 mm].
37 - Idem / [por] Claudio Joze de Lima Franco .- [S.l., 1840] .- 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [228 x 189 mm].
38 - Idem / [por] Francisco Joaquim Ayres de Soveral .- [S.l., 1840] .- 8 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls.
em branco inums.; 8º [197 x 123 mm].
39 - [Não existe.]
40 - Idem / [por] Joze Joaq.m G[...] da S.ª .- Lisboa, 10-05-1840 .- 1 fl. inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; 8º [196 x 127 mm].
41 - Idem / [por] Joaquim Theotonio da Silva .- Lisboa, 11-05-1840 .- 30 p. de texto nums. a tinta, incluindo
o rosto + 1 fl. em branco inum.; 4º [250 x 196 mm].
42 - Idem / [por] José António d’Arantes Pedrozo .- [S.l., 1840] .- 1 fl. inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis
+ 2 fls. em branco inums.; 4º [246 x 203 mm].
43 - Idem / [por] José Gabriel Vidal .- [S.l., 1840] .- 1 fl. inum. + 5 p. de texto nums. a tinta e a lápis + 2 fls.
em branco inums.; 4º [231 x 188 mm].
44 - Idem / [por] Jose Luís da Costa .- [S.l., 1840] .- 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [230 x 188 mm].
45 e 46 - [Não existem.]
47 - Idem / [por] José Tedeschi .- Lisboa, 9-05-1840 .- 6 fls. de texto nums. a lápis; 4º [229 x 191 mm].
c) As diferentes raças da espécie humana consideradas zoologicamente.
1 - Das differentes Raças da especie humana consideradas zoologicamente / [por] Antonio Teixeira dos
Santos .- [S.l.], 1839 .- 1 fl. inum. + 13 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [233 x 190
mm].
2 - Idem / [por] Jose Maria Alves Branco .- [S.l.], 5-01-1839 .- 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto nums.
a lápis; 4º [255 x 198 mm].
3 - Idem / [por] Euzebio Joze da Silva Barboza .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.;
4º [247 x 228 mm].
4 - Idem / [por] Antonio Gonçalves .- [S.l., 1839] .- 8 p. de texto nums. a tinta; 4º [230 x 187 mm].

5 - Idem / [por] Jozé Maria de Bulhões Maldonado .- Lisboa, 6-01-1839 .- 2 fls. de texto nums. a lápis; 4º
[230 x 187 mm].
6 - Idem / [por] Severino Joze Maria de Sequeira .- Lisboa, 7-01-1839 .- 6 fls. de texto nums. a lápis; 4º [249
x 202 mm].
7 - Idem / [por] Augusto Cézar Gomes de Carvalho .- [S.l.], 1839 .- 1 fl. inum. + 14 p. de texto nums. a tinta
+ 2 fls. em branco inums.; 4º [206 x 151 mm].
8 - Idem / [por] Jozé Maria de Mattos .- [S.l., 1839] .- 7 p. de texto nums. a tinta + 5 p. em branco inums.; 4º
[226 x 187 mm].
9 - Idem / [por] João Carlos Pinheiro d’Andrade .- [S.l., 1839] .- 2 fls. de texto nums. a lápis; 4º [214 x 172
mm].
10 - [Não existe.]
11 - Idem / [por] Custodio Boaventura José Rodrigues .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco
inum.; 4º [250 x 183 mm].
12 - Idem / [por] Caetano Augusto de Pina .- Lisboa, 4-01-1839 .- 2 fls. de texto nums. a lápis; 4º [228 x 186
mm].
13 - Idem / [por] Antão Pereira da Silva .- [S.l.], 7-01-1839 .- 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de texto nums. a
lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [233 x 189 mm].
14 - Idem / [por] Raimundo de Valois Galvão .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.;
4º [233 x 186 mm].
15 - Idem / [por] Jozé Maria Faria de Mattos .- [S.l., 1839] .- 2 fls. de texto inums.; 4º [232 x 188 mm].
16 - Idem / [por] Antonio Vicente Gomes .- [S.l., 1839] .- 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [233 x 187 mm].
17 - [Não existe.]
18 - Idem / [por] Jozé Antonio Marques .- [S.l., 1839] .- 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [236 x 190 mm].
19 - Idem / [por] Raimundo Jozé Faria de Mattos .- [S.l., 1839] .- 3 fls. de texto num. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [232 x 189 mm].
20 - [Não existe.]
21 - Idem / [por] Romão Joze Rozado .- Lisboa, 8-01-1839 .- 2 fls. de texto inums.; 4º [237 x 198 mm].
22 - [Não existe.]
23 - Idem / [por] Joaquim Patricio Gomes Ferreira .- [S.l., 1839] .- 2 fls. de texto inums.; 4º [227 x 187 mm].
24 - Idem / [por] Francisco Lopes d’Oliveira Velho .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis
+ 2 fls. em branco inums.; 4º [241 x 203 mm].
25 - Idem / [por] Antonio Joze da Silva Carvalho .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis;
4º [229 x 187 mm].
26 - Idem / [por] Emygdio Antonio Móra .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 4 fls. de texto inums. + 1
fl. em branco inum.; 4º [232 x 189 mm].
27 - Idem / [por] Franco José da Silva .- Lisboa, Janeiro de 1839 .- 2 fls. de texto inums.; 4º [257 x 205
mm].
28 - Idem / [por] João Jacinto de Lima Méra .- [S.l., 1839] .- 10 fls. de texto nums. a lápis; 4º [227 x 188
mm].
29 - Idem / [por] Francisco J.e Salustianno de Mesquita .- Lisboa, 4-01-1839 .- 1 fl. em branco inum. + 6 fls.
de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [261 x 199 mm].
30 - Idem / [por] Joze Maria Penteado .- Lisboa, 3-01-1839 .- 1 fl. em branco inum. + 6 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [230 x 188 mm].
31 - Idem / [por] Faustino José Cabral .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 4º [250 x
205 mm].
32 - Idem / [por] Joze Vas Monteiro .- [S.l., 1839] .- 2 fls. de texto inums.; 4º [253 x 195 mm].
33 - Idem / [por] João Franco Monteiro .- [S.l., 1839] .- 7 fls. de texto inums.; 4º [227 x 190 mm].
34 - Idem / [por] Dâmazo José Ferreira .- [S.l., 1839] .- 8 fls. de texto inums. + 1 fl. em branco inum.; 4º
[252 x 195 mm].
35 - Idem / [por] Jozé Maria Ribeiro .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 9 p. de texto nums. a tinta; 4º
[212 x 154 mm].
36 - Idem / [por] Francisco Roiz de Abreu .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 11 p. de texto nums. a
tinta; 4º [231 x 192 mm].

37 - Idem / [por] Manoel Joaq.m Teixr.ª .- [S.l., 1839] .- 2 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em branco
inums.; 4º [247 x 198 mm].
38 - Idem / [por] Antonio Maria da Luz Rego .- [S.l., 1839] .- 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [211 x 139 mm].
39 - Idem / [por] Joaquim Antonio Jacinto .- [S.l., 1839] .- 3 fls. de texto inums. + 1 fl. em branco inum.; 4º
[230 x 187 mm].
40 - Idem / [por] Antonio Joze da Costa .- [S.l., 1839] .- 3 fls. de texto inums. + 1 fl. em branco inum.; 4º
[231 x 187 mm].
41 - Idem / [por] Claudio Joze de Lima Franco .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.;
4º [228 x 189 mm].
42 - [Não existe.]
43 - Idem / [por] João Mendes Arnaut .- Lisboa, 5-01-1839 .- 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [201 x 158 mm].
44 - Idem / [por] Paulo Godinho da Silva .- Lisboa, 7-01-1839 .- 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de texto nums. a
lápis.; 4º [ x mm].
45 - Idem / [por] Antonio Baptista .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis; 4º
[230 x 188 mm].
46 - Idem / [por] Alexandre Henriques de Almeida .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 2 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [253 x 202 mm].
47 - Idem / [por] Joaquim Antonio Henriques d’Almeida .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. +3 fls. de
texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [253 x 203 mm].
48 - Idem / [por] Antonio Manoel da Cunha .- Lisboa, 3-01-1839 .- 6 fls. de texto nums. a lápis; 4º [233 x
188 mm].
49 - Idem / [por] Antonio Joaquim d’Abrunhoza .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [252 x 202 mm].
50 - Idem / [por] Augusto João de Mesquita .- [S.l., 1839] .- 2 fls. de texto inums.; 4º [227 x 187 mm].
51 - [Não existe.]
52 - Idem / [por] Justino Augusto de Lemos Marques .- [S.l., 1839] .- 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [215 x 174 mm].
53 - [Não existe.]
54 - Idem / [por] Manoel Leal Pinto .- [S.l., 1839] .- 1 fl. inum. + 2 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [248 x 202 mm].
55 - Idem / [por] Antonio Venancio José David .- [S.l., 1839] .- 2 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [250 x 201 mm].
56 - Idem / [por] Estevão Affonso Junior .- Lisboa, 4-01-1839 .- 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto nums. a
lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [231 x 188 mm].
57 - Idem / [por] Jose Luis da Costa .- [S.l., 1839] .- 2 fls. de texto inums.; 4º [249 x 207 mm].
58 - [Não existe.]
59 - Idem / [por] Alvaro Augusto Saraiva do Valle Abrantes .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [234 x 189 mm].
60 - Idem / [por] Antonio Carlos dos Santos .- [S.l., 1839] .- 2 fls. de texto inums.; 4º [228 x 184 mm].
61 - Idem / [por] Joze Maria Henriques de Brito .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [235 x 191 mm].
62 - Idem / [por] Ricardo Sassetti .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [229 x 186 mm].
63 - Idem / [por] João Gregorio Rodrigues .- [S.l., 1839] .- 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [252 x 201 mm].
64 - Idem / [por] Joaquim da Costa Metello e Abreu .- [S.l., 1839] .- 2 fls. de texto inums.; 4º [231 x 186
mm].
65 - [Não existe.]
66 - Idem / [por] Antonio Gomes Guerra d’Aguiar .- [S.l., 1839] .- 6 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [252 x 202 mm].
67 - Idem / [por] Eduardo Gualberto e Almada .- [S.l., 1839] .- 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [259 x 201 mm].

68 - Idem / [por] Jose Gascon .- [S.l., 1839] .- 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [229 x
186 mm].
69 - Idem / [por] Antonio Pinto Simões Trovão .- [S.l., 1839] .- 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [229 x 187 mm].
70 - Idem / [por] Francisco Alberto d’Oliveira .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 2 fls. de texto nums.
a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [204 x 130 mm].
71 - Idem / [por] Manoel Teixeira de Souza .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 4 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [208 x 155 mm].
72 - Idem / [por] Bernardino Augusto da S.ª Heitor .- Lisboa, 4-02-1839 .- 1 fl. em branco inum. + 7 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [234 x 189 mm].
73 - Idem / [por] José M.ª Lucio d’Oliveira Simões .- [S.l., 1839] .- 2 fls. de texto inums.; 4º [228 x 189
mm].
74 - [Não existe.]
75 - Idem / [por] Antonio Maria da Trindade Sardinha .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 8 p. de texto
nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [231 x 192 mm].
76 - [Não existe.]
77 - Idem / [por] Julio Pio dos Santos .- Lisboa, 14-01-1839 .- 5 fls. de texto nums. a lápis; 4º [248 x 202
mm].
78 - Idem / [por] Manoel Vaz Gomes .- [S.l., 1839] .- 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [231 x 185 mm].
79 - Idem / [por] Jacintho de [Sz.ª Falcão] .- [S.l., 1839] .- 1 fl. em branco inum. + 17 p. de texto nums. a
tinta; 4º [255 x 199 mm].

1838 - INSTITUTO MAYNENSE
Maço de 87 cadernos com dissertações dos alunos de zoologia do ano lectivo de 1840-1841. Trabalhos
autógrafos, assinados, numerados consoante o número de cada aluno e acerca dos temas abaixo indicados:
a) A electricidade dos peixes.
1 - [A electricidade dos peixes] / [por] Sebastião Maria de Brito .- Lisboa, 21-04-1841 .- 4 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [247 x 194 mm].
2 - Idem / [por] Ernesto Augusto Gomes .− Lisboa, 16-04-1841 .− 1 fl. em branco inum. + 7 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [252 x 201 mm].
3 - Idem / [por] Candido Albino da Silva Pereira e Cunha .− Lisboa, 29-04-1841 .− 1 fl. de título + 12 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [223 x 180 mm].
4 - Idem / [por] Manoel Duarte Laranja .− [S.l., 1841] .− 1 fl. inum. + 11 fls. de texto nums. a lápis; 4º [224 x
180 mm].
5 - Idem / [por] Casimiro Simão da Cunha .− [S.l., 1841] .− 1 fl. inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [233 x 191 mm].
6 - Idem / [por] Joaquim Fernandes Esteves Rosa .− Lisboa, 29-04-1841 .− 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [212 x 154 mm].
7 - Idem / [por] Guilherme de Miranda .− Lisboa, 29-04-1841 .− 31 p. nums. a tinta, sendo 26 de texto; 4º
[223 x 180 mm].
8 e 9 - [Não existem.]
10 - Idem / [por] Jose Rodrigues Amado .− [S.l., 1841] .− 1 fl. de rosto inum. + 7 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; 4º [251 x 192 mm].
11 - Idem / [por] João Pedro Maduro da Fonceca .− 1 fl. de rosto inum. + 7 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [240 x 185 mm].
12 - Idem / [por] Jose Marcus Rodrigues .− [S.l., 1841] .− 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [231 x 188 mm].
13 - Idem / [por] Carlos Maria de Padua .− [S.l., 1841] .− 1 fl. em branco inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum.; 4º [247 x 206 mm].
14 - Idem / [por] Ezequiel do Espirito Santo .− [S.l., 1841] .− 1 fl. inum. + 7 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls.
em branco inums.; 4º [229 x 194 mm].

15 - Idem / [por] Francisco Luiz Lopes .− Lx.ª, 28-04-1841 .− 1 fl. inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis; 4º
[250 x 207 mm].
16 - Idem / [por] Alexandre Gomes de Carvalho Ferreira .− [S.l., 1841] .− 2 fls. de texto inums.; 4º [250 x
192 mm].
17 - Idem / [por] João Jacinto Lopes de Mendonça .− Lisboa, 28-04-1841 .− 1 fl. em branco inum. + 10 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [252 x 193 mm].
18 - Idem / [por] Joaquim Eleuterio Gaspar Gomes .− Lx.ª, 28-04-1841 .− 1 fl. inum. + 5 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [232 x 187 mm].
19 - Idem / [por] Francisco Duarte Pedrozo .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [216 x 182 mm].
20 - Idem / [por] Paulo Pereira e Horta .− L.xa, 28-04-1841 .− 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [234 x 182 mm].
21 - Idem / [por] Joze Felicianno de Menezes .− Lx.ª, 29-04-1841 .− 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [251 x 195 mm].
22 - Idem / [por] Joze Gualdino Carvalho da Silva .− [S.l., 1841] .− 1 fl. em branco inum. + 8 p. de texto
nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [256 x 204 mm].
23 - Idem / [por] Agostinho Pedro da Silva Vilhena .− 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º
[205 x 125 mm].
24 - Idem / [por] Manoel Pedro Gomes de Carvalho .− [S.l., 1841] .− 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis; 2º [262 x 204 mm].
25 - Idem / [por] Joaquim Augusto da Silva .− Lisboa, 29-04-1841 .− 1 fl. em branco inum. + 14 p. de texto
nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [243 x 200 mm].
26 - Idem / [por] Joze Antonio da Silva .− Lisboa, 21-04-1841 .− 1 fl. de rosto inum. + 12 fls. de texto nums.
a tinta, frente e verso, de 5 a 27; 4º [250 x 203 mm].
27 - Idem / [por] Francisco d’Assis e Silva .− Lisboa, 21-04-1841 .− 1 fl. em branco inum. + 1 28 p. de texto
nums. a tinta, de 3 a 28, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 4º [256 x 203 mm].
28 - Idem / [por] Zofimo Pedrozo Gomes da Silva .− [S.l., 1841] .− 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto nums.
a lápis; 4º [231 x 189 mm].
29 - Idem / [por] Manoel Pedro Roxo .− [S.l., 1841] .− 1 fl. inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [253 x 195 mm].
30 - Idem / [por] Marciano Antonio Pereira Nunes .− Lisbôa, 29-04-1841 .− 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de
texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [267 x 210 mm].
31 - Idem / [por] José Quirino Thaddeo d’Almeida .− Lisboa, 20-04-1841 .− 1 fl. de rosto inum. + 14 fls. de
texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [258 x 197 mm].
32 - Idem / [por] Joze Antonio de Mello Vieira .− [S.l., 1841] .− 1 fl. em branco inum. + 6 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [254 x 202 mm].
33 - Idem / [por] Matheus Antonio Jara .− Lx.ª, 23-04-1841 .− 1 fl. de rosto inum. + 10 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [251 x 206 mm].
34 - Idem / [por] Manoel Paulo Farinha .− Lisboa, 23-04-1841 .− 1 fl. em branco inum. + 4 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [248 x 198 mm].
35 - Idem / [por] Fran.co Emiliano Augusto Parreira .− Lisboa, 30-04-1841 .− 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [250 x 206 mm].
36 - [Não existe.]
37 - Idem / [por] Luiz Ferreira Roquete .− [S.l., 1841] .− 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis
+ 2 fls. em branco inums.; 4º [216 x 155 mm].
38 - Idem / [por] Francisco de Salles Baptista .− Lisboa, 29-04-1841 .− 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [251 x 193 mm].
39 - [Não existe.]
40 - Idem / [por] Francisco Joaquim Ayres de Soveral .− [S.l., 1841] .− 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [235 x 189 mm].
41 - Idem / [por] João Candido Ribeiro de Moraes .− [S.l., 1841] .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto nums.
a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [232 x 191 mm].
42 - Idem / [por] Guilherme Augusto Telles de Faria .− Lisboa, 20-04-1841 .− 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º
[249 x 203 mm].

43 - Idem / [por] Francisco d’Assis Baleizão .− Lisboa, 27-04-1841 .− 1 fl. inum. + 6 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [252 x 195 mm].
44 - Idem / [por] Luiz Joze Baldy .− [S.l., 1841] .− 1 fl. inum. + 12 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [252 x 195 mm].
45 - Idem / [por] Joze Maria dos Santos Pacheco .− [S.l., 1841] .− 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [249 x 193 mm].
46 - [Não existe.]
47 - Idem / [por] João Evaristo Ayres de Soveral .− [S.l., 1841] .− 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [260 x 205 mm].
48 - Idem / [por] Joze Joaq.m G[...] da S.ª .− [S.l., 1841] .− 1 fl. inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [256 x 191 mm].
b) O aparelho de geração dos marsupiais.
1 - Dessertação do apparelho de geração dos Marsupiáes / [por] Sebastião Maria de Brito .- [S.l., 1841] .- 4
fls. de texto nums. a lápis; 4º [251 x 193 mm].
2 - Idem / [por] Ernesto Augusto Gomes .− [S.l., 1841] .− 1 fl. em branco inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum.; 4º [259 x 203 mm].
3 - Idem / [por] Candido Albino da S.ª Per.ª e Cunha .− Lisboa, 12-01-1841 .− 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [230 x 190 mm].
4 - Idem / [por] Manoel Duarte Laranja .− [S.l., 1841] .− 1 fl. em branco inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum.; 4º [252 x 200 mm].
5 - Idem / [por] Casimiro Simão da Cunha − [S.l.], 1841 .− 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis;
4º [215 x 178 mm].
6 - Idem / [por] Joaquim Fernandes Esteves Roza .− [S.l.], 1840 .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums
a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [210 x 157 mm].
7 - Idem / [por] Guilherme de Miranda .− Lisboa, 5-01-1841 .− 20 p de texto nums. a tinta + 4 p. em branco
inums.; 4º [248 x 201 mm].
8 - Idem / [por] Antonio Joaquim da Cunha .− [S.l., 1841] .− 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [280 x 224 mm].
9 - Idem / [por] Jose Rodrigues Amado .− [S.l., 1841] .− 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 4º [230 x 190 mm].
10 - Idem / [por] João Pedro Maduro da Fonceca .− [S.l., 1841] .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [230 x 190 mm].
11 - [Não existe.]
12 - Idem / [por] José Marcus Rodrigues .− [S.l., 1841] .− 1 fl. inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis; 2º [305 x
208 mm].
13 - Idem / [por] Carlos Maria de Padua .− [S.l., 1841] .− 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum.; 4º [250 x 207 mm].
14 - Idem / [por] Ezequiel do Espirito Santo .− [S.l., 1841] .− 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [230 x 189 mm].
15 - Idem / [por] Francisco Luiz Lopes .− Lx.ª 12-01-1841 .− 1 fl. de rosto inum. + 8 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [250 x 205 mm].
16 - Idem / [por] Alexandre Gomes de Carv. Ferr.ª .− [S.l., 1841] .− 2 fls. de texto inums.; 4º [215 x 178 mm].
17 - Idem / [por] João Jacinto Lopes de Mendonça .− [S.l.], Fevereiro de 1841 .− 1 fl. em inum. + 5 fls. de
texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [256 x 196 mm].
18 - Idem / [por] Joaquim Eleuterio Gaspar Gomes .− Lx.ª, 8-01-1841 .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [216 x 182 mm].
19 - Idem / [por] Francisco Duarte Pedrozo .− [S.l., 1841] .− 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [228 x 186 mm].
20 - Idem / [por] Paulo Pereira Horta .− Lx.ª, 13-01-1841 .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis
+ 2 fls. em branco inums. ; 4º [235 x 193 mm].
21 - Idem / [por] Joze Felicianno de Menezes .− Lisboa, 11-01-1841 .− 1 fl. inum. + 5 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [250 x 193 mm].

22 - Idem / [por] Joze Gualdino Carvalho da Silva .− [S.l., 1841] .− 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de texto
nums. + 2 fls. em branco inums.; 4º [254 x 204 mm].
23 - Idem / [por] Agostinho Pedro da Silva Vilhena .− [S.l., 1841] .− 1 fl. inum. + 3 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [214 x 135 mm].
24 - Idem / [por] M.el Pedro Gomes de Carvalho .− Lisboa, 13-01-1841 .− 1 fl. inum. + 12 p. de texto nums. a
tinta + 6 p. em branco nums. a tinta e a lápis; 2º [262 x 204 mm
25 - Idem / [por] Joaquim Augusto da Silva .− Lisboa, 13-01-1841 .− 1 fl. inum. + 9 p. de texto nums. a tinta
+ 1 fl. em branco inum.; 4º [235 x 187 mm].
26 - Idem / [por] Joze Antonio da Silva .− Lisboa, 8-01-1841 .− 24 p. de texto nums. a tinta, incluindo o rosto
+ 2 p. em branco nums. a tinta; 4º [229 x 185 mm].
27 - Idem / [por] Francisco d’Assis e Silva .− Lisboa, 8 –01-1841 .− 23 p. de texto nums. a tinta, incluindo o
rosto + 5 p. em branco nums. a tinta; 4º [253 x 204 mm].
28 - Idem / [por] Zofimo Pedrozo Gomes da Silva .− Lisbôa, 1841 .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [231 x 190 mm].
29 - Idem / [por] Manoel Pedro Roxo .− [S.l., 1841] .− 1 fl. inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [251 x 194 mm].
30 - Idem / [por] Marciano Antonio Pereira Nunes .− Lisbôa, 8-01-1841 .− 1 fl. em branco inum. + 7 fls. de
texto nums. a lápis; 2º [269 x 212 mm].
31 - Idem / [por] José Quirino Thaddeo d’Almeida .− [S.l.], 8-01-1841 .− 1 fl. de rosto inum. + 10 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [228 x 186 mm].
32 - Idem / [por] Joze Antonio de Mello Vieira .− [S.l., 1841] .− 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [230 x 188 mm].
33 - Idem / [por] Matheus Antonio Jara .− [S.l., 1841] .− 7 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.;
4º [248 x 198 mm].
34 - Idem / [por] Manoel Paulo Farinha .− Lisboa, 8-01-1841 .− 1 fl. em branco inum. + 7 fls. de texto nums.
a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [251 x 197 mm].
35 - Idem / [por] Francisco Emiliano Augusto Parreira .− [S.l., 1841] .− 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [229 x 190 mm].
36 - Idem / [por] Thomaz Joze de Freitas .− [S.l., 1841] .− 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [230 x 189 mm].
37 - Idem / [por] Luiz Ferreira Roquete .− Lisboa, 8-01-1841 .− 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto nums.
a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [253 x 203 mm].
38 - Idem / [por] Francisco de Salles Baptista .− Lisboa, 13-01-1841 .− 2 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls.
em branco inums.; 4º [252 x 193 mm].
39 - [Não existe.]
40 - Idem / [por] Francisco Joaquim Ayres de Soveral .− [S.l., 1841] .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [233 x 190 mm].
41 - Idem / [por] João Candido Ribeiro de Moraes .− 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [231 x 191 mm].
42 - Idem / [por] Guilherme Augusto Telles de Faria .− Lisboa, 15-01-1841 .− 1 fl. em branco inum. + 4 fls.
de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [251 x 226 mm].
43 - Idem / [por] Francisco d’Assis Baleizão .− Lisboa, 13-01-1841 .− 8 fls. de texto nums. a lápis; 4º [219 x
172 mm].
44 - Idem / [por] Luiz Joze Baldy .− [S.l., 1841] .− 2 fls. em branco inums. + 11 fls. de texto nums. a lápis; 4º
[252 x 202 mm].
45 - Idem / [por] Jozé Maria dos Santos Pacheco .− [S.l., 1841] .− 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [252 x 199 mm].
46 - [Não existe.]
47 - Idem / [por] João Evaristo Ayres de Soveral .− [Lisboa, 1841] .− 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco
inum. + 7 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [233 x 190 mm].

1839 - INSTITUTO MAYNENSE

Maço de 83 cadernos com dissertações dos alunos de zoologia do ano lectivo de 1841-1842. Trabalhos
autógrafos e assinados, numerados com o número de cada aluno, acerca dos temas abaixo indicados:
a) Os monotremes.
1 - Os monotremes / [por] Carlos Nilo .- [S.l.], 4-01-1842] .- 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [227 x 192 mm].
2 - Idem / [por] João Felix Nunes de Moura .- [S.l., 1842] .− 6 fls. de texto nums. a lápis; 4º [247 x 200 mm].
3 - Idem / [por] Nuno Victorino Pinto Cerqueira .- Lx.ª 2-01-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [270 211 mm].
4 - Idem / [por] Philippe Joze Matheus .- Lisboa, 7-011842 .− 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [238 x 188 mm].
5 - Idem / [por] Jozé Izidoro Vianna .- [S.l., 1842] .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis + 2
fls. em branco inums.; 4º [215 x 178 mm].
6 - Idem / [por] Joze M.ª Carlos Franco Alves Cardozo .- 1 fl. de texto inum. + 20 p. de texto nums. a tinta +
1 fl. em branco inum.; 4º [203 x 130 mm].
7 - Idem / [por] Joaquim Augusto da Silva .- Lisboa, 10-01-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 8 p. de texto nums.
a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [235 x 190 mm].
8 - Idem / [por] J.e Justino Cardozo Teixeira .- [S.l.], Janeiro de 1842 .- 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [249 x 203 mm].
9 - Idem / [por] Antonio Joze Pires da Costa .- [S.l., 1842] .− 5 p. de texto nums. a tinta; 4º [254 x 208 mm].
10 - Idem / [por] Duarte Ferr.ª Severino .- [S.l., 1842] .− 1 fl. inum. + 9 p. de texto nums. a tinta; 4º [250 x
194 mm].
11 - Idem / [por] Vicente do Espirito Santo Esteves .− [S.l.], 7-01-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 13 p. de texto
nums. a tinta; 4º [236 x 189 mm].
12 - Idem / [por] Matheus Felippe Corrêa .− Lisboa, 17-01-1842 .− 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [201 x 162
mm].
13 - Idem / [por] Jose Antonio Furtado .− [S.l., 1842] .− 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 4º [249 x 190 mm].
14 - Idem / [por] Francisco Luis Gomes .− [S.l., 1842] .− 1 fl. inum. + 9 fls. de texto nums. a lápis + 4 fls. em
branco inums.; 4º [231 x 189 mm].
15 - Idem / [por] Rodrigo Ferreira da Costa .− Lisboa, 14-01-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 16 p. de texto
nums. a tinta + 6 p. em branco nums. a tinta; 4º [215 x 181 mm].
16 - Idem / [por] João Chrisostomo Nunes .− 1 fl. de rosto inum. + 4 p. de texto nums. a lápis + 15 p. de texto
nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [217 x 181 mm].
17 - Idem / [por] Thomas de Bettencourt .− Lisboa, 7-01-1842 .− 6 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em
branco inums.; 4º [250 x 193 mm].
18 - Idem / [por] Joaquim Antonio Rozado .− Lisboa, 9-01-1842 .− 1 fl. em branco inum. + 9 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [185 x 115 mm].
19 - Idem / [por] Augusto Carlos Teixeira d’Aragão .− [S.l., 1842] .− 1 fl. inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum.; 4º [217 x 180 mm].
20 - Idem / [por] Pedro Borges Telles Leitão .− [S.l., 1842] .− 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [251 x 194 mm].
21 - Idem / [por] Hermenegildo José Chaves .− Lisbôa, 11-01-1842 .− 1 fl. em branco inum. + 7 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [230 x 188 mm].
22 - Idem / [por] José Hilario Colffs Guimarães .− Lisboa, 15-01-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 33 p. de texto
nums. a tinta + 1 desenho inum.; 4º [250 x 193 mm].
23 - Idem / [por] Candido Augusto Xavier Marreiros .− Lisboa, 15-01-1842 .− 6 fls. de texto nums. a lápis +
2 fls. em branco inums.; 4º [250 x 194 mm].
24 - Idem / [por] Luis Jozé Laymé .− [S.l., 1842] .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [201 x 130 mm].
25 - [Não existe.]
26 - Idem / [por] Antonio dos Santos .− [S.-l., 1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 4º [251 x 195 mm].

27 - Idem / [por] Manoel Pedro Gomes de Carvalho .− [Lisboa, 1842] .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 2º [262 x 203 mm].
28 - Idem / [por] Luciano d’Amorim e Silva .− Lisboa, 3-01-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [255 x 200 mm].
29 - Idem / [por] Eusebio Valeriano de Mattos .− [Lisboa, 1842] .− 4 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em
branco inums.; 2º [262 x 204 mm].
30 - Idem / [por] José Maria Cordeiro Lima .− Lisbôa, 7-01-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 10 fls. de texto
nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [251 x 205 mm].
31 - Idem / [por] Sabino Joze Maltêz dos Anjos Galrão .− [S.l.], 1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 12 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [258 x 208 mm].
32 - Idem / [por] José Marcos Roiz .− Lx.ª, 4-01-1842 .− 1 fl. em branco inum. + 7 fls. de texto nums. a lápis
+ 2 fls. em branco inums.; 4º [249 x 195 mm].
33 - Idem / [por] Sebastião Maria da Silva .− [S.l., 1842] .− 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [254 x 203 mm].
34 - Idem / [por] Manoel Augusto de Paiva Froes e Carvalho .− [S.l., 1842] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de
rosto inum. + 8 fls. de texto nums. a lápis; 4º [232 x 190 mm].
35 - [Não existe.]
36 - Idem / [por] José de Almeida Freixedas .− [S.l., 1842] .− 1 fl. inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 4º [195 x 127 mm].
37 - Idem / [por] Antonio Maria de Oliveira Soares .− Lisbôa, 7-01-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 14 p. de
texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 4º [248 x 208 mm].
38 - Idem / [por] Manoel Luiz Vieira dos Reis .− [S.l., 1842] .− 6 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco
inums.; 4º [251 x 190 mm].
39 - Idem / [por] Joze Braz Corujo .− Lisboa, 6-01-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis
+ 2 fls. em branco inums.; 4º [235 x 190 mm].
40 - Idem / [por] João Vicente da Silveira .− Lisboa, 16-01-1842 .− 1 fl. em branco inum. + 7 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [250 x 199 mm].
41 - Idem / [por] Francisco Borges dos Santos Bicho .− [S.l., 1842] .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto
nums. a lápis + 5 fls. em branco inums.; 4º [229 x 189 mm].
42 - Idem / [por] Ignacio Baptista Sousa Girão .− Lisboa, 16-01-1842 .− 1 fl. em branco inum. + 25 p. de
texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [193 x 125 mm].
43 - Idem / [por] Ernesto Augusto Soares da S.ª − [S.l., 1842] .− 1 fl. em branco inum. + 2 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [210 x 150 mm].
44 - Idem / [por] João Antonio Coelho .− [S.l., 1842] .− 1 fl. em branco inum. + 8 fls. de texto nums. a lápis +
3 fls. em branco inums.; 4º [252 x 210 mm].
b) A diferente forma, organização e posição dos ossos em geral.
1 - Differença de forma, organisação, e posição dos óssos em geral / [por] Carlos Nilo .- [S.l., 1842] .- 1 fl.
de rosto inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [238 x 190 mm].
2 - Idem / [por] .- João Felix Nunes de Moura .− [S.l., 1842] .− 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [245 x 192
mm].
3 - Idem / [por] Nuno Victorino Pinto Cerqueira .- [S.l., 1842] .− 7 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [227 x 190 mm].
4 - Idem / [por] Philippe Joze Matheus .- Lisboa, 6-04-1842 .− 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [205 x 152 mm].
5 - Idem / [por] José Izidoro Vianna .− [S.l., 1842] .− 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [251 x 206 mm].
6 - Idem / [por] Joze M.ª Carlos Franco Alves Cardozo .- [S.l., 1842] .− 1 fl. em branco inum. + 6 fls. de
texto nums. a lápis + 5 fls. em branco inums.; 8º [194 x 127 mm].
7 - Idem / [por] Joaquim Augusto da Silva .- Lisboa, 8-04-1842 .− 1 fl. em branco inum. + 25 p. de texto
nums. a tinta; 4º [254 x 205 mm].
8 - Idem / [por] J.e Justino Cardozo Teixeira .- [S.l.], 9-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums.
a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [251 x 194 mm].
9 - Idem / [por] Antonio Jozé Pires da Costa .- [S.l., 1842] .− 1 fl. de rosto inum. + 10 fls. de texto nums. a
lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [250 x 194 mm].

10 - Idem / [por] Duarte Ferr.ª Severino .- Lx.ª, 13-04-1842 .− 1 fl. inum. + 12 p. de texto nums. a tinta + 1
fl. em branco inum.; 4º [251 x 206 mm].
11 - Idem / [por] Vicente do Espirito Santo Esteves .− Lx.ª, 13-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de texto
inum. + 11 p. de texto nums. a tinta; 4º [238 x 188 mm].
12 - Idem / [por] Matheus Felippe Corrêa .− Lisboa, 13-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto nums.
a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [256 x 205 mm].
13 - Idem / [por] José Antonio Furtado .− Lisboa, 15-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [236 x188 mm].
14 - Idem / [por] Francisco Luis Gomes .− [S.l., 1842] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 12 p.
de texto nums. a tinta + 1 fls. em branco inums.; 4º [252 x 197 mm].
15 - Idem / [por] Rodrigo Ferr.ª da Costa .− [S.l., 1842] .− 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. em branco nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [212 x 177 mm].
16 - Idem / [por] João Chrisostomo Nunes .− Lisboa, 12-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [218 x 181 mm].
17 - Idem / [por] Thomas de Bettencourt .− [S.l.], 6-04-1842 .− 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [192 x 125 mm].
18 - Idem / [por] Joaquim Antonio Rozado .− Lisboa, 9-04-1842 .- 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [215 x 175 mm].
19 - Idem / [por] Augusto Carlos Teixeira de Aragão .− [Lisboa, 1842] .− 1 fl. de rosto inum. + 12 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [191 x 108 mm].
20 - Idem / [por] Pedro Borges Telles Leitão .− [Lisboa], 11-04-1842 .− 1 fl. em branco inum. + 6 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [253 x 195 mm].
21 - Idem / [por] Hermenegildo José Chaves .− Lisbôa, 12-04-1842 .− 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [242 x 198 mm].
22 - Idem / [por] Jozé Hilario Colffs Guimarães .− Lisbôa, 13-04-1842 .- 1 fl. em branco inum. + 39 p. de
texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [195 x 127 mm].
23 - Idem / [por] Candido Augusto Xavier Marreiros .− Lisboa, 13-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [249 x 195 mm].
24 - Idem / [por] Luis Jozé Laymé .− Lisbôa, 9-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums. a lápis
+ 1 fl. em branco inum.; 4º [256 x 200 mm].
25 - [Não existe.]
26 - Idem / [por] Antonio dos Santos .- [S.l., 1842] .− 1 fl. em branco inum. + 16 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; 4º [228 x 189 mm].
27 - Idem / [por] Manoel Pedro Gomes de Carvalho .− [S.l., 1842] .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis; 2º [260 x 200 mm].
28 - Idem / [por] Luciano d’Amorim e Silva .− Lisboa, 12-04-1842 .− 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [250 x 195 mm].
29 - Idem / [por] E[usébio] V[aleriano] de Mattos .- [S.l., 1842] .− 8 fls. de texto nums. a lápis; 4º [214 x 155
mm].
30 - Idem / [por] José Maria Cordeiro Lima .− Lisbôa, 12-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de texto
inum. + 23 p. de texto nums. a tinta; 4º [250 x 194 mm].
31 - Idem / [por] Sabino Joze Maltez dos Anjos Galrão .− Lisboa, 13-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 17 fls.
de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [228 x 188 mm].
32 - Idem / [por] José Marcos Roiz .- [S.l., 1842] .− 6 fls. de texto nums. a lápis; 2º [302 x 209 mm].
33 - Idem / [por] Sebastião Maria da Silva .− [S.l., 1842] .− 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de texto inum. + 26 p.
de texto nums. a tinta; 4º [213 x 137 mm].
34 - Idem / [por] Manoel Augusto de Paiva Froes e Carvalho .− [S.l., 1842] .− 8 fls. de texto nums. a lápis + 4
fls. em branco inums.; 4º [232 x 192 mm].
35 - [Não existe.]
36 - Idem / [por] Jose d’Almeida Freixedas .- Lisboa, 4-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 11 p. de texto
nums. a tinta; 4º [195 x 126 mm].
37 - Idem / [por] Antonio Maria de Oliveira Soares .− Lisboa, 11-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 22 p. de
texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums.; 4º [237 x 191 mm].

38 - Idem / [por] Manoel Luiz Vieira dos Reis .− Lisboa, 13-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 8 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [229 x 185 mm].
39 - Idem / [por] Jozé Braz Corujo .- Lisboa, 14-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. de texto inum. + 10 p.
de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco num. a tinta; 4º [252 x 197 mm].
40 - Idem / [por] João Vicente da Silveira .− Lisboa, 13-04-1842 .− 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [205 x 256 mm].
41 - Idem / [por] Francisco Borges dos santos Bicho .− [S.l., 1842] .− 1 fl. de rosto inum. + 2 fls. de texto
nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 4º [250 x 192 mm].
42 - Idem / [por] Ignacio Baptista de Sz.ª Girão .- Lisboa, 12-04-1842 .− 1 fl. de rosto inum. + 7 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [209 x 130 mm].
43 - Idem / [por] Ernesto Augusto Soares da Silva .- [S.l., 1842] .− 1 fl. inum. + 2 fls. de texto nums. a lápis
+ 3 fls. em branco inums.; 4º [251 x 194 mm].

1840 - INSTITUTO MAYNENSE
Maço de 63 cadernos com dissertações dos alunos de zoologia do ano lectivo de 1842-1843. Trabalhos
autógrafos e assinados, numerados com o número de cada aluno, acerca dos temas abaixo indicados:
a) Dissertação de Zoologia sobre a importância do estudo da Zootaxia e especialmente da Taxidermia.
1 - Dissertação de Zoologia sobre a importância do estudo da Zootaxia, e especialmente da Taxidermia / [por]
Jozé Telles da Silva Mello Fig.do .− Lisboa, 3-01-1843 .− 1 fl. em branco inum. + 10 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [231 x 192 mm].
2 - Idem / [por] Carlos Joze dos Santos e Silva .− Lisboa, 7-01-1843 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto
inum. + 1 fl. de texto inum. + 16 p. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [222 x 177 mm].
3 - Idem / [por] Joaquim Antonio Rozado .− Lisboa, 1843 .− 1 fl. em branco inum. + 5 fls. de texto nums. a
lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [201 x 126 mm].
4 - Idem / [por] Domingos Dias Pereira .− Lisboa, 15-01-1843 .− 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [256 x 195
mm].
5 - Idem / [por] João Nunes Godinho .− Lisboa, 7-01-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 17 p. de texto nums. a
tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [251 x 197 mm].
6 - Idem / [por] Joze Maria Guedes Delgado .− Lisboa, 10-01-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [250 x 198 mm].
7 - Idem / [por] João da Costa Menna .− Lisbôa, 4-01-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 11 p. de texto nums. a
tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [222 x 158 mm].
8 - Idem / [por] Henrique Leopoldo Lopes Guibara .− Lisboa, 11-01-1843 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de
rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [188 x 120 mm].
9 - Idem / [por] Francisco Antonio Namorado .− Lisboa, 5-01-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 19 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [235 x 191 mm].
10 - Idem / [por] João Maximianno Gonsalves Correia .− Lisboa, 10-01-1843 .− 3 fls. de texto nums. a lápis +
1 fl. em branco inum.; 4º [208 x 153 mm].
11 - Idem / [por] Joaquim Pedro Glz. Carneiro .− Lisbôa, 15-01-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [253 x 200 mm].
12 - Idem / [por] Luiz Miguel Dias .− Lisboa, 15-01-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [254 x 206 mm].
13 - Idem / [por] Manoel Antonio Antunes .− [S.l.], 11-01-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [268 x 209 mm].
14 - Idem / [por] Rodrigo Ferreira da Costa .− [S.l., 1843] .− 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco
inum.; 4º [250 x 194 mm].
15 - Idem / [por] Francisco Manoel Pay .− Lisboa, 14-01-1843 .− 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [248 x 190 mm].
16 - Idem / [por] Frederico Augusto Cordeiro e Castro .− [S.l., 1843] .− 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [221 x 174 mm].

17 - Idem / [por] Innocencio de Sant’Anna .− Lisboa, 13-01-1843 .− 2 fls. de texto inums.; 2º [267 x 211
mm].
18 - Idem / [por] M.el Henriques da Silveira .− Lisboa, 14-01-1843 .− 6 p. de texto nums. a tinta + 3 fls. em
branco inum.; 4º [193 x 126 mm].
19 - [Não existe.]
20 - Idem / [por] José Augusto [Ferreira] Gomes .− [S.l., 1843] .− 2 fls. de texto inums.; 4º [249 x 193 mm].
21 - [Não existe.]
22 - Idem / [por] Fiel Lopes Rogado .− [S.l., 1843] .− 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [255 x 200 mm].
23 - Idem / [por] Joaquim Monteiro Grillo .− [S.l., 1843] .− 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [250 x 194 mm].
24 - Idem / [por] Simão Antonio da Rocha Mello .− [S.l., 1843] .− 1 fl. em branco inum. + 10 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [220 x 154 mm].
25 - Idem / [por] Antonio Candido de Brito .− Lisboa, 5-01-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 10 fls. de texto
nums. a lápis + 3 fls. em branco inums.; 4º [199 x 129 mm].
26 - [Não existe.]
27 - Idem / [por] Carlos Felippe Freire d’Andrade .− Lisboa, 8-01-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de
texto nums. a lápis + 4 fls. em branco inums.; 4º [250 x 193 mm].
28 - Idem / [por] Manoel do Nascimento Craveiro da Silva .− [S.l., 1843] .− 1 fl. inum. + 8 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [220 x 155 mm].
29 - Idem / [por] Joaquim Ribeiro da Silva Arêz .− [S.l.], Janeiro de 1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de
texto nums. a lápis; 4º [250 x 195 mm].
30 - Idem / [por] João Felix Nunes de Moura .− [S.l.], 12-01-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [207 x 133 mm].
31 - Idem / [por] Fran.co Ant.º da Cruz .− [S.l., 1843] .− 8 p. de texto nums. a tinta; 4º [193 x 126 mm].
32 - Idem / [por] Ernesto Augusto Soares da Silva .− [S.l., 1843] .− 1 fl. de rosto inum. + 7 fls. de texto nums.
a lápis; 4º [205 x 150 mm].
33 - Idem / [por] João Maria Collares Leal .− Lisboa, 14-01-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [254 x 196 mm].
34 - Idem / [por] Joaquim Baptista Ribeiro .− [S.l.], Janeiro de 1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 4º [222 x 177 mm].
35 - [Não existe.]
36 - Idem / [por] Joze Maria Carlos Franco Alves Cardoso .− [S.l., 1843] .− 1 fl. em branco inum. + 10 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [194 x 127 mm].
b) Da organização e caracteres das serpentes venenosas.
1 - Da organização, e caracteres das serpentes venenozas / [por] Jozé Telles da Silva e Mello Figueiredo .−
Lisboa, 29-04-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 10 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [250
x 207 mm].
2 - Idem / [por] Carlos Joze dos Santos e Silva .− Lisboa, 1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 19 p. de texto nums. a
tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [232 x 167 mm].
3 - Idem / [por] Joaquim Antonio Rozado .− Lisboa, 26-04-1843 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto
inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [205 x 126 mm].
4 - Idem / [por] Domingos Dias Pereira .− Lisboa, 1-05-1843 .− 4 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em
branco inums.; 4º [256 x 195 mm].
5 - Idem / [por] João Nunes Godinho .− [S.l., 1843] .− 1 fl. de rosto inum. + 16 p. de texto nums. a tinta + 1
fl. em branco inum.; 4º [249 x 196 mm].
6 - Idem / [por] Joze Maria Guedes Delgado .− Lisboa, 30-04-1843 .− 1 fl. em branco inum. + 8 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [250 x 198 mm].
7 - Idem / [por] João da Costa Menna .− [S.l., 1843] .− 19 p. de texto nums. a tinta, incluindo o rosto; 4º [205
x 130 mm].
8 - Idem / [por] Henrique Leopoldo Lopes Guibara .− Lisboa, 24-04-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [234 x 187 mm].
9 - Idem / [por] Francisco Antonio Namorado .− [S.l., 1843] .− 1 fl. de rosto inum. + 8 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [258 x 199 mm].

10 - Idem / [por] João Maximianno Gonsalves Correia .− [S.l., 1843] .− 1 fl. em branco inum. + 11 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [223 x 156 mm].
11 - Idem / [por] Joaq.m Pedro Glz. Carneiro .− [S.l., 1843] .− 8 fls. de texto nums. a lápis; 4º [222 x 176
mm].
12 - Idem / [por] Luiz Miguel Dias .− [S.l.], 5-05-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto nums. a lápis;
4º [251 x 195 mm].
13 - Idem / [por] Manoel Antonio Antunes .− [S.l.], 29-04-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 7 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [251 x 195 mm].
14 - Idem / [por] Rodrigo Ferreira da Costa .− Lisboa, 1-04-1843 .− 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [250 x
194 mm].
15 - Idem / [por] Francisco Manoel Pay .− Lisboa, 28-04-1843 .− 4 fls. de texto nums. a lápis; 4º [256 x 195
mm].
16 - Idem / [por] Frederico Augusto Cord.º e Castro .− [S.l.], 1843 .− 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 4º [250 x 194 mm].
17 - Idem / [por] Innocencio de Sant’Anna .− Lisboa, 5-05-1843 .− 2 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em
branco inums.; 2º [266 x 209 mm].
18 - Idem / [por] Manoel Henriques da Silveira .− Lisboa, 4-05-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [295 x 205 mm].
19 - Idem / [por] Francisco Borges dos Santos Bicho .− Lisboa, 2-05-1843 .− 6 fls. de texto nums. a lápis; 4º
[193 x 127 mm].
20 - Idem / [por] José Augusto Ferreira Gomes .− [S.l., 1843] .− 5 fls. de texto nums. a lápis; 4º [249 x 193
mm].
21 - [Não existe.]
22 - Idem / [por] Fiel Lopes Rogado .− [S.l., 1843] .− 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis + 2
fls. em branco inums.; 4º [251 x 205 mm].
23 - Idem / [por] Joaq.m Monteiro Grillo .− [S.l.], 1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de texto nums. a lápis;
4º [250 x 195 mm].
24 - Idem / [por] Simão Antonio da Rocha Mello .− [S.l., 1843] .− 1 fl. em branco inum. + 9 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [248 x 198 mm].
25 - Idem / [por] Antonio Candido de Brito .− Lisboa, Abril de 1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 14 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [198 x 145 mm].
26 - [Não existe.]
27 - Idem / [por] Carlos Felippe Freire d’Andrade .− [S.l., 1843] .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto nums.
a lápis; 4º [250 x 192 mm].
28 - Idem / [por] Manoel do Nascimento Craveiro da Silva .− [S.l., 1843] .− 1 fl. em branco inum. + 4 fls. de
texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [256 x 197 mm].
29 - Idem / [por] Joaquim Ribeiro da Silva Arêz .− Lisboa, 30-04-1843 .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto
nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [253 x 202 mm].
30 - Idem / [por] João Felix Nunes de Moura .− [S.l., 1843] .− 1 fl. de rosto inum. + 3 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [220 x 174 mm].
31 - Idem / [por] Francisco Antonio da Cruz .− [S.l.], 5-05-1843 .− 1 fl. em branco inum. + 10 fls. de texto
nums. a lápis; 4º [221 x 174 mm].
32 - Idem / [por] Ernesto Augusto Soares da Silva .− [S.l., 1843] .− 1 fl. de rosto inum. + 4 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum.; 4º [210 x 151 mm].
33 - Idem / [por] Joze Maria Carlos Franco Alves Cardozo .− [S.l., 1843] .− 1 fl. de rosto inum. + 5 fls. de
texto nums. a lápis; 4º [232 x 189 mm].

1841 - ALMEIDA, Manuel de
PEREIRA, Francisco Maria Esteves

(1854-1924)

Vida de Takla Haymanot / [por Manuel de Almeida]; [traduzido por Francisco Maria Esteves Pereira] .− [S.l.,
s.d.]; [traduzido em Tancos, de 21-02-1895 a 11-02-1896] .− 488 p. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto
+ 13 fls. em branco; 4º [215 x 155 mm].

CÓDICE [Tradução original]. Enc. com pastas de papel manchado e lombada de pele com ferros dourados.
Fls. de papel pautado.
Vida do Padre S. Takla Haymanot, da Igreja de São Salvador do Mundo, nascido em
Jerusalém. Acerca desta obra poder-se-á consultar a obra publicada de Francisco Maria
Esteves Pereira, Vida de Takla Haymanot pelo P. Manuel de Almeida da Companhia de
Jesus. Lisboa: Imprensa Lucas, 1899 (cota: ACL Caixa 571/8).

1842 - VIDA DO APA SAMUEL DO MOSTEIRO DO KALAMON
PEREIRA, Francisco Maria Esteves
(1854-1924)
Vida do Apa Samuel do Mosteiro do Kalamon / [S.a]; [tradução de Francisco Maria Esteves Pereira] .− [S.l.,
s.d.]; [tradução datada de Lisboa, 1892] .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título num. a lápis + 10 fls. em
branco inums. + 111 p. de texto nums. a lápis + 17 fls. em branco inums.; 4º [217 x 174 mm].
CÓDICE [Tradução original].Enc. com pastas de papel manchado e lombada de pele com ferros dourados.
Fls. de papel pautado.
No início do texto pode ler-se: “Traduction des fragments coptes em dialecte thébain, déposés
au Musée de Naples, à la Bibliothéque Bodléiénne et à la mission française du Caire, por M. E.
Amélineau”. 1892. Texto escrito parcialmente em francês. Francisco Maria Esteves Pereira foi
o autor da memória intitulada Vida do Abba Samuel do Mosteiro do Kalamon. Versão
ethiopica. Lisboa: Imprensa Nacional, 1894 (cota: ACL 3.62.41), destinada à X Sessão do
Congresso Internacional dos Orientalistas e que inclui texto do presente manuscrito e a cópia
dos textos originais e do trabalho de Esteves Pereira.

1843 - LARANTE, Eugène
Petit code des jeunes ménages ou Sîmples Réflêctions et Conseîls sur l’Etat du Marîage / [por] EugèneLarante .− [S.l.], 1848 .− 1 fl. de título inum. + 1 fl. inum. com um desenho + 1 fl. de rosto com texto no
verso + 3 fls. de texto nums. a tinta e a lápis, em romano, frente e verso + 2 fls. de texto inums. + 561 p.
nums. a tinta; 4º [197 x 133 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com pastas de papel de fantasia e lombada de pele com ferros dourados. No verso
do segundo fl., um desenho a tinta azul com referência ao cinto de castidade. Ex-libris do Marquês de Faria.
Em francês. Autógrafo assinado.

1844 - CURSUS PHILOSOPHIA
Cursus philoso[phia] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto inum. + 188 fls. de texto nums. a lápis; 4º [205 x
150 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em inteira de pele manchada. Ferros a ouro na lombada. Faltam os últimos fls. Na
folha de guarda: “De Fr. Domingos das Chagas”.
No primeiro fl. de texto, a indicação de se tratar do segundo livro. Em latim.

1845 - PHISICA ET METAPHISICA

Phisic[a] et Mataph[isica] / [S. a.] .− [S.l.], 2-11-1763 .− 3 fls. em branco inums. + 163 fls. de texto nums. a
lápis + 1 desenho entre os fls. 66 e 67; 4º [227 x 151 mm].
CÓDICE [Cópia] Enc. em inteira de pele manchada. Lombada com vestígios de ferros dourados em que
figura o título da obra. Faltam os últimos fls. Letra igual ou semelhante à do manuscrito anterior.
No fl. de rosto são referidos os nomes de Fr. Francisco da Conceição, Fr. Manuel da Madre
de Deus e João Duns Escoto. Em latim.

1846 - PINHEIRO, Carlos José

(?-1844)

Memória sobre huma prenhez extra-uterina de mais de vinte anos / [por] Carlos José Pinheiro .− Coimbra,
17-03-1827 .− 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 6 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. inums. com
desenhos; 2º [367 x 230 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel de fantasia.
O autor, “sexto lente da Faculdade de Medicina, com exercício na cadeira d’anatomia,
operações cirurgicas e arte obstetricia na Universidade de Coimbra”, ofereceu esta obra à
Academia Real das Ciências de Lisboa e nela relata as observações que fez ao cadáver de
uma mulher e a um feto: um caso de gravidez extra-uterina que durou mais de 20 anos.
Despacho com assinatura ilegível constante no canto superior direito do fl. de rosto:
“Decediu o Conselho da Academia em sessão de 7 de Junho de 1827, que esta Memoria
ficasse no Archivo, e seu Author fosse nomeado Correspondente”.

1847 - ANÇÃ, José Maria

(1865-1926)

A victima do poeta / [por] José Maria Ançã .− [S.l., s.d.] .− 1 fl. de rosto inum. + meio fl. de jornal inum. +
54 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [270 x 223 mm].
CADERNOS [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel pautado presos com tachas.
Poema composto por nove cantos. O autor era padre, sócio da Sociedade de Geografia de
Lisboa e professor no Seminário de Beja. Em anexo, no início do manuscrito, encontra-se meia
folha de jornal, não datada, em que figura um artigo anunciando que o autor tinha no prelo a
segunda edição do Ultraje e uma colecção de poesias religiosas: Vibrações da crença.

1848 - DIVERSOS RETOQUES AO PROJECTO DA MEDALHA DA ACADEMIA REAL DAS
CIÊNCIAS
Diversos retoques ao projecto da medalha [da Academia Real das Sciencias de Lisboa] / [S.a.] .− [S.l., s.d.] .−
1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [309 x 212 mm].
BIFÓLIO [Original?]. Capilha de papel.
Lista de oito pormenores do projecto da medalha da Academia Real das Ciências de Lisboa.

1849 - MENDES, Álvaro
[Carta de quitação de Henrique III, Rei de França, passada a favor de Álvaro Mendes] .− [Paris], 30-03-1575
.− 1 fl. de texto inum.; in fl. [580 x 360 mm].

FÓLIO [Original]. Capilha de papel. Pergaminho.
Carta de quitação de Henrique III, passada ao português Álvaro Mendes, Chanceler da
Ordem de Sant’Iago. Em francês.

1850 - MENDES, Álvaro
[Carta de quitação de Henrique III, Rei de França, passada a favor de Álvaro Mendes] .− [Paris], 27-01-1578
.− 1 fl. de texto inum.; in fl. [556 x 306 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel. Pergaminho.
Carta de quitação de Henrique III, passada ao português Álvaro Mendes, Chanceler da
Ordem de Sant’Iago. Em francês.

1851 - RELAÇÃO DOS LIVROS LEGADOS À ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA PELO
SEU SÓCIO EFECTIVO, DOUTOR ARTUR PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO
Relação dos livros legados à Academia das Ciências de Lisboa pelo seu socio efectivo, Doutor Arthur Pinto
de Miranda Montenegro, Professor Catedratico da Faculdade de Direito, falecido no dia 24 de Setembro de
1941 / [S.a.] .− [S.l., 1941] .− 21 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [299 x 199 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel azul pautado presos com tachas.
Relação de 693 livros legados à Academia das Ciências de Lisboa, conferida em 24-071944, verificando-se então faltarem doze obras.

1852 - ALMEIDA, Melchior Mendes de

(séc. XVII)

[Carta régia de Luís XIV concedendo ao português Melchior Mendes de Almeida a nacionalidade francesa] /
[por] Louis XIV .− [Paris], Maio de 1686 .− 1 fl. de texto inum.; in fl. [535 x 360 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel. Pergaminho.
Em francês.

1853 - TÉCNICA DE AUTÓPSIAS
Technica d’autopsias / [S.a.] .− [S.l., 1904] .− 1 fl. de rosto + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de texto inum. + 97
fls. de texto nums. a tinta; 2º [335 x 212 mm].
MAÇO [Original?] Fls. de papel pautado presos com tachas.
Trabalho apresentado ao concurso para o prémio “Alvarenga”, anunciado pela Academia das
Ciências de Lisboa no Diário do Governo de 23-02-1903. Contém fotografias de autópsias.

1854 - TÉCNICA DE AUTÓPSIAS

Technica d’autopsias / [S.a.] .- [S.l., 1904] .- 1 fl. de rosto + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de introdução +
101 fls. de texto nums. a tinta; 2º [335 x 121 mm].
CADERNO [Original?]. Fls. de papel pautado presos com tachas.
Outro exemplar do manuscrito anterior.

1855 - RIBEIRO, António
Exame de algumas questões acerca das presas dos navios trazidos aos portos neutros / [por] Dr. António
Ribeiro .- [S.l., s.d.] .- 24 fls. de texto nums. a tinta; 2º [303 x 210 mm].
CADERNOS [Cópia]. Três cadernos cosidos com cordel azul.
Análise de questões relacionadas com o Direito Marítimo: competência do juiz, extensão do
mar territorial, alcance do canhão, etc. Não assinado.

1856 - RIBEIRO, António
Anotações ao Evangelho de S. Marcos / [por] António Ribeiro .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de rosto inum. + 32 fls. de
texto nums. a tinta; 2º [300 x 212 mm].
CADERNO [Cópia?]. Quatro cadernos cosidos com linha.
Obra acerca da vida de S. Marcos, com descrição do evangelho e respectivas anotações.
Não assinado.

1857 - TRADUÇÃO DO PRÓLOGO FEITO POR ABU-MOHHAMMED BEN JOZAI ALCALABI
ÀS VIAGENS ESCRITAS POR IBN-BATUTA
Tradução do prologo feito por Abu-Mohhammed Ben Jozai Alcalabi às viagens escritas por Ibn-Batuta / [por]
Abu-Mohhammed Ben Jozai Alcalabi; [tradução de Fr. José de Santo António Moura?] .- [S.l., s.d.] .- 5 fls.
de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco + 5 fls. de texto inums. inseridos no final; 2º [339 x 210 mm].
CADERNO [Original?]. Fls. cosidos com linha.
Tradução de texto escrito em língua arábica. No final estão inseridos três fls. de texto também
em árabe. Cf. manuscritos nº 549 e550 da Série Azul.

1858 - CARVALHO, Francisco de Paula Marques de
Pequena Memoria sobre a Maneira de andar sobre a superficie das aguas, com tanta segurança como se anda
sobre a da terra / [por] Francisco de Paula Marques de Carvalho C. F. M. C. .- Vila de São Miguel na
Província de S.ta Catharina, 7-04-1851 .- 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco inum.; 2º [265 x 214
mm].
CADERNO [Cópia?]. Fls. cosidos com linha.
Texto de uma aula pública da cadeira de instrução primária. O autor, brasileiro, era
professor, varão sénior do Campo-do-Carneiro de Agra-Maior, ex-soldado, escritor,
tradutor, etc. Autógrafo assinado.

1859 - GUEDES, Joaquim José de Castro
Memoria [de geometria] / [por] Joaquim Jose de Castro Guedes .- [Lisboa], 31-08-1852 .- 2 fls. de texto
inums.; 2º [268 x 212 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
Texto que resultou das “assiduas analyses” do autor, capitão reformado de Fragata da
Armada, e que foi apresentado na Academia Real das das Ciências em 31-08-1852. Trata da
“razão exacta da circunferência [...] não somente para se poderem descrever quantas
circunferencias quizermos, mas para servir este principio para outros muitos calculos [...]”.
Autógrafo assinado.

1860 - RIBEIRO, António
Anotações ao Evangelho de S. Matheus. Tomo I / [por] Dr. António Ribeiro .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de rosto
inum. + 66 fls. de texto nums. a tinta + 3 fls. em branco inums.; 2º [305 x 213 mm].
CADERNOS [Cópia]. Oito cadernos atados com cordel.
No fl. que serve de capa pode ler-se: “He a primeira copia q se tirou dos meus borrões, e foi
posta ás licenças; mas como levava por texto o de João Ferreira d’Almeida, Calvinista, não
se lhe deu licença. Depois retoquei estes meus commentarios, e fiz á parte uma versão nova,
para lhe unir”.

1861 - ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
[Índice bibliográfico de ciências jurídicas] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 28 fls. de texto nums. a tinta + 2 fls. em
branco inums.; 2º [303 x 211 mm].
CADERNOS [Cópia?]. Três cadernos atados com cordel. Letra igual ou semelhante á do manuscrito anterior.
Incompleto pois a numeração começa no fl. 21, parecendo faltar os primeiros 20 fls. Tratase de um índice bibliográfico de obras jurídicas, sobre direito natural e das gentes, direito
público universal, direito civil romano, direito civil visigótico, etc. A partir do fl. 44,
índices relativos a obras poéticas, cartas, memórias, etc., algumas com a indicação de serem
da autoria de António Ribeiro.

1862 - SILVA, José Bonifácio de Andrada e
[Autorização] / [por] José Bonifácio de Andrada e Silva .- Lisboa, 20-03-1816, 25-04-1816 .- 2 fls. de texto
inums. + 1 fl. em branco inum.; 2º [333 x 217 mm].
BIFÓLIOS [Originais]. Fls. soltos.
Autorização concedida por José Bonifácio de Andrada e Silva, Secretário-Geral da
Academia das Ciências de Lisboa, ao Vice-Secretário Francisco de Melo Franco, para este
poder receber de Ricardo Raimundo de Nogueira, o antigo cancioneiro do Real Colégio dos
Nobres. Junto, um recibo de empréstimo referente ao cancioneiro, que seria restituído logo
que a Academia tirasse a cópia que pretendia.

1863 - BIOGRAFIA DO PADRE JOÃO DE LOUREIRO
[Biografia do Padre João de Loureiro] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de texto inum.; 2º [297 x 203 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel em que figura o título.
Biografia do Padre João de Loureiro (1710-1791), missionário na Índia e estudioso de botânica.
Texto escrito com base nas notícias dadas por João de Valadares, contemporâneo de João de
Loureiro. Não assinado.

1864 - NOTÍCIA ACERCA DE UMA MÁQUINA A QUE CHAMAM “CURRONAVIS”
[Notícia acerca de uma máquina a que chamam Curronavis, seguida de duas quadras em português a ela
referentes] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. de texto inums.; 2º [304 x 205 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel em que figura o título dactilografado.
Em latim. Não assinado.

1865 - BAILLON, Joham de
[Documento em francês, datado de 27 de Junho de 1557, referente a um certo Joham de Baillon, conselheiro]
/ [por Orgnet] .- [S.l.], 1557 .- 1 fl. de texto inum.; 2º [299 x 180 mm].
FÓLIO [Original] Capilha de papel em que figura o título dactilografado. Pergaminho.
Recibo. Confessa ter recebido da mão do Conselheiro Johan de Baillon, “trésorier de son
espargne” a soma de 227 libras e 10 soldos torneses.

1866 - PINHEIRO, Carlos José

(?-1844)

Memoria sobre huma hernia gordurosa da Linha branca, com deslocação de parte da grande fouce do
peritonèo / [por] Carlos José Pinheiro .- Coimbra, 15-12-1827 .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum.
+ 7 p. de texto nums. a tinta + 2 fls. com desenhos inums. + 1 fl. em branco inum.; 2º [369 x 230 mm].
BROCHURA [Cópia]. Capa de papel amarelo. Letra aplicada. Oferta do autor à Academia das Ciências de
Lisboa.
O autor, lente de anatomia, operações cirúrgicas e arte obstetrícia na Universidade de
Coimbra, ofereceu esta obra à Academia das Ciências de Lisboa, na qual ele relata as
observações feitas a uma hérnia encontrada durante a dissecção de um cadáver. No canto
superior direito do fl. de rosto, um despacho mandando agradecer esta memória ao autor.
1867 - PINHEIRO, Carlos José

(?-1844)

Memoria sobre varios objectos de Anatomia Pathologica / [por] Carlos José Pinheiro .- Coimbra, Março de
1828 .- 1 fl. em branco inum. + 20 p. de texto nums. a tinta + 3 estampas nums. a tinta + 1 fl. em branco
inum.; 2º [375 x 232 mm].

BROCHURA [Cópia]. Capa de papel amarelo. Letra aplicada. Oferta do autor à Academia das Ciências de
Lisboa.
Análise de alguns aspectos das autópsias. No canto superior direito do fl. de rosto, um
despacho mandando agradecer esta memória ao autor.

1868 - PINHEIRO, Carlos José

(?-1844)

Ensaios sobre hum novo modo de ligar a arteria na aneurisma segundo Astley Cooper / [por] Carlos José
Pinheiro .- Coimbra, [1831] .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto nums. a lápis + 1
fl. em branco inum.; 2º [373 x 241 mm].
CADERNO [Cópia]. Capa de papel. Letra aplicada do séc. XIX.
Relata oito observações feitas a pessoas que sofriam de aneurisma, com descrição dos
sintomas e tratamentos. Assinado. Se acordo com Inocêncio (II, p. 34), este trabalho foi
impresso no tomo II da Gazeta Medica do Porto.

1869 - SANTOS, Honorato Artur Pires da Silva
O Antigo Mosteiro das Freiras na Cidade de Santa Maria - Faro / [por] Honorato Santos .- Lisboa, 1943 .- 1
fl. inum. com dedicatória + 1 fl. de guarda + 16 fl. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco num. a tinta + 1 fl.
em branco inum. + 1 postal com respectiva folha de guarda entre os fls. 2 e 3; 4º [212 x 161 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel de fantasia. Fls. de papel pautado. Rosto decorado com cercadura
colorida. Texto decorado com desenhos de flores. Contém um postal com fotografia do mosteiro. Oferta do
autor à biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa.
Autógrafo assinado.

1870 - SÁ, Manuel José Maria da Costa e

(1791-1843)

Exposição sobre os serviços da ordem literária / [por] Manuel José Maria da Costa e Sá .- [S.l., s.d.] .- 6 fls.
de texto nums. a lápis; 2º [247 x 275 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Vestígios da fita de seda com a qual estavam cosidos os fls. Oferecido
pelo autor à Academia Real das Ciências de Lisboa.

1871 - LITÍGIO JUDICIAL COMERCIAL ENTRE JEAN DULAC E LOUIS ANTOINE
D’OLIVEIRA
[Litígio comercial entre Jean Dulac e Louis Antoine d’Oliveira] .- [Paris], 16-06-1766 .- 12 fls. de texto
nums. a lápis; 2º [327 x 214 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Litígio por mercadorias fornecidas por J. Dulac, cujo pagamento não tinha sido satisfeito.
Em francês. Cf. manuscritos n.º 1826 e 1873 da Série Azul.

1872 - HERNAN, Francisco António

(1758-1837)

[Carta de assuntos comerciais respeitantes às colónias portuguesas] / [por] Hernan .- Lisboa, 18-12-1807 .- 1
carta com 4 fls. de texto nums. a lápis; 2º [306 x 215 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Danificado na margem inferior.
Relatório de Francisco António Hernan, ministro das Finanças do governo de Junot, acerca
das mercadorias existentes nos armazéns da Casa da Índia e do Porto Franco de Lisboa.
Provavelmente dirigido ao próprio Junot. Em francês.
1872A - VASCONCELOS, José Maria de Sousa Botelho Mourão e (1758-1825); SOUSA, Madame de
[Cartas] / [por] Souza; A. de Souza .- [S.l., s.d.] .- 2 cartas envolvidas por duas pequenas capilhas; 2º [306 x
215 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Duas cartas, uma do Morgado de Mateus, e outra de sua esposa, Adelaide Maria Fileul de la
Bellarderie, conhecida pelo nome de Madame de Sousa. Em francês.

1873 - LITÍGIO JUDICIAL COMERCIAL ENTRE JEAN DULAC E LOUIS ANTOINE
D’OLIVEIRA
[Litígio comercial entre Jean Dulac e Louis Antoine d’Oliveira] .- [Paris], 9-04-1766 .- 4 fls. de texto
inums.; 2º [261 x 196 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. de pergaminho.
Trata do mesmo assunto que o manuscrito n.º 1826 e 1871 da Série Azul. Em francês.

1874 - DÉCADENCE DES COLONIES PORTUGAISES
Decadence des colonies portugaises / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 33 fls. de texto nums. a lápis; 2º [225 x 176 mm].
MAÇO [Original?]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Contém textos em várias línguas.

1875 - LOPES, João Batista da Silva

(1781-1850)

[In memorian de Joaquim de S.to Agostinho de Brito França Galvão] / [por] João Batista da Silva Lopes .Lisboa, 10-12-1845 .- 10 p. de texto nums. a tinta + 3 fls. em branco inums.; 2º [275 x 216 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Trabalho apresentado na Academia Real das Ciências. Assinado e datado pelo autor.

1876 - LEITE, Maximiano António da Silva

Resultado e detalhe da observação do eclipse parcial do Sol, visto nesta cidade do Rio de Janeiro em 16 de
Junho de 1825 / [por] Maximiano António da Silva Leite .- Rio de Janeiro, 1826-1827 .- 10 fls. de texto
nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [265 x 220 mm].
CARTAS [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos, de diversas dimensões.
Contém duas cartas dirigidas a José Maria Dantas Pereira, em que refere os trabalhos que
enviou à Academia Real das Ciências de Lisboa. Autógrafas e assinadas.

1877 - SANTOS, António Ribeiro dos

(1745-1818)

Relatório do Desembargador Conselheiro Antonio Ribeiro dos Santos na causa da Revista especialissima da
Sentença do Almirantado, sobre a preza da Fragata Ingleza Lady Schaw Stuart pelos Corsarios Hespanhoes
Saguzar e Guerreiro / [por] António Ribeiro dos Santos .- [S.l., séc. XIX] .- 45 fls. de texto nums. a tinta + 1
fl. em branco inum.; 2º [308 x 211 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel. Fls. cosidos com cordel.
Recurso da sentença da Auditoria Geral da Marinha que havia sido proferida em 15-04-1801,
relativa ao apresamento de uma fragata inglesa ocorrido em 11-02-1801.

1878 - LOPES, João Batista da Silva

(1781-1850)

Memória sobre a Coxonilha / [por] João Batista da Silva Lopes .- Lisboa, 28-03-1837 .- 9 fls. de texto nums.
a lápis + 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de texto inum. e solto; 2º [302 x 228].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Contém um fl. solto que não pertence ao caderno.
Trabalho acerca da cochonilha, conhecida em Espanha por “grana”. Assinado.

1879 - PREMIÈRES NAVIGATIONS DES DIEPPOIS
Premiéres navigations des Dieppois / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 17 fls. de texto + 1 fragmento de papel manuscrito
entre os fls. 11 e 12; 4º [ 232 x 178 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Caderno não cosido.
Em francês.

1880 - AD TEXTUM IN CAP 1.º DE CLERICO VENATORE
[Ad textum in cap. 1.º de clerico venatore] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 79 fls. de texto nums. a lápis; 2º [312 x 212
mm].
MAÇO [Original?]. Maço de cadernos que apresentam vestígios de já terem estado encadernados.
Incompleto. Danificado e com manchas de humidade. Oferta do Dr. Xavier da Costa.
Manuscrito em latim acerca de Teologia.

1881 - COSTA, Emídio Pereira da

Poesias / [por] Emídio Pereira da Costa .- [S.l.], 1932 .- 89 p. de texto nums. a tinta, estando a última p. em
branco e colada à capa; 8º [163 x 212 mm].
BROCHURA [Original]. Pequeno caderno com fls. de papel pautado.
Conjunto de poesias acerca de vários temas: as cantigas, a Mulher, as cidades portuguesas,
algumas personalidades da história de Portugal, etc. Autógrafo, assinado na capa e na primeira
página.

1882 - VASCONCELOS, José Joaquim Soares de Barros e

(1721-1793)

Cartas originais de José Joaquim Soares de Barros / [por] José Joaquim Soares de Barros .- Porto de Moz,
1765-1776 .- 29 documentos nums. a lápis; 4º [228 x 150 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos dentro de um sobrescrito. Oferecido em 1934 pelo Marquês de Faria,
descendente do autor.
Conforme nota existente no sobrescrito, estas cartas foram publicadas nos números 5289 a
5301 do Conimbricense, em 1898. Autógrafas. Excepto quatro, são todas assinadas e datadas.

1883 - RACZYNSKI, Atanásio

(1788-1874)

Cartas do Conde Raczynski para Ferdinand Denis / [por] Conde Raczynski .- Lisboa, 1844-1847 .- 25
documentos nums. a lápis; 4º [248 x 222 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Assinadas. Em francês.

1884 - REFLEXÕES SOBRE A CONDUTA DO PRÍNCIPE REGENTE DE PORTUGAL
Reflexoens sobre a conduta do Principe Regente de Portugal / [S.a.]; [tradução de] F.E.P.H.R.D.S. .- [S.l.,
s.d.] .- 6 fls. de texto nums. a lápis; 2º [300 x 210 mm].
CADERNO [Tradução original]. Capilha de papel. Fls. soltos com vestígios de já terem estado cosidos.
A obra original foi publicada em Londres, em Outubro de 1807, na oficina de T. Harpes. Esta
tradução foi publicada com o título Reflexões sobre a conducta do Principe Regente de
Portugal. Revistas e corrigidas por Francisco Soares Franco. Coimbra: Na Real Imprensa da
Universidade, 1808 (cota: ACL 11.44.29/14).

1885 - CARLOS, D., Rei de Portugal
[Carta de D. Carlos, Rei de Portugal, para o Cardeal Ricci Paracciani, agradecendo as Boas Festas pelo Natal
de 1891] / [por] Elrei .- Palacio de Belem, 8-01-1891 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 2º [387
x 237 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Formulário preenchido com o nome do destinatário e a data. Endereço
e selo de obreia no verso. Oferta do Marquês de Faria.

Esta carta não é mais que um formulário datado e assinado agradecendo a carta de felicitações
de Natal enviada pelo Cardeal.

1886 - MARIA AMÉLIA, D., Rainha de Portugal
[Carta de D. Maria Amélia d’Orléans, Rainha de Portugal, para o Cardeal Ricci Paracciani, agradecendo as
Boas Festas pelo Natal de 1891] / [por] Rainha .- Palácio de Belem, 8-01-1891 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl.
em branco inum.; 2º [388 x 239 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Selo de obreia no verso, bem como o endereço. Formulário
preenchido com o nome do destinatário e a data. Oferta do Marquês de Faria.
Esta carta é também um formulário datado e assinado agradecendo as felicitações enviadas
pelo Cardeal.

1887 - CONTRATO DE CASAMENTO DO INFANTE D. DUARTE, FILHO DE D. JOÃO I, COM A
INFANTA D. LEONOR DE ARAGÃO, FILHA DE D. FERNANDO I DE ARAGÃO
[Contrato de casamento do infante D. Duarte, filho de D. João I, com a infanta D. Leonor d’Aragão, filha de
D. Fernando I d’Aragão] .− [S.l., 14--; cópia datada de Lisboa, em 9-05-1846] .- 23 fls. de texto nums. a
lápis; 4º [226 x 183 mm].
CADERNO [Cópia]. Capa de papel em que figura o título acima indicado.
“Está conforme ao original que se guarda na Gaveta 17 Maço 8 N.º 4, e esta Copia se fez
em virtude de Ordens Regias. Real Archivo 9 de Maio de 1846. Jose Manoel Severo
Aureliano Basto.”

1887A - SANTOS, Honorato Artur Pires da Silva
Sobre a pesca no Algarve (Notas simples) / [por] Honorato Santos .- Lisboa, 1945 .- 1 fl. em branco inum. +
23 fls. de texto incluindo 4 postais ilustrados que, tal como o rosto, são precedidos de folhas de protecção; 4º
[220 x 162 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel de fantasia. Fl. de rosto decorado com cercadura colorida. Fls. de
papel pautado. Contém quatro postais alusivos à pesca no Algarve. Oferta do autor para a biblioteca da
Academia das Ciências, em 24-03-1945.
Autógrafo assinado.

1888 - ACERCA DA ILHA DE TIMOR E SOLOR
Acerca da ilha de Timor e Solor / [S.a.] .- [S.l., 18--] .- 1 fl. de título servindo de capa + 1 fl. em branco
inum. + 10 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 20 + 1 fl. em branco inum.; 4º [213 x 156 mm].
CADERNO [Cópia?]. Capilha de papel. Fls. cosidos à maneira dos processos judiciais.
Descreve a ilha de Timor, a sua localização, produções, clima, vegetação e influência
portuguesa. Termina com a seguinte frase: “Nestas circunstãncias bem se vê, que estas Ilhas
por falta de meios para a conservação estão no ponto de perecerem para a Corôa de
Portugal, e com ellas a Religião Catholica q professão, e isto quando poderião ser dos mais

uteis estabelecimentos da Nação”. No fl. que serve de capa figura um despacho, dado em
Lisboa a 30-09-1837, mandando guardar este manuscrito no arquivo.

1889 - LOUREIRO, Padre João de

(1710-1791)

Commentarius de Rebus Anamiticis / [por] Johannis de Loureiro .- [S.l., 17--] .- 1 fl. em branco inum. + 6
fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums. + 1 fragmento de papel com anotação + 8 fls. de texto
impresso nums. a lápis + 103 p. de texto nums. a tinta (faltando as p. 39 a 48) + 101 p. de texto nums. a tinta
(faltando as p. 9 e 10) + 1 fl. em branco inum. + 31 p. de texto nums. a tinta (faltando as p. 29 e 30) + 95 p.
de texto nums. a tinta e a lápis (faltando as p. 5 e 6) + 5 fls. em branco inums.; 4º [228 x 164 mm].
MAÇO [Original?]. Capilha de papel. Fls. na sua maioria soltos, outros com vestígios de já terem estado
cosidos ou encadernados. Conserva ainda umas pastas de brochura em papel de fantasia. Incompleto.
Trabalho que não chegou a ser incluído na Colecção das Notícias das Nações Ultramarinas.
Em latim. Na capa, por cima do título, além de um despacho de 20-11-1824, assinado por
Dantas, e de um outro de 6-04-1837, do Vice-Presidente Trigoso, encontra-se, embora riscada,
a indicação “Johannis de Loureiro”. Cf. manuscrito n.º 1863 da Série Azul.

1890 - CARTA A D. JOÃO IV ACERCA DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA
[Carta a D. João 4º acerca da desvalorização da moeda] / [S.a.] .- [S.l., 16--; cópia não datada] .- 4 fls. de
texto nums. a lápis; 4º [226 x 153 mm].
BROCHURA [Cópia]. Capa de papel em que figura o título acima referido em letra posterior.
Acerca da “alteração que os Princepes fazem em seos Reynos nas moedas”. Não assinado.

1891 - CRISTALOGÉNESE
Crystallogénese / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 100 p. de texto nums. a tinta; 4º [250 x 195 mm].
MAÇO [Cópia?]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Trabalho acerca da produção das formas cristalinas na natureza.

1892 - BRAGA, Joaquim Teófilo Fernandes

(1843-1924)

Garrett e o romantismo / [por] Theophilo Braga .- [S.l., s.d.] .- 324 linguados de texto nums. a lápis; 2º [292
x 122 mm].
MAÇO [Original]. Linguados soltos em cujos centros figura uma outra numeração, algo desordenada, a lápis
vermelho.
Autógrafo. Assinado no fl. 44v.

1893 - BRAGA, Joaquim Teófilo Fernandes

(1843-1924)

Garrett e os dramas romanticos / [por] Theophilo Braga .- [S.l.], 1905 .- 504 linguados de texto nums. a
lápis, incluindo o rosto; 2º [290 x 120 mm].

MAÇO [Original]. Linguados soltos de diversas dimensões.
Autógrafo assinado.

1894 - O CONFLITO COM O NOVAIS DOS ÓCULOS
O conflito com o Novais dos óculos / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 365 linguados de texto nums. a lápis; 2º [269 x
104 mm].
MAÇO [Original]. Linguados soltos, de papel pautado, faltando metade do primeiro. Numeração antiga a
tinta a par de numeração recente a lápis. Incompleto.
Trabalho acerca de literatura portuguesa, mais precisamente sobre a obra literária de Camilo
Castelo Branco.

1895 - APONTAMENTOS ACERCA DA ABDICAÇÃO DE D. PEDRO IV EM SUA FILHA
Apontamentos acerca da abdicação de D. Pedro IV em sua filha a Princesa D. Maria da Gloria / [S.a.] .- [S.l.,
s.d.] .- 17 linguados de texto nums. a lápis; 2º [327 x 114 mm].
MAÇO [Original]. Linguados soltos de papel pautado.
Contém opiniões jurídicas sobre a sucessão da Coroa portuguesa. Dada a semelhança da
letra com a do manuscrito n.º 1898, estes apontamentos parecem ser da autoria do Dr.
Guilherme José António Dias Pegado (1803-1885). Autógrafo não assinado.

1896 - COMPANHIA REAL DOS CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES
1 - Contrato entre a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes e a Empresa Duparchy Bartissol,
para a construção de um accésso à Estação Central, pelas calçadas do Duque e do Carmo .− Lisboa, 2202-1889 .- 2 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 3; 2º [309 x 209 mm].
2 - [Escritura pública de ractificação do contrato para construção da linha férrea de Torres Vedras à Figueira
da Foz e Alfarelos] .− Lisboa, 9-09-1886 .- 4 fls. de texto nums. a tinta, frente e verso, de 1 a 8; 2º [309 x
209 mm].
MAÇO [Cópias]. Capilha de papel. Fls. soltos.

1897 - CONSULTA AOS ADVOGADOS PORTUGUESES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO
BANCO DE PORTUGAL EM PAGAR AS NOTAS DE MARANG
Consulta aos advogados portugueses sobre a responsabilidade do Banco de Portugal em pagar as notas de
Marang / [S.a.] .- [S.l., séc. XX] .- 1 fl. em branco inum. + 10 fls. de texto nums. a tinta; 2º [257 x 197 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Fólios soltos. Texto dactilografado, com correcções manuscritas.
Documento acerca do problema das notas falsas de Marang. Alusão ao caso de Alves dos
Reis.

1898 - PEGADO, Guilherme José António Dias

(1803-1885)

Revolta dos Marechaes. Duques da Terceira e de Saldanha / [por] Dr. Guilherme J. A. D. Pegado .- Castello
Branco, 1-08-1837 .- 11 linguados de texto nums. a lápis; 2º [327 x 114 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Linguados soltos de vários tipos de papel.
Autógrafo assinado.

1899 - CARTA CRÍTICA AO PADRE TEODORO DE ALMEIDA POR OCASIÃO DE UMA
ORAÇÃO RECITADA NA ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA
Carta Critica ao Padre Theodoro de Almeida por Occazião de huma Oração recitada na Academia das
Sciencias de Lisboa / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 34 p. de texto nums. a lápis + 1 fl. em branco num. a lápis; 8º
[208 x 150 mm].
CADERNOS [Cópia]. Capilha de papel. Dois cadernos de fls., sem capa, com vestígios de já terem estado
cosidos e encadernados.
Crítica ao Padre Teodoro de Almeida e à oração de sapiência que recitou em 4-07-1780, na
sessão de abertura da Academia das Ciências de Lisboa. Inocêncio (III, p. 57) atribui esta
carta crítica, e outras, a Francisco de Sales, professor régio de retórica e poética em Lisboa.
Na p. 108 da obra Para a História da Academia das Sciências de Lisboa (Coimbra:
Imprensa da Universidade, 1927), Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda transcreve uma
outra versão da mesma carta, datada de Ribeira Nova, 6-07-1780. Cf. manuscrito n.º 782 da
Série Azul.

1899A - APONTAMENTOS DE HISTÓRIA ALEMÃ E FRANCESA
[Apontamentos de historia alemã e francesa, reinados de Guilherme III Rei de Inglaterra, e Luis XIV Rei de
França] / [S. a.] .- Lisabon, 1850-1851 .- 39 fls. de texto nums. a lápis; 4º [213 x 152 mm].
CADERNOS [Original?]. Capilha de papel em que figura o título dactilografado, contendo cinco pequenos
cadernos cosidos com linha.
Em alemão. Ao alto do primeiro fl. de cada caderno existe o que parece ser uma assinatura
ilegível.

1900 - SERRA, José Maria de Andrade
Poezias / [por] José Maria de Andrade Serra .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de rosto + 38 fls. de texto nums. a tinta; 8º
[212 x 153 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. cosidos.
Conjunto de 75 sonetos. Autógrafo assinado.
1901 - PORTUGAL, Bento de Moura

(1702-1766)

Novos Inventos / [por] Bento de Moura Portugal .- [S.l., 17--] .- 1 fl. de texto inum. + 52 p. de texto nums. a
lápis; 8º [198 x 142 mm].

BROCHURA [Original]. Encapado na primeira folha do primeiro caderno, faltando a pasta inferior. Fls.
cosidos.
Compilação das anotações que Bento de Moura Portugal (além de outros autores) escrevera nas
margens de um livro intitulado Nouvelles decouvertes sur la guerre, e que constituem os três
projectos incluídos neste trabalho. Parcialmente autógrafo.

1902 - COSTA, José Daniel Rodrigues da

(1757-1832)

O Homem Peixe ou as Bottas de Cortiça / [por] Joze Daniel Roiz da Costa .- [S.l.], 2-12-1811 .- 15 p. de
texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 8º [197 x 133 mm].
BROCHURA [Original?]. Pastas de papel de fantasia. Texto com rasuras e correcções.
Conjunto de 28 estrofes de 10 versos cada. Contém uma adivinha no final.

1902A - SANTOS, Honorato Artur Pires da Silva
Nossa Senhora do O em Faro / [por] Honorato Santos .- Lisboa, 31-01-1942 .- 12 fls. de texto nums. a tinta;
8º [222 x 160 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel de fantasia. Fls. de papel pautado. Os dois primeiros fls. estão
decorados com cercaduras coloridas e o texto com flores vermelhas no início e no final. Oferta do autor.
Autógrafo assinado.

1903 - OLIVEIRA, Vicente Carlos de

(séc. XVIII)

Cingeme ó Muza a fronte infraquesida / [por] Vicente Carlos d’Oliveira .- [S.l., 17--] .- 1 fl. de dedicatória +
9 p. de texto nums. a lápis; 8º [212 x 150 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel.
Canção composta por 22 estrofes de 6 versos, oferecida “Ao Illustrissimo e Reverendissimo
Senhor D. Fr. Manoel do Cenaculo Villas Boas Bispo de Beja do Conselho de S. Mag.de
Fidelissima”. Autógrafo assinado.

1904 - VILHENA, Júlio Marques de

(1845-1928)

[Vários contributos bibliográficos que serviram ao Sr. Dr. Júlio de Vilhena para a publicação do seu livro
intitulado “Cartas inéditas de D. Estefânia, Rainha de Portugal”] / [por Júlio Marques de Vilhena et al.] .[Lisboa,..., s.d.] .- 95 linguados de texto nums. a lápis + 198 linguados de texto nums. a lápis; 2º [313 x 110
mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel onde figura um rótulo com o título dactilografado. Linguados soltos,
alguns deles rasgados.
Apontamentos de Júlio de Vilhena e de outras pessoas, na sua maioria não datados nem
assinados, que serviram à obra publicada pela Academia das Ciências de Lisboa, Cartas
inéditas da Rainha D. Estefânia, prefaciadas e comentadas por Júlio de Vilhena. Coimbra:

Imprensa da Universidade, 1922 (cota: ACL 12.93.14). A Biblioteca da Academia possui
também o texto dactilografado das cartas, com o mesmo título (cota: ACL Reservado 64.2).

1905 - VITANVAL, Prince Laforge de
Un portait inédit de la Reine Dona Pia de Portugal / [por] Prince Laforge de Vitanval .- [França, s.d.] .- 1
reprodução fotográfica + 5 fls. de texto nums. a tinta; 4º [230 x 177 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. cosidos com linha.
Contém a fotografia de um medalhão (busto) da Rainha D. Maria Pia de Portugal, da
autoria do escultor Joseph Felon e executado em 1851. Esta fotografia foi oferecida à
Academia das Ciências de Lisboa, acompanhada da descrição do medalhão e de notas
biográficas do dito escultor. O medalhão foi enviado ao Rei D. Carlos que agradeceu por
intermédio do Conde de Arnoso, em 21-06-1898. Autógrafo não assinado.

1905A - VILHENA, Júlio Marques de

(1845-1928)

Noticias de Lisboa / [por Júlio Marques de Vilhena] .- [S.l.], 14-09-1907 .- 2 fls. de texto nums. A e B; 8º
[203 x 109 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Duas notas acerca de questões da política portuguesa. Autógrafas não assinadas.

1906 - APONTAMENTOS SOBRE A LÍNGUA PORTUGUESA
Apontamentos sobre a língua portuguesa / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 73 linguados de texto nums. a lápis; 2º [320
x 110 mm].
MAÇO [Original]. Linguados soltos, de diversas dimensões e tidos de papel, alguns incompletos.

1907 - GUEDES, Joaquim José de Castro
Novas descobertas sobre resoluções de problemas geometricos, tidos há mais de tres seculos por impossiveis /
[por] Joaquim José de Castro Guedes .- Lisboa, 1852 .- 1 fl. de rosto + 3 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl.
em branco inum.; 2º [338 x 214 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. cosidos.
Trabalho apresentado à Academia das Ciências de Lisboa em 29-09-1854. Autógrafo
assinado.

1908 - DISCURSO POLÍTICO SOBRE AS VANTAGENS QUE O REINO DE PORTUGAL PODE
ALCANÇAR DA SUA DESGRAÇA
Discurso Politico sobre as ventagens, que o Reyno de Portugal pode alcançar da sua desgraça / [S.a.];
[tradução de Rocha?] .- [S.l., 1756]; [nota do tradutor datada de] Rio de Janr.º, 25-05-1757 .- 46 p. de texto
nums. a lápis; 2º [292 x 202 mm].

CÓDICE [Tradução original]. Enc. em inteira de pergaminho. De acordo com a nota existente no interior da
pasta superior, foi “Offerecido pelo S.r J.e Ant.º Ferr.ª, negociante de papel no largo de S. Dom.os. Em 23 de
Junho de 1891”.
Tradução do francês para o português, figurando o título francês no interior da pasta superior.
No fl. 46, em letra diferente, vêm transcritos alguns trechos de Os Lusíadas, com uma alusão a
Félix Lopo da Vega Carpio e uma assinatura: “Rangel”.

1909 - SOUSA, Alfredo de
[Carta] / [por Alfonso?] .- Paris, 23-03-1874 .- 1 sobrescrito + 2 fls. de texto inums.; 8º [202 x 126 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Carta e respectivo sobrescrito selado e endereçado.
Carta relativa a assuntos comerciais dirigida a Alfredo de Sousa, residente no Porto.
Autógrafa assinada. Em francês.

1910 - DUPONT, Conde
1 - [Carta dirigida a Monsieur Le Grand] / [por] Conde Dupont .- Paris, 29-05-1811 .- 2 fls. de texto inums.;
4º [228 x 191 mm].
2 - [Carta dirigida ao Conde Barbé Marbois] / [por] Conde Dupont .- Paris, 21-10-1815 .- 1 fl. de texto
inum. + 1 fl. em branco inum.; 4º [230 x 189 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de papel timbrado.
Duas cartas em francês, autógrafas assinadas, solicitando emprego para dois protegidos do
Conde Dupont.

1911 - CARLOS MARIA ISIDRO, D., Infante de Espanha
[Uma carta de D. Carlos d’Espanha ao Comandante da Artilharia Britânica sobre assuntos militares] / [por] C.
[de] Espa[g]ne .- Madrid, 14-09-1830 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; 8º [200 x 145 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel onde figura o título dactilografado.
Carta (requisição) em inglês acerca de assuntos militares. Autógrafa assinada.

1912 - BENSAÚDE, Joaquim

(1859-1952)

A Cruzada do Infante D. Henrique / [por] Joaquim Bensaude .- Lisboa, Junho de 1942 .- 32 fls. de texto
nums.; 2º [268 x 212 mm].
MAÇO [Cópia]. Capilha de papel. Texto dactilografado com pequenas correcções manuscritas. Fls.
agrafados.
Obra acerca dos descobrimentos marítimos portugueses, publicada com o mesmo título no
Boletim da Academia das Ciências de Lisboa. Lisboa: Academia das Ciências, 1929-1982.
Nova série, vol. 14, Janeiro-Jullho de 1942, p. 160-199 (cotas: ACL 12.87; ACL 12.89.7.24
(separata); ACL Col. Div. 362/17 (edição de 1943); ACL Col. Div. 362/208 (edição de 1960).

1913 - LEAL, José da Silva Mendes

(1820-?)

[Carta de José da Silva Mendes Leal (o Dumas Filho de Portugal) ao seu editor António Maria Pereira] / [por]
Mendes .- [S.l.], 22-05-1865 .- 1 fl. de texto inum.; 8º [207 x 133 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel com o título escrito em letra posterior.
Carta autógrafa e assinada.

1914 - MEMÓRIA DE VÁRIOS ATAQUES DA GOTA ANÓMALA COM ALGUMAS
OBSERVAÇÕES SOBRE O GALICO
Memoria de varios ataques da Gota Anomala com algumas observaçoens sobre o Galico / [S.a.] .- [S.l., s.d.]
.- 5 fls. de texto nums. a lápis; 2º [322 x 202 mm].
MAÇO [Original?]. Capilha de papel. Fls. soltos.
Relato sobre as observações de casos de gota: seus sintomas, propagação da doença e
modos de a combater. No primeiro fl. encontra-se um despacho não datado mas assinado
“Andrada” (José Bonifácio de Andrada e Silva).

1915 - PIRES, Manuel José
[Recibo passado por José Freire de Carvalho, Administrador Geral da Imprensa Nacional, ao Il.mo Sr. Manuel
José Pires, Guarda Mor da Academia das Ciências, sobre assuntos de serviço de Secretaria] / [por] José
Liberato Freire de Carvalho .- Lisboa, 3-08-1837 .- 1 fl. de texto inum.; 2º [302 x 205 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha de papel em que figura o título dactilografado. Selado com o selo branco da
Imprensa Nacional.
Autógrafo assinado.

1916 - CAMPOS, N. de
[Carta dirigida ao Sr. Julien] / [por] De Campos .- [França], 1838 .- 1 fl. de texto inum.; 8º [209 x 141 mm].
FÓLIO [Original]. Capilha moderna de papel em que é referida uma segunda carta, do Conde Dupont, que,
no entanto, não foi encontrada. Contém uma segunda capilha, mais antiga, em que apenas é feita referência a
N. de Campos. Fl. solto, selado. Selo com uma figura, talvez a da Mariana.
O autor foi Ministro das Finanças em 1837 e embaixador em Paris, de acordo com a nota
que figura na segunda capilha. Autógrafo assinado. Em francês.

1917 - MÁXIMAS DA SABEDORIA
Maximas da Sabedoria / [por] J. B. x x x .- Lisboa, 1777 .- 1 fl. de rosto + 2 fls. de texto inums. + 1 fl. em
branco; 4º [209 x 148 mm].

CADERNO [Original?]. Capilha de papel. Fls. com vestígios de já terem estado cosidos. Letra semelhante ou
igual à do manuscrito seguinte.
No final encontra-se um despacho do Bispo P.: “Imprima-se e volte a conferir: Meza 13 de
Janr.º de 1777”. Autógrafo? Trabalho não assinado mas o autor poderá ser João Baptista de
Castro.

1918 - MÁXIMAS CRISTÃS
Maximas Christans: Obra util a toda a qualidade de pessoas / [S.a.]; [tradução de] J. B. da C. .- Lisboa, 1777
.- 1 fl. de título inum. + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 16 p. de texto nums. a tinta + 3 fls. em
branco inums.; 4º [209 x 149 mm].
CADERNO [Tradução original]. Capilha de papel. Letra semelhante ou igual à do manuscrito anterior.
Conjunto de máximas cristãs acerca da aflição, da alma, do amor de Deus, do baptismo, etc.
No final encontra-se um despacho de um Bispo: “Havida maior explicação, e clareza volte
para se lhe deferir: Meza 25 de Agosto de 1777”. Autógrafo? Não assinado mas o autor
poderá ser João Baptista de Castro.

1919 - ARANDA, Conde de

(1718-1799)

[Carta dirigida a Mr. Anisson-Dupéron] / [por] Conde de Aranda .- Paris, 21-02-1785 .- 1 fl. de texto inum.
+ 1 fl. em branco inum.; 4º [200 x 154 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel.
O autor assegura ao impressor Alexandre-Jacques Anisson-Dupéron (1748-1794), director
da Imprimerie Royale, decapitado sob o Terror, que apresentará ao Infante D. Gabriel de
Espanha a prova e descrição de uma nova prensa. Em francês. Assinado.

1920 - SANTOS, Honorato Artur Pires da Silva
O Centenário de João de Deus em Faro e em Coimbra / [por] Honorato Santos .- Coimbra, 8-03-1930 .- 1 fl.
com dedicatória inum. + 1 fl. de rosto inum. + 1 fl. em branco inum. + 60 fls. de texto nums. a tinta; 4º [217 x
166 mm].
BROCHURA [Original]. Capa em papel de fantasia. Os dois primeiros fls. estão decorados com cercaduras
coloridas. Fls. de papel pautado. Ilustrado com um retrato (recorte de jornal) e dois postais que contêm a
imagem do busto de João de Deus, em Faro. Oferta do autor à biblioteca da Academia das Ciências em 1811-1944.
Autógrafo assinado.

1921 - SANTOS, Honorato Artur Pires da Silva
O Santo Antonio de Portugal / [por] Honorato A. P. da S. Santos .- Lisboa, 1944 .- 1 fl. de rosto + 44 fls. de
texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [222 x 163 mm].

BROCHURA [Original]. Capa de papel de fantasia. Fls. de papel pautado, com cercaduras muito coloridas no
dois primeiros fls. Ilustrado com uma gravura de Santo António e quatro postais com imagens de Coimbra e
de Faro. Oferta do autor à Academia das Ciências.
Autógrafo assinado.

1922 - SANTOS, Honorato Artur Pires da Silva
O Escudo da Cidade de Faro / [por] Honorato Santos .- [S.l., 1941] .- 8 fls. de texto nums. a tinta; 4º [219 x
158 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel de fantasia. No primeiro fl., cercadura colorida e desenho do escudo
da cidade de Faro. Texto decorado com desenhos de flores. Fls. de papel pautado. Oferta do autor à biblioteca
da Academia das Ciências de Lisboa em 9-06-1941.
Autógrafo assinado.

1923 - SANTOS, Honorato Artur Pires da Silva
Agosto de 1939 na praia / [por] Honorato Santos .- Lisboa, 1944 .- 17 fls. de texto nums. a lápis; 4º [220 x
164 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel de fantasia. Fls. de papel pautado. Cercadura colorida no primeiro fl.
Oferta do autor à biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa.
“Complemento ao manuscrito Dois mêses na Figueira da Foz”. Autógrafo assinado.

1924 - SANTOS, Honorato Artur Pires da Silva
Dom João de Avoym ou Dom João de Portel / [por] Honorato Santos .- Lisboa, 1945 .- 1 fl. de rosto inum. +
20 fls. de texto nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [219 x 158 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel de fantasia. Rosto decorado com cercadura colorida. Fls. de papel
pautado.
No fl. de rosto pode ler-se o seguinte texto: “Falar na minha terra foi sempre para mim uma
gloria!...”. Autógrafo assinado.

1925 - SANTOS, Honorato Artur Pires da Silva
Lisboa de Outros Tempos e a sua Tomada / [por] Honorato Santos .- Lisboa, 28-02-1947 .- 9 fls. de texto
nums. a tinta, incluindo o rosto; 4º [220 x 165 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel de fantasia. Rosto decorado com cercadura colorida. Fls. de papel
pautado. Texto decorado com desenho de flores vermelhas.
Autógrafo assinado.

1926 - LIVRO DAS FÁBRICAS DO CONVENTO DE NOSSA SENHORA DE JESUS DE LISBOA

L[ivro] das Fabricas deste Convento de N. Sr.ª de Jesus de Lisboa / [S.a.] .- [Lisboa], de 6-07-1778 .- 2 fls.
em branco inums. + 415 fls., na sua maioria em branco, nums. a tinta + 1 fl. em branco inum.; 2º [371 x 242
mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em inteira de pele com dourados nas pastas e na lombada. Fechos de metal,
faltando um dos dois fechos. O título indicado é o que figura na lombada.
Contém informações acerca dos rendimentos da Congregação, do Colégio de Évora, do
Colégio de Coimbra, e dos conventos de Santarém, de Santa Catarina de Santarém, de
Almodôvar, de Arraiolos, de Viana e de Lisboa. Termo de abertura por Fr. Francisco de
Santa Teresa Bahia, “Diffinidor Secretario da Diffinição e Depozitario da Provincia”.

1927 - MISCELÂNEA DE DOCUMENTOS, DE 1640 ATÉ 1822
[Miscelânea de documentos de 1640 até 1822] / [por] Marquês Almeyrante; Conde de Castello Melhor;
Conde de Alegrete; Conde de Cantanhede; Bernardim Freire d’Andrade; Manoel Freire d’Andrade; João
Mendes de Vasconcellos; João Vieira d’Araujo [et al.] .- [S.l.], 1640-1822 .- 391 fls. de texto nums. a lápis,
de 3 a 393 + 4 fls. em branco inums.; 2º [315 x 215 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. em pele com dourados na lombada. Numeração recente a lápis, a par da numeração
original a tinta. Faltam os dois primeiros fls., de acordo com a numeração a lápis. Contém documentos
impressos.
Cartas, ordens militares e outros documentos, na sua maioria originais, quase todos assinados,
alguns selados, sobre as guerras da Restauração. No fl. 4 da introdução (incompleta) que
antecede a miscelânea lê-se: “Todas as cartas juntas são de pessoas, que viverão largos annos
no governo Hespanhol, e todavia não se encontra nellas hum unico termo daquella lingoa; nos
nossos dias quando fomos por nove mezes subjugados pelos Francezes, a lingoagem nacional
se adulterou toda com galicismos descarados, e os papeis impressos desse tempo bem o
attestão...”. Contém alguns documentos impressos: O Liberal (n.os 20, 22, 23 e 24, de 14 e 28
de Fevereiro, 7 e 14 de Março de 1821, respectivamente, nos fls. 363-371 e 376-383); O
Portuguez Constitucional Regenerado (nº 77, de 31 de Outubro de 1821, nos fls. 372-375).
Contém os seguintes documentos de acordo com o index a seguir transcrito (fls. 18-20) e
que é referente à numeração original a tinta:
Carta do Marquez Almeyrante .... pag. 1.
Cartas do Conde de Castello Melhor .... pag. 3.
Cartas do Conde de Alegrete .... pag. 21.
Cartas do Conde de Cantanhede .... pag. 27.
Carta de Bernardim Freire d’Andrade, Mestre de Campo .... pag. 37.
Cartas do Mestre de Campo Manoel Freire d’Andrade .... pag. 39.
Cartas de João Mendes de Vasconcellos, Mestre de Campo General do Exercito .... pag. 59.
Carta de João Vieira d’Araujo .... pag. 81.
Cartas de Dom Miguel Luiz de Menezes .... pag. 83.
Carta Regia por copia ao dito D. Miguel .... pag. 85.
Ordens do Mestre de Campo Luiz da Silva de Atayde .... pag. 87.
E .... pag. 89.
Ordem do Cappitão Mor d’Alcobaça para as Ordenanças pegarem nas armas .... pag. 91.
Ordem do Conde de Cantanhede p.ª marcharem os Alistados p.ª a fronteira .... pag. 93.
Carta d’agradecimento da Camera da Villa de ... para ... e asignada pelos Officiaes da dita ....
pag. 95.
Ordem do Capp.m Mor de Alcobaça aos capitaes do seu Destricto .... pag. 97.
Ordem do dito para se vigiarem os portos do Mar contra a peste .... pag. 98.
Ordem para se entregar a fortaleza de Castello m.or a João Vieira d’Araujo por ord.m de D.
Alvaro Abranches da Camera.... pag. 102.

Certidão do Secretario d’Estado Pedro Vieira da Silva p.ª lembrança de El Rey no que ella
contem .... pag. 104.
Attestado do Mestre de Campo João Leite de Oliveira a favor de João Vieira d’Araujo .... pag.
105.
Requerimento deste para certidão da Praça de Sold.º e seu embarque .... pag. 109.
Requerimento do dito para Alvará de folha corrida .... pag. 111.
Requerimento, e mais documentos de João Vieira p.ª requerer seus serviços .... pag. 113.
Representação destes a S. Magestade .... pag. 115.
Attestação de Antonio Ferreira, Capitão d’Arcabuzeiros no exercicio de Pernambuco .... pag.
121.
Attestação de Vicente Fernandes Pereira Capitão Mor dos Ilhéos .... pag. 123.
Attestação de Luiz Barbalho Bezera, Mestre de campo na Bahia de Todos os Santos .... pag.
125.
Attestação da Camera da Villa d’Almendra .... pag. 127.
Attestação de João Ramires de Carvalho, Capitão Mor de Villa Nova de Foz Coa .... pag.129.
Attestação do Doutor Miguel Jacome Esquivel, Capitão Mor da Cidade de Beja .... pag. 131.
Attestação de Francisco Pires da Silva, Tenente do Mestre de Campo General .... pag. 133.
Attestação de Gonsalo de Sequeira Pimentel, Capitão Mor d’Arronches .... pag. 135.
Publica forma dos Alvarás de Mercê do Habito de Christo, e Profissão, et cet. de João Vieira
d’Araujo .... pag. 137.
Carta de Patente de Capitão Mor da Alegrete ao dito .... pag. 139.
Provizão declaratoria da jurisdição do Ouvidor, e Capitão Mor nos coitos de Alcobaça .... pag.
141.
Carta Regia de El Rey D. João 4.º para JoãoVieira de Araujo .... pag. 143.
Carta Regia em Nome d’El Rey D. Affonso 6.º, e assignada pelo punho da Raynha D. Luiza
para o mesmo .... pag. 145.
Carta Regia da Mesma, e para o mesmo .... pag. 147.
Noticia de certos factos acontecidos modernessimamente em Villa Franca de Xira, os quaes não
quizerão inserir no seu jornal os Redactores do de Coimbra, como se vê da carta ibid ....
pag. 149.

1928 - ORDENAÇÕES DE EL-REI D. DUARTE
[Ordenações del Rey Dom Eduarte] / [S.a.]; [copiado por] Roberto Maria de Matos Monteiro Silva Aranha .Lisboa, 29-8-1780 .- 1 fl. de título inum. + 1 fl. em branco inum. + 822 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em
branco inums.; 2º [305 x 229 mm].
CÓDICE [Cópia]. Enc. em pele com dourados na lombada. O título indicado figura no primeiro fl., em letra
posterior. Exemplar oferecido pelo Rei D. Luís em 27-01-1870, a José Luciano de Castro, segundo
declaração do próprio contida no verso do primeiro fólio.

1929 - MANUSCRITOS ETIÓPICOS ANTIGOS
[Manuscritos etiópicos antigos] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 47 reproduções fotográficas nums. a lápis; in fl. [410 x
295 mm].
MAÇO [Cópia]. Reproduções fotográficas. Fls. soltos. Oferta de Francisco Maria Esteves Pereira, em 1918.
Conjunto de fotografias de manuscritos etiópicos, cada uma reproduzindo 2 fólios de texto.

1930 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

Amor Divino (Estudo pathologico d’uma santa) / [por Francisco Teixeira de Queirós] .- [S.l.], 30-09-1876 .166 linguados de texto nums. a tinta + 8 p. de notas; 2º [330 x 112 mm].
MAÇO [Original]. Linguados soltos.
É o segundo volume da Comédia do Campo. Autógrafo não assinado. Cf. manuscritos nº 1947
e seguintes da Série Azul. Publicado em Lisboa, em 1915.

1931 - LIVRO III DOS ACÓRDÃOS DA CONGREGAÇÃO DA TERCEIRA ORDEM DA
PENITÊNCIA
Livro III dos Acordãos da Congregação da Terceira Ordem da Penitencia que commessou com o governo do
Nosso R.mo P.e M.e Fr. Jose Mayne primeiro Geral desta Congregação [...] .- [Lisboa], 1780-1803 .- 1 fl. de
rosto + 227 fls. de texto nums. a tinta; 2º [369 x 240 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. Pastas de cartão forrado de papel azul. Lombada e cantos de pele. Ferros secos e
dourados na lombada.
Este livro de acórdãos começou com o governo de D. José Mayne, primeiro geral desta
Congregação, eleito em 8-04-1780.

1932 - SANTOS, Honorato Artur Pires da Silva
Faro de outros tempos e a sua tomada / [por] Honorato Santos .- Lisboa, 29-03-1949 .- 1 fl. ilustrado + 1 fl.
de resguardo em plástico + 1 fl. de rosto + 16 fls. de texto nums. a tinta; 4º [218 x 160 mm].
CADERNO [Original]. Enc. em cartão forrado com dois tipos de papel de fantasia. Rótulo na pasta superior.
Desenho colorido de uma caravela no primeiro fl. Fl. de rosto decorado com cercadura colorida. Texto
decorado no início e no fim com desenhos de flores. Fls. de papel pautado.
Autógrafo assinado.
1933 - SILVA, António Monteiro Rebelo da (1848-1908)
CASTELO BRANCO, Camilo
(1825-1890)
[Carta ao Dr. António Monteiro Rebelo da Silva] / [por] Camillo Castello Branco .- [S.l., 18--] .- 4 p. de
texto inums.; 8º [201 x 132 mm].
FÓLIOS [Reprodução]. Capilha de papel. O nome do destinatário encontra-se dactilografado ao alto do
primeiro fl.
Cópia de carta autógrafa e assinada em que Camilo revela o seu estado de saúde e de
cegueira ao Dr. António Monteiro Rebelo da Silva e pede-lhe que o deixe viver a última
fase da sua vida numa casa em que havia trabalhado durante 29 anos.

1934 - ALMEIDA, Manuel Duarte de

(1844-1914)

[Soneto dedicado ao Dr. António Monteiro Rebelo da Silva] / [por] M. Duarte d’Almeida .- [S.l.], 4-10-1904
.- 1 fl. de texto; 2º [288 x 200 mm].
FÓLIO [Reprodução]. Capilha de papel. Papel pautado.

Soneto dedicado ao Dr. António Monteiro Rebelo da Silva (1848-1908), médico amigo do
autor. Autógrafo assinado.

1935 - HERCULANO, Alexandre

(1810-1877)

[Carta a uma Senhora de nome Mariana] / [por] Alexandre Herculano .- [S.l.], 4-11-[18--] .- 4 p. de texto
inums.; 4º [205 x 130 mm].
FÓLIOS [Original]. Fls. entre dois vidros. Moldura de madeira.
Nesta carta o autor comunica que não acompanhará a destinatária numa determinada
viagem por se encontrar doente da bexiga. Dá notícias acerca de algumas pessoas e pede à
destinatária para lhe comprar um gabão novo. Autógrafo assinado.

1936 - SANTOS, Honorato Artur Pires da Silva
Notas interessantes de Faro antiga / [por] Honorato Arthur Pires da Silva Santos .- Lisboa, 18-10-1952 .- 1
cartão de visita + 7 fls. de texto nums. a tinta, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum.; 4º [223 x 164 mm].
BROCHADO [Original]. Capa de papel de fantasia. Fls. de papel pautado. Rosto decorado com cercadura
colorida. Oferecido pelo autor em 2-11-1952, de acordo com o cartão de visita junto.
Autógrafo assinado.

1937 - SANTOS, Honorato Artur Pires da Silva
O Algarve e a sua Capital Faro / [por] Honorato Santos .- Lisboa, 1955 .- 8 fls. de texto nums. a lápis
vermelho; 4º [220 x 167 mm].
BROCHURA [Original]. Capa de papel de fantasia. Fls. de papel pautado.
Trabalho sobre a história da cidade de Faro: alusões a alguns dos seus monumentos e
lugares. Autógrafo assinado.

1938 - HAUTECLOQUE, Conde de
Artois - Portugal [na idade média] / [por] Conde de Hautecloque .- [S.l., 19--] .- 2 fls. inums. com o título +
1 fl. de introdução inum. + 12 fls. de texto com numeração dactilografada + 1 fl. em branco inum.; 2º [270 x
210 mm].
BROCHURA [Cópia]. Capa de papel. Texto dactilografado. Incompleto.
Trata das relações entre Portugal e Artois. Apresentado à Academia das Ciências de Lisboa
na sessão plenária de 25-04-1957. Introdução assinada pelo autor. Em francês.

1939 - VILHENA, Júlio Marques de

(1845-1928)

1 - [Cartas] / [por] F[erreira do] Amaral .- Lisboa, 1890-1908 .- 19 cartas numeradas a lápis; 8º [217 x 136
mm].

2 - [Cartas] / [por] Hintze Ribeiro .- Lisboa, 1890-1904 .- 41 cartas nums. a lápis; 8º [212 x 135 mm].
2A - [Carta] / [por] Mariano de Carvalho .- [Moçambique?], 20-07-1890 .- 1 carta; 8º [204 x 133 mm].
3 - [Cartas acerca da questão da linha de Ambaca] / [por] J. de Vilhena; Hintze Ribeiro; Barros Lima .[Lisboa], 1897-1902 .- 5 cartas e 1 documento, todos nums. a lápis; 8º [204 x 131 mm].
4 - [Cartas] / [por] Lopo Vaz .- [Lisboa], 1882-1891 .- 13 cartas nums. a lápis; 8º [211 x 127 mm].
5 - [Documentos sobre D. Pedro V] / [por] Thomaz de Mello Breyner [et al.] .- Lisboa, 1920 .- 6 cartas
nums. a lápis; 8º [215 x 133mm].
6 - [Cartas de Bispos] / [por] Antonio, Arcebispo de Metylene; Jose, Patriarcha; Arcebispo Primaz; Manuel,
Bispo Conde; Americo, Cardeal Bispo do Porto; Antonio, Arcebispo de Goa; António S. Valente;
Antonio Xavier de Sousa Monteiro [Bispo de Beja]; Jose, Arcebispo de Evora; Gaëtan Archevêque
Néocésarée; Manuel, Bispo de Macau; A. J. Barros e Sá .- Braga, Coimbra, Porto, Goa, Ilhavo, Beja,
Lisbonne, Macau, 1880-1883 .- 25 cartas nums. a lápis; 8º [272 x 215 mm].
7 - [Cartas do “Paço”] / [por] Bernardo [Pindela]; Duque de Loulé; [Rei] D. Carlos; [Rei] D. Manuel .- Paço
de Belem, 1891-1909 .- 41 cartas nums. a lápis, algumas acompanhadas de impressos da Direcção Geral
dos Correios, Telégrafos e Faróis; 8º [210 x 135 mm].
8 - [Cartas de Fontes Pereira de Melo] / [por] Fontes .- [Lisboa], 1883 .- 28 cartas nums. a lápis; 8º [211 x
135 mm].
8A - [Cartas do Marquez de Graciosa] / [por] Marquez da Graciosa .- [S.l., s.d.] .- 1 carta; 8º [203 x 126
mm].
9 - [Sessão da Câmara dos Deputados de 22 de Novembro de 1858] / [impresso anotado por D. Pedro V] .[Lisboa], Sessão de 22-11-1858 .- 6 fls. inums. de texto impresso com anotações manuscritas nas
margens; 2º [323 x 222 mm].
MAÇO [Originais]. Conjunto de documentos de diversas dimensões e tipos de papel, metidos em 11
sobrescritos.
Correspondência e documentos dirigidos ao Conselheiro Júlio de Vilhena.

1940 - EVA, Ego d’
O ciclo lunar / [por] Ego d’Eva .- Lisboa, 30-04-1957 e 25-11-1957 .- 12 fls. de texto nums. a tinta; 2º [275
x 210 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Texto dactilografado. Fls. agrafados. Todos os fls. têm a impressão
digital do autor. Assinado.
No primeiro fl. figura a indicação de o original pertencer à Academia das Ciências de
Lisboa e a cópia à Sociedade de Geografia. Assinado.

1941 - S. LUÍS, D. Francisco

Resposta às Censuras Academicas feitas às duas Memorias sobre a Origem do nome de Portugal e sobre o
Conde D. Henrique / [por] D. Francisco de São Luiz .- Lisboa, 27-11-1836 .- 1 fl. de título inum. + 21 fls.
de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [275 x 218 mm].
CADERNOS [Original]. Fls. cosidos com fitas.
Nove censuras acompanhadas das respectivas respostas do autor, que assina no final. Estas
censuras devem referir-se às duas seguintes obras: Memória em que se tracta da origem do
nome de Portugal, e dos seus limites em differentes épocas: quando se separou Portugal da
Galliza Romana: quando se chamou Reino: e quando os seus primeiros Reis tomárão este
titulo (publicada na parte 2ª do tomo XII, no capítulo da Classe de Sciencias Moraes e
Bellas Letras, p. 1-47. Lisboa: Academia Real das Ciências de Lisboa, 1937) e Memorias
historicas, e chronologicas do Conde D. Henrique (publicada no mesmo tomo, nas p. 4989, cota: ACL 12.84.12).

1942 - BULHÃO PATO, Raimundo António de

(1829-1912)

Dança Judenga / [por] Bulhão Pato .- Monte da Caparica, Torre, Dezembro de 1899 .- 22 fls. de texto nums.
a tinta; 2º [279 x 213 mm].
CADERNO [Original]. Capilha de papel. Fls. agrafados. Oferta de Frazão de Vasconcelos.
Poesia revista por António Augusto do Amaral, pai do Sr. Frazão de Vasconcelos que doou
esta obra à Academia das Ciências de Lisboa em 20-01-1968. No início da obra encontra-se
uma carta do doador. Autógrafo.

1943 - TOLENTINO, Nicolau
Decimas de Nicolao Tolentino a hum leigo Franciscano vesgo, sendo ferido na cabeça por hum Militar / [por]
Nicolao Tolentino .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. em branco inum. + 3 fls. de texto nums. a lápis; 4º [210 x 153 mm].
CADERNO [Cópia]. Capilha de papel. Fls. cosidos, com vestígios de terem estado dobrados.
No final existe um soneto que alude ao modo de cozinhar carne (chanfona).

1944 - CORRESPONDÊNCIA DA ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA DESDE 1780
ATÉ 1790
Correspondencia da Academia Real das Sciencias desde 1780 ate 1790 / [por] Domingos Vandelli; Antonio
Soares Barbosa; Visconde de Barbacena; Jose Mont[eiro] da Rocha; Joam Antonio Bezerra de Lima; Rodrigo
X[avier] Pereyra de Faria; Manoel da Silva Baptista Vascon[celos]; Viturio Lopes Rocha; Antonio Joze de
Fig[ueiredo] Brandão; Manuel José Pereira da Sylva; Fr. Joaquim de S.ta Clara; Manoel Gomes de Lima
Bezerra; Bento Joze de Souza Farinha; D. Miguel de Portugal; Jozé Correa Picanço; An[tónio] de Ar[aújo] de
Azevedo; Fran[cisco] Ant[ónio] Rib[eiro] de Paiva; Manoel Joaq[uim] Henriques de Paiva; Collignon; Felix
Ant[ónio] Castrioto; Francisco Luis de Menezes; Luis Caetano de Campus; Jose Verissimo Alvres da Silva;
João Ant[ónio] dalla Bella; Antonio Ribeiro dos Santos; João Nunes Gago; Vicente Coelho de Seabra [et al.]
.- Lisboa, Coimbra,..., 1780-1790 .- 1 fl. em branco inum + 517 p. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco
inums.; 2º [350 x 220 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. em pele e imitação de pele, com ferros dourados na lombada.

Cartas acerca de assuntos relativos à Academia, ordenadas cronologicamente e dirigidas na
sua maioria ao Abade José Correia da Serra. Ainda que no rosto se diga que esta
correspondência abrange o período de 1780 a 1790, o certo é a última carta estar datada de
14.12.1789. Assinadas, na sua maioria autógrafas.
1945 - CORRESPONDÊNCIA DA ACADEMIA REAL DAS CIÊNCIAS DE LISBOA DESDE 1790
ATÉ 1800
Correspondencia da Academia Real das Sciencias desde 1790 ate 1800 / [por] Joze Anastasio de Figueiredo
Ribeiro; Giannanto Dalla Bella; Joze Pinto da S[ilva]; Joze Mario de Chaves; Francisco Luis de Menezes;
Constantino Botelho de Lacerda Lobo; Manoel Gomes de Lima Bezerra; António das Neves Pereira;
Domingos Mathias da Cruz; Joaquim Pedro Fragoso de Sequeira; Principal Castro; Manoel Joaquim de Souza
Ferráz; Jozé Bento Lopes; Francisco Vieira Goulart; Jose Mont[eiro] da Rocha; Bento Affonso Cabral
Godinho; Fran[cisco] de Borja Garção Stokler; Felix Avellar Brotero; António Soares Barbosa; Jose
Verissimo Alvres da Silva; Francisco da Silva Cardoso Leitão; Ricardo Raimundo Nogueira; Joze Manoel
Ribeiro Vieira de Castro [et al.] .- Coimbra, Goa,..., 1790-1800 .- 1 fl. em branco inum. + 1 fl. de título
inum. + 365 p. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; 2º [350 x 220 mm].
CÓDICE [Originais]. Enc. em pele e imitação de pele, com ferros dourados na lombada.
Cartas ordenadas cronologicamente, na sua maioria autógrafas e assinadas, de diversos
correspondentes, quase todas dirigidas ao Abade José Correia da Serra, António Caetano do
Amaral e Francisco de Borja Garção Stockler, acerca de variados assuntos. A última carta é
datada de 1799.
1946 - REGISTO DA CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DA ACADEMIA REAL DAS
CIÊNCIAS DE LISBOA PRINCIPIADO EM 1 DE JANEIRO DE 1824
Registo da Côrrespondencia da Secretaria [da Academia Real das Ciências de Lisboa] principiado em 1 de
Janeiro de 1824 / [S.a.] .- [Lisboa], de 1-01-1824 a 16-06-1831 .- 2 fls. de título inums. + 76 p. de texto
nums. a tinta + 1 p. em branco num. a tinta; 2º [373 x 232 mm].
CÓDICE [Copiador de correspondência]. Enc. em pele e imitação de pele, com dourados na lombada.
Registo de cartas e circulares acerca de assuntos relativos à Academia Real das Ciências de
Lisboa, redigidas por diversas personalidades como José Maria Dantas Pereira, Manuel
José Maria da Costa e Sá, o Marquês de Borba e Francisco Elias Rodrigues da Silveira

1947 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

Comédia do Campo. 1º volume / [por] Francisco Teixeira de Queiroz .- [S.l., s.d.] .- 1 cartão de visita do
autor + 310 linguados de texto nums. a tinta; 2º [278 x 113 mm].
MAÇO [Original]. Linguados soltos de papel.
Composto por 8 contos: O enterro d’um cão, assinado por Bento Moreno e publicado em
Lisboa, por David Corazzi, em 1882 (cota: ACL 15.88.9); A cobra; O ramo d’oliveira; O
creado do cura; O tio Agulha; O brinco de Ermelinda; O caso de Manoel do Lido; História
Vulgar. No cartão de visita junto o autor declara que faltam os capítulos Vingança do morto e
Canto do gallo, por não terem sido restituídos pela Ilustração. Autógrafo e assinado. Cf.
manuscrito nº 1930 da Série Azul.

1948 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

Comédia do Campo. 3º volume / [por] Francisco Teixeira de Queiroz .- Lisboa, Dezembro de 1879 .- 1
cartão de visita do autor + 168 linguados de texto nums. a tinta; 4º [222 x 141 mm].
MAÇO [Original]. Linguados soltos de papel.
Contém três contos: António Fogueira, O rei absoluto e Embarcadiço − estes dois últimos
assinados por Bento Moreno. Estes três contos foram publicados em Lisboa, por David
Corazzi, em 1882 (cota: ACL 15.88.9). O volume impresso contém mais dois contos: Morte
Negra e Enterro de um cão. Segundo anotação do autor no cartão de visita, falta o capítulo
Noite negra, não restituído pela Ilustração. Autógrafo assinado.

1949 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

Comédia do Campo. 4º volume / [por] Bento Moreno .- Lisboa, 1885-1886 .- 1 cartão de visita + 202
linguados de texto nums. a tinta; 4º [215 x 133 mm].
MAÇO [Original]. Linguados soltos de papel.
Conjunto de nove contos: O cego de Guardiam; A mulher de Lucas; Rende-te centurião; A
postura dos ovos; Dois caturras; A velhice d’um rei; A truta grande; Um corvo e um papagaio;
A sombra do salgueiro. Todos os contos estão datados e assinados com o nome de Bento
Moreno. Autógrafos.

1950 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

Comédia do Campo. 6º volume / [por Francisco Teixeira de Queiroz] .- Lisboa, 1894-1899 .- 1 fl. de título
inum. + 347 linguados de texto nums. a tinta; 2º [219 x 132 mm].
MAÇO [Original]. Linguados soltos de papel.
Contém 7 capítulos: Santa Margarida; Pastoral; Marcha Fúnebre (publicado no Comércio do
Porto com o título de Fogo do Céu); Voltou...; O mar cresce!...; O gamarrão (assinado Bento
Moreno); O calvário do amor. Autógrafo assinado.

1951 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

A Cantadeira / [por] Teixeira de Queiroz .- Cortinhas, 11-10-1912 .- 143 fls. de texto nums. a tinta; 8º [213
x 138 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos.
Conto autógrafo, assinado, composto por 8 capítulos. A primeira edição foi impressa em
Lisboa, em 1913 (cota: ACL 15.88.13) e a segunda, também de Lisboa, é de 1943 (cota: ACL
7.47.48).

1952 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

Ao Sol e á Chuva / [por] Teixeira de Queiroz .- Cortinhas, 8-10-1915 .- 295 fls. de texto nums. a tinta; 4º
[220 x 165 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos
Autógrafo assinado. Publicado em Lisboa, por António Maria Pereira, em 1916 (cota: ACL
15.88.14)
1953 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

A caridade em Lisboa. Primeira parte. A esmola / [por Francisco Teixeira de Queirós] .- [S.l., s.d.] .- 407 fls.
de texto nums. a tinta até 409; 4º [201 x 131 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos, estando o primeiro e o último colados sobre cartão. Incompleto: faltam os fls.
331, 332 e 333.
Autógrafo não assinado. Publicado em Lisboa, por António Maria Pereira, em 1901 (cota:
ACL 15.94.4)
1954 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

A Caridade [em Lisboa]. Segunda parte. A Dôr / [por] Teixeira de Queiroz .- [S.l.], 20-01-1901 .- 450 fls. de
texto nums. a tinta; 4º [201 x 131 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos.
Autógrafo assinado. Publicado em Lisboa, por António Maria Pereira, em 1901 (cota: ACL
15.94.4)

1955 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

Amores, amores... / [por] Teixeira de Queiroz .- Arcos de Val-de-Vez, Lisboa, 1895-1897 .- 403 fls. de
texto nums. a tinta; 8º [219 x 130 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos, estando o primeiro e o último colados sobre cartão.
Autógrafo assinado.

1956 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

O Brasil. Os portugueses e as delícias naturais do Brasil / [por Francisco Teixeira de Queirós] .- [S.l., s.d.] .1 fl. de título + 176 fls. de texto nums. a lápis e a tinta + 1 fl. em branco inum.; 4º [225 x 157 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos.
Estudo acerca da presença dos portugueses no Brasil do século XVI e as novas plantas que
por lá encontraram. No final, listas de plantas de origem americana, de plantas úteis levadas
pelos portugueses para o Brasil e de plantas medicinais americanas usadas pelos
portugueses no século XVI. Autógrafo não assinado.

1957 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

Morte de D. Agostinho / [por] Teixeira de Queiroz .- [S.l.], 1894-1895 .- 450 fls. de texto nums. a tinta; 4º
[220 x 130 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos, estando o primeiro e o último colados em cartão.
Autógrafo assinado. Publicado em Lisboa, pela Livraria de António Maria Pereira, em 1895
(cota: ACL 15.94.3)

1958 - FRANÇA, Carlos
[Correspondência diversa] / [por vários correspondentes] .- França, Inglaterra, Brasil, Itália,..., 1904-1920 .276 documentos nums. a lápis; 2º [333 x 230 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Conjunto de cartas, postais e cartões, dirigidos ao Prof. Doutor Carlos França, versando
assuntos ligados à ciência. Algumas das cartas são acompanhadas de desenhos e a 120ª vem
acompanhada de 7 fotografias de microorganismos. Algumas das cartas são dactilografadas
e outras estão escritas em inglês, francês ou alemão. Autógrafos assinados.

1959 - FRANÇA, Carlos
[Correspondência diversa] / [por vários correspondentes] .- Paris, Londres, Lisboa,..., 1919-1926 .- 472
documentos nums. a lápis; 2º [290 x 225 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Conjunto de cartas e postais, dirigidos ao Prof. Doutor Carlos França, versando assuntos
ligados à ciência. Algumas das cartas são dactilografadas e outras estão escritas em inglês e
francês. Autógrafos assinados

1960 - COUTINHO, António Luís Pereira
[Carta para o Presidente da Comissão Executiva do Partido Progressista de Lisboa] / [por] Antonio Luiz
Pereira Coutinho .- Alcochete, 8-03-1890 .- 2 fls. de texto inums. + 2 fls. em branco inums.; 2º [269 x 212
mm].
BIFÓLIOS [Original]. Fls. soltos de papel pautado.
Junto à carta, uma cópia da acta de uma sessão do Partido Progressista de Alcochete, de 203-1890, que elegeu os membros da respectiva Comissão Executiva nesta vila. A cópia da
acta foi escrita por D. João Pacheco Pereira Coutinho, secretário. Autógrafa assinada.

1961 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

Comédia do Campo. Scenas do Minho. Vol. II. Amor divino (Estudo pathológico d’uma santa) / [por]
Teixeira de Queiroz .- Cortinhas, 1914 .- 10 fls. de explicação prévia nums. a lápis + 407 fls. de texto nums.
a lápis + 1exemplar impresso da 1ª edição, com 207 p. nums.; 8º [217 x 137 mm].

MAÇO [Original]. Fls. soltos. Contém o volume II impresso da Comédia de Campo, todo emendado.
Rascunho autógrafo e assinado da segunda edição da Comédia do Campo. Junto, um exemplar
da primeira edição impressa (Lisboa: Livraria de Pacheco & Carmo, 1877), com numerosas
anotações e correcções marginais. O autor utiliza o pseudónimo de Bento Moreno. Assinado.

1962 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

O Sallustio Nogueira / [por Francisco Teixeira de Queirós] .- [S.l., 18--] .- 759 fls. de texto nums. a lápis + 7
fls. inums.; 4º [222 x 140 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos.
Obra acompanhada de uma caracterização das personagens e de 6 fls. escritos em francês
acerca de usos, costumes e trajes franceses. Autógrafo não assinado. (Cf. manuscrito n.º 1966
da Série Azul). Publicado em Lisboa, por Matos Moreira & Cardosos, em 1883 (cota: ACL:
15.88.17)

1963 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

Cartas d’amor / [por Francisco Teixeira de Queiros] .- [S.l., s.d.] .- 427 fls. de texto nums. a lápis + 17 fls.
de texto nums. a lápis; 8º [204 x 133 mm e 323 x 107 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos.
O manuscrito de Cartas d’amor vem acompanhado de 17 fls. de texto, de diferentes tipos de
papel e tamanhos, incluindo um mapa de Genebra e uma carta de Carlos de Carvalho, director
da Oficina Tipográfica da Imprensa Nacional, dirigida a Francisco Teixeira de Queirós. Junto
encontram-se ainda duas canetas de aparo, presumivelmente utilizadas pelo autor. Autógrafo
não assinado. Publicado em Lisboa, em 1913 (cota: ACL 15.94.5).

1964 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

A grande chimera / [por] Teixeira de Queiroz .- Cortinhas, Lisboa, 1916, 1917, 1918 .- 360 fls. de texto
nums. a tinta e a lápis; 8º [225 x 169 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos.
Autógrafo assinado.

1965 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

O famoso Galrão / [por] Teixeira de Queiroz .- Arcos de Val-de-Vez, T. Cruz do Thorel, Lisboa, 1896-1898
.- 8 fls. de prólogo nums. a lápis + 466 fls. de texto nums. a lápis + 8 fls. de texto nums. a lápis; 4º [203 x
124 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos.
Autógrafo. Obra assinada por Teixeira de Queirós, estando o prólogo assinado “Bento
Moreno”. Publicado em Lisboa, por Tavares Cardoso & Irmão, em 1898 (cota: ACL
15.94.2).

(1849-1919)

1966 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

O Sallustio Nogueira / [por] Teixeira de Queiroz .- Lisboa, 1908 .- 4 fls. de texto nums. a tinta + 4 fls. de
texto nums. a lápis + 263 fls. de texto nums. a lápis; 4º [210 x 134 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos.
Preparação da segunda edição da obra (Cf. ms. nº 1962 da Série Azul). Contém a primeira
edição impressa da obra, mas totalmente corrigida, com anotações manuscritas e
substituição integral de várias páginas. Nos primeiros fls. encontra-se uma explicação do
autor, datada de 1908. Autógrafo assinado.

1967 - LEMOS, António de Sousa Magalhães

(1855-1931)

[Correspondência de colegas estrangeiros para Magalhães Lemos] / [por] Paul Sollier; Dr. Boissier; Dr. H.
Lachr [et al.] .- Berlim, Paris, Bordéus,..., 1889-1930 .- 29 cartas nums. a lápis; 4º [220 x 142 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos, de diferentes dimensões e tipos de papel, metidos dentro de um envelope.
Cartas autógrafas e assinadas. Em francês.

1968 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

D. Agostinho / [por Francisco Teixeira de Queirós] .- [S.l.], 3-04-1894 .- 512 fls. de texto nums. a tinta e a
lápis; 8º [221 x 140 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos.
Obra originariamente composta por 23 capítulos mas à qual o autor suprimiu o capítulo VI,
conforme anotação existente no fl. 75. Autógrafo não assinado. Publicado em Lisboa, pela
Livraria Editora de Tavares Cardoso Irmão, em 1894 (cota: ACL 15.94.1)

1969 - RODRIGUES, César Augusto de Campos

(1836-1919)

[Documentos relativos ao Vice-Almirante Campos Rodrigues] / [por vários correspondentes] .- Paris, Lisboa,
1904 .- 5 cartas inums.; 4º [268 x 219 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos de diversas dimensões.
Documentos provenientes do Observatório Astronómico de Lisboa, do Institut de France e
do Observatoire de Paris, relativas à atribuição do prémio “Valz” ao Vice-Almirante
Campos Rodrigues, pela Academia de Paris. Junto, uma outra carta de 1931, de Manuel
Soares de Melo e Simas, remetendo estes documentos para a Academia das Ciências de
Lisboa. Quatro dos documentos são em francês e um em português.

1970 - BOCAGE, Carlos Roma du

(1850-1918)

1 - Sucessão, 1659-1701 .- [S.l., s.d.] .- 6 conjuntos de 12, 52, 26, 63, 116 e 14 verbetes nums. a lápis; [212
x 105 mm].

2 - Sucessão, 1704-1707 .- [S.l., s.d.] .- 4 conjuntos de 196, 60, 96 e 24 verbetes nums. a lápis; [212 x 106
mm].
3 - 1705. Vigo .- [S.l., s.d.] .- 3 verbetes nums. a lápis; [212 x 105 mm].
4 - 1808, Figueira e Maceira (Wellington) .- [S.l., s.d.] .- 16 verbetes nums. a lápis; [212 x 105 mm].
5 - 1832, Mindello .- [S.l., s.d.] .- 12 verbetes nums. a lápis; [212 x 105 mm].
6 - Bibliografia, Secº XVII - Embaixadas .- 42 verbetes nums. a lápis + 1 fragmento de papel com anotação +
1 recorte do Diário de Notícias, de 16-07-1915 (acta da sessão da Academia das Sciencias de Lisboa);
[212 x 105 mm].
7 - Apontamentos biograficos, Secº XVII a XVIII .- [S.l., s.d.] .- 78 verbetes nums. a lápis; [212 x 104 mm].
8 - Guerra da Sucessão. Bibliografia varia .- [S.l., s.d.] .- 63 verbetes nums. a lápis + 5 verbetes nums. a
lápis e dentro de um sobrescrito; [212 x 102 mm].
9 - Personagens e logares citados .- [S.l., s.d.] .- 27 verbetes nums. a lápis, dentro de 1 sobrescrito +
conjunto de 538 verbetes nums. a lápis, organizados alfabeticamente + 1 convite impresso do
Conselho Escolar do Instituto Superior Técnico para visitar a exposição anual dos trabalhos dos
alunos, datado de Lisboa, Outubro de 1916; [165 x 110 mm].
10 - Cintra .- Sobrescrito contendo 4 conjuntos de verbetes:
1 - 1589. Expedição de Drake e Norris a favor do Prior do Crato .- [S.l., s.d.] .- 14 verbetes nums. a
tinta; [212 x 160 mm].
2 - 1589, Drake e Norris, Bibliografia .- [S.l., s.d.] .- 15 verbetes nums. a lápis; [212 x 102 mm].
3 - Bibliografias .- [S.l., s.d.] .- 19 verbetes nums. a lápis; [212 x 102 mm].
4 - 1589, Peniche-Cascaes .- [S.l., s.d.] .- 86 verbetes nums. a lápis; [212 x 102 mm].
11 - Notas biograficas .- [S.l., s.d.] .- 33 meias laudas nums. a lápis; [162 x 109 mm].
12 - Adresses .- Sobrescritos contendo vários documentos:
1 - [Carta para Carlos Roma du Bocage] / N. de Goyri.- [S.l.], 15-02-1916 .- 2 fls. de texto inums. .Autógrafa, em espanhol; [201 x 124 mm].
2 - Apontamentos sobre uma notícias publicada sobre a “exposição verídica e sincera das razões e
impossibilidades que provam [...] a falsidade do facto e do depoimento das testemunhas que
juraram contra Fortunato José Barreiros [...]” / [por Fernando Maya?] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl.;
[180 x 115 mm].
3 - 13 cartões de visita nums. a lápis; [104 x 62 mm].
4 - 2 verbetes com anotações .- [S.l., s.d.]; [212 x 106 mm].
13 - Diversos - Sobrecritos contendo:
1 - Luiz XIV e Cathar.ª de Bragança .- [S.l., s.d.] .- 13 verbetes nums. a lápis; [158 x 220 mm].
2 - Luís XIV e Cath.ª de Bragança .- 10 laudas de texto nums. a lápis + 5 laudas em branco inums.;
[337 x 104 mm].
3 - Casamento da Infanta D. Catharina com Luis XIV, de França - Introdução .- [S.l., s.d.] .- 7
verbetes de texto nums. a lápis; [218 x 161 mm].
4 - Portugal em 1656 .- 14 verbetes nums. a lápis + 4 fls. de texto nums. a lápis; [329 x 205 mm].
5 - Primeiras tentativas para o casamento do príncipe D. Theodosio e da Infanta D. Catharina. 16421652 .- [S.l., s.d.] .- 16 verbetes de texto nums. a lápis; [218 x 162 mm].

14 - Prior do Crato. Bibliografia .- 1 fl. do jornal açoreano A Folha, de 10-07-1910, Ano 8º, nº 403 + 1
recorte de jornal com artigo sobre Richard Hakluyt, em inglês, de 14-07-1910, colado em papel de
carta + cópia de uma carta de 21-07-1910, não assinada, dactilografada, em inglês + artigo de jornal
sobre Thomas Chuchyard, colado em fragmento de papel + 2 fls. de anotações de “extrato do 1º
volume do dicionário do Inocêncio”, pag. 42 e 48 + texto dactilografado, em inglês, sobre a
“Declaration of the Causes”, datado de 14-07-1910 + 3 cartas autógrafas, assinadas “Penha Longa” e
“João[...]”, datadas de 5, 9 e 14 de Julho de 1910; [438 x 301 mm].
15 - Sobrescrito com:
1 - Missão do Marquez de Chouppes. 1659-1660. Archivo do Ministerio dos Negocios Estrangeiros de
França. Correspondence de Portugal. Supplément I .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de rosto inum. + 18 fls.
de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco inums.; [347 x 226 mm].
2 - Archives des Affaires Estrangères. Fonds Portugal. T V - 1665-1666 .- [S.l., s.d.] .- 12 fls. de
anotações nums. a lápis; [268 x 205 mm].
3 - 1656 a 1659 - Archives du Ministre des Affaires Etrangères. Fonds Portugal T IV (1656 a 1659)
.- [S.l., s.d.] .- 30 meios fls. de texto nums. a lápis; [207 x 158 mm].
16 - Bibliographia .- 34 meias laudas nums. a lápis com apontamentos sobre História de Portugal + 2 laudas
de texto inums. + 1 carta de Zeferino Norberto Gonçalves Brandão, de Lisboa, 28-04-1888
acompanhada da cópia de um soneto que o Conde da Torre deu à Rainha de Inglaterra + 10
fragmentos de papel com anotações; [210 x 135 mm].
17 - Sucessão. Prefácio .- Sobrescritos com 2 conjuntos de 9 e 65 verbetes nums. a lápis; [223 x 160 mm].
18 - Sucessão .- Biblioteca Nacional de Madrid /, [s.d.] .- Sobrescrito contendo 3 conjuntos de fls. com
cópias de manuscritos: 19 p. de texto nums. a tinta + 67 fls. de texto nums. a lápis + 12 p. de texto
nums. a tinta + 1 fl. impresso (Ordem de Batalla que tubo el exercito de su magestad [...] ), datado de
25-04-1707; [319 x 222 mm, 530x267 mm].
19 - Annaes de Portugal. Índice de extractos .- [S.l., s.d.] .- 18 fls. com o índice dos Annaes, nums. a tinta +
4 conjuntos de 17, 13, 19 e 46 verbetes; [301 x 200 mm].
20 - Maço de 11 sobrescritos:
1 - Rel. Exter. - varia .- Um sobrescrito vazio.
2 - Carta de Prestage .- Sobrescrito contendo: 1 carta autógrafa de F. Prestage, com 2 fls. de texto
inums., de 18-11-1914 + rascunho de carta datado de 30-08-1912, autógrafo de Carlos Roma
du Bocage, dirigido a Ramos Coelho + 4 verbetes com anotações inums. + 1 rascunho de carta,
com 2 fls., de C. R. du Bocage para Cândido Augusto Nazareth, de 16-07-1915 + 1 carta de
Cândido Augusto Nazareth, de 16-07-1915 + 1 minuta de carta de 20-07-1915, com 2 fls.
3 - [Sobrescrito com 25 documentos: cartas, cartões de visita, verbetes, recortes de jornal, bilhetes,
etc.].
4 - Indices e programas de trab.º .- [S.l., s.d.] .- 11 meios linguados nums. a lápis + 1 fl. de texto
inum.; [326 x 214 mm].
5 - Provincias-Unidas .- [S.l., s.d.] .- 1 recorte do Noticias de Sintra, nº 33, de 21-02-1915 + 17
verbetes nums. a lápis + 6 verbetes nums. a lápis; [218 x 160 mm].
6 - Inglaterra .- 6 verbetes nums. a tinta + 7 verbetes nums. a tinta + 2 verbetes inums. + 5 verbetes
nums. a lápis + 3 fragmentos de papel inums. + 2 cartas de Edgar Prestage, de 25 de Maio e de
2 de Julho de 1916; [216 x 160 mm].
7 - França .- [S.l., s.d.] .- 9 fls. de texto nums. a tinta + 7 verbetes nums. a lápis; [220 x 163 mm].
8 - Catalunha .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de título inum. + 19 verbetes nums. a lápis + 4 verbetes; [160 x 220
mm].
9 - Apendice .- 2 fls. de texto inums.; [132 x 105 mm].
10 - Roma .- [S.l., s.d.] .- 3 conjuntos de verbetes com 4, 5, e 10 verbetes; [214 x 159 mm].

11 - Dinamarca-Suecia .- [S.l., s.d.] .- 5 conjuntos de 9, 7, 27, 37 e 4 verbetes + 1 carta de Victor de
Vasconcelos Abreu, de Lisboa, 29-12-1915 + 1 fragmento de papel; [280 x 217 mm].
21 - 1642-1649 .- [S.l., s.d.] .- 90 verbetes nums. a lápis; [212 x 105 mm].
22 - 1649-1659 .- [S.l., s.d.] .- 5 verbetes nums. a lápis; [212 x 105 mm].
23 - Guerra de Sucessão. Bibliografia. Notas diversas .- 51 verbetes nums a lápis + 8 fls. e fragmentos de
papel inums., tudo embrulhado numa carta datada de Versailles, 2-06-1896; [215 x 106 mm].
24 - Subsidios para o estudo das relações exteriores de Portugal em seguida á Restauração (1640-1649) .Lisboa, 1915-1916.- 5 conjuntos de 219 fls. de texto nums. a lápis, tendo como capa 1 fl. de texto
impresso datado de 1916 + 2 fls. de texto impresso dos “Subsídios...”, publicados pela Academia das
Ciências de Lisboa em 1915 + 3 fls. de notas inseridas no penúltimo conjunto de fls.; [220 x 161 mm].
25 - [Fragmentos de trabalhos] .- 3 conjuntos de verbetes num total de 58 verbetes nums. a lápis; [210 x 160
mm].
26 - Carta Brunetière / [por] C. de B. .- [S.l.], 1896 .- 3 fls. de texto num sobrescrito; [205 x 126 mm].
27 - [Carta] / [por] Antonio Sanchez Moguel .- [S.l.], 20-05-1896 .- 1 fl. de texto + 1 fl. em branco num
sobrescrito; [206 x 127 mm].
28 - Desembarques .- [S.l., s.d.] .- 1 sobrescrito + 4 fls. de texto + 1 fragmento de papel; [180 x 114 mm].
29 - Compra de livros e copia de manuscritos em Madrid e Paris .- Sobrescrito com 6 recibos de compras de
livros + 2 fls. de texto; [252 x 208 mm].
30 - Laissez-passer .- [S.l.], 13-06-1896 .- 1 sobrescrito + 1 fl. de texto (autorização para consultar
documentos); [325 x 211 mm].
31 - [Árvore de costados de D. Vasco Luís da Gama, 5º Conde da Vidigueira, 1º Marquês de Nisa,
Embaixador em França, copiada do vol. I da História e Genealogia de Afonso de Dornelas] .- [S.l.,
s.d.] .- 2 fls. de texto; [323 x 220 mm].
32 - [Anotações genealógicas a respeito da família real portuguesa] .- [S.l., s.d.] .- 1 fl. de texto; [318 x 219
mm].
33 - [Carta] / [por] Ar[...] .- [S.l.], 7-04-1904 .- 1 fl. de texto; [178 x 110 mm].
34 - Notas sobre desembargadores .- [S.l., s.d.] .- 1 sobrescrito vazio; [235 x 166 mm].
35 - [1 nota de 50 reis, de 6-08-1891 + 1 moeda de 20 reis de 1884 + 1 moeda de 20 reis de 1892 + 1 moeda
de 20 reis de 1882].
MAÇOS [Originais]. Documentos guardados numa caixa de folha. Oferta de Teresa Roma du Bocage à
Academia das Ciências de Lisboa.

1971 - LEMOS, António de Sousa Magalhães

(1855-1931)

[Correspondência de colegas estrangeiros para Magalhães Lemos] / [por] Henry Meige; A. Pagé [et al.] .Porto, Paris, Moscovo, Londres,..., 1883-1920 .- 21 cartas nums. a lápis; 2º [292 x 222 mm].

MAÇO [Originais]. Fls. soltos, de diversas dimensões e tipos de papel, inseridos num sobrescrito.
Uma das cartas, do próprio Magalhães Lemos, tem a data de 8-08-1911. Uma outra carta
está escrita em inglês e as restantes em francês; sete são dactilografadas. Autógrafas
assinadas.

1972 - LEMOS, António de Sousa Magalhães

(1855-1931)

[Correspondência de colegas estrangeiros] / [por] Henry Meige [et al.] .- Porto, França, Rio de Janeiro,
1920-1931 .- 32 cartas nums. a lápis; 4º [269 x 210 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos, de diversas dimensões e tipos de papel, inseridos num sobrescrito de
Magalhães Lemos.
Entre as cartas encontra-se um fl. impresso (n.º 6), escrito em italiano, parecendo ter sido
retirado de um livro (p. 705-706), com uma recensão crítica acerca da obra Relações da
psychologia com a neurologia, de Magalhães Lemos. Uma das cartas é do próprio Magalhães
Lemos. Em francês e inglês. Autógrafas assinadas.

1973 - LEMOS, António de Sousa Magalhães

(1855-1931)

[Correspondência de colegas estrangeiros] / [por] Henry Meige; A. Van Gehuchten [et al.] .- Paris,..., 18831913 .- 40 documentos nums. a lápis; 4º [215 x 136 mm].
MAÇO [Originais]. Contém 37 cartas, 2 cartões de visita e 1 postal, de diversas dimensões e tipos de papel,
inseridos num sobrescrito.
Correspondência dirigida a Magalhães Lemos. Em francês. Autógrafos assinados.

1974 - LEMOS, António de Sousa Magalhães

(1855-1931)

[Correspondência de colegas estrangeiros] / [por] A. Marie [et al.] .- Paris,..., 1883-1926 .- 32 cartas nums. a
lápis; 4º [219 x 140 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos, de diversas dimensões e tipos de papel, inseridos num sobrescrito.
Cartas dirigidas a Magalhães Lemos. Em francês. Autógrafas assinadas.

1975 - LEMOS, António de Sousa Magalhães

(1855-1931)

[Correspondência de colegas estrangeiros] / [por] Henry Meige [et al.] .- Paris, Porto,..., 1896-1932 .- 19
documentos nums. a lápis; 4º [216 x 148 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos, de diversas dimensões e tipos de papel, inseridos num sobrescrito.
Correspondência dirigida a Magalhães Lemos. Contém também uma carta escrita por ele
mesmo em Felgueiras, a 2-09-1929, bem como um impresso da Societé de Neurologie de
Paris, comunicando-lhe que havia sido nomeado membro correspondente estrangeiro desta
instituição. Em francês. Autógrafas assinadas.

1976 - LEMOS JÚNIOR, Maximiano Augusto de Oliveira

(1860-1923)

[Poesias] / [por] Maximiano de Lemos .- [S.l., 1877-1909] .- 13 documentos, num total de 47 fls.; 4º [328 x
230 mm].
MAÇO [Originais e cópias]. Fls. soltos, de diversos tamanhos e tipos de papel. Conjunto de 13 documentos,
sendo 4 impressos e os restantes manuscritos.
O 5º documento é composto por dois cadernos agrupando diversas poesias (Rêverie, Anjo da
guarda, Na aldeia, Amor alegre, etc.); o último é um recorte do jornal Primeiro de Janeiro, de
1-01-1924, em que figura uma poesia e o retrato de Maximiano Lemos. Somente um dos
documentos está assinado.

1977 - LEMOS JÚNIOR, Maximiano Augusto de Oliveira

(1860-1923)

Poesias / [por] Maximiano de Lemos .- [S.l., 1873-1924] .- 15 documentos nums. a lápis, num total de 35
fls.; 4º [270 x 210 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos, de diversos tamanhos e tipos de papel.
Este conjunto inclui traduções de Henri Heine, recortes de jornal e uma relação de poesias
enviadas ao Prof. Ricardo Jorge.

1978 - VASCONCELOS, Carolina Wilhelma Michaëlis de

(1851-1925)

[Cancioneiro da Ajuda] / [por] D. Carolina Micaelis .- [S.l., s.d.] .- 55 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls.
impressos inums.; 2º [265 x 206 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. de papel quadriculado presos por uma tacha. Entre os fls. 2-3, 1920, 26-27, existem fls. de texto impresso com anotações.
Trabalho autógrafo.

1979 - LEMOS, António de Sousa Magalhães

(1855-1931)

[Notas para lições] / [por] António de Sousa Magalhães Lemos .- [Porto, s.d.] .- 49 fls. de texto nums. a
lápis; 2º [676 x 450 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversos tamanhos e tipos de papel.
Os fls. 22, 23 e 24 são impressos e contêm esquemas sobre a “Etiologia geral das doenças
mentais” e a “Sensibilidade Genesthesia. Ideias Hypochondriacas”.

1980 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

Comédia Burguesa - Os Noivos (1ª e 2ª partes) / [por] F. Queiroz .- [S.l.], 5-03-1879 .- 1 fragmento de papel
com o título + 1 lauda de texto inum. + 699 fls. de texto nums. a lápis; 8º [178 x 115 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos.

Primeira redacção de Os noivos, cuja primeira parte abrange os primeiros 375 fls. e a
segunda os 324 restantes. Autógrafo assinado. Publicado em Lisboa, por David CorazziEditor (Empresa Horas Românticas), em 1879 (cota: ACL Reservados 45-9, sendo que este
exemplar contém inúmeras anotações manuscritas) e posteriormente em 1896 (cota: ACL
15.88.5).

1981 - LEMOS, António de Sousa Magalhães

(1855-1931)

Notas da observação d’um doente / [por] António de Sousa Magalhães Lemos .- Porto, 1906-1907 .- 24 fls.
de texto nums. a lápis + 7 fotografias inums.; 2º/4º/8º [340 x 228 mm].
MAÇO [Original]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões.
Notas acerca da observação de um doente mental realizada no Hospital do Conde de
Ferreira, no Porto. Junto, um exemplar da revista mensal Porto Medico (de Agosto de
1908).

1982 - LEMOS, António de Sousa Magalhães

(1855-1931)

Notas sobre a observação d’um doente / [por] António de Sousa Magalhães Lemos .- [S.l.], Outubro,
Novembro e Dezembro de 1907 .- 16 fls. de texto nums. a lápis; 2º/4º [327 x 219 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos de diversas dimensões.
Notas acerca da observação de um doente mental.

1983 - SERRA, José Francisco Correia da

(1750-1823)

[Carta] / [por] Joseph Correa da Serra .- Londres, 3-05-1821 .- 1 fragmento de papel com anotação + 1 carta
composta por 1 fl. de texto e 1 fl. em branco; 4º [225 x 178 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Oferta do Marquês de Faria.
Nesta carta o autor recomenda a publicação da memória de um sábio inglês. Em francês.
Autógrafa assinada.

1984 - LAFÕES, 2º Duque de

(1719-1806)

[Minutas de duas cartas] / [por] Duque de Lafões .- [S.l.], 18-08-1782 .- 1 fragmento de papel com anotação
+ 2 cartas, num total de 4 fls. de texto inums.; 4º [227 x 185 mm].
BIFÓLIOS [Rascunhos]. Capilha de papel. Fls. soltos. Oferta do Marquês de Faria.
Ambas as cartas estão assinadas, sendo que uma delas, datada de 18-08-1782, é dirigida a
Frederico II, da Prússia. A outra carta, sem data, é para uma Senhora a que o Duque dá o
tratamento de “V. A. R.”.

1985 - LAFÕES, 2º Duque de

(1719-1806)

[Carta para o Duque de Lafões] / [por] D’Alembert .- Paris, 2-11-1781 .- 1 fragmento de papel com
anotação + 1 carta com 2 fls. de texto; 4º [219 x 168 mm].
BIFÓLIO [Original]. Capilha de papel. Oferta do Marquês de Faria.
Carta assinada, agradecendo o envio do diploma de sócio da Academia das Ciências de
Lisboa.

1986 - VITERBO, Francisco Marques de Sousa

(1845-1910)

[Notas] / [por] Francisco Marques de Sousa Viterbo .- [S.l.], 1887 .- 1 documento impresso com 2 fls. de
texto + 1 fotografia de Sousa Viterbo + 3 tiras de papel com a assinatura de Sousa Viterbo + 20 fls. de texto
nums. a lápis + 6 fls. de texto nums. a lápis + 3 fls. em branco inums. + 72 fls. de texto nums. a lápis; in fl.
[330 x 110 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos, alguns dos quais com recortes de jornal colados e anotados.
No papel que serve de capa aos primeiros fls. pode ler-se o seguinte, em letra diferente: “Nem
todas estas notas estão publicadas nos 3 volumes do dicionário”. Esta anotação refere-se
certamente ao Diccionario historico e documental dos architectos, engenheiros e constructores
portuguezes ou a serviço de Portugal coordenado por Sousa Viterbo e publicado por indicação
da Commissão dos Monumentos. Lisboa. Imprensa Nacional, 1899-1922 (cota: ACL 12.73).
Cf. manuscrito nº 1986 da Série Azul. Junto, um documento impresso anunciando a sessão
solene de homenagem a Sousa Viterbo, realizada em 29-12-1913 no Ateneu Comercial do
Porto, contendo o programa da sessão, o retrato do homenageado e três poemas seus.

1987 - FRANÇA, Carlos

(1877-1926)

[Correspondência dirigida ao Dr. Carlos França] / [por] João Barreto; A. Billet [et al.] .- Coimbra, Lisboa,...,
1906-1926 .- 35 documentos; 4º [272 x 215 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos, de diversas dimensões e tipos de papel.
Conjunto de cartas, bilhetes postais e cartões de visita originais, assinados e, na sua maioria,
datados e com assinatura ilegível.

1988 - FRANÇA, Carlos

(1877-1926)

[Livro de apontamentos] / [por] Carlos França .- Bolonha, Dezembro de 1916 .- 36 fls. de texto nums. a
lápis + 1 fl. de texto dactilografado inum. + 2 fls. de texto inums.; 12º [145 x 95 mm].
CADERNO [Original]. Caderninho de papel pautado. acompanhado de mais três fólios soltos com outras
dimensões.
Apontamentos sobre visitas a hospitais e outros locais. Junto, um fólio de papel pautado,
dactilografado, com instruções para o tratamento de águas (“Practical directions for treatment
of Sullage Water With Nitre Cake”). Junto também, um fólio com desenhos e apontamentos
sobre o crânio de um animal. Em inglês. Cf. manuscrito 2005 da Série Azul.

1989 - VILHENA, Júlio Marques de

(1845-1928)

1. [Certidão passada pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo a Júlio Marques de Vilhena, Ministro e
Conselheiro de Estado honorário, do diploma de encarte do cargo de vogal efectivo do Supremo Tribunal
Administrativo (5-01-1889)] / [Assinado pelo] Director António Baião .- [Lisboa], 14-01-1914 .- 7 p. de
texto nums. a tinta; 2º [303 x 199 mm].
2. [Diploma de aposentação das funções de vogal do Supremo Tribunal Administrativo, de 8-11-1910, com
pensão anual de 1200$00] .- Paços do Governo da Republica, 4-04-1914 .- 2 fls. de texto nums.; in fl.
[393 x 286 mm].
3. [Fotografias relativas à homenagem dos Índios ao Conselheiro Júlio M. de Vilhena] .- Lisboa, [s.d.] .- 4
fotografias; 2º [330 x 270 mm].
MAÇO [Originais]. Pasta de veludo vermelho bordado no interior da qual se encontra a data de 31-07-1891
contendo documentos e 10 fólios em branco.

1990 - TEIXEIRA, Francisco Gomes

(1851-1933)

[Ofício da Comissão Executiva da Câmara Municipal de Viana do Castelo] / [pela Comissão Executiva] .Viana-do-Castelo, 5-07-1926 .- 2 fls. de texto inums.; 2º [297 x 213 mm].
BIFÓLIO [Original]. Pasta de carneira com ferros secos. Papel pergaminhado.
Ofício dirigido ao Doutor Francisco Gomes Teixeira agradecendo a sua visita a Viana do
Castelo. Autógrafo assinado.

1991 - TEIXEIRA, Francisco Gomes

(1851-1933)

[Documentos diversos] / [por] Doutor Francisco Gomes Teixeira; Filippe do Quental [et al.] .- [S.l.], 18481922 .- 3 fotografias + 24 fls. de texto nums. a lápis + 3 recortes de jornal nums. a lápis + 3 desenhos + 5
fragmentos de papel pautado inums. + 10 selos de correio + 2 fragmentos de papel + 2 anúncios de
medicamentos + 2 fls. em branco inums. + 1 caderno com 8 fls. em branco inums.; 2º [343 x 231 mm].
MAÇO [Original]. Pasta de carneira forrada a tecido vermelho e com uma rosa pintada. Documentos soltos.
Documentos relacionados com Francisco Gomes Teixeira e com o seu discípulo Maximiano
Augusto de Oliveira Lemos.

1992 - TEIXEIRA, Francisco Gomes

(1851-1933)

[Homenagem da Faculdade Técnica da Universidade do Porto] / [assinado por diversas personalidades da
Faculdade] .− Porto, 3-06-1922 .- 2 fls. de texto inums.; [319 x 247 mm].
BIFÓLIO [Original]. Pasta forrada de veludo castanho adornada com cantos de metal e fitas de cetim.
Texto caligrafado. Autógrafo assinado.

1993 - TEIXEIRA, Francisco Gomes

(1851-1933)

Ao Doutor Gomes Teixeira, Eminente e Venerando Catedrático na Faculdade de Sciencias da Universidade
do Porto / [por] Academia da Universidade do Porto .- Porto, [s.d.] .- 2 fls. de texto inums.; in fl. [350 x 250
mm].

BIFÓLIO [Original]. Pasta forrada de veludo azul. Rótulo em metal no centro da pasta superior, com os
seguintes dizeres: “Ao Grande Sabio Doutor Gomes Teixeira os Alunos da Universidade do Porto”. Vestígios
de fitas de seda. Fls. de papel pergaminhado. Texto caligrafado no meio de uma cercadura.

1994 - BOCAGE, Carlos Roma du

(1850-1918)

I - La Salle
1. Notas relativas a Brest e a Anth.e de la Salle .- [S.l., s.d.] .- 39 verbetes nums. a lápis + 2 fls. de
texto inums.; [212 x 103 mm].
2. Notas Geographicas Lusíadas .- [S.l., s.d.] .- 67 verbetes nums. a lápis; [212 x 102 mm].
3. Historia de S. Domingos .- [S.l., s.d.] .- 6 verbetes nums. a tinta; [212 x 102 mm].
4. Ordem chronologica .- [S.l., s.d.] .- 7 verbetes nums. a lápis; [211 x 105 mm].
5. Portugal e Castela .- [S.l., s.d.] .- 23 verbetes nums. a lápis; [212 x 106 mm].
6. Cronica do Condestabre de Purtugal - Nuno Alvares Pereyra .- [S.l., s.d.] .- 8 verbetes nums. a
tinta; [212 x 102 mm].
7. Politica Geral .- [S.l., s.d.] .- 14 verbetes nums. a lápis; [212 x 103 mm].
8. Missão Fogaça. França-Inglaterra. Holanda-Borgonha. Portuguezes em Flandres (Magriço) .[S.l., s.d.] .- 44 verbetes nums. a lápis; [212 x 102 mm].
9. Aragão-Sicilia-Napoles .- [S.l., s.d.] .- 74 verbetes nums. a lápis + 1 fl. de texto inum. + 1 nota
do Prof. C. A. Garufi, da Universidade de Palermo, colada no 21º verbete + 1 fragmento de papel
com texto em latim e respectiva tradução; [212 x 105 mm].
10. [Bibliografia] .- [S.l., s.d.] .- 2 verbetes inums.; [213 x 103 mm].
11. Extractos de historiadores sicilianos consultados na biblioteca da Sociedade Siciliana de Historia
(Palermo) .- Palermo, [s.d.] .- 6 verbetes nums. a lápis; [212 x 103 mm].
12. Formulas da chancelaria usadas em varios documentos .- [S.l., s.d.] .- 2 verbetes inums.; [212 x
103 mm].
13. La Regina Bianca e Cabrera .- [S.l., s.d.] .- 1 verbete inum.; [212 x 103 mm].
14. Preparação da expedição de Ceuta - Boatos - Embaixadores. Composição da Armada .- [S.l.,
s.d.] .- 63 verbetes nums. a lápis + 1 fragmento de papel com anotação bibliográfica; [211 x 105
mm].
II - Ceuta
1. [Três recortes do Diário de Notícias, de Novembro de 1911, acerca de umas colunas de mármore
existentes num jazigo do cemitério do Alto de S. João, provenientes de Ceuta].
2. Correspondência com David Lopes .- Lisboa, Bruxelas,..., 1911-1912 .- 8 documentos nums. a
lápis + 1 envelope com 5 documentos + 7 cartas de David Lopes nums. a lápis + 2 verbetes
inums.; [267 x 204 mm].
3. Ceuta = túmulos
[Carta] / [por] Jorge Rebello da Silva .- Vale de Santarém, 2-05-1913 .- 2 fls. de texto inums. +
1 fotografia de sepulturas numa igreja + carta do fotógrafo Armando Silva, das Caldas da Rainha
(29-07-1912) + 1 fragmento de papel; [267 x 209 mm].
4. Actas da Comm.ão do Centenário [de Ceuta e de Afonso de Albuquerque] .- 17 recortes do jornal
Diário de Notícias, de 1915 a 1917; [640 x 119 mm].
5. [Documentos copiados no Arquivo de Palermo em Abril-Maio de 1914: Testamento do Rei
Martinho, entre outros, além de um decalque em papel vegetal] .- 25 fls. no total; [310 x 210
mm].
6. [Correspondência Roncagli]
a) [Minuta de carta] / [por] Carlos Roma du Bocage .- Lisboa, 7-02-1914 .- 4 fls. de texto
nums. a lápis; [187 x 143 mm].
b) [Carta] / [por] Roncagli .- Roma, 3-03-1914 .- Autógrafo assinado. Em francês .- 2 fls. de
texto inums. + sobrescrito selado e endereçado; [174 x 111 mm].

7. [Embaixada à Sicilia - rascunho de uma carta de Roma du Bocage, datada de Lisboa, Dezembro
de 1911, acompanhada da resposta do Ministro de Itália em Lisboa, de 7-02-1912] .- 8 + 1 fls.
de texto; [256 x 202 mm].
8. [Correspondência com Espanha] .- Lisboa, Madrid, 1913 .- 11 cartas nums. a lápis, sendo uma
dactilografada; [254 x 201 mm].
9. [Correspondência com a Holanda] .- [Lisboa], 1911 .- 4 documentos: 2 cartas autógrafas
assinadas + 2 rascunhos de cartas e apontamentos, num total de 11 fls. de texto; [263 x 205 mm].
10. Planta de Ceuta = Braulio. Consulta ao Dr. Rodrigues .- [S.l., s.d.] .- 2 fls. de texto nums. a
lápis + 1 gravura + 1 mapa do Norte de África; [619 x 500 mm].
11. [Sobrescrito com 4 recortes do Diário de Notícias sobre a restauração da Monarquia em
Espanha]; [1240 x 63 mm].
12. Indicações chronológicas tiradas de documentos colligidos em Palermo [referentes aos anos de
1410 a 1415] .- Palermo, 4-05-1914 .- 2 meios-linguados inums. + 7 conjuntos de 5, 3, 8, 11,
10, 7 e 8 meios linguados, respectivamente; [162 x 109 mm].
13. Notas sobre Fortificação .- [S.l., s.d.] .- 10 verbetes + 8 fragmentos de papel com anotações;
[220 x 214 mm].
14. Notas biographicas. Nomes dos que foram a Ceuta: 3 cartas de António Baião, de 6-07-1912, 18
e 22-01-1912, autógrafas assinadas (5 fls. de texto inums) + lista dos nomes das pessoas que
foram na armada (17 linguados de texto nums. a tinta) + 2 linguados com anotações
bibliográficas + 2 fls. de O Archeologo Português (p. 70 e 71) + 16 verbetes com dados
biográficos + artigo do Diário de Notícias acerca do falecimento do Conde de Nova Goa] + 7
fragmentos de papel + 1 linguado + 4 verbetes; [318 x 108 mm].
15. Bibliografia .- 36 verbetes + 2 fragmentos de papel + 3 fls. de texto nums. a lápis + 16
fragmentos de papel + 1 linguado + 4 cartoes + 4 meios fls. inums.; [266 x 208 mm].
III - La prise de Ceuta par les Portugais, 21 Aout 1415 [Manuscrito e primeiras redacções] .- [S.l., s.d.] .Autógrafo assinado .- 42 fls. de texto nums. a tinta + 1 bilhete da Tipografia da Cooperativa Militar
+ 56 fls. de texto nums. a lápis + 19 fls. de texto nums. a lápis + 15 p. impressas, nums. de 9 a 23,
com anotações para o tipógrafo; [340 x 224mm].
IV - Embaixada a França
1. [Anotações tiradas de colecções de documentos inéditos sobre Richelieu (1641)] .- [S.l., s.d.] .41 verbetes nums. a lápis; [212 x 104 mm].
2. Embaixadores em 1641 .- [S.l., s.d.] .- 4 verbetes nums. a lápis; [212 x 104 mm].
3. Embaixada do M[arquês] de Cascaes .- [S.l., s.d.] .- 1 verbete; [212 x 104 mm].
4. Embaixada do Monteiro-Mór. Códice da B.N.L. .- [S.l., s.d.] .- 53 linguados de texto nums. a
lápis; [321 x 109 mm].
5. Itinerario da embaixada do Monteiro Mor .- [S.l., s.d.] .- 6 linguados e 2 fls. de texto nums. a
lápis; [324 x 226 mm].
6. Fevereiro 1641 .- [S.l., s.d.] .- 1 linguado de texto; [324 x 111 mm].
7. Citações .- [S.l., s.d.] .- 1 linguado de texto inum. + 2 linguados em branco inums.; [323 x 109
mm].
V - [Maço de linguados de cor azul].
1. [Oficiais do Exercito de terra, vindos de França em 1641] .- [S.l., s.d.] .- 39 meios-linguados de
texto nums. a lápis + 2 meios linguados em branco inums.; [163 x 111 mm].
2. [Regimentos de cavalaria, infantaria e engenheiros do exército francês em 1641] .- [S.l., s.d.] .13 linguados de texto + 3 linguados em branco inums.; [325 x 111 mm].
3. Náos .- [S.l., s.d.] .- 5 linguados de texto nums. a lápis; [324 x 109 mm].
4. [Notícia acerca de Antoine de la Salle e Catharine de Neufville] .- [S.l., s.d.] .- 5 linguados de
texto; [324 x 109 mm].
VI - [Nota acerca da tomada de Ceuta e da falta de documentação oficial sobre este acontecimento] .- [S.l.,
s.d.] .- 14 verbetes de texto nums. a lápis; [159 x 216 mm].

MAÇOS [Originais]. Maços de verbetes de diversas dimensões e tipos de papel, alguns dentro de sobrescritos
mas todos dentro de uma caixa de metal.

1995 - FARIA, Marquês de

(1868-1937)

1 - [Passaportes diplomáticos de António de Portugal de Faria, de sua mulher e de duas filhas] .- Paris,
Berlin, Lausanne,..., 1886-1926 .- 24 documentos nums. a lápis.; in fl. [417 x 283 mm].
2 - [Cartas, cartões de visita e telegramas relativos aos passaportes] .- Suíça, Berlin,..., 1915-1923 .- 24
documentos nums. a lápis; 2º [348 x 218 mm].
MAÇO [Originais]. Pasta forrada de percalina vermelha. Documentos soltos. Fls. de diferentes dimensões e
tipos de papel.

1996 - LEMOS JÚNIOR, Maximiano Augusto de Oliveira

(1860-1923)

[Documentos pessoais] / [por vários autores] .- Porto,..., 1875-1923 .- 12 documentos; 2º [545 x 408 mm].
MAÇO [Originais]. Pasta forrada de seda amarela bordada, parecendo uma pasta de curso. Documentos de
diversas dimensões e diferentes tipos de papel.
Este conjunto de documentos compõe-se de nomeações académicas, cartas, etc.

1997 - LIMA, João Maria de Almeida

(1859-1930)

1 - Diário do Governo: [nomeação do Doutor João Maria de Almeida Lima para lente substituto das cadeiras
de Física da Escola Politécnica de Lisboa] .- [Lisboa], 10-02-1899 .- 1 fl. de texto impresso; in fl. [426 x
326 mm].
2 - Função das Universidades no organismo social / [por João Maria de Almeida Lima] .- 5 fls. de texto
impresso com correcções e notas à margem; 4º [220 x 165 mm].
3 - A Fisica perante as theorias de Einstein / [por João Maria de Almeida Lima] .- Lx.ª, 13-07-1921 .- 12 p.
de texto nums. a tinta; 2º [330 x 219 mm].
4 - Influencia social das Associações de estudantes / [por João Maria de Almeida Lima] . - [S.l., s.d.] .- 18
linguados de texto nums. a lápis; 2º [276 x 109 mm].
5 - [Carta do Observatório Astronómico de Lisboa para o Doutor João Maria de Almeida Lima] / [por]
Frederico Oom .- [Lisboa], 26-04-1922 .- 4 fls. de texto inums.; 8º [226 x 133 mm].
6 - José Manuel Rodrigues e a sua obra / [por] Almeida Lima .- [S.l., s.d.] .- 8 fls. de texto nums. a lápis; 2º
[280 x 220 mm].
7 - As democracias, os seus direitos e as suas responsabilidades / [por João Maria de Almeida Lima] .- [S.l.,
s.d.] .- 12 fls. de texto nums. a lápis; 2º [325 x 220 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. de diversas dimensões e tipos de papel. Conjunto de documentos oferecido à
Academia das Ciências de Lisboa em 27-04-1931, por D. Elisa Barbosa de Almeida Lima, viúva de Almeida
Lima, conforme carta junta, onde também é mencionada a oferta das condecorações do seu marido.

1998 - LEMOS, António de Sousa Magalhães

(1855-1931)

1 - [Carta do Consulado de França no Porto comunicando a Magalhães Lemos ter sido agraciado com o grau
de Oficial de Instrução Pública] / [por] A. le Brun .- Porto, 11-06-1898 .- 1 fl. de texto inum.; 2º [273 x
210 mm].
2 - [Documentos relativos à mercê do grau de Cavaleiro da Ordem da Legião de Honra, conferido pelo
Governo francês:]
a) [Ofício do Ministro dos Negócios Estrangeiros francês Delcassé, comunicando a Magalhães Lemos
que tinha sido agraciado com o de grau de cavaleiro da Ordem da Legião de Honra] .- Paris, 2101-1902 .- 1 fl. de texto; 2º [311 x 199 mm].
b) [Ofício do Governador Civil Wenceslau de Lima, remetendo a Magalhães Lemos as insígnias de
Cavaleiro da Ordem da Legião de Honra] .- Porto, 24-02-1902 .- 1 fl. de texto; 2º [269 x 213
mm].
c) [Carta de felicitações da Societé Française Suisso-Belge de Bienfaisance do Porto] .- Porto, 25-021902 .- 1 fl. de texto inum. + 1 fl. em branco inum.; in fl. [387 x 251 mm].
d) [Carta de agradecimento de Magalhães Lemos para Teófilo Delcassé, Ministro dos Negócios
Estrangeiros francês] / [por] Magalhães Lemos .- Porto, 25-03-1902 .- 1 fl. de texto; 2º [317 x
206 mm].
3 - [Homenagem de um grupo de pensionistas do Hospital do Conde de Ferreira] .- Porto, 1-01-1915 .- 1 fl.
de texto impresso + 1 fl. em branco, tudo dentro de uma pasta forrada a cetim rosa com fitas de cetim
verde e letras douradas; in fl. [336 x 233 mm].
4 - [Carta de Luiz Macias Teixeira, Vice Presidente da Associação Académica do Porto, comunicando a
Magalhães Lemos ter sido eleito membro desta Associação] .- Porto, 17-03-1926 .- 1 fl. de texto; 2º [273
x 215 mm].
5 - [Homenagem da paciente Alexandrina Reynaud aos Doutores Magalhães Lemos e José de Magalhães,
agradecendo os tratamentos recebidos] . - Porto, 24-03-1917 .- 2 fls. de texto presos com fitas; in fl. [388
x 285 mm].
6 - [Carta da Sociedade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo informando Magalhães Lemos de que na sessão
de 15-12-1919 incluíra o seu nome na lista de sócios correspondentes] .- S. Paulo, 16-12-1919 .- 1 fl. de
texto; 2º [320 x 225 mm].
7 - [Homenagem do Conselho Médico-Legal do Porto a Magalhães Lemos] .- Porto, [1926] .- 2 fls. de texto
caligrafado em papel pergaminhado e letra capitular iluminada. Fita de cetim; in fl. [391 x 250 mm].
8 - Homenagem da Tuna Academica do Porto .- Porto, 30-04-1926 .- 1 fl. em papel pergaminhado com fita
de cetim + 1 cópia dactilografada; in fl. [500 x 324 mm].
9 - [Homenagem da Santa Casa da Misericórdia do Porto:]
a) [Carta do Provedor da Santa Casa comunicando ter sido inaugurado o retrato de Magalhães Lemos
.- Porto, 1926 .- 3 fls. de texto inums.; 2º [274 x 215 mm].

b) [Carta do Provedor enviando a Magalhães Lemos o seu diploma de Irmão Benemérito da Santa
Casa da Misericórdia .- Porto, 15-07-1926 .- 2 fls. de texto inums. + texto dactilografado de um
extracto da acta de 23-06-1926; 2º [274 x 215 mm].
10 - [Homenagens do Hospital do Conde de Ferreira:]
a) Homenagem e Gratidão do pessoal de enfermagem de ambos os sexos .- Porto, 11-05-1929 .- 1 fl.
de texto impresso inum. + 1 fl. em branco inum, com fita de cetim; in fl. [347 x 244 mm].
b) Homenagem do pessoal de Enfermagem .- Pôrto, 4-07-1926 .- 2 fls. de texto impresso em papel
pergaminhado com fitas de cetim; in fl. [320 x 217 mm].
c) Homenagem do pessoal de Secretaria e Contabilidade .- Pôrto, 4-07-1926 .- 2 fls. de texto
impresso em papel pergaminhado com fita de cetim; in fl. [320 x 216 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos, de diversas dimensões e tipos de papel. Um dos documentos encontra-se
dentro de uma pasta forrada de cetim verde e rosa.

1999 - LEMOS JÚNIOR, Maximiano Augusto de Oliveira

(1860-1923)

Microbiologia / [por Doutor Maximiano Augusto de Oliveira Lemos Júnior] .- [S.l., s.d.] .- 7 fls. nums. a
lápis + 6 laudas nums. a tinta; 8º [322 x 107 mm].
MAÇO [Originais]. Capilha de papel. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Autógrafo não assinado.

2000 - LEMOS JÚNIOR, Maximiano Augusto de Oliveira

(1860-1923)

[Epicurismo] / [por Doutor Maximiano Augusto de Oliveira Lemos] .- [S.l., s.d.] .- 15 fl. de texto nums. a
lápis + 4 fls. de texto nums. a tinta; 2º [324 x 218 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos de diversos tamanhos e tipos de papel.
Apontamentos autógrafos mas não assinados. Em anexo, 2 fls. de texto manuscrito sobre o
ténis e um caderno impresso com o título Regras de Lawn-tennis. Lisboa: Agilis, 1899.

2001 - QUEIRÓS, Francisco Teixeira de

(1849-1919)

[Apontamentos diversos] / [por Francisco Teixeira de Queirós] .- [S.l., s.d.] .- 28 fls. de texto nums. a lápis;
8º [219 x 130 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos de diversos tamanhos e tipos de papel.
Apontamentos acerca de temas como a religião, a anatomia, etc. Autógrafos não assinados.

2002 - LEMOS JÚNIOR, Maximiano Augusto de Oliveira

(1860-1923)

[Apontamentos relativos a um estudo de carácter religioso] / [por Maximiano Augusto de Oliveira Lemos?]
.- [S.l., s.d.] .- 6 fls. de texto nums. a lápis; 8º [208 x 134 mm].

MAÇO [Original]. Fls. soltos.
Pela letra, afigura-se estes apontamentos serem da mão do Doutor Maximiano de Lemos.

2003 - BOCAGE, José Vicente Barbosa du
[Correspondência] / [por] Albert Koelliker,; Max Schultze [et al.] .- Berlim, 15-04-1867; Bonn, 3-07-1867;
Wursbourg, 8-03-1869 .- 6 fls. de texto nums. a lápis; 4º [225 x 141 mm].
MAÇO [Originais]. Fls. soltos.
Três cartas autógrafas, datadas, em francês, assinadas, uma delas com assinatura ilegível,
dirigidas ao Prof. José Vicente Barbosa du Bocage.

2004 - PROJECTO DE ESTATUTO DA CÂMARA DOS PARES
[Projecto do estatuto da Câmara dos Pares] / [S.a.] .- [S.l., s.d.] .- 8 fls. de texto nums. a lápis; 8º [208 x 132
mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel.
Projecto de redacção dos três primeiros artigos do estatuto da Câmara do Pares. Junto, um
telegrama expedido de Berlim, em 1-11-1884, em francês, assinado “Penafiel” [marquês],
ministro de Portugal em Berlim, informando o nosso ministro das Finanças de que o
governo alemão não se opunha à atribuição de uma grão-cruz.

2005 - FRANÇA, Carlos

(1877-1926)

[Apontamentos] / [por Carlos França] .- [S.l., 1914-1918] .- 52 p. de texto nums. a lápis; 12º [156 x 98 mm].
CADERNO [Original]. Capa de papel cor-de-rosa. Fls. de papel pautado.
Caderno de apontamentos que mais parece a continuação do manuscrito n.º 1988 da Série
Azul. Não assinado.

2006 - ANOTAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS SOBRE TEMAS E AUTORES DIVERSOS
[Anotações bibliográficas sobre temas e autores diversos] / [S. a.] .- [S.l., s.d.] .- 694 fls. de texto nums. a
lápis + 24 p. impressas; 4º [220 x 160 mm].
MAÇO [Original]. Fls. soltos de diversas dimensões e tipos de papel protegidos por cartões.
Os primeiros fls. dizem respeito aos temas de algumas sessões públicas realizadas pela
Academia das Ciências entre 1940 e 1942. Contém um catálogo-preçário, impresso, das
obras avulsas da Academia das Ciências de Lisboa, de 1939. No seu conjunto, parece tratarse de um ficheiro relativo a obras existentes na biblioteca da Academia.

2007 (nº 35 do cofre) - NETO, Estêvão Gonçalves

(séc. XVII)

[Missal de Estêvão Gonçalves] / [por Estevam Gonçalves Neto] .- [S.l., 1610-1622?] .- 2 fls. em papel
pergaminhado + 44 fls. de texto inums. + 2 fls. em branco inums.; 2º [363 x 252 mm].
CÓDICE [Original]. Encadernação em veludo carmesim, com fechos e guanições de prata lavrada. Portada
ornada com elementos arquitectónicos e com o título seguinte: Pontifica les Missae ex missali romano iuxta
decretum sacrossancti Concilij Tridentini restituto, com as armas dos Manoeis. Os fls. 3v., 5v., 7v., 20v.,
28v., 30v., 32v., 34v., 40v. e 42v, estão inteiramente iluminados com cenas bíblicas. Letras capitulares e
iniciais inscritas em quadrados de fundo pintado e com o traçado ornado. Todos os fls. de texto contêm uma
cercadura ornada (historiada?). Fls. em pergaminho fino. Protegido por caixa de madeira.
Este missal deve ter sido começado em 1610 quando Estevão Gonçalves ainda era abade de
Serém, e terminado em 1622 quando já era capelão e cónego da Catedral de Viseu. Pertencia à
biblioteca do Convento de Jesus, tendo passado em 1834 para a posse da Academia das
Ciências de Lisboa. Era sobre o Missal de Estêvão Gonçalves que juravam os reis portugueses
quando eram aclamados, e os príncipes herdeiros quando prestavam juramento perante as
Cortes. Cf. CASTILHO, José Feliciano de − Estudo sobre o Missal de Estevam Gonçalves Rio
de Janeiro: Tip. Americana, 1874 (existe um exemplar desta publicação dentro da caixa do
Missal).

2008 - CRUZ, Fr. João da

(séc. XVII)

Reyno de Portugal sua creação successos e Reys Prophetizados p.lo Ceo a Esdras nos Cap.os 11, 12, e 13 do
seu 4.º livro / [por] R.do P.e Fr. João da Cruz, Religiosos da Orde[m] d. S D.os .− [S.l.], 1666 .− 2 fls. em
branco inums. + 1 fl. de texto inum. + 1 fl. de rosto inum. + 83 fls. de texto nums. a lápis + 2 fls. em branco
inums.; 4º [217 x 158 mm].
CÓDICE [Original?]. Enc. em inteira de pergaminho. Dois rótulos vermelhos e ferros a ouro na lombada.
O autor era aluno da Ordem dos Pregadores “e muito perito na intelligencia dos sagrados
Profetas”, de acordo com Diogo Barbosa Machado (Bibliotheca Lusitana, tomo IV, p. 178,
cota: ACL 3.37).

2009 - ROBERTO, Maximiano José
Lendas amazonenses. Ilha Mysterioza em Tarumamiry / [por] Maximiano Jozé Roberto .− [S.l.], 1896 .− 54
fls. de texto nums. a lápis, incluindo o rosto + 1 fl. em branco inum. + 85 fls. de texto nums. a lápis + 1 fl. em
branco inum.; 2º [337 x 218 mm].
CÓDICE [Original]. Enc. com lombada de pele com ferros a ouro e pastas de percalina. Fls. de papel
pautado. No fl. de rosto, o seguinte carimbo: “Colecção Dr. Sousa Pinto”.
Obra dedicada a José Veríssimo. Contém três partes: Origem da Sepentaria; Omuapusará
iupirungáua; Origem do tocador. Textos compostos por frases numeradas.

2010 - BAPTISTA, Joaquim

(séc. XIX)

Reflexões sobre a navegação do Rio Vouga / [por] D.or Joaquim Baptista .− Vouzella, 27-04-1821 .− 17 fls.
de texto nums. a tinta + 2 fls. em branco inums. + 1 mapa em estendido; 2º [324 x 205 mm].
CADERNOS [Origina]. Dois cadernos cosidos com linhas verdes e vermelhas. No canto superior esquerdo
do primeiro fl., a seguinte indicação: “Em sessão de 28 de Junho. Á Estatistica”. No final, um “Mapa do leito

do Rio Vouga q[ue] he susceptivel de navegação”. Sem capa. Oferecido pelo Prof. Doutor José V. de Pina
Martins à biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa.
O autor era médico em Lafões. Trabalho apresentado na sessão da Academia de 28 de Junho
(de 1821?). Autógrafo assinado.

2011 - CÂMARA, João da

(1852-1908)

I - Correspondência recebida por D. João da Câmara
1 - [Carta comunicando que na acta da sessão da Academia, de 17-12-1907, havia sido lançado “um voto
de profundo sentimento pela morte do Senhor Conde da Ribeira Grande”] / [por] Antonio Cabreira, 1.º
secretario .− Lisboa, 18-12-1907 .− 1 fl. de texto + 1 fl. em branco + 1 sobrescrito; 2º [269 x 212 mm].
2 - [Ofício do Instituto de Coimbra participando a admissão de D. João da Câmara como sócio
correspondente]. − Coimbra, 30-11-1901.− 1 fl. de texto + 1 fl. em branco; 2º [270 x 208 mm].
3 - [Ofício do Centro de Sciencias, Letras e Artes de Campinas, participando a admissão de D. João da
Câmara como sócio correspondente]. − Campinas, 26-03-1902 .− 1 fl. de texto + 1 fl. em branco + 1
sobrescrito; 2º [326 x 237 mm].
4 - [Cartão de visita de Alfredo Keil, de 1-01-1904].
II - [Cartas de pêsames pela morte de D. João da Câmara, recebidas por D. Eugénia de Melo Breyner, sua
esposa] / [por diversos correspondentes] .− Lisboa, 1908 .− 10 cartas dobradas e metidas nos respectivos
sobrescritos + 1 fotocópia da sessão de 4-04-1918 da Academia; 2º [325 x 223 mm].
MAÇO [Originais]. Documentos oferecidos por D. Eugénia da Câmara Rebelo de Andrade.

2012 - REPRESENTAÇÃO DO GRÉMIO DO PROFESSORADO LIVRE PORTUGUÊS A SUA
MAJESTADE
Representação do Gremio do Professorado Livre Portuguez a Sua Magestade / [pelos membros do Grémio] .−
Lisbôa, 15-03-1894 .− 1 fl. de rosto inum. + 9 fls. de texto inums. + 2 fls. em branco inums.; 2º [379 x 240
mm].
CADERNO [Original] Fls. cosidos com fitas de seda. Vestígios de selos de lacre nos extremos
das fitas. Fls. de papel pautado. Sem capa. Acondicionado em capilha de melinex.
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Cinchona Macrocarpa: 17(45), 17(46)
Cinchona Pubescens: 17(45), 17(46)
Corte das árvores do Brasil: 17(8)
Enxertia: 1125
Erva do bicho (Brasil): 17(38)
Esparto: 17(30)
Flora:
Flora em Angola: 902, 903, 906
Flora da Ilha da Madeira: 1663
Flora de Cabo Verde: 1657
Flora de Portugal: 347, 348, 433A
Flores diversas: 149
Herbário: 714
Jardins botânicos: 895
Jardim Botânico da Ajuda: 1835
Jardim Botânico da Universidade de Coimbra: 250

Jutaí: 17(38)
Malva: 377(15)
Marisma (erva): 374(27)
Oliveiras: 17(27), 42
Pinhais: 60, 376(8), 376(17), 631, 647, 919, 1083, 1776
Plantas medicinais: 1657, 1956
Plantas para alimentação: 333(2), 333(3), 374(28)
Prados artificiais: 351(29)
Quineiras: 17(45), 17(46)
Raízes que se comem no Brasil: 333(3)
Recolha e preparação de plantas: 714
Rubus madeirense: 1663
Tártaro: 17(31)
Tartumo: 17(31)
Transplantes de especiarias da Ásia para o Brasil: 1014(2)
Trigo: 17(18)
Urtiga: 377(15)
Urzela: 247, 1720
Vide Cochonilha, Florestas
Brasões: Vide Armaria
Breves papais: 73, 104, 730, 1704
Bulas: 528, 660, 730

C
Cabras: Vide Gado caprino
Caça: 1660, 1661
Cacau: 1130
Café: 17(16)
Cálculo diferencial: 351(13), 351(15), 1051
Cálculo infinitesimal: 772
Cálculo integral: 1054
Caldas: Vide Termas
Calendário Bracarense: 259
Calor: Vide Temperatura
Câmara dos Deputados: 1939
Câmara dos Pares: 2004
Câmara Municipal de Évora: 1224
Câmara topofotográfica: 599/7
Caminhos de ferro: 1896
Campanha de 1823: 1733
Campanha do Rossilhão: 390, 399
Campanha naval do Levante: 702
Campanhas liberais: 218, 219, 220, 221, 222
Campanhas napoleónicas: Vide Invasões francesas
Campanhas peninsulares: Vide Invasões francesas

Cancioneiros: 1576
Cancioneiro da Ajuda: 586, 1678, 1978
Cancioneiro de Pedro de Andrade Caminha: 1298
Cancioneiro do Colégio dos Nobres: 1367, 1862
Cancioneiro Geral de Garcia de Resende: 1610
Canela: 17(16), 512
Caparrosa: 376(10), 378(1)

Capelas
Capela de D. Maria Rebela: 401
Capitalismo: 1304
Capuchinhos Franceses: 108
Caranguejo: 203
Cárceres: Vide Prisões
Carmelitas Descalços: 547
Carneiro: Vide Gado ovino
Carros: 17(2), 377(12), 844
Cartas: Vide Correspondências diversas
Cartas de padrão: 1166, 1167
Cartas de quitação: 1849, 1850
Cartografia: 14/1, 14/10, 14/11, 14/12, 18, 157, 701, 1467, 1509, 1558, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 2010

Cartórios
Cartórios do Algarve: 402, 403, 404
Carvão: 17(4), 149, 376(10), 377(34), 378(1), 1645
Casa (construção de): 376(2)
Casa da Guiné: 213
Casa da Índia: 90, 213, 307, 316, 458, 722, 1700, 1712, 1872
Casa da Moeda das Minas: 121(25)
Casa da Suplicação: 185, 855
Casa de Áustria: 153(6)
Casa de Aveiro: 276
Casa de Bragança: 3, 528, 530, 658(1), 658(13)
Casa de Sortelha: 132
Casa do Espírito Santo: 261, 522
Casa do Infantado: 300
Casa do Juízo Cível: 73
Casa dos Condes Copeiros-Móres: 184
Casa dos Contos do Estado da Índia: 516
Casa Pia de Lisboa: 1608
Casa Professa de S. Roque: 1662
Casamento: 1843
Casas regulares suprimidas: 108
Castelo da Feira: 1058
Catálogos/listas de documentos impressos e de manuscritos: 85, 100, 469, 470, 471, 560, 624, 731, 732,
735, 736, 737, 738, 745, 746, 747, 748, 770, 777, 779, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 809, 810,
922, 923, 924, 1184, 1851
Catecismo: 551, 569, 1019; Vide Doutrina cristã, Igreja católica, Religião
Cativos: 110
Catolicismo: Vide Cristianismo, Igreja Católica
Cavalos: 43, 53, 520, 1040, 1103
Cefalópodes: Vide Zoologia (Moluscos)
Celtas: 1415
Cemitérios: 225 a 231, 1123, 1416
Cemitério do Alto de S. João: 230, 1994
Cemitério dos Prazeres: 230
Censuras de livros (incluindo processos contra livreiros e impressores): 1670, 1672, 1673, 1693, 1796,
1797, 1798
Centeio: 1700
Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas: 2011
Certidões da casamento: 1714

Certificados de habilitações: Vide Diplomas e certificados de habilitações
Cevada: 1700
Chancelaria: 1684
Chancelaria-mor do Reino: 273
Chapéus: 373(7A)
Ciência: 1958, 1959
História da ciência: 1425, 1958
Cirurgia: Vide Medicina
Clima: Vide Meteorologia
Clube Dr. Rebelo da Silva: 1222
Cobre: 17(40), 1073/2
Cocaína: 1360
Cochinilha: Vide Cochonilha
Cochonilha: 374(13A), 374(30), 1030, 1878
Codificação de linguagem: Vide Linguagem codificada
Código Manuelino: 197 a 199
Código Visigótico: 1680
Colegiadas
Colegiada da Alcáçova de Santarém: 229

Colegiada de S. Bartolomeu de Coimbra: 1168, 1652
Colegiada de S. Cristóvão de Coimbra: 584

Colégios
Colégio de Coimbra: 1926
Colégio da Companhia de Jesus de Évora: 11, 12, 13, 1926
Colégio da Graça: 73
Colégio de Nossa Senhora da Estrela: 108
Colégio de Santo Antão: 252, 255, 256
Colégio dos Nobres: 84, 712
Colégio Patriarcal: 733
Collecção Pombalina: 1038, 1039, 1040
Colónias
Colónias inglesas: 648(31)
Colónias portuguesas: Vide Ultramar português
Combustíveis: 377(14)
Comenda de Elvas: 1060
Comércio: 370; Vide Alfândegas, Contrabando
Assuntos comerciais: 148, 150, 213, 315, 370, 1700, 1826, 1871, 1872, 1873, 1909
Comércio das colónias portuguesas: 90, 847, 1872
Comércio em África: 847, 1511, 1788
Comércio em Cabo Verde: 247
Comércio entre França e Inglaterra: 147
Comércio entre Marrocos e os Países Baixos: 1511
Comércio entre Portugal e Espanha: 695, 1716, 1719
Comércio entre Portugal e França: 776, 1064, 1872
Comércio entre Portugal e Inglaterra: 783, 787, 788, 789, 864, 1691, 1077, 1711, 1458, 1872
Comércio entre Portugal e Itália: 1700, 1715, 1717
Comércio francês: 776, 1064, 1111, 1826, 1871, 1873
Comércio holandês: 1014(2)
Comércio inglês: 147
Comércio na Índia: 768, 1057
Comércio no/com o Brasil: 95, 1014(2), 1014(3), 1111, 215, 1700

Comércio português: 16, 17(1), 147, 148, 149, 153(9), 374(3), 376(7), 378(6), 382(2), 389, 458, 520,
558, 722, 776, 783, 788, 847, 915, 1002, 1014(1), 1014(3), 1014(2), 1028, 1055, 1064, 1066,
1071, 1111, 1700, 1716, 1745, 1872; Vide Economia portuguesa
Dízima: 695
Importação e exportação: 150, 695
Mercadorias: 272(3), 315, 695, 864, 1014, 1700, 1711, 1872
Comissão Central Primeiro de Dezembro de 1640: 1639
Comissão das Cortes Antigas: 797
Companhia das Índias: 146, 846
Companhia de Jesus: 11, 12, 13, 68, 148, 531, 532, 533, 535, 646, 684, 776, 1589, 1644, 1662, 1926
Companhia dos Guardas-Marinhas: 738
Companhia Ocidental da Holanda: 1622
Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses: 1896
Concani: Vide Língua concani
Concílios
Concílio de Paris, de 1811: 147
Concílio de Trento: 418
Concílio Tridentino: 1393
Confissão (sacramento da): Vide Doutrina cristã
Confrarias: 626
Confrarias do Santíssimo Rosário: 730(9)
Congregação: Vide Ordens religiosas
Congregação da Missão: 73
Congregação da Sagrada Imagem, e Senhora Nossa da Salvação, e Escravos do Santíssimo Nome de
Maria: 649
Congregação da Terceira Ordem da Penitencia: 92, 1931
Confraria de Nossa Senhora da Graça: 730(1)
Congregação de Nossa Senhora Madre de Deus: 65
Congregação de S. Bento: 526
Congregação de S. Filipe Neri: 73, 308(16)
Congregação do Oratório: 73, 261, 308(11), 732

Congressos
Congresso da Nobreza: 62
Congresso das Associações Espanhola e Portuguesa para o Progresso das Ciências, em Salamanca:
1189
Congresso de Bilbau da Associação Espanhola para o Progresso das Ciências: 1189
Congresso de Breda: 121(40)
Congresso de Sevilha da Associação Espanhola para o Progresso das Ciências: 1189
Congresso de Utreque: 302 a 306
Congresso de Viena: 148, 775
Congresso Sanitário: 848
Conjura de 1641: 416
Conselho da Fazenda: Vide Fazenda Real
Conselho da Fazenda (Madrid): 1206
Conselho de Estado: 127
Conselho de Portugal: 94
Conselho Médico-Legal do Porto: 1998
Conselho Real da Índia: 526
Conselho Supremo de Justiça dos Negócios Militares: 34

Constituições
Carta constitucional de França, de 1814: 149
Constituição da Venezuela: 151

Constituição dos Estados Unidos da América: 648(21)
Construção naval: 309
Construtores: 1730, 1986
Contadoria Geral da Guerra: 275
Contos: 1299, 1300
Contrabando: 1700, 1712, 1716, 1719, 1720
Contratos reais: 96
Convenções:
Convenções celebradas por Portugal: 1557
Convenção de Évora Monte (1834): 218
Convenção de Sintra: 835
Convenção para entrega de Bombaim aos Ingleses: 846

Conventos
Convento da Graça de Lisboa: 736
Convento de Almodôvar: 1926
Convento de Arraiolos: 1926
Convento de Mafra: 1449
Convento de Nossa Senhora da Porciúncla dos Capuchinhos Franceses: 867
Convento de Nossa Senhora de Jesus de Lisboa: 63, 100, 919, 1926
Convento de Santa Ana: 121(28)
Convento de Santa Catarina de Santarém: 1926
Convento de Santa Cruz de Coimbra: 73
Convento de Santarém: 1926
Convento de São Caetano: 108
Convento de São Domingos: 149
Convento de São Francisco da Cidade: 65
Convento de Viana do Castelo: 1926
Convento do Monte de S. Nicolau: 1262
Conventos: 225 a 231, 263 a 265, 1926
Conventos de Lisboa: 149, 1926
Conventos no Brasil: 148
Copeiros-Móres: 184
Corão: 435; Vide Islamismo
Cores: 377(11)
Coroa portuguesa: 658, 701, 1228, 1708, 1710, 1734 a 1740/1, 1895; Vide História de Portugal
Corografia brasileira: 14/10, 284, 485
Corpo de Engenharia Civil: 1068
Corpo de Voluntários Realistas: 1253
Corpo de Voluntários Reais de Milícias a Cavalo: 1152(21)
Corporações regulares do sexo feminino: 149
Corporações regulares do sexo masculino: 149
Correição: 343(8)
Correspondências diversas: 64, 73, 121, 241, 383, 387, 389, 414, 503 a 513, 658, 678, 680, 681, 723, 763,
801, 803, 804, 851, 868, 877, 878, 879, 880, 882, 886, 887, 889, 921, 938, 939, 942, 947,
1026, 1075, 1152, 1185, 1451, 1512, 1700, 1701, 1703, 1706, 1713, 1722, 1734 a 1742, 1744,
1746, 1753, 1811, 1816, 1822, 1872, 1876, 1882, 1885, 1886, 1890, 1904, 1909, 1910, 1911,
1913, 1916, 1927, 1933, 1939, 1958, 1959, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1983, 1984, 1985,
1987, 1994, 1996
Cartas da Secretaria de Estado: 578, 579, 580
Cartas para António Augusto de Aguiar: 1484
Cartas selectas de Caio Plínio Cecílio Segundo: 1474
Correspondência com o Imperador de Marrocos: 1016, 1020, 1021, 1022, 1185
Correspondência de Afonso Mendes, Patriarca da Etiópia: 534

Correspondência de Francisco de Sousa Coutinho e de outras pessoas: 414
Correspondência de João da Câmara: 2011
Correspondência de José Agostinho de Macedo: 1791 a 1794
Correspondência de José da Cunha Brochado: 553, 554, 555
Correspondência de José Maria Latino Coelho: 1168, 1188, 1190, 1191, 1195, 1196, 1207, 1208, 1210
a 1226, 1230, 1232, 1268
Correspondência de/para o Marquês de Resende: 952 a 968, 1067, 1100, 1417, 1418, 1510, 1515,
1516, 1517, 1518, 1519
Correspondência de Maximiano Augusto de Oliveira Lemos Júnior: 1817 a 1819
Correspondência diplomática: 19, 50, 76 a 83, 101, 102, 105, 106, 173, 175, 176 a 182, 196, 258, 270,
271, 281, 282, 296, 356, 553, 554, 555, 556, 561, 590 a 595, 599, 600 a 603, 605 a 623, 635,
636, 723, 776, 948, 952 a 967, 1016, 1020, 1021, 1067, 1074, 1091, 1092, 1094, 1100, 1102,
1252, 1254, 1258, 1259, 1266, 1337, 1484, 1519, 1702, 1721, 1728, 1729; Vide Diplomacia
Correspondência do Barão da Vila da Praia: 479
Correspondência do Marquês de Pombal: 61, 68
Correspondência do Padre António Vieira: 812 a 817, 819, 831, 1301, 1637
Correspondência dos padres da Companhia de Jesus: 533, 535
Correspondência para D. Luís da Cunha: 19, 102, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 196,
258, 281, 282, 356, 414, 490, 553, 554, 555, 556, 561, 590 a 595, 601, 605 a 623, 637
Correspondência para D. Pedro IV: 949
Correspondência para o Dr. Virgílio César da Silveira Machado: 1383, 1384, 1429, 1820
Correspondência relativa a D. Catarina de Bragança: 752, 753, 754, 755, 756, 757, 905
Correspondência relativa ao Marquês de Pombal: 61
Corsários espanhóis: 1877
Cortes portuguesas: 25, 62, 73, 142, 148, 269, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
475, 518, 582, 583, 585, 632, 1532
Cosmografia: 10, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772
Costumes: 1843
Costumes espanhóis: 1815
Costumes portugueses: 1778, 1785, 1814
Coudelarias: 520
Couro: Vide Curtume
Coutadas: 60
Crimes: 1354, 1754A
Cristais: 374(24)
Cristalogénese: 1891
Cristãos novos: Vide Judeus
Cristianismo: 6, 7, 8, 9, 567, 683, 684, 908, 1019, 1403, 1506, 1615; Vide Catecismo, Cristianismo,
Doutrina cristã, Igreja Católica, Religião, Teodiceia, Teologia
Crónicas dos Reis de Portugal: 210, 323
Cronologia (estudos de): 14/6, 14/7, 149, 153(6)
Crustáceos: 1627
Cruzeiro do Sul: 14/1
Culinária: 1943
Curronavis: 1864
Curtume: 390, 722
Curvas e superfícies de Segunda ordem: 1264

D
Defesa nacional: 1004, 1073, 1427, 1773, 1483, 1970; Vide Invasões francesas
Defuntos e ausentes: Vide Ausentes e defuntos
Democracia: 1994
Demografia: 147, 148, 150, 355, 652, 988, 1754A, 1774, 1788; Vide Sociologia
Dentição: 1836

Desembargadores: 1970
Descobrimento da América por Cristóvão Colombo: 751, 1467
Descobrimento do Tibete: 1589
Descobrimentos portugueses: 14/10, 90, 312, 472, 588, 672, 761, 1310, 1467, 1498, 1609, 1630, 1754A,
1780, 1781, 1830, 1874, 1912, 1956; Vide História de Portugal
Desembargo do Paço: 189, 730(14)
Desfloração: 383(22)
Desinfecção: 1329, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1346, 1347,1348
Despachos publicados no Rio de Janeiro em 24-02-1823: 648(5)
Desporto: 2000
Diabo: 249
Diáconos: 557
Diamantes: 121(37), 121(38), 148, 149, 150, 648(12); Vide Minas de diamantes
Diários de viagem: 43/1, 54, 64, 109, 287, 346, 382(1), 382(7), 686, 696, 998, 1636; Vide Viagens

Dicionários e glossários
Dicionário Bibliográfico Português, de Inocêncio Francisco da Silva: 1594
Dicionário da língua alemã e portuguesa: 279
Dicionário da língua falada por índios do Brasil: 569
Dicionário da língua portuguesa: 5, 29, 30, 31, 40, 167, 171, 297, 349, 350, 460, 461, 484, 1121, 1262
Dicionário de antiguidades: 183, 240
Dicionário de concani-português e de português-concani: 138
Dicionário dos arquitectos, engenheiros e construtores portugueses ou a serviço de Portugal: 1730,
1986
Dicionário etimológico e histórico: 537
Dicionário Etimológico e Histórico de Títulos, Sobrenomes e Alcunhas de Príncipes Antigos: 657
Dicionário Geral (relativo aos séculos XVIII e XIX): 147
Dicionário jornalístico português: 445 a 457
Dicionário jurídico: 542, 543
Dicionário militar: 43
Dicionário português-marata: 665, 666, 667, 668, 669
Glossário luso-africano: 1289
Lexicologia luso-oriental: 1290
Vocabulário lusitano latino: 255, 256, 257
Dinastia bragantina: 153(13)
Dinastia capetiana: 153(13)
Diplomacia: 50, 101, 102, 105, 106, 118, 119, 124, 126, 127, 148, 154(3), 258, 270, 271, 277,
281, 282, 296, 302 a 306, 326, 327, 337, 372, 382(3), 382(4), 382(5), 490, 604, 635, 636, 637,
658, 696, 773, 774, 775, 849, 864, 989, 1102, 1239, 1275, 1317, 1337, 1417, 1418, 1537, 1540
a 1557, 1611, 1620, 1650, 1687, 1702, 1710, 1728, 1970, 1994, 1995; Vide Correspondência
diplomática, Tratados
Diplomas e certificados de habilitações
Certificado de habilitação para Francisco José Caetano Nunes: 860
Diplomas atribuídos a Virgílio Machado: 14/8
Diplomas atribuídos a Francisco Gomes Teixeira: 14/9
Diplomática: 1262
Direito: 364, 365, 366, 525 a 529, 538 a 548, 746, 1490, 1763, 1778, 1861; Vide Legislação
Direito Canónico: 538 a 548
Direito Civil: 1861
Direito das Decretais: 1861
Direito das Gentes: 1861
Direito Fiscal: 269
Direito Internacional Público: 713
Direito Marítimo: 1855, 1877

Direito Natural: 1861
Direito Penal: 269
Direito Público: 562, 625, 1861,
Direito Romano: 417, 685, 1861
Direito Visigótico: 1861
Direitos Reais: 710
Propriedade Literária e Artística: 1257
Direitos aduaneiros: 789; Vide Alfândegas
Ditados populares: Vide Máximas
Ditos portugueses: 120
Divindades gregas: 1073/4
Divindades romanas: 1073/4
Divisa do Infante D. Henrique: 1609
Doações: 300, 319, 521, 530, 584, 585, 626, 642, 730(8), 759, 791, 584, 585, 1085, 1262(5), 1590, 1655
Documentos medievais: 263 a 265, 1648
Documentos vários antigos e/ou de arquivo: 36, 63, 64, 254, 263 a 265, 307, 308, 380, 402, 403, 404, 489,
518, 521 a 530, 537 a 548, 563, 584, 585, 653, 660, 730, 1571
Doenças: Vide Medicina
Domínio filipino em Portugal: 416, 465, 466, 467, 473, 1708
Doutrina cristã: 545, 730(10), 1019, 1403, 1476, 1579, 1580, 1581, 1582, 1584, 1606, 1812, 1813, 1856,
1860, 1918; Vide Catecismo, Cristianismo, Igreja católica, Pecado, Religião, Teodiceia, Teologia
Drogas medicinais: 1657
Duparchy Bartissol: 1896

E
Eclipses: Vide Astronomia
Economia: 17, 150, 373, 374, 375, 1304, 1764, 1890; Vide Agricultura; Comércio; Gado, Indústria
Economia brasileira: 1764; Vide Economia portuguesa
Economia britânica: 14/2, 14/3, 14/4, 648(32), 1711
Economia europeia: 1014
Economia política: 272(5), 1304
Economia portuguesa: 14, 15, 16, 17(19), 17(21), 17(23), 50, 65, 127, 147, 248, 272, 309, 318,
373(6), 374(17), 374(18), 376(7), 376(11), 380, 382(2), 389, 458, 489, 558, 648(13), 648(24),
648(34), 652, 687, 695, 710, 734, 947, 1014, 1027, 1055, 1071, 1111, 1122, 1126, 1321, 1438,
1456, 1487, 1504, 1508, 1570, 1667, 1711, 1872, 1897, 1908; Vide Agricultura, Comércio
português, Economia, Gado, Indústria
História económica de Portugal: 1071
Educação: Vide Ensino
Educação moral: 141
Efemérides: 148, 207
Electricidade: 373(8), 373(9), 373(10), 1449, 1521, 1838
Elogios a personalidades: 343(1), 353(2), 400, 597, 704, 734, 1097, 1155, 1157, 1180, 1181, 1386, 1405,
1656, 1777
Emigração: 326, 327, 1635
Encadernações: 1576
Energia hidráulica: 373/1; Vide Hidráulica
Engenharia: 147, 1068
Engenheiros: 1010, 1089, 1730, 1986
Engenho da Madeira da Marinha: 60
Enjeitados: 1763
Ensino: 84, 389, 478, 791, 1044, 1320, 1448, 1766, 1870, 1997
Instrução primária: 149, 1153, 1233, 1858
Instrução pública: 1158, 1233, 1448, 1998
Ensino secundário: 1164, 1243, 2012

Vide Universidades
Enterramentos: 1123, 1416
Épicos: 1033
Epicurismo: 2000
Epigrafia: 140, 225 a 231, 703, 743, 766, 913, 1338, 1994; Vide Inscrições
Epistolografia: Vide Correspondências diversas
Epitáfios: 225 a 231, 936, 1025
Equitação: 1103
Erário: 891, 917
Ervas: Vide Botânica
Escola do Exército: 1184, 1187, 1513
Escola Politécnica: 1187, 1193, 1198, 1513, 1997
Escola primária: 1233
Escolaridade: Vide Ensino, Instrução
Escravatura: 247, 776, 988, 1635
Escritores (serviços de natureza literária e remunerações): 1870
Escritores da Lusitânia: 299
Escrituras: 45, 776, 1557, 1823, 1824, 1896
Escultura: 389, 1905
Escultores: 945
Escultura em Portugal: 389
Esparto: 17(30)
Especiarias: 1014(2)
Espectáculos: 1233
Estado da Nobreza: 62
Estado Eclesiástico: 121
Estamparia: 1126
Estradas: 884
Estradas militares: 932, 1106
Vias romanas: 140, 158, 1104, 1106
Estrangeiros: 285, 1357
Estrela do Norte: 14/1
Estudantes: 94
Estudos: Vide Ensino
Éter: 711
Etimologia: 41, 657; Vide Língua portuguesa
Etiqueta: 307, 530, 658
Etnografia: 1031
Etnologia: 1114, 1632
Evangelhos: Vide Doutrina cristã
Exército: 216 a 223, 374(4), 604, 873, 894, 928, 1068, 1073, 1222; Vide Armas, Artilharia, Assuntos
militares
Acantonamentos: 1509
África (exército em): 927, 929
Alentejo: 117, 1509
Anadéis: 1038
Armamento: Vide Armas
Arsenal Real do Exército: 1131
Auditores. 147
Capitães da guarda: 1039
Cavalaria: 64, 122, 587, 833, 861, 986, 1040, 1047, 1152, 1201
Condestável (deveres): 1437
Contadoria Geral da Guerra: 275
Correspondências e ordens: 596
Dicionário militar: 43

Documentos militares: 894
Espingardeiros: 1038
Exército espanhol: 771
Exército francês: 147, 148, 149, 1994
Exército indiano: 896, 1108
Galões: 374(4)
Higiene militar: 1787
História do exército: 587, 767, 1158, 1522
Infantaria: 34, 576, 604(8), 784, 784, 857, 861, 929, 986, 1077, 1788
Instrução: 1047
Manobra: 1047
Máquinas: 43
Munições: 43, 1201
Ordenanças militares: 1251
Pessoal: 147, 148, 307(44), 861, 1152, 1202, 1230, 1437, 1457
Processos disciplinares: 1202
Regimentos: 929, 1038, 1230
Regulamento: 576
Saúde militar: 1346, 1347, 1348
Tendas Tollet: 1330
Ultramar: 929
Uniformes/fardamento: 43, 147, 374(10), 587, 648(30), 1152(3)
Utensílios: 43
Vencimentos/soldos auferidos: 727, 861, 1038, 1068
Vide Operações militares
Exorcismo: 559
Exposições
Exposição industrial em Oeiras, em 1776: 1375
Exposição internacional de Londres de 1862: 907
Exposição Olisiponense de 1914: 1296
Expostos: 1763

F
Fábricas: Vide Indústria
Fábulas: 206, 1299, 1300, 1395
Farinha: 1508(2), 1700
Farmacologia: 1758
Fauna: Vide Zoologia
Fazenda Real: 90, 307, 321, 458, 687, 307
Ferro: 725, 1011, 1787
Feudos: 726
Filologia: 850, 1283, 1307, 1498, 1566, 1587, 1591, 1617, 1669, 1689; Vide Língua portuguesa
Filosofia: 100, 434, 730(10), 1229, 1382, 1433, 1468, 1471, 1781A, 1809, 1844, 1845
Fisco: 855, 1788; Vide Direito Fiscal
Impostos em Portugal: 652, 789, 1385
Física: 17, 351, 352(21), 352(22), 352(25), 352(25bis), 352(27), 352(28), 373, 374, 375, 376, 377, 378, 552,
664, 711, 1273, 1288, 1449, 1829, 1845, 1858, 1997; Vide Balística, Gravidade
Física Agrícola: 1272
Fisionomia: 851
Flora: Vide Botânica
Florestas: 33, 373/3, 376(8), 1270, 1534, 1776
Flúor: 740
Fome em Portugal: 142
Fonte Maria Viegas: 17(10)
Forais: 36, 1071, 1655

Alcáçovas: 1078
Alfândega da Cidade de Lisboa: 88
Alhandra: 720
Alter do Chão: 1079
Aviz: 1080
Castelo Bom: 987
Lisboa: 278, 1082
Penafiel: 1774
Porto: 1042, 1085
Seia: 1041
Formolisador Enes: 1329, 1336, 1348
Formulário de cartas em árabe: 392

Fortalezas: Vide Fortificação
Fortificação: 174, 444, 1040, 1065, 1561, 1994
Castelo da Feira: 1058
Fortaleza de Castelo Melhor: 1927
Fortaleza de S. Jorge da Mina: 1057
Fortaleza e Mazagão: 1643
Fortalezas brasileiras: 95, 1370
Fortalezas da Índia: 496 a 502, 511, 993
Forte da Junqueira: 69
Fósseis: 378(13); Vide Arqueologia
Freiras: 121(28), 383(21), 383(25), 383(26), 383(30)
Fronteira da Beira: 1558
Frutos: Vide: Agricultura
Funerais: Vide: Enterramentos

G
Gabinete Português de Leitura na Baía: 1222
Gado: 17(19), 247, 378(2)
Gado caprino: 1570
Gado ovino: 17(23), 17(43), 1533
Gado suíno: 17(23)
Gafarias: 1037; Vide Hospitais
Galleria di Firenze: 1205
Garrett: 1274, 1892, 1893
Gazeta de Almada: 742
Gazeta de Lisboa: 142, 1240
Genealogia: 2, 3, 26, 111, 112, 113, 129, 131, 184, 289, 310, 320, 395, 870, 1002, 1244, 1245, 1246, 1355,
1603, 1671, 1679, 1970; Vide Armaria
Geodosia: 1829
Geografia: 10, 14/10, 14/11, 14/12, 17(17), 147, 148, 153(6), 574, 157, 158, 159, 161, 373(15), 374(16),
463, 480, 481, 482, 483, 490, 574, 648(18), 694, 1114, 1269, 1431, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1814, 1815, 1994
Geologia: 937
Geometria: 147, 155, 157, 459, 715, 983, 1053, 1264, 1513, 1538, 1783, 1829, 1859, 1907
Glossário luso-africano: 1289

Gramática
Gramática chinesa: 421
Gramática filosófica: 1044
Gramática grega: 84

Gramática latina: 1044
Gramática portuguesa: 32, 340, 341, 353(3), 353(4), 353(5), 353(6), 353(7), 478, 1044, 1243
Graniso: Vide Meteorologia
Gravidade: 377(3), 377(5); Vide Física
Grémio do Professorado Livre Português: 2012
Grémio Literário Português: 1194
Guarda Real: 658(11), 658(14), 1152(5)
Guarda florestal: 1270
Guerra: 43, 390, 399, 604, 934, 994, 1222, 1513, 1901
Batalha das Navas de Tolosa, em Pamplona: 1341(2)
Campanha do Alentejo em 1801: 1311
Guerra civil brasileira de 1893-1894: 741
Guerra civil entre D. Pedro IV e D. Miguel: 728, 729, 1184, 1201
Guerra da América: 154(4)
Guerra da Rússia: 154(4)
Guerra da Sucessão de Espanha (1702): 121, 124, 176, 177, 270, 271, 281, 282, 303, 304, 589, 593,
604(8), 656, 758, 1241, 1242, 1970; Vide Tratado de Utreque
Guerra dos Sete Anos: 224, 698
Guerra peninsular: Vide Invasões francesas
Guerras em Angola: 643, 644, 645
Guerras entre Portugal e Espanha: 224, 337, 824, 825, 936, 1741, 1742
Guerras na Europa (séc. XVII): 815
Guerras napoleónicas: Vide Invasões francesas
Primeira Guerra Mundial: 1189

H
Hageografia: 487
Heranças: 1823
Herbário: Vide Botânica
Hidráulica: 385; Vide Engenharia hidráulica
Hidrodinâmica: 334, 351(25)
Hidrografia: 655, 1032; Vide Água
Hidrorgânica: 373(17), 373(18)
Hipoteca: 710
História: 100, 251, 262, 357 a 360
História da Alemanha: 1899A
História da ciência: 1425, 1830
História da Cochinchina (Anâ): 1889
História da França: 1765, 1766, 1879, 1899A, 1938, 1970; Vide Invasões francesas, Revolução
francesa
História da Índia: 1756
História da Itália: 1994
História da Mauritânia: 1434
História de Espanha: 1, 262, 593, 604, 637, 1046, 1128, 1206, 1231, 1341(2), 1369, 1393, 1525,
1526, 1527, 1528, 1651, 1741, 1742, 1815, 1887, 1970, 1994
História de Inglaterra: 604(7), 1240, 1318, 1639, 1765, 1970
História de Portugal: 35, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 73, 90, 121(26), 136, 137, 142, 146, 147, 148, 149,
170, 184, 210, 216 a 223, 224, 240, 258, 266, 289, 290, 292, 293, 298, 307, 312, 323, 330,
331, 389, 416, 419, 465, 466, 467, 472, 473, 474, 475, 515, 604, 637, 640, 648, 658, 671,
673 a 681, 691, 695, 698, 699, 702, 728, 729, 742, 758, 790, 817, 824, 825, 826, 828, 829,
835, 846, 915, 930, 931, 932, 933, 936, 937, 939, 942, 943, 944, 946, 947, 954, 955, 959,
960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 993, 994, 1000, 1002, 1003, 1004, 1014, 1018,
1026, 1027, 1028, 1040, 1045, 1046, 1066, 1071, 1093, 1098, 1099, 1158, 1163, 1184,
1189, 1201, 1229, 1231, 1233, 1240, 1269, 1293, 1295, 1303, 1306, 1310, 1311, 1315,
1316(2), 1320, 1326, 1340, 1356, 1387, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1397, 1398, 1427,

1444, 1445, 1450, 1469, 1481, 1483, 1522, 1525, 1526, 1532, 1535, 1540 a 1557, 1571,
1575, 1578, 1586, 1599, 1603, 1609, 1611, 1614, 1621, 1622, 1630, 1634, 1635, 1639,
1641, 1642, 1644, 1649, 1650, 1655, 1656, 1674, 1682, 1684, 1686, 1687, 1690, 1696,
1697, 1698, 1708, 1709, 1710, 1733 a 1749, 1753, 1765, 1773, 1774, 1775, 1778, 1782,
1795(4), 1810, 1811A, 1814, 1828, 1870, 1874, 1881, 1884, 1888, 1895, 1898, 1924, 1925,
1927, 1932, 1936, 1937, 1938, 1941, 1970, 1994, 2008; Vide Coroa portuguesa,
Correspondência diplomática, Descobrimentos portugueses, Diplomacia, Guerra, Invasões
francesas, Monarquia, Política portuguesa, Tratados
Restauração de Portugal: 380, 416, 1389, 1611, 1748, 1749, 1927, 1970
Revolução liberal de 1820: 154(12), 1163
História do Brasil: 1634, 1635, 1642, 1780 (Vide Brasil, no índice toponímico)
História do homem: 91(2)
História dos teutonos, teutões ou teutonianos: 599/2
História militar: 1723
História natural: 203, 209, 253, 791, 981, 1002, 1205
História universal: 437 a 443, 657, 1765, 1768, 1769, 1770
Histórias (colecção de histórias divinas e humanas): 425 a 433, 441 a 443
Homens selvagens: 17(37)
Horticultura: Vide Agricultura
Hospícios: 149
Hospício de Jesus Nazareno: 108
Hospício de Nossa Senhora da Porciúncula dos Capuchinhos Franceses: 108
Hospício de Nossa Senhora das Necessidades: 261
Hospício de S. João Nepomuceno: 108
Hospitais/hospitalização: 59, 211, 626, 1037, 1118, 1119, 1330
Hospitais infecciosos: 1335
Hospital da Vila de Gois: 132
Hospital das Caldas do Banho (Vouzela): 59
Hospital de Anadia: 1119
Hospital de Barcelos: 1118
Hospital de Cantanhede: 1119
Hospital de Inválidos Militares: 834
Hospital de Mangualde: 1119
Hospital de Santo Elói: 212
Hospital de São José: 147
Hospital do Conde de Ferreira: 1981, 1998
Hospital-barraca da Serra da Estrela: 1119
Real Hospital das Caldas: 522

I
Iconografia: 1619,
Retratos: 1807/1808, 1816
Idade Média: 1066, 1648, 1768, 1769, 1770
Igreja Católica: 6, 7, 8, 9, 39, 51, 52, 66, 70, 71, 72, 73, 86, 92, 121, 142, 258, 261, 307, 324, 329, 338(4),
383(21), 389, 394, 401, 402, 403, 404, 418, 425 a 433, 437, 468, 477, 489, 508 a 514, 525, 526, 531,
532, 533, 534, 535, 537 a 548, 551, 557, 559, 572, 577, 604, 626, 638, 639, 641, 646, 660, 663 a
681, 683, 692, 709, 730, 867, 890, 912, 944, 949, 1002, 1019, 1023, 1061, 1127, 1262, 1327, 1344,
1385, 1393, 1440, 1443, 1500, 1506, 1535, 1644, 1652, 1653, 1654, 1659, 1662, 1705, 1709, 1710,
1785, 1814, 1815, 1841, 1902A, 1926; Vide Breves papais, Bulas, Catecismo, Colegiadas,
Congregação, Cristianismo, Doutrina cristã, Inquisição, Missa, Missal, Novo Testamento, Ordens
religiosas, Religião, Teodiceia
Igrejas: 225 a 231
Igreja de Nossa Senhora do Carmo: 749
Igreja de Santa Cruz: 1654
Igreja de São Bartolomeu de Coimbra: 1652

Igreja de São Francisco: 1024
Igreja de São Paio: 730889
Igreja de São Pedro, de Trancoso: 1116
Igreja de São Romão: 71
Igreja de São Roque: 1662
Igreja de São Vicente: 1653
Igreja de São Vicente de Sousa: 585
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Esperança de Bombaim: 846
Iluminação de Lisboa: 1263
Império Romano: 157
Impostos em Portugal: Vide Fisco; Direito Fiscal
Imprensa: 1919
Imprensa Nacional: 805, 1915
Imprensa portuguesa: 1642
Impressores: 1673, 1693
Índios (Brasil): 17(37), 133, 346, 569, 829

Indústria:
Fiação de seda: 1504
Indústria brasileira: 391
Indústria inglesa: 1711
Indústria na Capitania de Rios de Sena: 1788
Indústria portuguesa: 15, 17(21), 17(41), 373(6), 373(7A), 374(2), 377(13), 378(6), 389, 558, 652,
1002, 1014(1), 1055, 1059, 1071, 1122, 1126, 1504, 1508, 1710, 1908; Vide Manufacturas
Indústria piscícola: 1667
Manufacturas: 147, 309, 318(1), 373(7A), 374(2), 374(4)
Infantaria: Vide Exército
Injúrias: 865
Inquisição: 104, 121, 292, 572(1), 642, 673 a 681, 730(13), 1285, 1317, 1318, 1319, 1576, 1641, 1644,
1670, 1672, 1673, 1675, 1676, 1693; Vide Cristãos novos, Santo Ofício
Inscrições: 225 a 231, 703, 743, 766, 913, 991, 1018, 1023, 1338, 1359, 1370, 1401, 1459; Vide Epigrafia
Insectos: 17(23), 203, 1668; Vide Zoologia
Institut de France: 1969
Instituto da Ciência de Bolonha: 1205
Instituto de Coimbra: 2011
Instituto Histórico do Brasil: 1595
Instituto Maynense: 1836 a 1840 (trabalhos de alunos)
Instituto Vacínico: 985, 999, 1287; Vide Vacina
Instrução primária: Vide Ensino
Instrução pública: Vide Ensino
Invasões francesas: 136, 147, 153(7), 154, 216, 217, 699, 700, 742, 833, 835, 873, 1152,
1184, 1240, 1293, 1301, 1387, 1389, 1390, 1391, 1392, 1397, 1398, 1400, 1410, 1411, 1412,
1413, 1414, 1442, 1445, 1457, 1483, 1733, 1765, 1773, 1795(4), 1810, 1970
Islamismo: 415, 1081, 1369
Corão: 435
Moral islâmica: 415

J
Jardins: Vide Botânica
Jesuítas: Vide Companhia de Jesus
Jornalismo: 445 a 457
Judeus: 121, 142, 242, 307(36), 337, 441, 638, 639, 1317, 1323, 1324, 1341(3), 1393, 1613, 1942
Junta da Bula da Cruzada: 1267
Junta Patriótica do Norte de Portugal: 1189

Junta Provisória do Porto (1828): 218
Jurisconsultos: 1490
Jurisdição eclesiástica: 537 a 548
Jurisprudência: 100, 136, 685; Vide Processos judiciais

L
Lã: 17(43), 1533
Lanterna para mineiros: 708
Legislação diversa: 27, 28, 45, 57, 62, 73, 90, 92, 96, 97, 98, 99, 103, 108, 117, 123, 125, 142,
145, 147, 148, 151, 157/8, 185, 186, 197 a 202, 269, 274, 278, 280, 283, 285, 307, 308, 314,
315, 321, 383(21), 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 458, 488, 518, 520, 521, 522,
538, 566, 582, 583, 625, 638, 639, 642(2), 653, 678, 682, 695, 767, 769, 778, 838, 858, 893,
950, 1038, 1041, 1057, 1086, 1099, 1115, 1152, 1203, 1253, 1255, 1313, 1362, 1393, 1443,
1477, 1481, 1529, 1655, 1680, 1753, 1763, 1775, 1778, 2004; Vide Cortes portuguesas, Forais
Lendas: 1073/4, 1607, 2009
Letreiros: 225 a 231
Lexicologia luso-oriental: 1290
Lezírias: 642(2)
Liber Fidei: 1682
Liberalismo: Vide Campanhas liberais
Língua
Língua alemã: 278
Língua arábica: 1399, 1695
Língua concani: 138, 1353
Língua espanhola: 1815
Língua grega: 84
Língua hebraica: 242
Língua latina: 41, 84, 255, 256, 257, 1044
Língua portuguesa: 29, 30, 31, 32, 40, 41, 255, 256, 257, 279, 340, 341, 349, 350, 353(3), 353(4),
353(5), 353(6), 353(7), 389, 460, 461, 478, 484, 996, 1029, 1044, 1076, 1096, 1161, 1243,
1289, 1290, 1339, 1399, 1566, 1587, 1617, 1632, 1646, 1669, 1695, 1906, 1927; Vide Filologia
Língua sínica mandarina: 421
Língua sueca: 1165
Línguas asiáticas: 1695
Linguagem codificada: 153(12)
Linhas de Torres Vedras: 1483
Linho: 374(2), 695, 1055

Literatura: 150, 235 a 239, 353, 357 a 360, 724, 1870; Vide Poesia
Literatura alemã: 1379
Literatura espanhola: 1160, 1291, 1309, 1568
Literatura etiópica: 1584
Literatura grega: 1559
Literatura inglesa: 1618, 1640
Literatura italiana: 760
Literatura portuguesa: 136, 137, 343, 389, 1096, 1461, 1560, 1562, 1563, 1583, 1640, 1670, 1731,
1785, 1806, 1892, 1893, 1894; Vide Cancioneiros, Poesia
Obras literárias diversas: 1930, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957,
1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1980
Literatura provençal: 1162
Literatura sueca: 1165
Litígios judiciais: Vide Processos judiciais

Livrarias
Livraria da Graça, de Lisboa: 72
Livraria do Convento de Nossa Senhora de Jesus: Vide Academia das Ciências de Lisboa
Livraria do Monsenhor Ferreira Gordo: 85
Livreiros: 1672, 1676
Livro de horas: 1813
Livros de linhagens: 1355
Livros paroquiais: 1659
Lógica: 1471
Longitude, instrumentos de medição da: 565
Lotaria: 1072, 1374
Lua: 10, 14/1, 352(4), 352(29), 462, 997, 1940; Vide Astronomia
Os Lusíadas: 472, 1373, 1583
Lutas civis em Portugal: 1733; Vide Guerra
Lutas liberais: 959; Vide Guerra
Luxo: 204
Luz: 375(5), 377(2), 377(6 a 11)

M
Maçonaria: 648(6)
Madeiras: 17(7), 17(8), 147, 351(24), 376(17), 907, 919, 1534, 1789; Vide Pau Brasil
Magistratura: 343(6)
Malacologia: Vide Zoologia
Mamalogia: 1836
Mamíferos: Vide Zoologia
Mampostaria-mor dos cativos de Lisboa: 110
Mandioca: 1485
Manteiga: 1059
Manufacturas: Vide Indústria
Manuscritos existentes em:
Archivio di Stato, de Veneza: 1734 a 1749
Archivio di Stato in Roma: 1723
Biblioteca Casanatense: 1723
Biblioteca Chigiana: 1723
Biblioteca de Soissons (França): 1625
Biblioteca do Convento da Graça de Lisboa: 736
Biblioteca do Mosteiro de S. Lourenço do Escorial: 560
Biblioteca Maruceliana (Florença): 1709
Biblioteca Nacional de Lisboa: 1327, 1371
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele di Roma: 1723
Biblioteca Nazionale di San Marco: 1723
Biblioteca Real de Madrid: 465
Biblioteca Vallicelliana: 1723
Bibliotecas de Roma: 1723
Cartórios do Algarve: 402, 403, 404
Torre do Tombo (cartas arábicas, africanas e asiáticas): 723
Mapas: Vide Cartografia
Máquinas: 1864, 1901; Vide Mecânica
Mar: 373/1, 377(4), 565
Marinha:
Guardas da Marinha: 351(16)
Higiene naval: 1784
Marinha americana: 147
Marinha portuguesa/armada: 328, 381, 588, 1227, 1232, 1437, 1576, 1779

Marinha russa: 147
Marinheiros: 328, 713
Promoções de pessoal: 862
Matemática: 55, 91(1), 169, 172, 351, 352, 371, 574, 772, 983, 1051, 1052, 1072, 1073/1, 1088, 1110, 1117,
1164, 1261, 1264, 1446, 1447, 1536, 1372, 1536, 1601, 1782, 1829, 1830; Vide Álgebra, Aritmética,
Cálculo diferencial, Cálculo infinitesimal, Cálculo integral, Geometria, Quadratura do círculo,
Trigonometria
Máximas: Vide Adágios, Apotegmas
Mecânica: 252, 351(27), 373(1), 378(8), 1271, 1513, 1829; Vide Aeróstatos, Curronavis
Medalhas: 225 a 231, 376(13), 980, 995, 1006, 1018, 1034, 1035, 1312, 1402, 1432, 1524, 1531, 1564
Medalhas arábicas: 1402, 1432, 1524
Medicina: 49, 374(7), 377(25), 377(26), 377(27), 377(34), 434, 1657, 1991
Aborto: 1694
Alcalino volátil: 377(33)
Alcoolismo: 476
Ambulâncias: 1330
Anatomia: 1726, 1727, 2001
Anatomia patológica: 1867; Vide Autópsias
Aneurisma: 1868
Arsenicais: 1694
Artéria: 1868
Autópsias: 1846, 1853, 1854, 1866, 1867, 1991
Bexigas: 377(28), 377(29)
Botânica (vantagens da botânica para a Medicina): 375(11)
Cancro: 599/3
Cirurgia: 434, 1005, 1868
Cirurgiões: 1005
Cloreto de sódio no tratamento da peste: 926
Cólera: 150, 843, 877, 883, 1790
Congresso Sanitário: 848
Conjuntivite granulosa: 1422
Disenteria: 351(1), 898
Doenças cutâneas: 1760
Doenças infecciosas: 150, 1333, 1335; Vide Desinfecção
Doenças mentais: 1979
Doenças nervosas: 1488, 1820
Doenças várias: 342, 377(30), 377(31)
Doenças venéreas: 1914
Sífilis: 1094, 1503, 1599, 1694, 1914
Drogas medicinais: 1657
Embolias: 599/9
Enfermidades internas: 53
Enfisema de bofe: 17(26)
Epilepsia: 342
Farmacologia: 1758
Febre: 377(24), 1633, 1755
Febre amarela: 848
Fisiologia: 141
Formolizador Enes: 1329, 1336, 1348
Gota: 1914
Gravidez: 599/5
Gravidez extra-uterina: 1846
Hérnia gordurosa: 1866
Higiene: 1503
Hospitalização: 1037

Impaludismo: 1633
Inchaços (das pernas): 377(23)
Injecções subcutâneas: 1629
Legislação: 1477
Medicina chinesa: 335
Medicina natural: 377(27)
Medicina no ultramar português: 1657
Medicina oriental: 21, 22, 335
Medicina teológica: 1812
Murmúrio de Kergaradec: 599/6
Neurologia: 1972
Neurossemiologia: 1820
Observações médicas: 377(32)
Obstetrícia: 1757
Oftalmologia: 294, 1364, 1422
Osteologia humana: 1726, 1727
Parto natural: 1757
Patologia: 1423
Peste: 816, 926
Pioémia traumática: 599/4
Plantas medicinais: 1657
Pleura: 377(22)
Polícia médico-judiciária: 1762
Pripneumonia inflamária: 17(26)
Psicologia: 141, 1632, 1970
Psiquiatria: 141, 1979, 1981
Receitas/remédios/tratamentos: 22, 94, 107, 342, 377(22), 377(33), 898, 926, 1633, 1760, 1790, 1868,
1914
Respiração: 351/6
Reumatismo gotoso: 17(24)
Sangue: 17(25)
Saúde militar: 1346, 1347, 1348
Saúde pública: 1287, 1346, 1347, 1348, 1762
Sezão: 94
Síndroma glosso-labiado: 1599
Sono, doença do: 599/8
Temperamentologia: 141
Tuberculose: 1346
Uretra, estreitamento da: 634
Uretrites: 1574
Vacina: 985, 999, 1287
Vide Desinfecção, Hospitais, Termas
Medidas: Vide Pesos e medidas
Mendigos: 149
Mercadorias: Vide Comércio
Mercês: 858
Mesa da Consciência e Ordens: 280, 283, 301, 546
Metafísica: 1845
Metais: Vide Metalogenia
Metalogenia: 17(40), 21, 150, 1073/2
Meteorologia: 17(32), 352(17), 352(18), 352(19), 378(9), 378(10), 654, 915, 990, 992, 1001, 1260, 1449,
1626
Microbiologia: 599/8, 1999
Milho: 1700
Militares russos (biografias); 648(8)

Minas
Minas da Preguiça: 913
Minas de carvão: Vide Carvão
Minas de diamantes: 121(37), 121(38); Vide Diamantes
Minas de ferro: 1011
Minas de ouro: 149, 373(11), 373(12), 374(1), 1011, 1908
Minas de Mato Grosso: 1718
Minas de prata: Vide Prata
Minas do Cuiabá: 1718
Minas dos montes Rammels: 598, 1062
Mineralogia: 21, 374(15), 374(24), 378(13), 708, 740, 836, 1011, 1073/2, 1198, 1513
Ministérios
Ministério da Fazenda: 1222
Ministério do Fomento: 1608
Ministério da Guerra: 1222
Ministério da Instrução Publica e Belas Artes: 1224
Ministério do Reino: 1222
Ministério dos Negócios Estrangeiros: 1222
Misericórdias
Santa Casa da Misericórdia de Barcelos: 1118
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa: 866, 1296, 1374
Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho: 289
Santa Casa da Misericórdia do Porto: 1998
Santa Casa da Misericórdia e Hóspedes Reais de Enfermos e Expostos: 854
Missa: 867
Missal: 2007
Missões religiosas: Vide Igreja Católica
Mitra de Braga: 526, 537, 540, 546, 660, 735, 1682
Moeda: 17(6), 121(25), 149, 150, 154(2), 1890
Moeda falsa: 1897
Moedas (estudos de numismática): 920, 1262, 1363, 1970
Moinhos: 373(18)
Moluscos: Vide Zoologia
Monarquia
Monarcas estrangeiros: 14/6, 14/7, 148, 153(13), 307, 657, 1018, 1046, 1229, 1383, 1603
Monarcas portugueses: 49, 73, 121(26), 131, 307, 573, 658, 671, 1229, 1383, 1444, 1469, 1599, 1603,
1708, 1734 a 1740/1, 1746, 1887, 1970, 2008; Vide História de Portugal
Montaria: 1660, 1661
Monumentos: 1765
Monumentos celtas: 1415
Moral: 141, 204, 205, 206, 234, 249, 357 a 360, 415, 545, 547, 1073/4, 1607
Moral islâmica: Vide Islamismo
Morgado de Góis: 132
Mortos: 1416; Vide Ustão de cadáveres
Mosteiros:
Mosteiro da Cartuxa: 108
Mosteiro da Serra (junto ao Porto): 1262
Mosteiro das Freiras na Cidade de Santa Maria (Faro): 1869
Mosteiro de Arnóia: 584
Mosteiro de Arouca: 584, 585
Mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré (das Bernardas): 108
Mosteiro de Nossa Senhora do Bom Sucesso: 108
Mosteiro de Paço de Sousa: 584
Mosteiro de Pendorada: 584, 585

Mosteiro de Pombeiro: 584
Mosteiro de Refoios de Basto: 584
Mosteiro de Refoios de Lima: 584
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra: 1315
Mosteiro de Santa Maria de Refoios de Ponte de Lima: 730
Mosteiro de Santo Teotónio de Viana: 51, 52
Mosteiro de Santo Tirso: 584
Mosteiro de Santos: 108
Mosteiro de São Bento de Ave Maria do Porto: 408, 584
Mosteiro de São Martinho: 730(8)
Mosteiro de São Salvador: 730(12)
Mosteiro de São Vicente: 403, 404
Mosteiro do Kalamon: 1842
Mosteiros diversos: 225 a 231, 263 a 265, 383(21), 626
Mouros: 1019, 1046(2), 1403

Mulher: 389, 1881
Museus: 253
Museò d’Istoria Naturale di Pisa: 1205
Museò dell’Università di Padova: 1205
Museò del Vandelli: 1205
Museu Britânico: 1579, 1580, 1581, 1582
Museu Nacional de Lisboa: 1623, 1624, 1627, 1631, 1668
Museu de Zoologia: 1834
Real Museu da Ajuda: 980
Real Museu do Rio de Janeiro: 1534
Música: 322, 389, 692, 1767

N
Natal: 564
Naufrágios britânicos: 147
Naus: Vide Barcos
Náutica: Vide Navegação
Navegação: 10 18, 23, 43/1, 109, 128, 463, 351(11), 352(7), 352(8), 352(20), 352(22), 352(27), 352(28),
352(31), 373(13), 565, 783, 787, 788, 789, 875, 1028, 1064, 1369, 1437, 1467, 1487, 1508, 1520,
1641, 1686, 1786, 1788, 1855, 1877, 1879, 2010
Navios: Vide Barcos
Negociações de paz entre Portugal e os Estados Gerais da Holanda: 105; Vide Tratados
Negócios de Estado: 127
Neurologia: 1872
Nitro: 17(14)
Nobiliarquia: 147, 148, 149, 1002; Vide Armaria, Brasões, Nobreza
Nobreza: 2, 3, 26, 62, 135, 148, 310, 320, 638, 639, 870, 1002; Vide Aristocracia
Nova Ordem do Juízo: 145
Novo Testamento: 143, 683
Numismática: Vide Moedas

O
Obituários: 1168, 1652, 1653, 1654, 1662
Observatoire de Paris: 1969
Observatório Astronómico de Lisboa: 901, 1969, 1994
Oftalmologia: Vide Medicina

Oliveiras: 17(27), 42
Operações militares: 116, 894
Oratória: 239
Ordem da Legião de Honra: 1998
Ordem de Malta: 121(29)
Ordenações: 57, 142, 145, 186 a 195, 893; Vide Legislação
Ordens militares: 135, 148, 150, 329, 626; Vide Mesa da Consciência e Ordens
Ordens religiosas: 147, 148, 150, 525
Ordem de Cister: 307(33)
Ordem de Cristo: 863, 1129, 1529, 1530
Ordem de Santo Agostinho: 72
Ordem do Carmo Calçado: 86
Ordem dos Frades Menores: 1277
Terceira Ordem da Penitência: 63
Órfãos: 528
Ortografia: 1339
Ossos: 1837, 1839(b)
Osteologia humana: 1726, 1727
Ouro: 391, 836, 1011; Vide Minas de ouro
Ovelhas: Vide Gado ovino

P
Paço de Queluz: 937
Paganismo: 1368
Palácio da Ajuda: 376(6)
Palácio de Mafra: 1449
Paleografia: 1375
Papas (Igreja): 14/7, 890
Papel: 373(7A)
Papiro: 1725
Pára-raios: 378(9), 378(10)
Partidas dobradas: 169
Partido Progressista: 1960
Passaportes: 1995
Passarola (de Bartolomeu Lourenço de Gusmão): Vide Aeróstatos
Pássaros/aves: Vide Zoologia
Pastos: 17(19), 378(2)
Patologia: Vide Medicina
Pau Brasil: 17(7), 27, 307, 375(7), 375(8), 377(13)
Paz: 934
Pecado: 545, 1812
Pecuária: Vide Gado
Pedras preciosas: 21, 374(24)
Peixes: Vide Zoologia
Penhora: 710
Perdão geral: 121
Pesca: 374(17), 713, 1069, 1070, 1887A
Pescadores: 713
Pesos e medidas: 17(1), 17(34), 147, 148, 154(2), 272(3), 352(2), 352(3), 373(21), 375(10), 378(7), 565,
1056, 1084, 1229, 1351, 1492; Vide Balanças
Pilhas galvânicas: 1645
Pinhal de Leiria: 60, 631, 647, 919, 1083
Pintura
Pintores: 650, 651, 897, 945

Pintura: 377(11), 389, 650, 651
Quadros: 1063
Pirilampo: Vide Zoologia (insectos)
Pirómetro: 351(26)
Piscicultura: 1667
Pitoli Rai-Boncurdi: 203
Plantas medicinais: 21, 1657
Poesia: 121(28), 236, 237, 1114, 1373, 1377, 1404, 1436, 1562, 1583, 1610, 1640, 1731, 1800, 1861; Vide
Cancioneiros
Poesias diversas: 87, 93, 94, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 184, 242, 243, 244, 245, 295, 311, 338,
339, 387, 400(3), 422, 423, 436, 443A, 514, 562, 571, 573, 581, 586, 599/11, 599/12, 599/13,
661, 662, 688, 693, 697/1, 697/2, 716, 721, 820, 821, 837, 904, 935, 1033, 1116, 1199, 1278,
1284, 1292, 1387, 1394, 1396, 1397, 1410 a 1414, 1445, 1482, 1486, 1539, 1560, 1562, 1610,
1799, 1801, 1805, 1816, 1847, 1864, 1881, 1900, 1902, 1903, 1934, 1942, 1943, 1976, 1977,
1986
Poesia etiópica: 1592
Policia Médico-Judiciária: 1762
Política
Política: 234, 940, 1182, 1994
Política brasileira: 147, 148, 776
Política espanhola: 121, 154(8), 277, 382(3), 390, 473, 474, 594, 1231, 1419
Política europeia: 76 a 83, 101, 102, 118, 121, 146, 147, 148, 149, 150, 153(9), 153(10), 154, 175 a
182, 282, 302 a 306, 317, 382, 390, 594, 595, 599, 635, 656, 1015, 1908, 1611; Vide
Correspondência diplomática, Diplomacia
Política francesa: 87, 121(40), 148, 149, 153(11), 1259
Política inglesa: 153(8), 153(10), 154(5), 258, 277, 594, 846, 1015, 1241, 1639; Vide Tratados
Política portuguesa: 24(2), 44, 47, 50, 56, 61, 62, 64, 65, 68, 96, 97, 105, 106, 108, 121, 127, 130,
131, 134, 136, 137, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 173, 234, 258, 277, 281, 282,
292, 293, 307, 317, 337, 380, 382(2), 382(3), 383, 389, 393, 419, 420, 465, 468, 473, 474, 479,
490, 527, 574, 578, 579, 580, 600, 604, 696, 765, 846, 849, 915, 939, 940, 947, 949, 955, 960,
961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 1016, 1026, 1027, 1040, 1061, 1066, 1067, 1074, 1094,
1098, 1099, 1156, 1158, 1188, 1231, 1239, 1259, 1404, 1414, 1482, 1510, 1515, 1516, 1517,
1518, 1520, 1522, 1525, 1532, 1540 a 1557, 1611, 1639, 1650, 1806, 1828, 1905A, 1908,
1960, 1994; Vide Convenções, Correspondência diplomática, Diplomacia, História de Portugal,
Tratados
Pólvora: 376(4A), 376(5), 552, 1090; Vide Balística, Salitre
Pontes: 1106
População portuguesa: 17(21), 915, 916, 1632; Vide Demografia, Sociologia
Porcos: Vide Gado
Portagens: 1071
Portarias: Vide Legislação
Portos: 95, 147, 148, 149, 713, 1855, 1872
Portugal: Vide Economia portuguesa, História de Portugal, Política portuguesa
Descrição: 1814
Portugal (origem da palavra): 1941
Portugaliae Monumenta Histórica: 1685
O Portuguez. Diario Politico, Litterario, e Commercial: 717
Potassa: 17(5)
Povo: Vide População
Povoação: Vide População
Prados artificiais: 351(29)
Prata: 374(32), 513
Prémio “Valz”: 1969
Prisões: 69
Privilégios: 319, 518, 583, 1206, 1357

Processos judiciais: 34, 68, 69, 73, 94, 104, 134, 154(7), 525 a 529, 537 a 548, 563, 653, 855, 859, 943,
1197, 1207, 1354, 1821, 1825, 1826, 1827, 1871, 1873, 1877
Procissão do Corpo de Deus: 658(12)
Procurações: 856
Profecias: 94, 1116
Propriedade Literária e Artística: 1257
Prostituição: 1503
Provérbios: Vide Adágios, Apotegmas
Psicologia: 141, 1632, 1970
Pteropus: 1665
Publicações periódicas: 1799(6)

Q
Quadratura do círculo: 352(12), 352(13), 352(14), 845, 1204, 1446, 1447
Quartéis militares: 1152
Quartel de Campolide: 1330
Química: 17(5), 17(14), 373(5), 373(14), 374(26), 374(31), 376(2), 377(15), 377(17), 377(27), 385, 705,
711, 740, 951, 1645
Acido Nitroso: 377(19)
Alcalino volátil: 377(33)
Caparrosa: 376(10)
Cobre: 1073/2
Cocaína: 1360
Éter: 377(15)
Pólvora: 376(4A), 376(5), 552, 1090
Salitre: 374(26), 376(14), 1988
Soda: 376(4)
Vide Água
Quinta de Queluz: 937
Quiromancia: 94

R
Raças humanas: 378(12), 1837(c)
Real Colégio de Mafra: 992
Real Colégio dos Nobres: Vide Colégio dos Nobres
Real Corpo de Engenheiros: 1089
Real Paço de Nossa Senhora da Ajuda: 142, 980
Reale Accademia de Fisiocritici: 1194
Reflexão, Instrumentos de: 352(7), 352(22)
Regimentos: Vide Legislação
Registo predial: 710
Registos paroquiais: 1322, 1659
Reis: Vide Monarquia, Soberanos
Reis de Portugal: 1093, 1229
Relação da Índia: 98, 314
Relação do Porto: 185
Religião: 557, 604, 673 a 681, 683, 823, 911, 915, 1019, 1113, 1368, 1403, 1785, 1812, 1813, 1888, 1917,
1918, 2001, 2002, 2007; Vide Igreja Catecismo, Católica, Doutrina cristã, Teologia
Relógios marinhos: 565
Renascença: 472
Repartições públicas: 1007
Repteis: Vide Zoologia
Retórica: 1095
Revolução francesa: 147, 156, 1765; Vide Invasões francesas

Rios: 373(20A), 1124, 1562, 2010
Rios brasileiros: 333(1), 707
Romanos: Vide Antiguidades romanas em Portugal
Romantismo: 1892, 1893
Roteiros: 43/1, 284; Vide Viagens

S
Sacramento da Penitência: 557
Salitre: 374(26), 376(14), 1988
Salmos: 242
Santa Sé: 1709, 1710
Santíssima Trindade: 823
Santo Ofício: 104, 291, 337, 730(13); Vide Inquisição
Santos: 577, 1685
Sátiras: 1799, 1800
Saturno: 352(26), 352(30)
Saúde: Vide Desinfecção, Hospitais, Medicina
Sé de Coimbra: 39, 73
Sé de Viseu: 585
Sé do Porto: 1085
Sebastianismo: 564(9), 1000, 1746, 1811A
Secretaria de Estado: 578, 579, 580, 633
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino: 861
Secretaria Geral das Bibliotecas e Arquivos Nacionais: 806
Seda: 351(10), 1504
Selos: 225 a 231
Segurança pública: 1263
Sentenças: Vide Processos judiciais
Sepulturas: 225 a 231, 1994; Vide Cemitérios
Túmulos em Igrejas: 1024
Sermões: 324
Serpentes: Vide Zoologia
Serviços florestais: 1270
Serviços literários: 1870
Serviços Técnicos da Indústria: 14
Sistema métrico decimal: 1229
Sistema solar: Vide Sol
Soberanos: 14/6, 14/7, 89, 131, 153(13)
Sociedade: Vide Sociologia
Sociedade de Agricultura e Indústria Nacional: 1122
Sociedade de Geografia de Lisboa: 790
Sociedade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo: 1998
Sociedade Económica de Ponte de Lima: 376(11), 1061
Sociedade Funchalense dos Amigos das Sciencias e das Artes: 648, 1048
Sociedade Literária do Rio de Janeiro: 377(5)
Sociedade Patriótica: 1055
Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos: 1345
Sociedade União Portuense: 1224
Societé Française Suisso-Belge de Bienfaisance do Porto: 1998
Sociologia/sociedade (estudos): 204, 205, 206, 354, 389, 425 a 433, 476, 480, 481, 482, 483, 871, 872, 988,
1002, 1362, 1843, 1997; Vide Costumes, Demografia
Sol: 10, 14/1, 147, 351(28), 377(1), 377(2), 750, 1876
Superstições: 1354

T
Tabaco: 17(20), 375(6), 391, 520
Tártaro: 17(31)
Tartumo: 17(31)
Taxidermia: 1840
Teatro: 1233, 1279, 1282, 1576, 1618, 1636
Teatro, peças de: 232, 233, 322, 336, 343(4), 387, 564, 661, 662, 818, 910, 1120, 1170 a 1179, 1183, 1233,
1380, 1381, 1420, 1421, 1454, 1460, 1470, 1475, 1478, 1486, 1491, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497,
1501, 1521, 1523, 1559, 1563, 1588, 1605, 1636, 1761, 1799, 1800, 1802, 1803
Telégrafo: 1271
O Telégrapho: 1799
Temperatura: 17(42), 373(13), 374(20), 374(21), 374(22), 378(13); Vide Termómetros
Tempo: 400(3), 1073/3
Tendas Tollet: 1330
Ténis (desporto): 2000
Teodiceia: 1113; Vide Doutrina cristã, Catecismo, Igreja Católica, Religião, Teologia
Teologia: 100, 143, 394, 427 a 441, 514, 529, 823, 890, 1113, 1407, 1578, 1812, 1880; Vide Catecismo,
Doutrina cristã, Igreja Católica, Religião, Teodiceia
Terió (ou Bicho Vergonhoso): 209
Termas: 59, 374(31), 375(3), 740; Vide Água
Termómetros: 17(42), 352(20), 373(4), 373(16), 373(19), 374(19), 378(13); Vide Temperatura
Terramoto de 1755: 572(3)
Terras (Portugal): 60
Terreiro do Paço: 339(13 a 17)
Testamentos: 64, 933, 1107, 1722, 1994
Teutonos, teutões ou teutonianos: 599/2
Tinturaria: 375(7), 377(13); Vide Cochonilha
Tombo de terras: 60, 132
Topografia: 1759, 1764, 1773, 1774
Instrumentos de topografia: 1759
Toponímia portuguesa: 1314, 1647, 1689, 1941
Torre do Tombo: 723, 797, 1203, 1255, 1608, 1671
Touradas: 339(5), 339(6), 339(7), 339(11), 339(13 a 17), 383(3), 383(5)
Tradução de várias palavras em várias línguas: 154(11)
Transportes, Inspectores de: 147
Tratados:
Tratados celebrados por Portugal: 317, 893, 1557
Tratado entre Portugal e Espanha: 1525, 1527, 1528
Tratado entre Portugal e França: 776, 1111
Tratados entre Portugal e Inglaterra: 464, 762, 783, 787, 788, 789, 846, 1458, 1687
Tratados entre Portugal e Zanzibar: 420, 918
Tratados entre Portugal e outros países: 146
Tratado de Cambrai: 178
Tratado entre a Dinamarca e a Suécia: 604(38)
Tratado entre Marrocos e os Países Baixos: 1511
Tratados de comércio: 589, 612, 783, 1511, 1700
Tratado de Hanovre de 1726: 126
Tratado de Paris, de 1814: 776
Tratado de Paz entre Frederico, Rei da Suécia, e Pedro I, Czar da Rússia, de 1721: 101
Tratado de Utreque: 83, 111, 124, 178, 196, 270, 271, 302 a 306, 589, 593, 595, 620, 656, 774, 1259
Tratados de Paz e Comercio celebrados em Utreque, Bade e Anvers: 589
Tratados de Paz relativos à Europa: 146, 147, 148, 149, 150, 589, 1525
Tribunais: 123, 301
Supremo Tribunal Administrativo: 1989

Tribunais no Brasil: 148
Trigo: Vide Agricultura
Trigonometria: 55, 352(15), 352(16), 1052, 1164, 1513
Túmulos em Igrejas: Vide Sepulturas
Tuna Académica do Porto: 1998

U
Ultimatum inglês de 1890: 1639
Ultramar português: 768, 914, 927, 929, 1227, 1657, 1872, 1874, 1888, 1872, 1874
União Ibérica: 1231

Universidades: Vide Ensino
Universidade de Coimbra: 68, 73, 250, 263 a 265, 307(11), 308, 376(18), 486, 582, 584, 659
Universidade de Évora: 125, 344, 1431
Universidade do Porto: 1833, 1834, 1992, 1993
Ustão de cadáveres: 1416

V
Vacina: 985, 999; Vide Instituto Vacínico
Vestuário (comércio de): 1700
Veterinária: 53
Viagens: 17(37), 43/1, 46, 48, 54, 64, 109, 121(21), 128, 266, 284, 286, 287, 339(8), 346, 373(13), 374(25),
376(18), 378(13), 382(1), 382(7), 382(8), 549, 550, 628, 629, 648(26), 648(27), 648(28), 686, 690,
696, 773, 885, 946, 989, 998, 994, 1012, 1013, 1239, 1275, 1537, 1441, 1452, 1498, 1537, 1649,
1656, 1747, 1750, 1857; Vide Diários de viagem
Viagens filosóficas: 17(41), 318, 374(14), 1011
Vias romanas: Vide Estradas
Vice-reis da Índia: 153(14)
Vinhas: Vide Viticultura, Vinho
Vinho: 351(23), 705, 909, 1163, 1700; Vide Alcoolismo, Ampelografia, Viticultura
Vinho do Porto: 147
Visigodos: 1313, 1680
Visitações: 125
Viticultura: 17(22), 17(39), 376(16), 654, 909; Vide Ampelografia, Vinho, Viticultura
Vocabulário lusitano latino: 255, 256, 257
Vulcões: 17(15), 59, 1159, 1513

Z
Zénite: 869
Zevro: 1648
Zoologia: 203, 209, 253, 332, 345, 1328, 1513, 1664, 1668, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1988
Aves: 21, 203, 332, 1265, 1664, 1836
Andorinha: 203
Cefalópodes: 1349, 1623, 1624
Crustáceos: 1627
Fauna de Angola: 1350, 1358(1), 1664, 1666, 1668
Fauna de Timor: 1665
Fauna do Brasil: 332
Fauna na toponímia portuguesa: 1647
Insectos:
Abelhas: 17(23)
Insectos de Angola: 1668
Pirilampos: 203

Invertebrados: 1836
Mamíferos: 345, 1648, 1664, 1666, 1836, 1837, 1838
Malacologia: 1328
Marsupiais: 1838
Moluscos: 1328, 1349, 1352, 1361, 1623, 1624, 1631, 1832, 1837, 1838
Monotremes: 1837, 1839
Peixes: 21, 1350, 1358, 1632, 1667, 1838
Quadrúpedes: 21, 209, 1648
Repteis: 21, 1840
Vertebrados: 1837
Zevro: 1648
Zoonomia: 379
Zootaxia: 1840
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ALBUQUERQUE, Pedro Mouzinho de
1110
ALBUQUERQUE, Rui Galvão Mexia Moura Teles e
1714
ALCÁZAR, Jacinto Cortellini Dias del
599/10
ALCOFORADO, Manuel José Cunha Sousa
172
ALEGRETE, Conde de
1927
ALEGRETE, Marquês de

295, 383(19), 658
ALEIXO, Fr., Bispo de Miranda
73, 308(2), 308(3), 308(11), 572(2)
ALEMBERT, Jean Le Rond d’
1985
ALENCASTRO, D. Lourenço de, Bispo de Elvas
73, 308(4), 308(5), 308(7)
ALEXANDRE I, Imperador da Rússia
648(8)
ALEXANDRE VI, Papa
73
ALFIERI, Vittorio
1621
[ALFONSO]
1909
ALHO, P.e Cipriano Pereira Alves
1786
ALMADA, Conde de
728
ALMADA, D. Dinis de
308(9), 308(10)
ALMADA, Eduardo Gualberto
1836(a), 1837(c)
ALMEIDA, Albino Francisco de Figueiredo e
1217
ALMEIDA, Alexandre Henriques de
1837(b), 1837(c)
ALMEIDA, António de (1767-1839)
367, 343(2), 367, 377(16), 377(20), 377(24 a 29), 1444, 1450, 1452, 1774
ALMEIDA, D. António de (séc. XIX-XX)
1633
ALMEIDA, António Lopes da Costa
1779
ALMEIDA, Dimas Tadeu de
17(30)
ALMEIDA, Diniz de
73
ALMEIDA, Diogo de
73
ALMEIDA, Diogo Fernandes de
121(34)
ALMEIDA, Francisco de (séc. XVII)
266
ALMEIDA, Francisco de (séc. XIX)
953
ALMEIDA, Francisco José de Lacerda e
707, 998
ALMEIDA, João António de
V. VILA COVA, Barão de
ALMEIDA, João de
64
ALMEIDA, João Ferreira de
683, 1860
ALMEIDA, João Mendes de
121(37), 121(38)

ALMEIDA, João Pedro de
1820
ALMEIDA, Joaquim António Henriques de
1837(c)
ALMEIDA, Joaquim Pereira de
1225
ALMEIDA, D. Jorge de (Bispo de Coimbra)
486
ALMEIDA, José Caetano de
673 a 681
ALMEIDA, José de
945
ALMEIDA, José Quirino Tadeu de
1838(a), 1838(b)
ALMEIDA, Lopo de
73
ALMEIDA, Luís Beltrão de Gouveia e
648(11), 648(12)
ALMEIDA, Luís da Costa e
728, 729
ALMEIDA, Luís de Oliveira de Figueiredo e
855
ALMEIDA, Manuel de
693
ALMEIDA, P.e Manuel de
531, 532, 533, 1841
ALMEIDA, Manuel Duarte de
1934
ALMEIDA, Melchior Mendes de
1821, 1852
ALMEIDA, Miguel Calmon du Pin e
948, 1510 - V. ABRANTES, Marquês de
ALMEIDA, Miguel de Carvalho e
154(5)
ALMEIDA, Nicolau Tolentino de
423, 571, 1396
ALMEIDA, D. Pedro de (Conde de Assumar)
382(7), 382(8)
ALMEIDA, Rodrigo Vicente de
1819
ALMEIDA, Sebastião de Torres de
132
ALMEIDA, Simão Gomes de
1825
ALMEIDA, Simão Mendes de
1821
ALMEIDA, P.e Teodoro de
352(4), 377(1), 377(2), 377(3), 377(4), 782, 884, 1899
ALMEIDA, Tiago de
1820
ALMEIDA, D. Tomás de
281
ALMEIRANTE, Marquês
1927
ALMENO

V. CORAÇÃO DE JESUS, Fr. José do
ALORNA, Marquês de
69
ALPUIM, M. M. d’
728
ÁLVARES, António
1693
ÁLVARES, Francisco
139
ÁLVARES, Jerónimo
1809
ÁLVARO, Francisco
728
ALVES, A. Lobo
1820
ALVES, Alfredo
1066
ALVES, João Miguel
1837(a), 1837(b)
ALVIN, L.
718
ALVITO, Barão do
73
ALVITO, Marquês do
307(45)
AMADO, José Rodrigues
1838(a), 1838(b)
AMARAIS (Família)
111
AMARAL, António Augusto do
1942
AMARAL, António Caetano do
352(24), 1752, 1778, 1945
AMARAL, Ferreira do
1939
AMARAL, José Rodrigues Coelho do
900, 1214
AMARAL, Luís Corrêa de França e
232(2), 232(3), 338(5)
AMATO LUSITANO
V. CASTELO BRANCO, João Rodrigues de
AMÉLINEAU, M. E.
1842
AMÉRICO, Cardeal Bispo do Porto
1939
AMORIM, Francisco Gomes de
1212, 1226
AMORIM, Maria Luísa Gomes de
1212
AMORIM, Mariana Gomes de
1212
ANA, Rainha de Inglaterra (séc. XVIII)
788, 789
ANÇÃ, José Maria
1847

ANCHIETA, José de
721
ANDRADA, Francisco Ladislau Álvares de
1212
ANDRADE, Anselmo José Franco de Assis de
1828
ANDRADE, António Correia da Fonseca e
289
ANDRADE, António da Silva e
859
ANDRADE, P.e António de
1589
ANDRADE, António Pequito Seixas de
1190
ANDRADE, Bernardim Freire de
147, 835, 1927
ANDRADE, Carlos Felipe Freire de
1840(a), 1840(b)
ANDRADE, Eugénia da Câmara Rebelo de
Ofereceu: 2011
ANDRADE, Gomes Freire de
383(18), 390, 1619
ANDRADE, Jacinto Freire de
874
ANDRADE, Jerónimo de
945
ANDRADE, João Caetano Correia de
1706
ANDRADE, João Carlos Pinheiro de
1836(a), 1837(c)
ANDRADE, José Maria Dantas Pereira de
V. PEREIRA, José Maria Dantas
ANDRADE, Manuel Freire de
1927
ANEMURIA, Bispo de
V. ARRÁBIDA, Fr. António da
ANGEJA, Marquês de
307, 568, 647, 1223, 1286
Manuscritos com o ex-libris do Marquês de Angeja: 2, 23, 25, 54, 65, 68, 69, 76 a 83, 107, 109, 129,
130, 281, 282, 299, 302 a 307, 311, 383, 390, 400, 552, 655, 1030, 1489, 1754
ANHAIS (Família)
111
ANISSON-DUPÉRON, Alexandre-Jacques
1919
ANRRIQUES, Luís
1610
ANSUR, Alfredo
1188, 1210
ANTAS, Miguel Martins de
718, 1484
ANTONIL, André João
391
ANTÓNIO, Arcebispo de Goa
1939
ANTÓNIO, Arcebispo de Mitilene

1191, 1939
ANTÓNIO, D., Prior do Crato
56, 1708, 1734 a 1740/1, 1970
ANTÓNIO, Santo
1921
ANTUNES, Manuel António
1840(a), 1840(b)
ANUNCIAÇÃO, Fr. Ricardo da
562(2)
APOSTOLI, Georges
1820
ARACATY, Marquês de
V. OYENHAUSEN, João Carlos Augusto de
ARAGÃO, Augusto Carlos Teixeira de
1839(a), 1839(b)
ARAGÃO, Egas Moniz Barreto de
1000
ARAGÃO, Luís Augusto Teixeira de
1271
ARAGÃO, Maximiano Pereira da Fonseca e
Ofereceu: 269
ARAÑA, Antonio de
646
ARANDA, Conde de
1919
ARANHA (Família)
111
ARANHA, Pedro Wenceslau de Brito
1302, 1366, 1594, 1595, 1596, 1817
ARANHA, Roberto Maria de Matos Monteiro Silva
1928
ARAÚJO (Família)
113
ARAÚJO, Alexandre Herculano de Carvalho e
V. HERCULANO, Alexandre
ARAÚJO, Francisco António de
778
ARAÚJO, João Vieira de
1927
ARAÚJO, Joaquim Vicente Pereira de
376(16)
ARAÚJO, Jorge de
581
ARAÚJO, Manuel José Calheiros Bezerra de
729
ARAÚJO, Manuel Ribeiro de
1131, 1149, 1150
ARAÚJO, Pedro Francisco de
17(3)
ARCEBISPO DE GOA
1191
ARÊS, Joaquim Ribeiro da Silva
1840(a), 1840(b)
ARGOTE, D. Jerónimo Contador de
121(27), 142, 931

ARGUMOSA
474
ARISTÓTELES
1809
ARLES, Bispo de
154(4)
ARMESTAD, Príncipe de
604(25)
ARNAUD, Caetano
351(10)
ARNAUT, João Mendes
1836(a), 1837(c)
ARNAUT, Manuel Pinheiro
383(7), 383(8), 383(9), 383(10), 581
ARRÁBIDA, Fr. António da
961
ARRAIS (Família)
111
ARRAIS, Duarte Madeira
53
ARREST, M.r d’
706
ARRONCHES, Marquês de
70, 307(2)
ASCANIUS, Guido (Cardeal de Santa Flora)
730(12)
ASSUMAR, Conde
382(7), 382(8), 496
ASSUNÇÃO, Luís Maria de
1819
ATAÍDE (Família)
111
ATAÍDE, Catarina de
1640
ATAÍDE, Estêvão de
384
ATAÍDE, Luís da Silva de
1927
ATAÍDE, Vasco de, D., Prior do Crato
73
ATILANO, Francisco Narciso
1837(a), 1837(b)
ATOUGUIA (Família)
111
ATOUGUIA, Condes de
134
ÁUSTRIA, Arquiduque de
307(2), 307(3)
AVEIRAS, Conde de
V. CÂMARA, D. Duarte António da
AVEIRO, Duque
134
AVELAR (Família)
111
AVELAR, João Magalhães e

1135
AVIENO, Rufo Festo
1114
ÁVILA, António José de
1190
ÁVILA, Francisco Nunes de
581
ÁVILA, Joaquim Tomás Lobo de
1068, 1213
AVOD, Conde de
1259
AZAMBUJA, Conde de
1115(5)
AZEREDO (Família)
111
AZEVEDO (Família)
1244
AZEVEDO, Abel Aníbal de
837
AZEVEDO, António de
1817, 1818A
AZEVEDO, António de Araújo de
154(1), 376(11), 648(30), 648(33), 776, 1944
AZEVEDO, António Pedro de
224, 1773
AZEVEDO, António Pinto de
699
AZEVEDO, António Xavier Ferreira de
1799
AZEVEDO, João António de Araújo de
747
AZEVEDO, João Lúcio de
1301, 1324, 1326, 1637, 1644
AZEVEDO, Luís Pinto de
728, 729
AZEVEDO, Maximiliano Eugénio de
1215
AZEVEDO, Miguel de
86
AZEVEDO, Pedro Augusto de S. Bartolomeu de
1285, 1286, 1314 a 1323, 1325, 1353, 1670 a 1693, 1817, 1818, 1818A
AZEVEDO, Rui Gomes de
1244
AZEVEDO E SILVA, Conde de
1560
AZIA, Jorze Lansgrave de
121(18)
AZURARA, Gomes Eanes de
761, 1575, 1615, 1658, 1732, 1754
B
BACALHAU, João Marques
307(34)
BACELAR, António Barbosa
581, 693

BADEN, Príncipe de
604(22)
BAÍA, Jerónimo
339
BAIÃO, António Eduardo Simões
1109, 1298, 1353, 1372, 1376, 1989
BAILLON, Joham de
1865
BALDY, José Maria
1427
BALDY, Luís José
1838(a), 1838(b)
BALEIZÃO, Francisco de Assis
1838(a), 1838(b)
BALSEMÃO, Luís Pinto de Sousa
884
BALSEMÃO, Visconde de
351(4), 351(5), 351(12), 351(14), 374(31)
BALSEMÃO, Viscondessa de
152, 154(10)
BANDARRA, Gonçalo Annes
94, 1116, 1811A
BANDEIRA, António Maria dos Santos
1225
BANDEIRA, José Gonçalves
425 a 433, 441, 442, 443,
BANHOS, Duque de
637
BAPTISTA, António
73, 1836(a), 1837(c)
BAPTISTA, Francisco de Sales
1838(a), 1838(b)
BAPTISTA, Joaquim
2010
BAPTISTA, Lucas
1837(a), 1837(b)
BAPTISTA, Manuel Dias
318, 558
BARACHO, Francisco de Melo
834
BARATA, António Francisco
1190
BARATA, Francisco Augusto Correia
1212
BARBA, Francisco António Marques Giraldes
1072
BARBACENA, Conde de
241, 763, 884, 1451, 1944
BARBACENA, Marquês de
946, 965, 1519
BARBOSA, António Soares
42, 974, 1944, 1945
BARBOSA, Eusébio José da Silva
1837(c)
BARBOSA, Francisco Vilela

1783
BARBOSA, Joaquim Franco de Araújo Freire
436
BARBOSA, José
121(23)
BARBOSA, Rui
741
BARCA, Conde da
V. AZEVEDO, António de Araújo de
BARLAAM
487
BARREIROS, Fortunato José
708, 784, 1212, 1970
BARRETO, Abílio Roque de Sá
1225
BARRETO, Domingos Alves Branco Moniz
374(25)
BARRETO, João
1987
BARRETO, João Franco
1275
BARRETO, José de Andrade
383(28)
BARRETO, Manuel
235, 236, 255, 256, 257
BARROCO, Manuel L.
1708
BARROS (Família)
113
BARROS, P.e António de
335
BARROS, Henrique Gama
1313
BARROS, João de
142, 1105, 1109
BARROS, José Joaquim Soares de
V. VASCONCELOS, José Joaquim Soares de Barros
BARROS, Luís Pereira de
416
BARROSO, Zofimo
Oferta: 1707
BASSANO, Duque de
154(4)
BASTO, José Manuel da Costa
1441
BASTO, José Manuel Severo Aureliano
797, 1887
BASTOS (Família)
1671
BASTOS, Tomás Frederico Pereira
1216
BATEMAN, Dr.
1760
BATISTA, Rogélio Casas de
599/4

BATTAGLIA, Giuseppe
1703
BATTEUX, Abade Carlos
235 a 239
BAYER, Francisco Perez
560
BEAUMARCHAIS, Pedro Agostinho Caron de
1478
BEIRÃO, Caetano Maria Ferreira da Silva
1758
BEJA, Bispo de
777
BEJA, Duque de
73
BELL, João
1056
BELLA, João António Dalla
V. DALLA BELLA, João António
BELLARDERIE, Adelaide Maria Fileul de la
V. SOUSA, Madame de
BELLEGARDE, Luís Máximo Gorge de
385
BELLERMANN, Cristiano Frederico
1106
BELLI, Alonsius
1704
BELO, José
1820
BEN BATUTA
549, 550, 629, 1857
BENAVIDES, General Salvador Correia de Sá e
643, 1622
BENEDITO XIII, Papa
730(10)
BENEDITO XIV, Papa
142
BENEVENT, Príncipe de
1259
BENSAÚDE, Alfredo
1817, 1818A
BENSAÚDE, Joaquim
1912
BENTO XIV, Papa
1706
BERARDO, José de Oliveira
991
BERESFORD
1390
BERGONIÉ, J.
1820
BERMUDES, Félix
935
BERNETTI, Cardeal
1700
BERTIANDOS, Condessa de

1813
BERTRAND (Viúva Bertrand e Filhos)
888
BERTRAND, J. J.
1134
BESSA, Manuel de
94
BETENCOURT, João Cardoso de
732, 1400
BETENCOURT, José de Sá
1485
BETENCOURT, Nicolau
1820
BETENCOURT, Tomás de
1839(a), 1839(b)
BEZERRA, João Paulo
776
BEZERRA, Luís Barbalho
1927
BEZERRA, Manuel Gomes de Lima
1002, 1005, 1944, 1945
BIBIENA, João Carlos
945
BICHO, Fr. Constantino de Santa Margarida de Cortona
63
BICHO, Francisco Borges dos Santos
1839(a), 1839(b), 1840(b)
BIENFAIT, R
1820
BILLET, A.
1987
BISEGLE, Albergati Vescovo di
1709
BLAVET, M.
1807/1808
BLAVIO, João
1673
BLEERING
598, 1062
BLÜCHER, Gebhardt-Leberecht de
1391
BOAVENTURA, Santo
1578
BOCAGE, Carlos Roma du
1275, 1426, 1611, 1970, 1994
BOCAGE, José Vicente Barbosa du
1214, 1806, 2003
BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du
154(9), 1731, 1799, 1804
BOCAGE, Teresa Roma du
Ofereceu: 1970
BOCARRO, António
20, 1681, 1756
BOCARRO, Nuno da Costa Bravo
351(8)

BOÉCIO
1781A
BOISSIER, Dr.
1967
BOM SUCESSO, Capela do
154(5)
BOMBARDA, Miguel
1818A
BONAPARTE, Napoleão
V. NAPOLEÃO I
BORBA, Marquês de
793, 999, 1148, 1946
BORDA, Cavalheiro de
352(7)
BORDALO, José Joaquim
232(4)
BOREL
648(26), 648(27), 648(28)
BORGES, António Pereira
307(19)
BORGES, Domingos Pinheiro
1047, 1427
BORGHESE, Cardeal
1709
BORGHESE, Princesa
1713
BORGIA, Cardeal
1725
BORJA, José Francisco de
396, 418, 551, 557, 559, 574, 577, 1468, 1476
[BORONCI], Giuseppe
1723
BOSMANS, H.
1573
BOSSUT
334
BOTELHO, José de S. Bernardino
1804
BOTELHO, Fr. Manuel
729
BOUCH
882
BOURBON, Carlos de
728
BOURBON, Filipe de
87
BOURGEOIS, Henri
1338
BOURMONT, Conde de
149
BRAANCAMP, Anselmo José
1188, 1484
BRABANTE, Duques de
1073/4
BRAGA, António Rodrigues

1117, 1261
BRAGA, Arcebispo de
414, 1500, 1939(6)
BRAGA, Fr. Francisco de S.ta Rosa de Viterbo Moreira
728, 729
BRAGA, Joaquim Teófilo Fernandes
V. BRAGA, Teófilo
BRAGA, Teófilo
1791 a 1804, 1817, 1818A, 1819, 1892, 1893
BRAGANÇA, Casa de
3, 320
BRAGANÇA, Duque de
73, 658
BRAGANÇA, D. João Carlos de
414
BRANCANALCO, Teotónio Anselmo
V. CASTELO BRANCO, Manuel António de
BRANCO, José Maria Alves
1836(a), 1837(c)
BRANDÃO, António José de Figueiredo
1944
BRANDÃO, Augusto
1818A
BRANDÃO, Fr. Caetano
477
BRANDÃO, Francisco António
1837(a), 1837(b)
BRANDÃO, Fr. Mateus da Assunção
1137, 1151
BRANDÃO, Raul
1806
BRANDÃO, Tomás Pinto
339(11), 339(12), 339(18)
BRANDÃO, Zeferino Norberto Gonçalves
1970
BRAUN, João Vasco Manuel de
284, 485, 628
BREYNER, Eugénia de Melo
2011
BREYNER, Teresa de Melo
73
BREYNER, Tomás de Melo
1383, 1429, 1694, 1806, 1817, 1818A, 1820, 1939
BRIFAUT
1721
BRIJTZ, Jean Charles Pier
949(1)
BRILHANTE, António Maria dos Santos
1837(a), 1837(b)
BRITES, D. (nora de D. João II)
73
BRITES, Geraldino
1755
BRITO, António Cândido de
1840(a), 1840(b)

BRITO, António Rebelo de
581
BRITO, Le Chevalier de
V. BRITO, Francisco José Maria de
BRITO, Francisca Clara Cândida de
867
BRITO, Francisco José Maria de
776, 1259, 1702
BRITO, João Pedro Migueis de Carvalho de
1702
BRITO, João Soares de
299
BRITO, José Joaquim Gomes de
1364, 1366, 1566
BRITO, José Maria Henriques de
1837(c)
BRITO, Manuel M. de Sousa Passos
1334
BRITO, Paulo José Miguel de
847
BRITO, Sebastião Maria de
1837(c), 1838(b)
BROCHADO, José da Cunha
197, 270, 271, 382(4), 383(8), 387(1), 553, 554, 555, 637
BROTERO, Felix de Avelar
17(8), 17(23), 42, 250, 253, 347, 348, 361, 362, 363, 659, 764, 889, 895, 1122, 1125, 1465, 1488,
1835, 1945
BROWNING, Elizabeth
1640
BRUN, A. le
1998
BRUNETIÈRE, [Fernando?]
1970
BULHÃO PATO, Raimundo António de
1210, 1278, 1942
BULHÕES, Martim Vaz de
232(5)
BURDETT, Francisco
154(4)
BUSSON
154(12)
C
CABEDO, Jorge de
142
CABRAL, Estevão
17(9), 17(28), 17(34), 374(13), 375(5)
CABRAL, Faustino José
1837(c)
CABRAL, Fernão
401
CABRAL, José Curry da Câmara
1429
CABRAL, José Maria Osório
728

CABRAL, Júlio Angelo Borges
1269
CABRAL, Pedro Álvares (séc. XV-XVI)
153(16)
CABRAL, Pedro Álvares (séc. XVIII)
658
CABREIRA, António
715, 1817, 2011
CACHAPUZ, Agostinho de Souza Pinto de Barros
728, 729
CACHOEIRA, Visconde da
V. MELO, Luís José de Carvalho e
CADAVAL, Duque de
3, 307(5), 729, 832
CADORNEGA, António de Oliveira de
643, 644, 645
CAGIGAL, António Olímpio
599/8
CAJAL Y PEREZ, Jose
1231
CALADO, André
1795
CALADO, Joaquim dos Santos
1420, 1421
CALDAS, José Joaquim da Silva Pereira
Manuscritos que ofereceu: 1262, 1756
CALIDAÇA
1636
CALEPINO, Fr. Pantalião Jorge
70
CÂMARA, Álvaro Abranches da
1927
CÂMARA, D. Duarte António da
568, 1753
CÂMARA, João da
1278, 2011
CÂMARA, João Gonçalves Zarco da
V. CÂMARA, João da
CÂMARA, José Pedro da
73, 308(7)
CÂMARA, Manuel Arruda da
246
CÂMARA, Pedro Francisco d’Ornelas Perry da
899
CAMINHA, António Lourenço
69, 130, 131, 870
CAMINHA, Pedro de Andrade
1298
CAMÕES, Luís de
472, 693, 1342, 1373, 1436, 1560, 1583, 1621, 1640, 1908
CAMPANHÃ, Barão de
1559
CAMPOS (Família)
113
CAMPOS, António de Novais de

338(33)
CAMPOS, Fr. Joaquim do Rosário
728
CAMPOS, Luís Caetano de
374(15), 1944
CAMPOS, Monsenhor
683
CAMPOS, N. de
1916
CANALI, Luigi
17(32)
CÂNDIDO LUSITANO
162, 163, 164, 165, 166, 1029
CANEVA, João
307(18)
CANTANHEDE, Conde de
882, 1927
CANTO, Eugénio do
1408
CAPELA, M.
908
CAPELO, Felix de Brito
1627, 1667
CARDIA, Amélia
1820
CARDOSO, Francisco de Morais
132
CARDOSO JÚNIOR, João António
846, 1657
CARDOSO, João de Barros
1124
CARDOSO, José Maria Carlos Franco Alves
1839(a), 1839(b), 1840(a), 1840(b)
CARDOSO, Júlio
1384
CARLOS, D., Rei de Portugal
1885, 1905, 1939
CARLOS II, D., Rei de Espanha
121, 277
CARLOS II, D., Rei de Inglaterra
121(17), 277, 846, 1250, 1317
CARLOS III, D., Rei de Espanha
383(17), 1709
CARLOS VI, Imperador da Alemanha
121(20), 578
CARLOS MARIA ISIDRO, D., Infante de Espanha
1911
CARLOTA JOAQUINA, D., Rainha de Portugal
338(5), 573, 1469
CARNAXIDE, Visconde de
1257, 1354, 1362
CARNEIRO, Francisco Dias
1700
CARNEIRO, Joaquim Pedro Gonçalves
1840(a), 1840(b)

CARNEIRO, Luís de Alcáçova
1
CARNEIRO, Pero de Alcáçova
44
CARPIO, Félix Lopo da Vega
1908
CARREIRA, (1º) Conde da
V. LIMA, Luís António de Abreu e
CARREIRA, Visconde da
1316(2)
CARRERAS Y GONZALEZ, Mariano
1419
CARVALHO, Alfredo Augusto Schiappa Monteiro de
V. MONTEIRO, Alfredo Augusto Schiappa
CARVALHO, Aloísio José de
376(20)
CARVALHO, Amália Vaz de
1816
CARVALHO, António Joaquim Borges
728
CARVALHO, António José da Silva
1836(a), 1837(c)
CARVALHO, António Nunes de
160
CARVALHO, Augusto César Gomes de
1836(a), 1837(c)
CARVALHO, Augusto Saraiva de
1191
CARVALHO, Fr. Domingos de
1794
CARVALHO, Estevão Lopes de
383(6)
CARVALHO, Eugénio dos Santos de
945
CARVALHO, Francisco António de
727
CARVALHO, Francisco de Paula Marques de
1858
CARVALHO, Francisco Freire de
1474, 1793
CARVALHO, P.e Henrique de
73, 307(33)
CARVALHO, J. C. Ivo de
1045, 1090, 1106
CARVALHO, J. Nunes de
1702
CARVALHO, João Marques de
654, 909
CARVALHO, João Pedro Pessoa de
514
CARVALHO, Joaquim Coelho de
1120
CARVALHO, Joaquim Manuel de
1083
CARVALHO, Fr. Jorge de (antepassado do Marquês de Pombal)

1675
CARVALHO, José Francisco Daun de
308(22)
CARVALHO, José Freire de
1915
CARVALHO, José Lourenço de
1837(a), 1837(b)
CARVALHO, José Monteiro de
252
CARVALHO, José Pereira de
1533
CARVALHO, José Pinto Rebelo de
1410, 1411, 1412, 1413
CARVALHO, Lopo de
1429
CARVALHO, Lopo José de Figueiredo Carvalho
V. CARVALHO, Lopo de
CARVALHO, Luís Borges de
121(28)
CARVALHO, Manuel Augusto de Paiva Fróis e
1839(a), 1839(b)
CARVALHO, Manuel Gomes de
73, 308(1)
CARVALHO, Manuel Pedro Gomes de
1838(a), 1838(b), 1839(a), 1839(b)
CARVALHO, Maria Amália Vaz de
1215, 1816
CARVALHO, Mariano de
1939
CARVALHO, Matias de
1215
CARVALHO, Paulo de
73
CARVALHO, Pedro Alexandrino de
945
CARVALHO, Teotónio Gomes de
374(27)
CARVALHO, Tomás de
1216
CARVALHO, Vicente António Esteves de
1461, 1490
CARVALHOSA, Manuel Francisco de Barros e Sousa da Mesquita de Macedo Leitão e
V. SANTARÉM, Visconde de
CASCAIS, D. Fernando de
73
CASCAIS, Marquês de
382(4), 382(5), 1994
CASTANHEIRA, Conde da
815
CASTANHO, Simão
128
CASTELAR, Emílio
1212, 1219
CASTELBRANCO, José de Freitas Teixeira Spinola
880

CASTELO BRANCO, António de
73
CASTELO BRANCO, António Galvão de
173, 258, 600, 601, 602, 603
CASTELO BRANCO, Caetano Veloza de
154(7)
CASTELO BRANCO, Camilo
1211, 1894, 1933
CASTELO BRANCO, Francisco de Sousa
1837(a), 1837(b)
CASTELO BRANCO, Gonçalo Vaz de
73
CASTELO BRANCO, João Rodrigues de
1818A
CASTELO BRANCO, José Barbosa Canaes de Figueiredo
1370
CASTELO BRANCO, José Carlos da Silva
110
CASTELO BRANCO, Manuel António de
338(6), 338(7), 387
CASTELO BRANCO, Pedro de Sousa de
994
CASTELO DE PAIVA, Barão de
1211, 1498
CASTELO MELHOR, Conde de
121, 307(24), 337, 755, 756, 757, 1026, 1295, 1806, 1927
CASTILHO, Alexandre Magno de
1188
CASTILHO, António Feliciano de
1190, 1210, 1233, 1243, 1794
CASTILHO, José Feliciano de
999
CASTLEREAGH, Lord
154(4)
CASTRIOTO, Félix António
352(2), 352(3), 352(28), 378(7 a 10), 1944
CASTRO, Agostinho de
921
CASTRO, Alberto Osório de
1188
CASTRO, André de Mello de (4.º Conde das Galveias)
356
CASTRO JÚNIOR, António Brandão de
1837(a), 1837(b)
CASTRO, António Caetano Ferreira de
1820
CASTRO, António de Melo e
846
CASTRO, Frei António de S. José e (Bispo do Porto)
154(1), 170
CASTRO, António José de
275
CASTRO, Augusto Mendes Simões de

1191
CASTRO, Caetano de Melo de
383(17)
CASTRO, Carlos Maria de
1226
CASTRO, Columbano Pinto Ribeiro de
652
CASTRO, Damião António de Lemos Faria e
691
CASTRO, Diniz de Melo de (Conde das Galveias)
383(18)
CASTRO, Dionísio de Mello de
384
CASTRO, Domingos Galvão de
865
CASTRO, Fernando Alvia de
1309
CASTRO, Ferreira de
1818A
CASTRO, Filipe Ferreira de Araújo e
943(1)
CASTRO, D. Francisco de
416
CASTRO, Francisco José de São Payo e
258
CASTRO, Francisco Rafael de
514
CASTRO, Frederico Augusto Cordeiro e
1840(a), 1840(b)
CASTRO, Henrique José de
336
CASTRO Jaime Tudela de
1820
CASTRO, João Baptista de
1917, 1918
CASTRO, João de
75, 874, 885, 933
CASTRO, Joaquim de Amorim e
376(10)
CASTRO, Joaquim Machado de
945
CASTRO, José Avelino de
351(2), 351(15)
CASTRO, José da Silva e
1328
CASTRO, José Luciano de
1806, 1928
CASTRO, José Manuel Ribeiro Vieira de
1945
CASTRO, Martinho de Melo e
109, 318(1), 1720
CASTRO, Principal
912, 1945
CATARINA I, Imperatriz da Rússia
648(7)

CATARINA DE BRAGANÇA, D., Rainha de Inglaterra
64, 307(21), 337(12), 513, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 822, 846, 905, 1111, 1241, 1242, 1250,
1317, 1970
CAVALEIRO, António Ribeiro
17(3)
CAVILLIAC, Condes de
1823
CAVILLIAC, Louise Agnès Elizabeth de Monboissier Beaufort
1823
CENÁCULO, Fr. Manuel do
V. VILAS BOAS, Fr. Manuel do Cenáculo
CERQUEIRA, Nuno Vitorino Pinto
1839(a), 1839(b)
CERVAENS Y RODRIGUEZ, José
760
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de
1291, 1373
CÉSAR, Pedro
414
CÉSAR, Victoriano José
1293
CHABOT, J.-B.
1579
CHAGAS, Fr. Domingos
1844
CHAGAS, Manuel Pinheiro
1215, 1806
CHAPUZET, João da Mata
1799
CHAVES, Francisco de Sá
1733
CHAVES, Hermenegildo José
1839(a), 1839(b)
CHAVES, José Manuel
377(30), 377(31)
CHAVES, José Mário de
1945
CHAVES, Luís
V. LOPES, Luís Rufino Chaves
CHAZAL, Général Baron
928
CHEVALIER, Michel
1218
CHOUPPES, Marquês de
1970
CÍCERO
1502
[CIORGI], M.
1723
CLEMENTE, José
9
CLEMENTE X, Papa
104
CLEMENTE XI, Papa
121(19), 121(20)

CLEMENTE XIV, Papa
73, 307(40), 307(41)
COELHO
1493
COELHO, Baltazar Roiz
115, 116
COELHO, Francisco Xavier Latino
1224
COELHO, João Alberto
1186, 1187, 1193, 1201, 1230
COELHO, João António
1839(a)
COELHO, José Joaquim da Rosa
1016
COELHO, José Maria Latino
245, 718, 834, 881, 896, 1047, 1153 a 1165, 1169 a 1184, 1186 a 1188, 1190 a 1201, 1207 a 1233,
1268, 1382, 1513, 1514, 1520 a 1523
COELHO, Possidónio Mateus Laranjo
105, 114
COLAÇO, Jorge Pedro
1016, 1021, 1022, 1185
COLÉGIO DE NOSA SENHORA DA ESTRELA
108
COLÉGIO DOS PORCIONISTAS
45
COLLIGNON
1944
COLOMBO, Cristóvão
751, 1302, 1596
COMBARJUA, Barão de
V. MOURÃO, Tomás
COMENGE, Luis
1818A
CONCEIÇÃO, Fr. Francisco da
1845
CONDILLAC, Estêvão Bonnot de
370
CONVENTO DE S. CAETANO
108
COOPER, Astley
1868
COPÉRNICO
147
CORAÇÃO DE JESUS, Frei José do
562
CORO Y SUREDA, D. Pedro
V. ROMANA, Marquês de la
CORREIA, Fernando
152
CORREIA, João Maximiano Gonçalves
1840(a), 1840(b)
CORREIA, José da Silva
18
CORREIA, Manuel de Miranda
1799(9)

CORREIA, Maria Antónia
152
CORREIA, Mateus Filipe
1839(a), 1839(b)
CORTE REAL, Diogo de Mendonça
73, 173, 258, 270, 271, 281, 307, 414, 511, 561, 590, 591, 592, 603, 621, 636, 637, 656, 658
CORTEZ, João José Mendonça
1213
CORTONA, Fr. Constantino de Santa Margarida de
V. BICHO, Fr. Constantino de Santa Margarida de Cortona
CORUCHE, Visconde de
1256
CORUJO, José Brás
1839(a), 1839(b)
CORVO, João de Andrade
718, 881, 885, 1214
CORYDON NEPTUNINO
V. BARBOSA, Joaquim Franco de Araújo Freire
COSMELLI, Benedetto
1703
COSTA, António José da
17(24), 1836(a), 1837(c)
COSTA, António José Pires da
1839(a), 1839(b)
COSTA, António Julião da
864
COSTA, Caetano Álvares da
854, 917
COSTA, Constâncio Roque da
1306
COSTA, Eduardo Guerreiro
841
COSTA, Emídio Pereira da
1881
COSTA, João Baptista Ângelo da
717, 851, 852, 853, 854, 862, 863, 864, 867, 917, 1075, 1129, 1529, 1530
COSTA, João Severiano Macial da
1100, 1418
COSTA, D. Jorge da, Cardeal
73
COSTA, José da Silva
388
COSTA, José Daniel Rodrigues da
1486, 1902
COSTA, José Fernandes
1620, 1621, 1640
COSTA, José Luís da
1837(a), 1837(b), 1837(c)
COSTA, José Maria das Neves
355, 1311, 1483
COSTA, Leonel da
233
COSTA, M. R.
1561
COSTA, Manuel António da

17(3)
COSTA, Manuel da
945
COSTA, Manuel Joaquim da
25
COSTA, Miguel Manescal da
868
COSTA, Pio
394
COSTA, Rodrigo Ferreira da
1767, 1839(a), 1839(b), 1840(a), 1840(b)
COSTA, Veríssimo António Ferreira da
43
COSTA, Vicente José Ferreira Cardoso da
154(1)
COSTA, Xavier da
Oferta: 1880
COUTINHO, António Luís Pereira
1960
COUTINHO, Carlos Ramiro
V. OUGUELA, Visconde de
COUTINHO, Diogo de Castilho
730(6), 730(7)
COUTINHO, Domingos António de Sousa
154(4)
COUTINHO, Fernando Maria de Sousa
233
COUTINHO, Francisco de Sousa
105, 106, 296, 337(10), 414, 1252, 1258, 1728, 1729
COUTINHO, D. Francisco Inocêncio de Souza
73, 308(6), 1028, 1720
COUTINHO, Gastão Fausto da Câmara
1800
COUTINHO, Joaquim Forjaz Pereira
736
COUTINHO, Marco António de Azevedo
175, 603, 623, 1286
COUTINHO, Miguel Pereira Forjaz
154(1), 999
COUTINHO, Pascoal Ribeiro
383(2), 383(3), 383(4), 383(5), 383(6), 383(14), 383(15)
COUTINHO, D. Rodrigo de Sousa
17(46), 154(1), 246, 1711, 1715, 1716, 1718
COUTINHO, D. Vicente de Sousa
1823, 1824
COUTO, Diogo do
67, 1388, 1752
COUTO, Mateus Valente do
794, 1056, 1777
COUTO, Pedro Barbosa Marques do
728
CRAESBECK, Pedro
1693
CRESPO, Gonçalves
1816

CRISÓSTOMO, S. João
1579, 1580, 1582, 1584,
CRISTO, Jesus
387(6), 683, 1579, 1580, 1581
CRUZ, Fr. Bernardo da
323
CRUZ, Domingos Matias da
1945
CRUZ, Duarte da
544
CRUZ, Francisco António da
1840(a), 1840(b)
CRUZ, Francisco Inácio dos Santos
1263
CRUZ, Fr. João da
2008
CRUZ, Fr. Joaquim da
1791
CRUZ, Joaquim Inácio da
73, 308(21)
CRUZ, Joaquim Luís da
728
CRUZ, José da
1147
CRUZ, Luís Félix da
1622
CUERVO, Pedro
731
CUNHA, D. António Álvares da
2
CUNHA, António Joaquim da
1838(b)
CUNHA, António Luís Pereira da
1067, 1094, 1516
CUNHA, António Manuel da
1837(c)
CUNHA, Cândido Albino da Silva Pereira e
1838(a), 1838(b)
CUNHA, Cardeal
73
CUNHA, Casimiro Simão da
1838(a), 1838(b)
CUNHA, Guilherme Street de Arriaga e
599/2
CUNHA, José Anastácio da
152
CUNHA, Fr. José da
1710
CUNHA, Lourenço da
945
CUNHA, Luís da (séc. XVI)
1036
CUNHA, D. Luís da

19, 102, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 196, 258, 281, 282, 302 a 306, 307(45),
307(46), 356, 414, 490, 553, 554, 555, 556, 561, 590 a 595, 601, 605 a 623, 637, 640, 656, 1036,
1544
CUNHA, D. Nuno da
124, 589
CUNHA, Pedro José da
772
CUNHA, Rodrigo da
142
CUNHA, Tristão da
1297
CUNHA, Xavier da
1817, 1818A, 1820
CUPIDO
338(23), 387(2)
CURRY CABRAL, José
V. CABRAL, José Curry da Câmara
D
D. C. de S. V. de B.
152
DALGADO, Daniel Gelásio
804, 1453, 1820
DALGADO, Monsenhor Sebastião Rodolfo
1283, 1289, 1290, 1353, 1636, 1695
DALLA BELLA, João António
17(33), 42, 884, 973, 1944, 1945
DALMACIA, Duque de
V. SOULT, Marechal
DAMASCENO, João
487
DÂMASO, Rui
1225
DANTAS, Júlio
806, 1599, 1603, 1608, 1806
DANTAS, Luís Afonso
58
DANTAS, Miguel António da Conceição
1836(a)
DANTE ALIGHIERI
1593
DARWIN, Erasmo
361, 362, 363, 379
DAUN, João Carlos de Saldanha Oliveira e
897
DAVID, António Venâncio José
1836(a), 1837(c)
DE COURTOIS
1154
DE VANDÔME
604(15)
DEAM
339(10)
DEK, José Rolem Wan
989

DELAURIER, E.
711
DELCASSÉ, Teófilo
1998
DELGADO, José Maria Guedes
1840(a), 1840(b)
DELGADO, Monsenhor
466, 467
DELISLE, Leopoldo Vitor
1341(4)
DEMÓSTENES
1182
DENIS, Ferdinand
1883
DEROUET, Luís
805
DESLANDES, Venâncio Augusto
1216
DEUS, João de
1920
DEUS, Fr. Manuel de
1473
DIAS, Bartolomeu
312
DIAS, Emílio Silvestre
740, 951
DIAS, Francisco José
266, 267, 268
DIAS, Luís Miguel
1840(a), 1840(b)
DIAS, Teófilo
599/12
DIAZ, Marechal
1189
DIETZ
958
DINIS, D., Rei de Portugal
129, 343(1)
DINIS, José de Paiva Soares
1820
DIOCLECIANO, Caio Aurélio Valério
1006
DOMINICO, Lucas
383(20)
DONIUS, Jo. Baptista
1709
DORAT, Cláudio José
153(5)
DORBINO, Rafael
650
DORTA, Bento Sanches
352(19), 373(4)
DOURADO, Feliciano
414
DRAKE, Sir Francisco

1970
[DRAVES?], R.
604(21)
DRUMOND, João Pedro de Freitas Pereira
152, 648(23), 648(25)
DUARTE, D., Infante
658(7), 1276
DUARTE, D. (filho natural de D. João III)
307(4)
DUARTE, D. (filho do Infante D. Duarte)
135, 319
DUARTE, D., Rei de Portugal
57, 141, 730(5), 1440, 1525, 1887, 1928
DUBOIS, Cardeal
592
DUBOIS, Jean Joseph
1132, 1133, 1146, 1147
DUCLOS, M.
354
DUFOURT, E.
1820
DUGUET, Mr.
559, 1476
DULAC, Jean
1826, 1871, 1873
DUMAS, Alexandre
154(12)
DUPARQUET, Carlos Aubert
1218
DUPONT, Conde
1910, 1916
DUPONT, M.
928
E
E. B.
648(7)
E. P. A.
599/11
EBERARD, Dupré
655
EGA, Conde da
793
EINSTEIN, Albert
1997
ELÍSIO, Filinto
V. NASCIMENTO, P.e Francisco Manuel do
ELPINO DURIENSE
V. SANTOS, António Ribeiro dos
ELPINO NONACRIENSE
V. SILVA, António Dinis da Cruz e
ELVAS, Bispo de (D. Lourenço de Alencastro)
73
ELVENI, João José
945

ENCARNAÇÃO, Fr. Bernardo da
1262
ENCARNAÇÃO, [Eusébia?] Gertrudes da
1017
ENCARNAÇÃO, Fr. Gaspar da
121(22)
ENES, António
899
ENES, Guilherme José
1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1336, 1346, 1347, 1348
ERICEIRA, Conde da
230, 309, 817, 1025
ESCARNICHIA, James
1239, 1537
ESCHWEGE, Barão de
1534
ESCOTO, João Duns
1845
ESPAÑA, Juan de
581
ESPÍRITO SANTO, Ezequiel do
1838(a), 1838(b)
ESTAMPA, Conde de
658
ESTEFÂNIA, D., Rainha de Portugal
1904
ESTER
1606
ESTEVES, Vicente do Espírito Santo
1839(a), 1839(b)
ESTRIBEIRO-MOR DO REINO
64, 658
EUSÉBIO (Bispo de Cesarea da Palestina)
442, 443
EVA, Ego d’
1940
ÉVORA, Arcebispo de (D. João de N. Sr.ª da Porta)
73
ÉVORA, Bispo de
73
EXPECTAÇÃO, Fr. José da
374(2), 1055
EY, Luísa
1577

F
F. L. G.
14/12
FABRI, Francisco Xavier
945
FALCÃO, Agostinho de Mendonça
V. PÓVOAS, Agostinho de Mendonça Falcão de Sampaio Coutinho e
FALCÂO, Jacinto de Sousa
1837(c)
FARIA, António de Portugal de

14/12, 1995
Manuscritos com o ex-libris do Marquês de Faria e/ou oferecidos à Academia: 14/2, 1073/4,
1700, 1704, 1705, 1706, 1707, 1709, 1710, 1713, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721,
1723, 1724, 1734 a 1749, 1761, 1809, 1843, 1882, 1885, 1886, 1983, 1984, 1985
FARIA, Guilherme Augusto Teles de
1838(a), 1838(b)
FARIA, Jorge de
1036
FARIA, José Bernardo Henriques
728
FARIA, José de
1820
FARIA, P.e Manuel Severim de
1628
FARIA, Marquês de
V. FARIA, António de Portugal de
FARIA, Rodrigo Xavier Pereira de
1944
FARINHA, Bento José de Sousa
1944
FARINHA, I. F.
59
FARINHA, Manuel Paulo
1838(a), 1838(b)
FARINHA, P. Sanches
64
FAVA, Duarte José
1799
FAVA, José Bento de Souza
886
FEBO, Melchior
1490
FEIJÓ, João da Silva
17(15), 374(8), 374(9), 377(17)
FEIJÓ JÚNIOR, Joaquim Cordeiro
1837(b)
FEIO, José Cordeiro
708, 1151
FEIRA, Conde da
73
FELKEL, António
351(17), 351(19), 352(25), 352(25bis)
FELON, Joseph
1905
FÉNELON, Francisco de Salignac de la Mothe
1766
FERNANDES, João
1520
FERNANDES, José Augusto
1429, 1820
FERNANDES, P.e Manuel
1250
FERNANDES, Manuel Bernardo Lopes
1363
FERNANDES, Pedro

1520
FERNANDO, D., Bispo do Porto
121(7)
FERNANDO, Duque de Bragança
134
FERNANDO, D., Infante (filho de D. João I)
1578
FERNANDO, D., Rei de Espanha
1527, 1528
FERNANDO, D., Príncipe das Astúrias (filho de FilipeV)
637
FERNANDO II, D., Rei de Portugal
1701
FERNANDO VII, D., Rei de Espanha
154(7)
FERRÃO, João Baptista Martens
1214
FERRAZ, Diogo de Souza
581
FERRAZ, Manuel Joaquim de Sousa
375(11), 1945
FERREIRA, Alexandre Gomes de Carvalho
1838(a), 1838(b)
FERREIRA, António
1927
FERREIRA, António Homem Peres
604(39)
FERREIRA, Dâmaso José
1837(c)
FERREIRA, Evaristo José
334
FERREIRA, Gaspar
128
FERREIRA, João Carlos Mardel
883
FERREIRA, João Maria
904
FERREIRA, Joaquim Patrício Gomes
1837(c)
FERREIRA, José Dias
1484
FERREIRA, José Henriques
374(13A), 374(30), 1030
FERREIRA, Júlio Betencourt
1820
FERREIRA, Manuel de Jesus de Oliveira
480 a 483, 515, 1112
FERREIRA, Raimundo Francisco
808, 810, 880, 1249
FERREIRA, Silvestre Pinheiro
943(1), 1113
FERREIRA, Simão Rodrigues
1415, 1416
FERREIRA, Tomás de Vila Nova
1249

FERREIRA, Vicente José
152
FERRERAS, Dr.
121(24)
FEYDEAU, Matheus
551
FIGUEIRA, Carlos May
1629, 1820
FIGUEIREDO, Alfredo dos Santos
476, 1820
FIGUEIREDO, António Cândido de
1307, 1339
FIGUEIREDO, António Joaquim de
1147
FIGUEIREDO, António José de
1837(a), 1837(b)
FIGUEIREDO, António Pereira de
6, 7, 8, 9, 24(2), 73, 259, 262, 382(9), 572(2), 657
FIGUEIREDO, Diogo Gomes de
3
FIGUEIREDO, Fidelino de
1345, 1819
FIGUEIREDO, Filipe Eduardo de Almeida
1272
FIGUEIREDO, Francisco de Almeida e
308(27)
FIGUEIREDO, Francisco Joaquim de Almeida
1837(a), 1837(b)
FIGUEIREDO, José de
1818A
FIGUEIREDO, José Pinto Cardoso de Beja e
729
FIGUEIREDO, José Teles da Silva Melo
1840(a), 1840(b)
FIGUEIREDO, Luís Botelho Torres de
383(25), 383(26)
FIGUEIREDO, Pedro José de
999
FIGUEIRÓ, Conde de
1383
FILINTO, Jaime
1225
FILINTO ELÍSIO
V. NASCIMENTO, P.e Francisco Manuel do
FILIPE I, D., Rei de Portugal
64, 88, 142, 185, 273, 465, 466, 467, 473, 583, 1128, 1708
FILIPE II, D., Rei de Espanha
V. FILIPE I, D., Rei de Portugal
FILIPE II, D., Rei de Portugal
465, 730(6), 730(7)
FILIPE III, D., Rei de Portugal
465, 519
FILIPE V, D., Rei de Espanha
604(2), 637
FOGAÇA, Manuel Mendes

1795
FÓIOS, António Correia de
1152(1)
FÓIOS, Joaquim de
46, 1236
FÓIOS, Mendo de
V. PEREIRA, Mendo de Fóios
FOLQUE, Filipe
706
FONSECA, António da
693
FONSECA, António Manuel da
897
FONSECA JÚNIOR, Francisco Lourenço da
294
FONSECA, João Pedro Maduro da
1838(a), 1838(b)
FONSECA, Manuel de Freitas da
640
FONSECA, Pedro José da
183, 204, 205, 205, 206, 210, 233 a 240, 329, 330, 331, 354, 357, 358, 359, 360, 368, 369, 370, 884,
978, 1454, 1766
FONSECA, Tristão José Monteiro da
17(13)
FONTAINE, M.
352(12), 1446, 1447
FONTENELLE, José
1034, 1035
FONTIOY, Fr. Paterno de
867
FORJAZ, Fr. Joaquim
1388
FORJAZ, Miguel Pereira
V. COUTINHO, Miguel Pereira Forjaz
FORJÓ, José Teotónio Canuto de
1469
FOY, Maximiliano Sebastião
154(12)
FRAGOSO, José Joaquim
926
FRANÇA, Carlos
1958, 1959, 1987, 1988, 2005
FRANCISCO, D., Infante de Portugal
759
FRANCISCO XAVIER, São
819
FRANCO, Cláudio José de Lima
1837(b), 1837(c)
FRANCO, Francisco de Melo
599/13, 1862
FRANCO, Francisco Soares
1885
FRANCO, Francisco Tomás da Silveira
1790
FRANCO, Joaquim das Neves

708
FRANCO, Justiniano de Melo
999
FRANKLIN, Francisco Nunes
156, 999, 1056
FRANZINI, Marino Miguel
811, 1151
FRANZINI, Miguel
1060
FREDERICO II, Rei da Prússia
1984
FREIRE, Anselmo Braamcamp
1806, 1817
FREIRE, Costa (Provedor da Alfândega)
414
FREIRE, Daniel Luís da Silva
353(2)
FREIRE, Francisco
1241
FREIRE, Francisco José
V. CÂNDIDO LUSITANO
FREIRE, José de Melo
999
FREIRE JÚNIOR, António Jorge
1335
FREITAS, António Gregório de
1190
FREITAS, Augusto César Barjona de
1335
FREITAS, Cipriano de
1226
FREITAS, Tomás José de
1838(b)
FREIXEDAS, José de Almeida
1839(a), 1839(b)
FRONTEIRA, Marquês de
603
FRUGONI, Alessandro
491 a 495
FUNCHAL, Conde do
776, 897, 947, 960, 966, 1702
FURTADO, António Cândido Cordeiro Pinheiro
851
FURTADO, Francisco de Arruda
1349, 1631, 1632
FURTADO, Francisco Xavier de Mendonça
1404
FURTADO, José António
1839(a), 1839(b)
G
GABRIEL, D., Infante de Espanha
1919
GABRIELI, G.
1723

GACHOT, Edouard
1343
GAËTAN, Arcebispo
1939
GAGNANT, Nicolas
1824
GAGO, João Nunes
17(10), 17(11), 17(12), 17(25), 17(26), 375(3), 1944
GAIO, João Machado
374(14)
GALRÃO, Sabino José Maltêz dos Anjos
1839(a), 1839(b)
GALVÃO, João
581
GALVÃO, Joaquim de Santo Agostinho de Brito França
1875
GALVÃO, Raimundo de Valois
1836(a), 1837(c)
GALVEIAS, Conde das
154(1), 356
GAMA, António de Saldanha da
775
GAMA, António Peixoto da
1186
GAMA, Vasco da
588, 599/11, 1101, 1498
GAMA, Vasco Luís da
1970
GAMA PINTO
V. PINTO, Caetano António Cláudio Júlio Raimundo da Gama
GANDAVO, Pedro de Magalhães de
739, 1780
GARÇÃO, Pedro António Joaquim Correia
400(2)
GARCES Y GRALLA, Gabriel
1309
GARCIA, António Luís
1219
GARCIA, Francisco Leal
945
GARCIA, Manuel Carrilho Sousa
1820
GARDE, Barão de la
1641
GARIEL, C. M.
1820
GARRETT, João Baptista da Silva Leitão de Almeida
1274, 1892, 1893
GARRIDO, Luís Guedes Coutinho
1478
GASCON, José
1836(a), 1837(c)
GASPAR, D., Arcebispo Primaz
73, 259, 308(3)
GEHUCHTEN, A. Van

1973
GENTIL, Francisco
1429, 1820
GENTIL, G. le
1341(1)
GENTZ, M. de
957
GERALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado
V. GIRALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado
GERVÁSIO, Armando Francisco
557
GIÃO, António José
865
GIÃO, Francisco
252
GIRALDES, Joaquim Pedro Cardoso Casado
14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 146 a 159, 169, 172, 648, 672, 694, 1048, 1064
GIRÃO, Inácio Baptista Sousa
1839(a), 1839(b)
GIRARD, Alberto Artur Alexandre de
1352, 1361, 1623, 1624
GIUSTI, Alexandre
945
GNOLI, Tomaso
1723
GODINHO, Bento Afonso Cabral
703, 1945
GODINHO, João Nunes
1840(a), 1840(b)
GODINHO, Jorge
1574
GODINHO, José Joaquim Vieira
37
GOETHE, João Volfango von
1539
GÓIS, Damião de
142, 730(3), 1874
GÓIS, Francisco Mendes de
619
GOLTS, Conde de
568
GOMENSORO, Ataliba de
599/3, 1422
GOMES, António Vicente
1836(a), 1837(c)
GOMES, Bernardino António
999, 1210, 1760
GOMES, Constantino José
1700
GOMES, Custódio
352(23)
GOMES, Ernesto Augusto
1837(a), 1837(b), 1838(a), 1838(b)
GOMES, Francisco Dias
232(6), 1805

GOMES, Francisco Luís
1839(a), 1839(b)
GOMES, Joaquim Eleutério Gaspar
1838(a), 1838(b)
GOMES, Joaquim Patrício
1836(a), 1837(a), 1837(b)
GOMES, José Augusto Ferreira
1840(a), 1840(b)
GOMES, Manuel Vaz
1836(a), 1837(c)
GOMEZ FOJAR, Vicente
949(3)
GONÇALVES, António
1836(a), 1837(c)
GONÇALVES, Constantino Luiz Simões Ferreira
728
GONÇALVES, Estêvão
V. NETO, Estêvão Gonçalves
GONÇALVES, Júlio
1820
GONÇALVES, Luís da Cunha
1303, 1304
GONZALES, Tirso
813
GONZALEZ DE LA CHICA, Juan de Dios
1219, 1433
GORDO, Joaquim José Ferreira
Manuscritos que contêm a sua vinheta impressa e/ou a sua letra: 35, 85, 136, 137, 142, 145, 185 a
195, 197 a 202, 243, 244, 286, 300, 301, 316, 319, 393, 394, 422, 423, 465, 466, 467, 473, 551, 557,
560, 562, 567, 571, 572, 574, 581, 625, 650, 651, 673 a 681, 682, 683, 685, 686, 709, 716, 720, 733,
912, 993, 1007, 1060, 1126, 1127, 1128, 1141, 1267, 1390, 1393, 1394, 1396, 1472, 1476
GOSSELIN, L.
1218
GOTTI, Cardeal
1822
GOULART, Francisco Vieira
17(5), 1945
GOUVEIA, Alexandre de, Bispo de Pequim
567
GOUVEIA, Diogo de
675
GOUVEIA, Francisco Velasco de
1670
GOUVEIA, Marquês de
382(3), 414
GOYRI, N. de
1970
GRACIAS, João Baptista Amâncio
1280
GRACIAS, Bernardino
1636
GRACIAS, Mariano
1284
GRACIOSA, Marquês da
1939

GRANADA, Fr. Luís de
731, 1604
GRANGE, Monsieur de la
87
GREY, Lord
154(4)
GRILO, Joaquim Monteiro
1840(a), 1840(b)
GUADAGNINI, João Baptista
418
GUAY, Marcel
417
GUEDES, Joaquim José de Castro
1859, 1907
GUERRA, Bernardo José de Sousa
647
GUERREIRO, António Dâmaso
1837(a), 1837(b)
GUERREIRO, Fernão
684
GUIÃO, António José
865
GUIBARA, Henrique Leopoldo Lopes
1840(a), 1840(b)
GUILHERME, D., Príncipe de Inglaterra
121(17)
GUILHERME III, D., Rei de Inglaterra
604(2), 604(7), 1899A
GUILHUFES, D. Nuno
1590
GUIMARÃES, António Roberto Pereira
1350, 1358
GUIMARÃES, Conde de
73
GUIMARÃES, Francisco Ribeiro dos
351(12), 1142
GUIMARÃES, José Hilário Colffs
1839(a), 1839(b)
GUIMARÃES, José Pereira
634
GUIMARÃES, Manuel R.
853
GUIMARÃES, Rodolfo Ferreira Dias
1378, 1538, 1573, 1597, 1598, 1600, 1601, 1625
GUSMÃO, Alexandre de
121(30), 414
GUSMÃO, Bartolomeu Lourenço de
875, 1009, 1247
GUSMÃO, D. Luísa Francisca de
905
GUSTAVO III, Rei da Suécia
154(4)
GUTERRES, Diogo António
728

H
HABILLO, Jeosuah
1341(3)
HABSBURGOS
1603
HALM, Frederico
1177, 1178
HAMPDEN, Godolphin Hen Capelo R.
604(10)
HAUTECLOQUE, Conde de
1938
HAYMANOT, Takla
1841
HEDGES, C.
604(40)
HEINE, Henri
1977
HEITOR, Bernardino Augusto da Silva
1836(a), 1837(c)
HENNE, Alexandre
928, 1355, 1364
HENRIQUE, D., Rei de Portugal
45, 56, 73, 344, 730(15/16), 1708
HENRIQUE, Conde D.
1450, 1940
HENRIQUE, D., Infante
1609, 1912
HENRIQUE, D., Infante de Aragão
1526
HENRIQUE, D., Infante (filho de D. João I)
343(7)
HENRIQUE III, D., Rei de França
1849, 1850
HENRIQUES, Fernando de Miranda
511
HENRIQUES, Júlio
1818A
HENRIQUES, Leão
1003
HENRIQUES, Viriato César Xavier
896
HERCULANO, Alexandre
1292, 1355, 1364, 1441, 1498, 1935
HERÉDIA, Manuel Godinho de
718, 969
HERODOTO
1607
HERNAN, Francisco António
1872
HOEFER, Frederico Adão Carlos
41
HOFFMANSEGG
433A
HOLANDA, Francisco de
142, 168, 650, 651

HOMEM, Lourenço Mourão
709, 912
HOPFFER, Francisco Frederico
1820
HORÁCIO (Quinto Horácio Flaco)
338(33), 1800(1), 1804(2)
HORTA, Francisco da Ponte
1213
HORTA, José Maria da Ponte
1214
HORTA, Paulo Pereira e
1837(a), 1838(a), 1838(b)
HOVENT
1820
HOWOOTH, W. J.
906
HÜBNER, Emílio
932
HUMBOLDT, Frederico Henrique Alexandre
1181, 1259
I
IBN BATUTA
V. ABU-ABDALLAH
IDÁCIO
262
IDANHA, Conde da
44
IGREJA, Francisco José da
17(31)
INHAMBUPÉ, Marquês
V. CUNHA, António Luís Pereira da
IQUASIFIGO, Jacome
337(6)
ISABEL, D., Rainha de Espanha
1527, 1528
ISABEL, D., Rainha de Portugal
1435
ISABEL, D., Rainha de Portugal (Rainha Santa)
1435
ISABEL, D., Princesa de Portugal
62, 73, 814, 826
ISABEL MARIA, D., Infanta de Portugal
154(12)
ISAC, Feliciano de Almeida Rodrigues
1837(a)
ISMAEL, Muley
383(24)
ITABAYANA, Visconde de
1091, 1092
J
J. A. J.
17(17)
J. B. (ou J. B. da C.)

1917, 1918
J. M.
232(5)
JACINTO, Joaquim António
1836(a), 1837(c)
JAIME II, D., Rei de Inglaterra
121(17)
JANCOURT, Comte de
1259
JANSSEN, Léon
718
JARA, Mateus António
1838(a), 1838(b)
JARDIM, Cipriano Leite Pereira
984
JARDIM, João do Couto
1820
JARDIM, Luís António
648(2)
JARDIM, Luís Leite Pereira
1071
JESUS, Agostinho de
V. CASTRO, Agostinho de
JESUS CRISTO
14/1, 1579, 1580, 1581
JOÃO, D., Príncipe de Espanha
1527, 1528
JOÃO, D., Rei de Espanha
1525
JOÃO, D., Príncipe
328
JOÃO I, D., Rei de Portugal
170, 389, 400(2), 730(6), 950, 1557, 1575, 1658, 1660, 1661
JOÃO II, D., Rei de Portugal
73, 142, 632, 1658
JOÃO III, D., Rei de Portugal
10, 44, 75, 142, 307(4), 723, 730(15/16)
JOÃO IV, D., Rei de Portugal
74, 105, 106, 114, 115, 116, 117, 130, 131, 142, 296, 308(24), 313, 337, 380, 825, 1252, 1337,
1622, 1709, 1728, 1729, 1811A, 1890
JOÃO V, D., Rei de Portugal
121, 142, 270, 271, 303, 307, 339(6), 382(6), 503, 504, 505, 573, 578, 579, 637, 1111, 1744
JOÃO VI, D., Rei de Portugal
14/2, 14/3, 97, 148, 149, 154(1), 154(4), 338, 353(1B), 1075, 1129, 1223, 1344, 1414, 1469,
1483, 1529, 1530, 1801, 1811, 1884
JOÃO BAPTISTA, São
564(26), 564(27)
JOÃO CRISÓSTOMO, São
1579, 1580, 1581, 1582, 1584
JOÃO MANUEL, Bispo de Lisboa
308(25)
JOAQUIM, Manuel
1700
JOB
1606

JOFFRE, Marechal
1189
JOHNSON, M.
604(1)
JORGE, Ricardo
1567, 1976
JORGE III, Rei de Inglaterra
1398
JOSAFAT, Infante
487, 670
JOSÉ, Arcebispo de Évora
1939
JOSÉ, Bispo de Portalegre
728
JOSÉ, Imperador do Santo Império Romano Germânico
578
JOSÉ, Patriarca
1939
JOSÉ, D., Príncipe de Portugal
637
JOSÉ I, D., Rei de Portugal
60, 61, 65, 68, 73, 307, 353(2), 573, 597, 691, 945, 950, 1016, 1029, 1491, 1575, 1599, 1621, 1744
JOSUÉ
437 a 440
JULIEN
1916
JÚLIO II, Papa
73, 1709
JUNOT, Andoche
873, 1872
JUSSIEU, Adriano de
347, 348
JUSTINIANO, Imperador
417
K
KAMES, Henrique Home de
91(2)
KEIL, Alfredo
2011
KEPLER, João
154(12)
KOCK, Paul de
1380, 1381
KOELLIKER, Albert
2003
KRATZENSTEIN, C. G.
352(21)
L
L., Luís Beltrão de Gouveia e Almeida de
V. ALMEIDA, Luís Beltrão de Gouveia e
LA SALLE, Antoine de
1426
LACHR, H.

1967
LACERDA, António de Lemos Pereira de
399
LACERDA, António Lobo Infante de
1457
LACERDA, Augusto Carolino Correia de
661, 662, 1380, 1381
LACERDA, Constantino de
V. LOBO, Constantino António Botelho de Lacerda
LACERDA, Fernão Correia de
581
LACERDA, Gonçalo Manuel Galvão de
19
LACOTTE, Léon
1761
LAFÕES, Duque de
214, 353(1), 353(1A), 786, 936, 1044, 1115, 1811, 1984, 1985
LAGARDE, Pedro
1445
LAGE, Alberto Rodrigues
633
LAGO, António Bernardino Pereira do
161
LAGRUERE, Padre
73
LAMAS, Artur
1312
LAMAS, José
1312
LAMBERTO, Francisco
309
LANDAVERDE, Juan de
1167
LANDRESET, Jaques Filippe de
696(3), 696(4)
LAMEGO, Bispo de
121(9)
LANGLE, Marquês de
424
LAPA, João Inácio Ferreira
1217
LAPA, Severiano Silvestre
463, 807
LAPA, Visconde da
373(12), 999
LARA, António de
511
LARA, Feliciano Nogueira de
511
LARANJA, Manuel Duarte
1838(a), 1838(b)
LARANTE, Eugène
1843
LATINO Francisco de Assis Martins
1200

LATINO, Maria do Carmo
1192
LAURINO, E. de
33
LAVRADIO, Marquês de
630, 1223, 1383
LAVRE, Manuel Lopes do
276
LAYMÉ, Luís José
1839(a), 1839(b)
LE GRAND
1910
LEAL, Fernando da Costa
1217
LEAL, João Maria Colares
1840(a)
LEAL, José da Silva Mendes
1214, 1913
LEAL, Manuel Ferreira
581
LEAL, Manuel Pereira da Silva
121(24)
LEAL, Tomás de Aquino
793
LEÃO, Duarte Nunes do
210, 1690
LEÃO X, Papa
650, 1709
LEÃO XII, Papa
1704
LEBRE, José da Fonseca
1617
LEDESMA, José Gabriel
374(7)
LEERSUM, E. C. Van
1817, 1818A, 1819
LEIRIA, Bispo de
V. SOUSA, Miguel de Bulhões e
LEITÃO, António José Osório de Pina
575
LEITÃO, Francisco da Silva Cardoso
1945
LEITÃO, João de Sousa Pacheco
1773
LEITÃO, Joaquim
1806
LEITÃO, José Joaquim
945
LEITÃO, Pedro Borges Teles
1839(a), 1839(b)
LEITE, Francisco José Monteiro
1225
LEITE, Jerónimo Dias
672
LEITE, João Teixeira

728
LEITE, Luís Filipe
478
LEITE, Maximiano António da Silva
1876
LEME, António Pires da Silva Ponte
17(37), 351(16), 373(11), 374(1)
LEMOS, António de Sousa Magalhães
1967, 1971 a 1975, 1979, 1981, 1982, 1998
LEMOS, Bernardo de Carvalho e
17(19)
LEMOS, Condes
3
LEMOS, Gabriel de Bitancourt Vasconcelos e
865
LEMOS JÚNIOR, Maximiano Augusto de Oliveira
443A, 1817, 1818, 1818A, 1819, 1820, 1976, 1977, 1991, 1996, 1999, 2000, 2002
LENCASTRE, António de
1820
LENCASTRE, Catarina de Sousa César e
152
LENCASTRE, Ernesto Teixeira de Meneses e
1818A
LENCASTRE, D. Pedro de
276
LEON, Manuel Ponce de
581
LEONI, Francisco Evaristo
297
LEONOR, D., Rainha de Portugal
73
LEONOR DE ARAGÃO
1887
LEOPOLDO, Imperador do Santo Império Romano Germânico
578
LEPIERRE, Charles
599/8, 951, 1820
LIGNE, Carlos José de (2º Marquês de Arronches)
70
LIMA, Aurélio Pereira
1837(a), 1837(b)
LIMA, Barros
1939
LIMA, Carlos
1818A
LIMA, Elisa Barbosa de Almeida
Ofereceu: 1997
LIMA, Henrique de Campos Ferreira
1274, 1311, 1576, 1619
LIMA, João António Bezerra de
1944
LIMA, João Maria de Almeida
664, 1273, 1626, 1997
LIMA, João Silvério de
878

LIMA, Joaquim Pereira Viana de
1517
LIMA, José Manuel de Abreu
980
LIMA, José Maria Cordeiro
1839(a), 1839(b)
LIMA, José Maurício de Abreu de
315
LIMA, Luís António de Abreu e
959
LIMA, Luís Caetano de
579
LIMA, Sebastião de Magalhães
1225
LIMA, Wenceslau de
1998
LINEU, Carlos
347, 348, 386, 1835
LINHARES, Condes de
154(1), 266, 743, 1216
LINK, Henrique Frederico
433A
LIORNE
414
LISBOA, Baltazar da Silva
17(7), 17(8), 378(1), 1764
LISBOA, Joaquim de Morais Rego
1012
LOBÃO, António Teixeira
750
LOBÃO, Manuel José Soares
999
LOBO, António João
649
LOBO, António Joaquim da Gama
1202
LOBO, Constantino António Botelho de Lacerda
17(1), 17(2), 376(16), 1945
LOBO, Fernão Rodrigues
581
LOBO, D. Francisco Alexandre (Bispo de Viseu)
1722
LOBO, Francisco Rodrigues
693
LOCKMAN
1395
LOMBARD, João Luís
1507
LOMPIGNAM, Lefranc de
153(4)
LOPES, Alfredo Luís
1037
LOPES, David de Melo
1294, 1339, 1345, 1994
LOPES, P.e Francisco

819
LOPES, Francisco Luís
1838(a), 1838(b)
LOPES, João Batista da Silva
1875, 1878
LOPES, José Bento
1945
LOPES, José Carlos
1817
LOPES, Luís Rufino Chaves
1435
LOPEZ, D. T.
14/12
LOPEZ DE SALCEDA, Manuel
1166
LORETO, D. José do
1439
LOULÉ, Duque de
1939
LOULÉ, Marquês de
744
LOUREIRO, António Gomes
853
LOUREIRO, P.e João de
386, 729, 1863, 1889
LOUSÃ, Conde da
4
LUCAS, Fr.
383(27)
LUCAS, Nataniel
1517
LUCENA, José António de Noronha Faro e
915
LUCIANO DE SAMOSATA
1468
LUDOVICE, João Frederico
945
LUDOVICE, José Joaquim
945
LUÍS, Lázaro
14/1
LUÍS, Pero
1003
LUÍS, D., Rei de Portugal
10, 223, 1215, 1928
LUÍS XIV, D., Rei de França
54, 118, 119, 121(17), 752, 1111, 1620, 1766, 1852, 1899A, 1970
LUÍS XV, D., Rei de França
121(40)
LUÍS XVI, D., Rei de França
1827
LUÍS XVIII, D., Rei de França
148
LUÍSA DE GUSMÃO, D., Rainha de Portugal
116, 117, 337, 905, 1258, 1728, 1729

LUSITANO, Francisco Vieira
945
LUSITANO, Zacuto
1818A
LUSITANO FILOPÁTRIO
V. S. CAETANO, Fr. Inácio de
LUZ, Caetano da Silva
V. CORUCHE, Visconde de
LYMERICK
604(7)
M
M., Cavalheiro de
387
MABLY, Abade Gabriel Bonnot de
234
MACANAS, D. Melchior
619
MACDONALL, Roberto
563, 630
MACEDO, António de Sousa de
277, 414, 1337, 1424
MACEDO, Duarte Ribeiro de
272(4), 382(2), 1014
MACEDO, Fr. Francisco de Santo Agostinho de
1677
MACEDO, Joaquim Gomes de
1818A
MACEDO, Joaquim José da Costa de
799, 999, 1368, 1369
MACEDO, José Agostinho de
144, 1616, 1791 a 1803
MACEDO, Sebastião de
73
MACEYÓ, Marquês de
964
MACHADO
1147
MACHADO, Alberto Teles de Utra
1356
MACHADO, Bernardino
1189, 1834
MACHADO, Cirilo Volkmar
651
MACHADO, Diogo Barbosa
142
MACHADO, Gaspar Álvares de Lousada
660
MACHADO, João Rodrigues
258
MACHADO, José António de Oliveira
69
MACHADO, Virgílio César da Silveira
14/8, 1288, 1351, 1383, 1384, 1425, 1429, 1612, 1817, 1820
MACIEL, João

383(1)
MACIEL, Teresa Luísa de Sousa
17(3)
MAC INTIVE, João
1077
MACLEAN, Francisco
307(9)
MADEIRA, Luís
573
MADRE DE DEUS, Fr. Gaspar da
1751
MADRE DE DEUS, Fr. Manuel da
1845
MAGALHÃES, António Augusto Coelho de
1188
MAGALHÃES, João de Matos e Vasconcelos Barbosa de
865
MAGALHÃES, João H. de
352(1), 352(7A)
MAGALHÃES, José António de Brito e
93
MAGALHÃES, José de
1820, 1998
MAGALHÃES, José Estêvão Coelho de
1213
MAGALHÃES, Pedro de
V. GANDAVO, Pedro de Magalhães de
MAGALHÃES, Rodrigo da Fonseca
1180, 1216
MAIA, Delfim Maria de Oliveira
1243
MAIA, Fernando
1970
MAIA, Manuel da
945
MAIA, Vicente da
390
MALAGRIDA, Gabriel, S. J.
572(2), 1709
MALDA, [Des ?]
648(18)
MALDONADO, Gaspar
273
MALDONADO, José Maria de Bulhões
1836(a), 1837(c)
MALHÃO, Francisco Manuel Gomes da Silveira
152
MANDERS, Jorge
953
MANSO, Manuel Lopes
1836(a)
MÂNTUA, Duquesa de
308(26)
MANUEL, Bispo Conde
1939

MANUEL, Bispo de Macau
1939
MANUEL I, D., Rei de Portugal
44, 142, 149, 185, 316, 723, 730(2), 1709
MANUEL II, D., Rei de Portugal
1939
MANUEL, Alexandre Ferreira de Faria
712, 922
MANUEL, D. Francisco
131
MANUEL, Reinaldo
945
MARBOIS, Conde Barbé
1910
MARCOS, São
1856
MARIA, D., Infanta de Portugal
637
MARIA, Santa
14/1, 66, 338(25), 338(30), 338(31), 1535, 2001
MARIA I, D., Rainha de Portugal
61, 148, 272(2), 573, 691, 1022, 1115, 1223, 1469, 1500, 1744
MARIA II, D., Rainha de Portugal
221, 222, 223, 944, 946, 1016, 1185, 1895
MARIA AMÉLIA, D., Rainha de Portugal
1886
MARIA ANA DE AÚSTRIA, D., Rainha de Portugal
339(6), 521 a 524, 579, 1822
MARIA BÁRBARA, D., Rainha de Espanha
1713
MARIA DAS SAUDADES
383(30), 383(31)
MARIA FRANCISCA ISABEL DE SABÓIA, D., Rainha de Portugal
94, 121
MARIA LUÍSA, Arquiduquesa de Áustria
154(4)
MARIA LUÍSA DE ORLEANS, D., Rainha de Espanha
121(12)
MARIA PIA DE SABÓIA, D., Rainha de Portugal
1905
MARIA SOFIA DE NEUBURGO, D., Rainha de Portugal
758, 813
MARIA SOFIA ISABELA, D., Rainha de Portugal
1246
MARIA TERESA, D., Princesa da Beira
573
MARIALVA, Marquês de
93, 120, 307(12), 1259, 1721
MARIANA DE ÁUSTRIA, D., Rainha de Portugal
307(25)
MARIANA VITÓRIA, D., Infanta de Espanha
637
MARIE, A.
1974
MARIOTTE, Edmé

1288
MARMONT, General
1795
MARQUES, Fr. João
437 a 440
MARQUES, José António
1836(a), 1837(c)
MARQUES, Justino Augusto de Lemos
1836(a), 1837(c)
MARRECA, António de Oliveira
1210
MARREIROS, Cândido Augusto Xavier
1839(a), 1839(b)
MARROCOS, Imperadores de
1016, 1021, 1022
MARTINEZ DE PEREA, Agustin
529
MARTINHO, D., Rei de Itália
1994
MARTINS, António Alves
1188
MARTINS, Francisco
1819
MARTINS, Joaquim Pedro de Oliveira
472
MARTINS, José Pedro
1223
MARTINS, Mariana Silvéria Latino
1197
MARTINS, Simão
314
MARTINS, Tiago Pedro
728
MÁRTIRES, Fr. Bartolomeu dos
735
MASCARENHAS, Francisco
67, 339(15)
MASCARENHAS, D. Jerónimo de
416
MASCARENHAS, João
75, 511
MASCARENHAS, Jorge
416, 1643
MASCARENHAS, José Freire de Monterroio
702
MASCARENHAS, Pedro
416
MASCARENHAS, Pedro de
503 a 510
MASCARETTI, Carlo
1723
MASKELYNE, Nevil
352(6)
MATEUS, Filipe José
1839(a), 1839(b)

MATEUS, Morgado de
V. VASCONCELOS, José Maria de Sousa Botelho Mourão e
MATEUS, São
1860
MATOS, André Rodrigues de
581
MATOS, Eusébio Valeriano de
1839(a), 1839(b)
MATOS, José Maria Faria de
1837(c)
MATOS, Manuel José da Costa
1820
MATOS, Raimundo José Faria de
1836(a), 1837(c)
MAUDUIS
253
MAYNE, José
791, 1931
MAZARYN, Duquesa
604(1)
MEDEIROS, António Joaquim de
351(6), 377(23)
MEDIGO, Joseph del
1378
MEIGE, Henry
1971, 1972, 1973, 1975
MEIRELES, Francisco de Paula
377(18)
MELO, Aires de Sá e
1115(4), 115(5), 1115(7)
MELO, António J. de
1184
MELO, António Maria Fontes Pereira de
1190, 1330
MELO, Carlos Augusto de Fontes Pereira de
599/11, 1939
MELO, Cristóvão de
950
MELO, Francisco de
64, 581, 1026
MELO, Francisco de Pina e
382(6)
MELO, Francisco Manuel de
74
MELO, Henrique José de Carvalho e
1223
MELO, Joaquim Augusto Leite Pereira de
728
MELO, José Leite de Vasconcelos Cardoso Pereira de
V. VASCONCELOS, José Leite de
MELO, Luís de (Porteiro mor)
383(9)
MELO, Luís José de Carvalho e
952, 1102
MELO, Maria Henriqueta de Fontes Pereira de

1190
MELO, Pascoal José de
364, 365, 366, 562(1), 1060
MELO, Pedro de
830
MELO, Rafael José de Sousa Correia e
17(44)
MELO, Sebastião José de Carvalho e
24(2), 37, 38, 61, 65, 68, 69, 152, 153(9), 153(10), 307, 339(4), 381, 389, 400(1), 612, 633, 719,
765, 1027, 1083, 1123, 1223, 1325, 1356, 1491, 1514, 1599, 1675, 1828
MELO, Simão António da Rocha e
848, 1840(a), 1840(b)
MELPÓMENE
387(1)
MENA, João da Costa
1840(a), 1840(b)
MENDANHA, Francisco José Caldeira Soares Galhardo de
65
MENDES, Afonso (Patriarca da Etiópia)
517, 519, 534
MENDES, Álvaro
1849, 1850
MENDES, Aristides de Sousa
420
MENDES, Francisco Coelho
870
MENDES, Luís António de Oliveira
352(31), 353(1), 353(1A), 353(1B), 375(7), 375(8), 376(8), 364, 365, 366, 377(12), 377(13),
377(14)
MENDIZÁBAL, Juan Álvarez
947, 959
MENDONÇA, Amaro José de
656
MENDONÇA, António Pedro Lopes de
1190
MENDONÇA, Henrique Lopes de
1279, 1281, 1282, 1297, 1340, 1342, 1409, 1641
MENDONÇA, Hipólito José da Costa Pereira Furtado de
154(1)
MENDONÇA, Isidora Inocência Joaquina de
73(29), 73(30)
MENDOÇA, João António Salter de
154(1), 1056
MENDOÇA, João Furtado de
288
MENDONÇA, João Jacinto Lopes de
1838(a), 1838(b)
MENDONÇA, João Pedro de
73, 308(10)
MENDONÇA, Lopo Furtado de
339(7)
MENDONÇA, Luís António de Castro do Rio Furtado de
V. BARBACENA, Conde de
MENDONÇA, Paulo de Carvalho e (Cardeal)
73, 308(17), 308(20)

MENENDEZ Y PELAYO, Marcelino
1572, 1818A
MENESES, Adriana de
1210
MENESES, Fr. Aleixo de
72, 398, 736, 921
MENESES, António Barbuda de
258
MENESES, António de
1820
MENESES, António Teles da Silva Caminha e
V. RESENDE, Marquês de
MENESES, Carlos Azevedo de
1663
MENESES, Conde D. Duarte de
1732, 1754
MENESES, Duarte de
67
MENESES, Fernando Teles da Silva e
V. PENALVA, Marquês de
MENESES, Francisco de Sá e
581
MENESES, Francisco Luís de
203, 209, 981, 1944, 1945
MENESES, Francisco Xavier de
383(17)
MENESES, João de Eça e
743
MENESES, João Rodrigues de Sá e
1458
MENESES, José Feliciano de
1838(a), 1838(b)
MENESES, José Lopes de Calheiros
154(5)
MENESES, D. Luís Carlos de
V. ERICEIRA, Conde da
MENESES, Manuel de Magalhães e
730(15/16)
MENESES, Maria Antónia de
1714
MENESES, Martim Severim de Noronha Sousa e
184
MENESES, Miguel de
416
MENESES, Miguel Luís de
1927
MENESES, Pedro de
73
MENESES, Rodrigo de
307(36)
MENESES, Sebastião Lopes Calheiros e
1196
MENESES, Vasco Fernandes César de
393
MÉRA, João Jacinto de Lima e

1836(a), 1837(c)
MERCIER, M. M. Cotardeau
153(1), 153(2)
MESQUITA, Augusto João de
1836(a), 1837(c)
MESQUITA, Francisco José Salustiano de
1836(a), 1837(c)
MESQUITA, José Joaquim de Barros e
434
METASTASIO, Pietro
152
METTERNICH, Príncipe de
956, 1067
MICHAËLIS, Carolina
V. VASCONCELOS, Carolina Wilhelma Michaëlis de
MIDOSI, Paulo
144, 326, 327
MIGUEL, D., Rei de Portugal
93, 648(6), 728, 729, 955, 1067, 1094
MIGUEL, Fr.
383(27)
MILÃO, Feliciana Maria de
383(30), 383(31)
MILLER, W. H.
1220
MIRANDA, Augusto de
1820
MIRANDA, Bispo de
121(9)
MIRANDA, Francisco de Sá de
1371, 1567
MIRANDA, Francisco José de
378(13)
MIRANDA, D. Giovanni
1702
MIRANDA, Guilherme de
1838(a), 1838(b)
MIRANDA, J. António de
728
MIRANDA, João Gualberto de
100
MIRTO, Gerolamo
1820
MOHAMMED, Abdallah
1434
MOISÉS
437 a 440
MOLELOS, Visconde de
728
MONCADA, Alfredo Ariosto de
1820
MONIZ, Egas
910, 1452
MONIZ, Febo
73

MONIZ, José A.
1817, 1818A
MONIZ, Nuno Álvares Pereira Pato
1800, 1804
MONSANTO, Conde de
382(4), 382(5)
MONSERRAT, Juan
346
MONTALDO, Federico
1817, 1818A
MONTALVÃO, Marqueses de
416
MONTEGO, Barão de
1219
MONTEIRO, Adriano Augusto da Silva
14 a 16
MONTEIRO, Alfredo Augusto Schiappa
459
MONTEIRO, António Xavier de Sousa
1939
MONTEIRO, João Franco
1836(a), 1837(c)
MONTEIRO, Joaquim da Silva
1837(a), 1837(b)
MONTEIRO, José
421
MONTEIRO, José Maria de Sousa
803, 1585, 1587, 1588
MONTEIRO, José Vaz
1836(a), 1837(c)
MONTEIRO, Severiano
1820
MONTEMOR, Jorge de
716
MONTENEGRO, Artur Pinto de Miranda
1851
MONTEVERDE, Emílio Aquiles
744, 1268
MONTÓRO, Reinaldo Carlos
1225
MÓRA, Emídio António
1836(a), 1836(b), 1836(c), 1837(c)
MORAIS, Belo
1429
MORAIS, João Cândido Ribeiro de
1838(a), 1838(b)
MORATO, Francisco Manuel Trigoso de Aragão
260, 1235
MOREIRA, António Joaquim
225 a 231, 925, 1249, 1459
MOREIRA, João Baptista
953
MOREIRA, Lourenço José dos Guimarães
272(5)
MOREIRA JÚNIOR, Manuel António

1429
MORENO, Bento
V. QUEIRÓS, Francisco Teixeira de
MOROGUES, Bigot de
552
MOTA, António
1820
MOTA, Cardeal
590, 591, 592
MOTA, Pedro da
307(37)
MOULIN, Louis Gabriel
1824
MOURA, António Rolim de
14/10
MOURA, Francisco Xavier da Silva e
1060
MOURA, João Felix Nunes de
1839(a), 1839(b), 1840(a), 1840(b)
MOURA, Fr. José de Santo António
89, 325, 549, 550, 629, 995, 1016, 1081, 1239, 1254, 1266, 1537, 1857
MOURA, Miguel de
516
MOURÃO, Manuel José Leitão de Sousa
376(15), 1487
MOURÃO, Tomás
665 a 669
MÜLLER, Cristiano Teófilo Daniel
352(8)
MUONI, Damiano
1221
MURINHO, Vasco
581
N
NAMORADO, Francisco António
1840(a), 1840(b)
NANSEN, Pridtjof
1341(5)
NAPOLEÃO I
14/7, 147, 148, 149, 154, 873, 1343, 1398, 1884
NASCIMENTO, P.e Francisco Manuel do
1585
NATALI, Martinho
577
NATIVIDADE, Manuel Vieira
1818
NAVAIS, José da Silva
374(4)
NEGREIROS, José Manuel de Carvalho
1152(2)
NETO, Estêvão Gonçalves
2007
NETO, Mário da Cunha
383(6)

NEUBURGER, Max
1818A, 1819
NEUFVILLE, Catarina de
1426, 1994
NEVES, Alexandre António das
V. PORTUGAL, Alexandre António das Neves
NEVES, Álvaro
850, 1408, 1569, 1571, 1572, 1576, 1608, 1613, 1699
NEVES, António Álvaro Oliveira Toste
V. NEVES, Álvaro
NEVES, António Cândido
1820
NEVES, Bernardo Martins das
728
NEVES, Emília das
1211
NEVES, José Acúrcio das
1386
NEWLAND, Tenente Coronel
1827
NEWTON, Francisco
1664, 1665
NEWTON, Isaac
154(12)
NICOCLES
234
NILO, Carlos
1839(a), 1839(b)
NISA, Marquês de
1101, 1622, 1637
NOGUEIRA, Francisco Afonso Sanches de Gouveia e
599/11
NOGUEIRA, Francisco Lagoa
274
NOGUEIRA, João Maria
1226
NOGUEIRA, Joaquim Henrique Xavier
1217
NOGUEIRA, Ricardo Raimundo
1862, 1945
NORONHA, Adolfo César de
842
NORONHA, D. António de
V. VILA VERDE, Conde de
NORONHA, Caetano de
854
NORONHA, Fernando Correia Henriques de
152
NORONHA, Fr. Filipe de Távora e
121(23)
NORONHA, Francisco de
1818A
NORONHA, Miguel de
266
NORONHA, D. Pedro de

V. ANGEJA, Marquês de
NORONHA, D. Rodrigo António de
307(46)
NORONHA, Rodrigo de
93
NORONHA, Sebastião de Matos e
416
NORONHA, Tomás de
581, 693
NORRIS, Sir John
1970
NOSSA SENHORA DA PORTA, João de
73(16), 307(48)
NOVAIS, Faustino Xavier de
1212
NOVAIS, José da Silva
374(4)
NUNCO, Tiro
73
NUNES, Cláudio José
1211
NUNES, Francisco José Caetano
860, 866
NUNES, João Crisóstomo
1839(a), 1839(b)
NUNES, José Joaquim
1277, 1339, 1646, 1647, 1648, 1669
NUNES, Manuel Vicente
1489
NUNES, Marciano António Pereira
1838(a), 1838(b)
NUNES, Pedro
10, 1372, 1573, 1598, 1625
O
OBIEDO, Andres de
646
ODMIRA, Conde de
414
OEIRAS, Conde de
68
OGANDO, João Manuel
1837(a), 1837(b)
OLDEMBERG, António Feliciano Velho
108
OLIVA, Luís de Siqueira
374(26)
OLIVARES, Conde Duque de
416
OLIVEIRA, António Correia de
1292
OLIVEIRA, António Gomes de
581
OLIVEIRA, António Joaquim Gomes de
1702

OLIVEIRA, Bento da França Pinto de
1152(19)
OLIVEIRA, Cardoso de
1189
OLIVEIRA, Custódio José de
84
OLIVEIRA, Domingos Nunes
1492
OLIVEIRA, P.e Fernando (ou Fernão) de
1641
OLIVEIRA, Francisco Alberto de
1836(a), 1837(c)
OLIVEIRA, Francisco Xavier de
182, 400(1)
OLIVEIRA, João Leite de
1927
OLIVEIRA, Joaquim Bernardo de Sousa
1820
OLIVEIRA, Luis Antoine de
1826, 1871, 1873
OLIVEIRA, Luís da Silva Pereira e
17(22), 1480
OLIVEIRA, Manuel Paulino de
1668
OLIVEIRA, Rui Caetano Barbosa de
V. BARBOSA, Rui
OLIVEIRA, Vicente Carlos de
1903
OLIVEIRA, Weiss de
1820
OLIVIERI, José Isidoro
712
O’NEIL, Maria da Conceição Infante de La Cerda Pereira de Eça Custance
803
OOM, Frederico Augusto
901, 1819, 1997
ORDONHEZ, Diogo de Toledo Lara
876, 1718
ORGNET
1865
ORIOLA, Conde de
307(31)
OROPEZA, Condes de
3
ORSINO, Cardeal
414
ORTA, Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira e
V. BARBACENA, Marquês de
ORTIGÃO, José Duarte Ramalho
800, 1820
OSÓRIO, Baltazar Machado da Cunha
1299, 1300
OSÓRIO, Jerónimo
307(1)
OSSUNA, Duque de

581
OUGUELA, Visconde de
871, 872
OVÍDIO
153(4)
OYENHAUSEN, Conde de
986, 1515
OYENHAUSEN, João Carlos Augusto de
1515
P
P. de B.
153(3)
PACHECO, Duarte
463
PACHECO, Francisco de Sousa
176, 177
PACHECO, José Maria dos Santos
1838(a), 1838(b)
PACHECO, Fr. Manuel
414
PADRÃO, António Joaquim
945
PÁDUA, Carlos Maria de
1838(a), 1838(b)
PAGÉ, A.
1971
PAIM, Roque Monteiro
281
PAIS, António
383(3)
PAIS, António Joaquim Aleixo
1184
PAIS, P.e Pedro
531, 532
PAIVA, Francisco António Ribeiro de
1944
PAIVA, Manuel Joaquim Henriques de
1944
PAKENHAM, Duarte
352(8)
PALHARES, Fr. Alexandre do Espírito Santo
324
PALHARES, Major
648(16), 648(17)
PALMA
581
PALMEIRIM, Augusto Xavier
1427
PALMELA, Conde de
774, 775, 776, 1259
PALMELA, Duque de
292, 293 774, 775, 776, 942, 1259, 1268
PALMELA, Marquês de
326, 789(10), 942, 1067, 1702

PALMIERI, Luigi
1221
PARACCIANI, Cardeal Ricci
1885, 1886
PARANAGUÁ, Marquês de
963
PARREIRA, Francisco Emiliano Augusto
1838(a), 1838(b)
PARREIRAS, Caetano José Vaz
699
PASCOAIS, Teixeira de
1806
PATO, Raimundo António de Bulhão
V. BULHÃO PATO, Raimundo António de
PAULA, D., Infanta de Portugal
648(5)
PAULO, Marco
48, 1750
PAULO, Padre
73
PAULO V, Papa
1709
PAY, Francisco Manuel
1840(a), 1840(b)
[PEBRENS?]
949(4)
PECHIM (Família)
112
PEDRA ALÇADA (Família)
112
PEDRA BRANCA, Visconde da
962
PEDRO, D., Conde
129
PEDRO, D., Infante
73, 170, 1440, 1467, 1526, 1588
PEDRO I, D., Rei de Portugal
1074, 1517, 1588
PEDRO II, D., Rei de Portugal
54, 104, 118, 119, 121, 130, 131, 292, 293, 300, 383(24), 512, 513, 759, 788, 789, 826, 827, 1026,
1245
PEDRO III, D., Rei de Portugal
338(5), 573, 1404, 1744
PEDRO IV, D., Rei de Portugal
148, 149, 150, 154(12), 728, 729, 942, 943, 947, 949, 954, 1097, 1098, 1099, 1518, 1895
PEDRO V, D., Rei de Portugal
223, 1649, 1656, 1939
PEDROSO, Francisco Duarte
1838(a), 1838(b)
PEDROSO, José António de Arantes
599/6, 1837(a), 1837(b)
PEGADO, Guilherme José António Dias
1895, 1898
PEIXOTO (Família)
112

PEIXOTO, António José
1188
PEIXOTO, Inácio José
537, 538, 540, 660
PELLICO, Silvio
982(1)
PENAFIEL, Marquês de
2004
PENALVA, Marquês de
24(1), 295, 648(32) - V. SILVA, Fernando Teles da
PENALVA, Marqueses de
3
PENAMACOR, Conde de
890
PENELA, Luís de Sá
1820
PENELAS, Martim Afonso de
730(3)
PENTEADO, José Maria
1836(a), 1837(c)
PERCEVAL
154(4)
PERCIVAL, Dr.
17(5)
PEREIRA, A. Cardoso
1820
PEREIRA, P.e António
73, 308(4), 308(11)
PEREIRA, António (séc. XIX)
1191
PEREIRA, António Caetano
1023, 1434
Manuscritos que lhe pertenceram: 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017, 1019, 1021, 1022
PEREIRA, António das Neves
1945
PEREIRA, António Guedes
173, 508, 511, 622, 623, 637
PEREIRA, António José
884, 1237
PEREIRA, António Maria
1225, 1913
PEREIRA, Augusto Xavier da Silva
445 a 457
PEREIRA, Bento de Araújo
17(3)
PEREIRA, Cardeal
73, 307(33), 307(34), 307(35)
PEREIRA, Carlos Matias
1702
PEREIRA, Domingos
732
PEREIRA, Domingos Dias
1840(a), 1840(b)
PEREIRA, Estevão de Foios
556

PEREIRA, Francisco Maria Esteves
1353, 1377, 1539, 1559, 1563, 1575, 1578 a 1584, 1586, 1589, 1592, 1593, 1605, 1606, 1607, 1609,
1610, 1614, 1615, 1658, 1660, 1661, 1841, 1842, 1929; Manuscritos que lhe pertenceram: 531, 532,
533, 535, 670, 689, 692, 693, 1929
PEREIRA, Gabriel Vítor do Monte
1308, 1327, 1366, 1572, 1683, 1818A
PEREIRA, Gregório
64
PEREIRA, Isabel
1820
PEREIRA, J. P. Freitas
648(36)
PEREIRA, Joaquim José
17(14)
PEREIRA, João Rodrigues
758
PEREIRA, P.e José
71
PEREIRA, José de Sousa
121(11)
PEREIRA, José do Nascimento
1060
PEREIRA, José Maria Dantas
351(11), 352(10), 352(15), 352(16), 352(24), 381, 738, 794, 810, 999, 1145, 1876, 1946
PEREIRA, Leonis
1780
PEREIRA, Luís da Costa
1215
PEREIRA, Mendo de Fóios
121(1), 282, 556
PEREIRA, Nuno Álvares
338(20), 1614, 1994
PEREIRA, Vicente Fernandes
1927
PEREIRA, Vital Prudêncio Alves
216 a 223
PESSANHA (Família)
112
PESSANHA, Francisco António de Almeida Morais
1504
PESSANHA, José da Silva
1027
PESSOA (Família)
112
PESSOA, José Martins da Cunha
376(2), 376(3), 376(4), 376(6)
PESTANA (Família)
112
PETRARCA, Francisco
1583
PHIPPS, Capitão
373(13)
PICANÇO, José Correia
1944
PIENTZENAUER, Luís

898
PILLEMENT, João
945
PIMENTA, Belisário
1643
PIMENTA, Francisco Xavier de Almeida
999
PIMENTEL, António de Serpa
1191, 1639
PIMENTEL, Baltazar de Almeida
1558
PIMENTEL, Júlio Máximo de Oliveira
1645
PIMENTEL, Roque de Sousa
383(13), 383(13A)
PIMENTEL, Sebastião Pereira
383(11), 383(12), 383(13), 383(13A)
PIMENTEL, Serrão
174
PINA, Caetano Augusto de
1836(a), 1837(b), 1837(c)
PINDELA, Bernardo
1939
PINHEIRO, António
675
PINHEIRO, Bernardino Pereira
1210, 1211
PINHEIRO, Carlos José
1260, 1846, 1866, 1867, 1868
PINHEIRO JÚNIOR, José Joaquim
983
PINHEIRO, Manuel Bordalo
1484
PINHEIRO, Mateus
1693
PINTO, Alexandre Alberto da Rocha de Serpa
849
PINTO, António Florêncio de Sousa
786
PINTO, António Joaquim de Gouveia
728, 855, 1139, 1763
PINTO, Caetano António Cláudio Júlio Raimundo da Gama
1429
PINTO, Dionísio Inácio de Lemos
847
PINTO, João Benjamim
1383
PINTO, João da Rocha
955
PINTO, Joaquim José Pereira
43/1
PINTO, José Manuel
776
PINTO, Manuel Leal
1836(a), 1837(c)

PINTO, Sousa
Manuscritos da “Colecção Sousa Pinto”: 1811A, 1812
PIO IV, Papa
382(9)
PIO V, Papa
73, 730(9)
PIO VI, Papa
92
PIO VII, Papa
148
PIRES, Manuel José
795, 879, 1151, 1502, 1915
PIRON, A.
1799
PLÍNIO CECÍLIO SEGUNDO, Caio
1474
POLEGAR, Fernando
73
POLICRATES
1607
POMBAL, Marqueses de
136
POMBAL, Marquês de
V. MELO, Sebastião José de Carvalho e
PONCET, Charles Jacques
690
PONTE, António Pires da Silva
V. LEME, António Pires da Silva Ponte
PONTE, António Tomás da Guarda Cabreira de Faria e Alvelos Drago da
V. CABREIRA, António
PONTE, Conde da
1344
PONTE DE LIMA, Marqueses de
136
PONZA, Mauricio
1717
POPE, Alexandre
153(1), 153(2)
PORTALEGRE, Bispo de
121(9)
PORTALEGRE, Conde de
64, 581
PORTEL, D. João de
1924
PORTELA, Epifânio Lúcio de
728
PORTELA, Manuel Rodrigues Machado
373(8), 373(10)
PORTUGAL, Alexandre António das Neves
17(43), 272(2), 339(1), 376(3), 376(4), 868, 882, 891, 892, 916, 999, 1405
PORTUGAL, Bento de Moura
836, 1356, 1508, 1901
PORTUGAL, João da Cunha Neves e Carvalho
1367
PORTUGAL, D. Miguel de

1944
PORTUGAL, Salvador Taborda
118, 119
PORTUGAL, Tomás António de Vilanova
776, 863
PORZES Y TOLEDO, Fernando de
382(1)
PÓVOAS, Agostinho de Mendonça Falcão de Sampaio Coutinho e
167
POZZI, Andrea
897
PRAETORIUS, Jacob Chrysostomo
352(17), 352(19), 352(20), 373(17), 373(18), 373(19), 373(20), 373(20A), 373(21), 374(19),
374(20), 374(21), 374(22)
PRAIA GRANDE, Visconde da
1213
PRATAS, Carneiro
1722
PRESTAGE, Edgar
105, 1105, 1275, 1295, 1337, 1424, 1622, 1970
PRESTE-JOÃO
139, 531, 532
PRÓSPERO TIRO, S.
514
PTOLEMEU, Cláudio
10
PUSICH, António
1032
Q
QUADROS, José Caetano de Mesquita e
394
QUADROS, Manuel
1003
QUARESMA, Ricardo José
1124
QUEIRÓS, Fernando José de
1494
QUEIRÓS, Francisco Teixeira de
1602, 1930, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1961, 1962, 1963,
1964, 1965, 1966, 1968, 1980, 2001
QUEIRÓS, João d’Ordaz e
568
QUELUZ, Marquês de
V. COSTA, João Severiano Macial da
QUENTAL, P.e Bartolomeu do
1512
QUENTAL, Filipe do
1991
QUESNEL, Francisco João Baptista
154(1)
R
RACZYNSKI, Conde Atanásio
1883

RAFAEL SANTI
650
RAIMUNDO, D., Duque
276
RAMALHO, António Joaquim da Costa
29, 30, 31, 40
RAMOS, Dimas Tadeu de Almeida
373(5)
RAMOS, Gustavo Cordeiro
1618
RAMOS, João
128
RAMOS, Manuel Maria de Oliveira
1305
RANGEL, J. A.
17(45)
RATTON, Jacome
776
RAVASCO, Bernardo Vieira
820, 827
REBELA, Maria
401
REBELO, António José Sousa
377(15)
REBELO, Diogo Lobo
1407
REBELO, Jacinto Inácio Brito
1308, 1565, 1817
REBELO, Sílvio
1820
REBOXO, Teodósio da Silva
1789
RECREIO, Francisco
1399, 1777, 1787
REDINHA, Conde da
339(1)
REDONDO, Conde do
658(13), 922
REGO, António do
356
REGO, António Maria da Luz
1836(a), 1837(c)
REGO, Belchior do
73
REIS, Ambrósio Joaquim dos
776
REIS, Alves dos
1897
REIS, Manuel Luís Vieira dos
1839(a), 1839(b)
REIS, Manuel Martins do Couto
14/11
REMÉDIOS, Mendes dos
1818A, 1820
RESENDE, André de

1003, 1787
RESENDE, Garcia de
142, 1576, 1610
RESENDE, José de
121(39)
RESENDE, Marquês de
937, 939, 940, 941, 942, 943(2), 944, 946, 947, 952 a 968, 1067, 1074, 1091 a 1097, 1100, 1102,
1417, 1418, 1510, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519
RESENDE, Pedro Barreto de
266, 267, 268
REUSS, Rodolphe
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ROGADO, Fiel Lopes
1840(a), 1840(b)
ROGERS, Charles
1220
ROHAN, Duque de
154(12)
ROMANA, Marquês de la
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593
SABUGAL, Condessa de
1045
SABUGOSA, Marquês de
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V. SÃO LUÍS, Fr. Francisco de
SARAIVA, João
697/1, 697/2
SARDINHA, António Maria da Trindade
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1820
VALÉRIO, Capitão
93
VALLE, Della
982(2)
VALLERÉ, Guilherme Luís António
704
VALMAGINI, Mauro Inácio
182
VANDELLI, Alexandre António
17(40), 345, 794, 877, 879, 883, 886, 887, 999, 1132, 1134, 1146, 1147, 1148, 1150, 1151;
Manuscrito que ofereceu à Academia: 763
VANDELLI, Domingos
17(41), 241, 374(9), 375(6), 376(4A), 376(5), 376(10), 377(15), 763, 884, 976, 977, 1205, 1234,
1248, 1944
VANZELLER, Francisco do Coração de Jesus Cloots
1702
VARELA, Pedro
114, 313
VARNHAGEN, Frederico Luiz Guilherme de
725
VASCONCELOS, Agostinho Fernandes de
648(3)
VASCONCELOS, Alberto Osório de
1188
VASCONCELOS, António Augusto Teixeira de
1190
VASCONCELOS, Carolina Wilhelme Michaëlis de
1305, 1371, 1373, 1567, 1577, 1806, 1818A, 1978
VASCONCELOS, Cristóvão Luís de
121(23)
VASCONCELOS, Francisco de
581
VASCONCELOS, Francisco de Paula Medina e
152
VASCONCELOS, Frazão de
V. VASCONCELOS, José Augusto do Amaral Frazão
VASCONCELOS, João Mendes de
313, 1251, 1927
VASCONCELOS, João Rosado de Vila Lobos e
377(6)
VASCONCELOS, Joaquim de
1817, 1818A
VASCONCELOS, José Augusto do Amaral Frazão
Ofereceu: 1722, 1942
VASCONCELOS, José Inácio Pais Pinto de Sousa
17(4)
VASCONCELOS, José Joaquim Soares de Barros

17(42), 343(3), 373(13), 373(14), 373(15), 373(16), 374(16), 374(17), 374(18), 377(6 a 11),
377(21), 377(21A), 377(35A), 377(35B), 1882
VASCONCELOS, José Leite de
46, 911, 1031, 1339, 1341(1), 1345, 1562, 1628, 1818A
VASCONCELOS, José Maria de Sousa Botelho Mourão e
1872A
VASCONCELOS, Luís de Sousa e
V. CASTELO MELHOR, Conde de
VASCONCELOS, Manuel de
1442
VASCONCELOS, Manuel da Silva Baptista
1944
VASCONCELOS, Simão de
756, 757
VAZ, Lopo
1939
VEIGA, João de Sousa Freire de Araújo Borges da
990
VEIGA, Sebastião Filipes Martins Estácio da
932, 1359
VEIGA, Tomé Pinheiro da
70
VELHO, António de Morais
342
VELHO, António José Vaz
1532
VELHO, Francisco Lopes de Oliveira
1836(a), 1837(c)
VELHO, João Roiz
109, 287
VELHO, Joaquim da Assunção
992, 1449
VELHO, José Raimundo da Palma
1152(11)
VELOZA, A. Man. de
154(7)
VENETO, Nicolau
48, 1750
VENUS
338(23)
VERGANI, Pietro
1218
VERÍSSIMO, José
2009
VERÍSSIMO, Laurentino
840
VERNEY, Luís António
387(5)
VIALE, António José
1210
VIANA, Aniceto dos Reis Gonçalves
1566, 1591
VIANA, Francisco José da Cunha
599/9
VIANA, J. de Melo

1365
VIANA, José Isidoro
1839(a), 1839(b)
VIANA, Paulo Fernandes
1517
VICENTE, Gil
1565, 1591
VIDAL, Antero Augusto Tavares
1837(a), 1837(b)
VIDAL, Francisco
377(6)
VIDAL, João
390, 1432, 1524
VIDAL, José
1127
VIDAL, José Gabriel
1837(a), 1837(b)
VIDAL, Pedro Vicente
123
VIDIGUEIRA, Conde da
1728, 1729
VIEIRA, P.e António
104, 307(36), 337, 812 a 832, 1033, 1301, 1326, 1637, 1650, 1811A
VIEIRA, Desembargador
746
VIEIRA, Francisco José
4, 278, 315, 783, 787, 789
VIEIRA, J. Maurício
599/7
VIEIRA, José António de Melo
1838(a), 1838(b)
VIEIRA, Tenente de Artilharia
1412
VILA COVA, Barão de
1069, 1070
VILA DA PRAIA, Barão da
V. STOCKLER, Francisco de Borja Garção
VILA FLOR, Conde de
292, 293 - V. TERCEIRA, Duque da
VILA FRANCA, Duque de
1752
VILA MEDIANA, Conde de
581
VILA NOVA, Conde de
414
VILA NOVA DA RAINHA, Visconde de
Manuscritos que contêm o seu ex-libris: 1768 a 1772
VILA REAL, Marquês de
73
VILA VERDE, Conde de
64, 70, 512, 513
VILAR MAIOR, Conde de
93
VILARINHO DE S. ROMÃO, Visconde de
844

VILAS BOAS, Bernardino Giraldes Pinto
729
VILAS BOAS, Custódio José Gomes de
351(7), 352(26)
VILAS BOAS, Gonçalo da Cunha
309
VILAS BOAS, Machado
930
VILAS BOAS, Fr. Manuel do Cenáculo
777, 1431, 1903
VILELA, César Augusto
1836(a)
VILELA, Nicolau
945
VILHENA, Agostinho Pedro da Silva
1838(a), 1838(b)
VILHENA, Henrique de
1820
VILHENA, João Jardim de
Ofereceu: 1806
VILHENA, Júlio Marques de
671, 899, 1806, 1904, 1905A, 1939, 1989
VIMIEIRO, Conde de
73
VIMIOSO, Conde de
121(33)
VIÑAZA, Conde de la
1291
VINHÓ E ALMEDINA, Condessa de
1189
VIRGÍLIO MARO, Públio
162 a 166, 208, 343(5), 575
VISEU, Bispo de
121(8)
VISEU, Duque de
73
VITANVAL, Prince Laforge de
1905
VITELLESCHI, Mutio
517, 533, 534
VITERBO, Francisco Marques de Sousa
297, 1309, 1310, 1568, 1576, 1602, 1692, 1730, 1817, 1818A, 1986
VITERBO, Joaquim de St.ª Rosa de
585
VITÓRIA, Henrique Aires
1470, 1559
VIVALDI, Charles F. de Vivaldi
1225
VMANES, Conde de
307(16)
VOLPICELLI, Paolo
1226
VOSMAER, João
1676

W
WEINHOLTZ, Cristiano Frederico de
23, 552
WELLESLEY, Artur
V. WELLINGTON, Duque de
WELLINGTON, Duque de
148, 154(4), 154(12), 1387, 1390, 1410, 1413, 1765, 1970
WELWITSCH, Frederico Artur
714, 895, 900, 902, 903, 906, 907, 1130
WILLAN, Dr.
1760
WRAXALL, William
1621
X
XAVIER, Cândido
953
XENOFONTE
46
Y
YRIGÓYEN, Ciriaco
1820
YUNG, Eduardo
338(7), 338(8)

Z
ZARCO, João Gonçalves
672
ZINÃO, Francisco Peres
1576
ZURARA, Gomes Eanes de

V. AZURARA, Gomes Eanes de

