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APRESENTAÇÃO 

"Um povo sem memória é um povo sem História. E um povo sem História 
está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros do passado. " 
(Emília Viotti da Costa , historiadora brasileira) 

No nível do senso comum, consagrou-se a máxima de que o "Brasil 

é um país sem memória", por não zelar, com desvelo, pelo conjunto de bens 

culturais que constituem o seu patrimônio histórico. Por força de nossa 

formação histórico-social, resultado de longo processo de miscigenação étnica, 

constituímos um dos mais valiosos acervos de bens materiais e imateriais, o 

que atesta a riqueza de nossa diversidade cultural. Somos país multirracial 

que, no decorrer da História, moldou um patrimônio cultural multifacetado. 

Somente a partir da década de 20 deste século, na esteira do 

movimento Modernista, que buscava a essência de nossa identidade nacional 
- a Brasilidade- é que surgem as primeiras manifestaçôes em defesa de nosso 

patrimônio histórico-cultural. Assim, diferentemente de outros países, nossa 

tradição em matéria de preservação é bastante recente. 

No parlamento brasileiro, o Deputado Federal Luís Cedro, repre-

sentante de Pernambuco , ao propor a criação da "Inspetoria dos Monumentos 

Históricos dos Estados Unidos do Brasil" , em 1923, já alertava para a neces-

sidade da preservação, diante da ameaça de destruição de nossos bens culturais. 

Dizia ele , na defesa de seu projeto: 
" [ . . . ]uma longa e permanente lembrança faz a perpetuidade dos 

grandes povos , pois uma nação começa a morrer, quando ela esquece. O 

culto do passado, · senhores , não deve limitar-se à comemoração , como nós 

costumamos fazer , das grandes datas nacionais , em discursos de sessôes magnas, 
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no hasteamento da bandeira nas repartições públicas e no ócio dos feriados 
nacionais. Comemoremo-lo também por outros modos menos platônicos, 
como o de evitar a destruição deste patrimônio que nos deixaram os ante-
passados". (Projeto de Lei n ·0 350, de 1923 . Anais da Câmara dos Deputados. 
Sessões de I a 22 de dezembro de 1923, v. XIII , p. 30-34. Rio deJaneiro: 

Imprensa Nacional, 1928). 
Iniciada com a criação do antigo Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (SPHAN) , em 1937, a política de preservação, em nosso 
país, tratou, de imediato , de resguardar as relíquias, igrejas , obras de arte e 
sítios históricos vinculados ao barroco colonial- herança cultural do século 
XVIII. Capitaneada por Rodrigo Melo Franco de Andrade, a intelligentsia 
modernista realizou a árdua tarefa de salvaguardar da fúria avassaladora do 
progresso uma infinidade de bens e monumentos históricos, ameaçados pela 
lógica selvagem da especulação imobiliária nos centros urbanos deste imenso 

Brasil. 
Assim, por força da política preservacionista da "fase heróica" do 

SPHAN, difundiu-se a idéia de que o patrimônio cultural de uma nação 
constitui-se apenas dos bens imóveis, representados pelas ditas "cidades 
históricas", sítios arqueológicos e monumentos de notável valor estético-
arquitetônico- o chamado patrimônio edificado. 

Hoje, a noção de patrimônio cultural contempla uma gama de bens 
materiais e imateriais, que sejam "portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira", conforme preceitua nosso 
ordenamento constitucional, em seu art. 216. 

Assim, além dos monumentos e objetos de valor histórico e artístico, 
dos conjuntos urbanos e edificações, os livros , as obras e os documentos 
foram erigidos, também, à categoria de bens culturais integrantes do 
patrimônio histórico nacional. Os arquivos, bibliotecas e museus passaram a 

ser objeto da atenção da política de preservação patrimonial em nosso país. 
Hoje, sem esses "lugares de memória", torna-se impossível a preservação e a 
divulgação do conhecimento sistematizado, bem como o acesso à informação, 
base e esteio do exercício da cidadania. 

Toma-se consciência, cada vez mais, da importância da preservação 
e divulgação de nosso acervo bibliográfico e documental como elemento 
essencial para a construção da cidadania e da identidade nacional. 

No contexto dessa nova concepção do que seja o patrimônio cultural, 
é que o Centro de Documentação e Informação (CeDI) da Câmara dos De-
putados vem trabalhando e, agora, colo ca à disposição do público este catá-
logo de obras raras. 

Ao longo de sua história , a Biblioteca da Câmara dos Deputados 
constituiu e preservou um acervo valioso de cerca de 2 000 livros raros , que 

hoje se revela de fundamental importância, sobretudo para historiadores , 
bibliófilos e cientistas sociais. O objetivo básico deste catálogo é o de divulgar 
esse notável repertório de obras raras e especiais, que se encontra disponível à 

pesquisa para qualquer interessado. 



Para compor este primeiro volume do Catálogo de obras raras, foram 

selecionados duzentos livros, levando-se em consideração os seguintes 

critérios: a antiguidade da obra, seu valor histórico e literário para a construção 

do pensamento social brasileiro e o interesse que os mesmos despertam nos 

historiadores , nos pesquisadores e nos bibliófilos. 

Dividido em cinco capítulos, o catálogo apresenta as obras raras em 

ordem cronológica. Cada obra vem acompanhada de uma descrição biblio-

gráfica, bem como de uma biografia sucinta do autor e colaboradores e 

informações sobre o conteúdo da obra, seu valor intrínseco e as condições 

físicas do exemplar. O Catálogo de obras raras inclui nove exemplares do século 
XVI, vinte e sete do século XVII, setenta e cínco do século XVIII, sessenta e seis 

do século XIX e vinte e três do século atual. 

Uma análise mais acurada dessa mostra , contida no primeiro 

volume, permite-nos avaliar a importância do acervo bibliográfico desta casa 

legislativa: dispomos de obras clássicas do pensamento ocidental (Encyclopédie, 
do filósofo iluminista Denis Diderot), livros que retratam o Brasil nos 

primórdios de sua História (Histoire d'un Pi!Ys situé dans /e nouveu monde, nommé 
Amérique, de Hans Staden), passando pelos relatos dos viajantes dos séculos 

XVIII e XIX, com descrições detalhadas da riqueza de nossa fauna e flora, usos 

e costumes do povo brasileiro (Travels in Brazi/, de Henry Koster; ]o urna/ o f a 
vqyage to Brazi/, de Maria Graham; A Journcy in Brazi/, de Jean Louis Agassiz), até as 

primeiras edições de livros que são, ainda hoje, considerados marcos da 

historiografia e da literatura nacionais , indispensáveis à compreensão de 

nossa realidade social (Historio do Brazi/, de Robert Southey; Os Sertões: campanha 
de Canudos, de Euclides da Cunha; Triste fim de Po!J'carpo Quaresma, de Lima Bar-

reto). 
No momento em que se aproximam as comemorações alusivas à 

efeméride do V Centenário do Descobrimento do Brasil, a Câmara dos 

Deputados, compromissada com o resgate de nosso passado histórico, busca, 

através deste catálogo, contribuir para a construção da memória nacional. 

No limiar de um novo século e milênio, temos a plena convicção de 

que, em um mundo de economia globalizada, é através da cultura que daremos 

salto qualitativo de afirmação e fortalecimento de nossa identidade como 

nação. 

MICHEL TEMER 
Presidente da Câmara dos Deputados 
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I MELA, Pompônio. 

De orbis sitv : libri tres I Pomponii Melae ; accvratissime emendati , unà cu 
commê'ntariis Ioachimi Vadiani Heluetii castigatioribus, & multis in lo eis auctioribus fac tis , id 
quod cãdidus lector obiter , & in transcursu facile deprehendet; adiecta sunt praeterea loca 
aliquot ex Vadiani comentarijs summatim repetita, & obiter explicata ; in quibus aestimandis 
censendisq doctissimo uiro Ioanni Camerti ordinis mino rum theologo , c um Ioachimo Vadiano 
non admodum conuenit ; rvrsvm , Epistola Vadiani , ab eo pene adulescente ad Rudolphum 
Agricolam iuniorem scripta, non indigna lectu, nec inutili ad ea capienda, quae aliubi in 
commentariis suis libare magis, quàm longius explicare uoluit.- Basileae : Andream Cratan, 

1522. 
[40] , 220 , [86] p. ; 31 x 2! em. 
(V g:a.JELA P POMPO) 

Pompônio Meia, geógrafo e escritor latino do século primeiro da era cristã , nasceu em 
Tingêntera, na Espanha, em data desconhecida. Integrou a corrente de espanhóis que , a exemplo 
de Sêneca e Quintiliano, surgiu em Roma n a época imperial. 

A obra De orbis sitv (Descrição do mundo), também chamada De chorographia 
(Corografia), foi escrita em três partes, por volta de 43 d.C . Situa a Terra no centro do 
universo e descreve regiões , costumes e artes da África, Europa e Ásia, sem contudo detalhar 
suas distâncias e sistemas administrativos. É o único tratado de geografia da Antigüidade escrito 

em latim clássico. 
Esta edição traz extensos comentários de Joaquim Vadiano e observações do teólogo 

João Camerti e de Rodolfo Agrícola . 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fo ntes: 

Espasa , v. 34 , p. 388. 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 16 , p. 758- 759 . 

Porto- Bompiani , v. 3, p. 505. 
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SÉCU LO XVl 

NOVVS orbis regionvm ac insvlarvm veteribvs incognitarvm : unà cum tabula 

cosmographica, & aliquot alijs consimilis argumenti libellis, quorum omnium 
catalogus sequenti patebit pagina : His accessit copiosus rerum memorabilium 
index. - Basileae :I o. Hervagium, 1537. 
559 p. : I mapa ; 30 x 22 em. 
(V 97/98 NOVVS OR NOVVS) 

Esta coleção, geralmente conhecida por Grineu , foi compilada por J ohann Huttich e 
publicada por Simon Grineu , que também escreveu e assinou o prefácio. A primeira edição, 
"muito rara e de inestimável valor" , segundo Borba de Moraes , foi publicada na Basiléia por J o. 
Hervagium, em 1532. Dessa edição , a Biblioteca Nacional do Rio d e Janeiro possui um exemplar 
que pertencera à Biblioteca da Ajuda. A obra foi reimpressa em Paris, em 1532, e novamente na 
Basiléia , em 1537. Esta edição foi acrescida da carta de Maximilianus Transilvanus , secretário de 

Carlos V, ao Cardeal de Salzburgo. Dentre as várias edições, a mais completa é a de I555· 
Esta obra narra as grandes navegações e as expedições de Cristóvão Colombo, Pedro 

Alonso , Pinzon eAmérico Vespúcio e é nela que aparece o primeiro relato da viagem de Fernão 

de Magalhães. 

Exemplar em bom estado, com anotações manuscritas nas margens das páginas. 

Fontes: 

Bib. Brasilian a , v. I , p. 377 

Brunet, v. 4, co!. 132 . 
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SÉCULO XVI 

SÊNECA, 4 a.C.- 65 d.C. 

Flores de L. Anneo Seneca I traduzidas de latin en romance castellano, por Iuan 

Martin Cordero Valenciano , y dirigidas al muy magnifico Seiior Martin Lopez. - Anvers : Casa 

de Christoforo Plantino , I555· 
165 f. ; I5 x IO em. 

(V 871 SENEC FLORE) 

Sênecanasceu em Córdoba , Espanha, em4 a .C. e , ainda criança, foi para Roma, onde 

estudou Retórica e Filosofia, tendo sido influenciado , principalmente, pelo Estoicismo . Foi 

magistrado romano, orador forense e senador , opondo-se à tirania de Calígula, o que lhe valeu 

a inimizade do Imperador. As intrigas de Messalina lhe custaram o exílio na Córsega, de onde 

foi chamado por Agripina para exercer a tutela de Nero. 

A partir de 62 d. C., Sêneca afastou-se da Corte para dedicar-se à composição de suas 

obras filosóficas. No ano de 65 d.C., acusado de participar da conspiração de Pisão, Sêneca 

recebeu e cumpriu ordem de suicidar-se . 

Este livro compõe-se de trechos selecionados da obra de Sêneca e traz uma pequena 

biografia do filósofo, além de partes das cento e vinte e quatro "epístolas" dirigidas a seu amigo 

Lucílio. Constituem, na realidade, ensaios morais sobre vários aspectos da vida. Foi editado 

pelo célebre impressor francês Cristóvão Plantin (ou Plantino) , radicado na Bélgica, que 

notabilizou-se pela preciosidade de seu trabalho tipográfico, o que lhe valeu o título de "Grande 

Impressor" atribuído por Filipe II, rei da Espanha (Filipe I de Portugal) . 

Exemplar danificado. Encadernação inteira em couro. 

Fontes: 

Gde. Enc. Port. Bras., v. 28 , p. 272 -2 73· 

Mirador , v. 18 , p. 10333-10334. 

Oxford , p. 458-460. 
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SicuLo xvJ 

CORTE REAL, Jerônimo, 1530?-1590. 

Svccesso do segvndo cerco de Div: estando D. J oam Mascarenhas por Capitan, e 
Governador da fortaleza I feito por Hieronymo Corte Real. - Lixboa [sic] : Antonio 

Gonçalvez, 1574. 
xvi, 436 p. ; 15 x lO em. 
(V 869.0 CORTEJ SVCCE) 

Jerônimo Corte Real, poeta, músico e pintor português, nasceu nos Açores, por volta 
de 1530, e morreu em Évora, em 1590. Distinguiu-se graças à poesia, sendo chamado docto por 
Lope de Vega em oposição à classificação de divino, atribuída a Camões. 

Svccesso do segvndo cerco de Div, publicado em 1574, é um poema épico que , 
segundo Aubrey Bell, é "uma excelente prosa". Composto por vinte e dois cantos em 
hendecassílabos brancos , celebra a defesa de Diu, na Índia , por D. João de Mascarenhas e a 
libertação da praça, em 1546, por D. João de Castro. Os cantos XXI e XXII descrevem as 
façanhas de antigos capitães e profetizam os sucessos futuros do reinado de D. Sebastião. 

Segundo Brunet, esta é uma edição muito rara, que foi reimpressa em Lisboa, em 

17 84, por Bento José de Souza Farinha. 
Uma tradução em língua espanhola por Pedro Padilha foi impressa em Alcalá, em 

1597· 

Exemplar em bom estado de conservação, contendo algumas informações manuscritas 

nas páginas que se sucedem à capa. 

Fontes: 

Gde . Enc. Port. e Bras., v. 7, p . 808. 

Verbo , v. 6, co!. 58. 

Espasa , v. 15 , p. !03!. 
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SÉCULO XVI 

LÉRY,Jean de, 1534 ?-1611?. 

Histoire memorable de la ville de Sancerre : contenant les entreprises, siege, 
approches, bateries, assaux & autres efforts des assiegeans : les resistances, faits 
magnanimes, la famine extreme & deliurance notable des assiegez I par Iean de Léry.-
[S.l. : s.n. ]. I574· 

253 p. : il. ; I7 x II em. 
(V 944 LERY J HISTO) 

Não se sabe ao certo quando e onde nasceu e morreu o religioso francês Jean de Léry. 
Há urna versão de que ele teria nascido em Margelle, na Borgonha, por volta do ano de I534. e 
falecido em Berna, em r6rr , embora há quem afirme ter sido em L ' lsle, perto de Montrichet, no 

Vaud, em r6r3. 
Protestante, refugiou-se em Genebra, onde se tornou sapateiro. Estudava Teologia, 

quando o próprio Calvino o indicou para acompanhar, corno escrivão, a expedição de 

Villegagnon ao Rio de Janeiro, em I555· 
Retornando à Europa, Léry se estabeleceu em Sancerre, onde, em I572, foi testemunha 

ocular do segundo cerco a que foi submetida essa cidade. Nesta obra , narra essa experiência e , já 
no título analítico, transmite a idéia dos pormenores a que desceu para descrever a luta entre 
católicos e protestantes pela posse de Sancerre. Transcreve, inclusive, o catálogo onde relaciona 
os mortos e feridos. 

Obra classificada por Brunet corno "peça rara" e por Pierre Athanase Larousse, no 
Grand Dictionnaire Universel, corno um "diário muito precioso". Existe urna tradução 

latina da Histoire memorable de la ville de Sancerre sob o título De Sacro-Ceasaris quod 
Sancerrum vocant obsidione, fame, ditione historia , editada em Heidelberg, em r576. 

Exemplar em perfeito estado. Encadernação original francesa em couro e lombada 

com nervuras e ferros dourados . 

Fo ntes : 

BBCD , v. 19 , n . I , p. 197-199 , jan ./abr. 1970. 
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SÉCULO XVI 

PINTO, Heitor, 1528-1584. 

Imagem da vida christam : ordenada per dialogos, como membros de sua 

composi~am I compostos pelo R. P . Frey Hector Pinto d a orde de S. I eronymo & per elle 

acrescentados n esta vltima impressam.- Lisboa: Andres Lo bato, 1585. 
272 p . ; 14 x IO em. 
(V 28 PINTO H IMAGE) 

Frei Heito r Pinto nasceu em Covilhã , Portugal, em 1528, e morreu em Toledo , 

Espanha, em 1584. Foi um dos mais eminentes escritores do seu tempo , sendo , atualmente , 

con siderado um dos clássicos portugueses. 

Publicou em Coimbra, em 1563, a primeira parte dos seu s diálogos, intitulada Imagem 

da vida christam. A obra teve novas edições em Braga , Lisboa e Évora, compostas de seis 

diálogos, send o o primeiro Da verdadeira filosofia, o segundo Da religião , o terceiro Da 

justi~a , o quarto Da tribula~ão, o quinto Da vida solitária e o sexto Da lembran~a da 
morte . 

Em 1572, em Lisboa, publicou a segund a parte. Só em r68r ap areceu uma edição 
completa, num só volume, por iniciativa de Miguel M enescal . A través dos séculos , esta obra tem 

tido numerosas edições e muitas tradu ções em espanh ol, francês e italiano. 

Segundo Saraiva e Lopes, a "Imagem da vida christam, constituída por onze diálogos , 

é uma importante expressão do humanismo português, marcando , co mo a lírica de Camões, a 

inflexão para o ascetismo e o barroco da época seguinte". 

O aspecto mais importante d a forma literária deste livro, continua o autor, "é a 

profusão, variedade e interesse d as imagens, colhidas na Bíblia, na Patrística, em Platão e em 

outros autores clássicos; outras provêm da observação quotidiana do ambiente físico ; muitas , 

da vida d o mar , d a Geometria, da Geografia e da Cosmografia". 

Exemplar d anificado. 

Fontes: 

Gde. Enc. Port. Bras., v. 2I, p. 8og-8ro. 

Saraiva e Lopes , p. 371. 
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SÉc uLo xv t 

ARRAIS, Amador, 1530?-I6oo. 

Dialogos de Dom Frei Amador Arraiz Bispo de Portalegre . - Coimbra : Casa de 

Antonio de Mariz, I589. 
307 f. ; 2I X I5 em. 
(V 86g.o ARRAIADIALO) 

Frei Amador Arrais nasceu em Beja, Portugal, por volta de I530 , e morreu em Coimbra, 

em r6oo. Celebrizou-se como orador sacro e , em r58r , foi designado para o bispado de 

Portalegre. 

Em r589, publicou os Dialogos. No primeiro deles trata Das queixas dos enfermos 

e da C u ra d os medicos ; no segundo, Da gente judaica; no terceiro, Da gloria e triumpho 

dos lu sitanos; no quarto, Das condi\'ões do bom principe e Da consola\'ão para hora da 

morte; no quinto, Da paciencia e fortaleza christam; no sexto, Do testamento christão ; no 

sétimo, Da invoca\'ão de Nossa Senhora . Existem três edições , sendo a segunda também de 

Coimbra , de r604 , e a terceira de Lisbo~ , de r846 . Segundo Inocêncio , "tanto a primeira como 

a segunda edição foram sempre procuradas, e tidas na conta de raras , desde muitos anos, 

mormente a segunda , que era e é ainda a preferida". 
Frei Amador Arrais é um dos representantes da "prosa mística", estudada por Fidelino 

de Figueiredo na sua História de l iteratura clássica . Para ele, há, em Amador Arrais , "a par do 

fervoroso sentimento religioso, que a seu serviço pôs a pena do escritor, maior observação da 

vida e do seu tempo, mesmo certo fundo de bom senso, revelado principalmente no diálogo 

sobre as qualidades morais que deve ter um bom príncipe" . 

Exemplar com estragos nas primeiras e últimas páginas. Encadernação em couro. 

Fontes : 

BBCD , v. 9. n. 2, p. 339 - 340 , jul./dez. 1960. 

Gde. Enc. Port . Bras ., v. 3 . p. 326 . 

27 
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S ÉCU LO XVI 

PONTANUS, Jaime, 1542-1626. 

Progy:rnnasmatvnl latinitatis, sive, Dialogorvm : de variis rervm generibvs : 

voluminis tertii pars prior, cum annotationibus I Jacobi Pontani. - ~. ed . a mendis 

vindica ta, & locupletior. - Ingolstadii : David Sartorivs , 1594-
v. ; 16 x II em. 

(V 807.1 PONTAJJACOB ~. ED.) 

Jaime Pontanus nasceu em Bruch, na Boêmia , em 154~ . e morreu emAugsburgo , em 
16~6. Seu nome de família era Spanmüller , mas adotou o de Pontanus para exprimir, em latim, 

o nome de sua cidade natal. Notável humanista , pertenceu à Companhia de J esus. Ensinou 

Línguas Clássicas e Retórica durante vinte e sete anos e publicou várias obras que , por mais de 

um século , serviram para o ensino em d iversos colégios da Europa . 

Progy:rnnasmatvntlatinitatis . .. foi sua principal obra. Publicada em três volumes , 

no período de 1588 a 1694, foi a que teve m aior número de edições. Seu conteúdo apresenta 

regras de conduta e preceitos d a arte de escrever sob a forma de diálogos e com um estilo claro , 

simples e elegante. A Biblioteca da Câmara possui apenas a parte I do volume III . 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes 

Backer-Sommervogel , v. 6 , co!. I007 - IOI9. 

Espasa , v. 46 , p. 309. 

Ode. Enc. Port. Bras., v. 22, p. 413-414 . 
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SÉ C ULO XVI 

VIRGÍLIO, 70-19 a.C. 

Bucolicorvm : eclogae x. Georgicorvm : libri 1111. Aeneidos : libri XII I Virgilii 
Maronis ; et in ea Mavri Servii Honorati grammatici commentarii, ex antiqviss , exemplaribvs 
longe' meliores et avctiores ; ex Bibliotheca Petri Danielis I. C. ; accessit Fabij Planciadis Fulgentij 
liber de Continentia Virgiliana, auctior e Mss. Codd. item Iunij Philargyrij commentariolus in 
Bucolica & Georgica Virgilij : cvm certíssimo et copiosi.ssimo indice.- Parisiis : Sebastianvm 
Nivellivm, 1600. 

708, 55 . [59] P· ; 38 X 25 em. 
(V 871VIRGI BUCOL) 

Virgílio nasceu na localidade de Andes, perto de Mântua, em 15 de outubro do ano 70 
a.C . Estudou em Cremona, Milão, Nápoles e Roma, dedicando-se p articularmente à Filosofia, 

sob a direção do epicurista Siron. Suas maiores obras são , na ordem cronológica , as Bucólicas, 
as Geórgicas e a Eneida. As Bucólicas são constituídas de dez éclogas , consideradas como 
traduzidas ou imitadas de Teócrito . As Geórgicas são um poema didático no qual se acentua a 
predileção de Virgílio pela vida campestre. A Eneida é uma utopia política, que o poeta não 
conseguiu acabar , e foi publicada contra a sua vontade expressa. Virgílio morreu em Brindisi , 
na Calábria, em 21 de setembro do ano 19 a.C. 

Além da data , esta edição tem a valorizá -la a grande e bela marca tipográfica do impressor 
Nivelle , as não menos belas vinhetas e capitulares, o excelente papel e as margens generosas . 

Não teria sentido fazer aqui o elogio de um autor desta categoria. Limitemo-nos , 

portanto , ao valor desta edição, enriquecida com comentários dos melhores exegetas de Virgílio . 
Trata-se da primeira edição dos importantíssimos comentários de Maurus Servius Honoratus , 
feita por iniciativa de Pierre Daniel no período de 1530 a 1603 . A edição inclui , ainda , a n ão 
menos famosa Exposito Vergilianae continentiae, de Fabius Planciades Fulgentius, e os 

comentários sobre as Bucólicas e as Geórgicas , de autoria deJ unius Philargyrius. 
No exemplar da Biblioteca da Câmara , no alto da página de rosto foi escrito à tinta: 

"Biblioteca Colbertina". Junto da marca tipográfica foi carimbado o ex-líbris de Pedro de 
Carvalho Burnay. No verso da página de rosto está colado o ex-líbris de Luis Vasques da Cunha 

Athayde, segundo Visconde de Povolide , que é r eproduzido nas páginas 734 e 735 do volume 
10 da Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. 

Exemplar em bom estado de conservação. Meia-encadernação em couro. 

Fontes : 

BBCD , v. rr , n. r , p. 225-227, jan./jun. 1962. 









10 MENESES, Aleixo de, 1559-1617. 

S ÉCULO XVII 

!ornada do Arcebispo de Goa Dom Frey Aleixo de Menezes, Primaz da lndia 

Oriental, religioso da Ordem de S. Agostinho : quando foy as Serras do Malauar, & 
lugares em que morão os antigos christãos de S. Thome, & os tirou de muytos erros & 
heregias em que estauão, & reduzio à nossa Sancta Fe Catholica, & obediencia da Santa 

Igreja Romana, da qual passaua de mil annos que estauão apartados dase noticia de 

muytas cousas notaueis da India, de que a não auia tão clara I recopilada de diuersos 

tratados de pessoas de autoridade, que a tudo forão presentes, por Frey Antonio de Gouueia. 
-Coimbra: Officina de Diogo Gomez Loureyro , r6o6. 

152 p. ; 28 x 20 em. 

(V 266(669 .951) MENES A !ORNA) 

Aleixo de Meneses nasceu em Lisboa , em 25 de janeiro de 1559 , e morreu em Madri , 
em 3 de maio de r6r7 . Cursou, em Coimbra, as faculdades de Teologia e Filosofia. Foi Vice-Rei 

de Portugal, Presidente do Conselho de Estado do Reino de Portugal, capelão-mor e governador 

do priorado de Guimarães. 
A obra relata os caminhos percorridos por Dom Frei Aleixo de Meneses para levar 

ensinamentos religiosos aos antigos cristãos de São Tomé e suas ações para convertê-los à fé 

católica. 
Junto com a obra, estão encadernadas outras duas: Synodo Diocesano da Igreja e 

Bispado de Angamale dos Antigos Christãos de Sam Thomé das Serras do Malauar das 

partes da lndia Oriental e Missa de que usa~ os antigos christãos de São Thome do 

Bispado de Angamalle das Serras do Malauar. 

Inocêncio afirma tratar-se de "obra muito bem escrita" e que "muitos bibliófilos a 

possuem"; diz , também, que "no manual de Brunet vem com nota de volume raro e procurado". 

Exemplar restaurado e encadernado. 

Fontes: 

Gde. Enc . P ort. Bras. , v. r6, p. 921. 

Inocêncio, v.I, p . 26-27: p. ISI-152 . 
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11 ULLOA, Monso de, m. 1580?. 

S Écu LO xv11 

Vi ta, et fatti dell'invitissimo imperatore Carlo Qvinto, et historie vniversali del 

mondo, de' svoi tempi : nella quale vengone comprese le cose piu segnalate successe in 

Asia, Mrica, Europa, & nel Mondo nous, oue si vedono straordinarie reuolutioni di 

Stati : Fatti d'arme illustri, prigionie di Regi, & Capitani, morte di Prencipi, & famosi 

guerrieri, espugnationi memorabili di Piazze & Fortezze, con leghe & vnioni di Prencipi : 

opera vtilissima a prencipi, signori, & capitani, & à qual si voglia persona che d 'historie 

si diletta I composta d al sig. Alfonso Vlloa . - con la p ace, & capito lationi seguite , t ra li due 

p o tentissimi Prencipi di Francia , & Spagna, & con tau o le copiosissime, & in questa vitima 

edittione in molti luoghi accresciuta , & migliorata.-Ven etia : Alessandro Vecchi , r6 o6 . 

[8] , 255 f. : il. ; 24 x I7 em . 

(V 929 CARLO ULLOA) 

Afonso d e Ulloa , escrito r espanhol , n asceu em Zamora , n a p r imeira m etad e d o século 

XVI, e m orreu em Ven eza, Itália, em r580 . Filho d e Fr ancisco de Ullo a , oficial que esteve na 

África com Carlos V, seguiu também a carreira d as arm as, estabelecendo-se d epois em Veneza. 

D esempenhou várias m issões diplo m áticas, escreveu muitas ob r as e traduziu p ara o italiano , 

língua que conhecia tanto quanto a m aterna, auto r es espanhóis e portugueses . 

Quanto à ob ra Vi ta, et fatti dell'invitissimo imperatore Carlo Qvinto ... , sabe-se 

que foi p ela p r imeira vez impressa em Veneza , p or Vincen zo Valgrisio , em r560 , e que fo i 

muitas vezes reedi tad a . Salvo pela ép o ca, a edição supra-referen ciada n ão oferece grande interesse 

artístico , m as h á uma in ter essante gravura com a efígie d e Carlos V . 

Exemplar p erfurado por b r oca. 

Fo n tes: 

BBCD , v. 14 , n. 2, p . 465- 466 , maio/ ago. 1965. 

Gde. Enc . Port. Bras., v. 33 , p. 324. 
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12 MIRANDA, Sá de, 1481-1558. 

S ÉCULO XVII 

As ob ras do Doctor Francisco de Saa de Miranda I agora de nouo impressas com a 

relação de sua calidade, & vida por VicenteAluarez . - [Lisboa] :Domingos Fernandez , 1614. 
r6o f . : il. ; 20 x 14 em. 
(V 86g .o MIRAN SOBRAS) 

Francisco de Sá de Miranda nasceu provavelmente em Coimbra , em 1481, e morreu 

em 1558. 
A posição de Sá de Miranda na poesia portuguesa é revolucionária , pelas novas formas 

que introduziu e pelos valores morais que defendeu. Reagiu contra a poesia palaciana, cuja regia 
estrecha criticou . A ele são devidas as seguintes inovações: comédia em prosa, metro decassilabo , 

novas estruturas estróficas (terceto, oitava, soneto) , novos sub gêneros líricos (carta, canção , 

elegia, écloga). Quanto às intenções pedagógico- rnoralizantes , há que assinalar, corno fez Mourão 

Ferreira, "a defesa dos valores castiços, a condenação dos novos tempos , a pregação de um 

regresso à natureza e a salvaguarda da liberdade moral" . Sobre ele D . Carolina Michaelis já havia 

dito: "sem Miranda não tínhamos um Bernardes ; sem Miranda não havia Ferreira; sem Miranda 

não florescia um Carnões" . 

Trata-se esta obra da segunda edição, póstuma corno a primeira , de 1595 . Durante 
muito tempo, a segunda edição foi subestimada , mas dela disse D. Carolina Michaelis de 

Vasconcelos: "é mais rica do que a outra; tem além disso a biografia de D. Gonçalo Coutinho , 

que é um subsídio precioso , e apresenta urna redação mais corrente, mais limada, urna fraseologia 

mais inteligivel em várias partes , um sentido mais verossírnel das passagens dificultosas". Acrescenta, 

ainda , a mesma autora, que "o lugar da impressão não se indica, mas é Lisboa". Das duas 

primeiras edições , disse Inocêncio: "qualquer delas é tida em conta de rara". Entretanto , esta 

edição tem sobre a primeira a vantagem de íncluir urna biografia do autor, atribuída por 

Barbosa Machado a D . Gonçalo Coutinho . 

Exemplar em bom estado . Encadernação inteira em couro. 

Fo nt es: 

BBCD, v. 14 , n. I, p . 174- 177 , jan ./abr. 1965 . 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 26 , p. 581-583. 

39 



. R ·E s· T A V-:-1\~ .. A. C I O .N. 
. ' . . . ~ 

~ D- EtA C·tVDAD -DE·L SALVA. DO _R ~ ··.-. 
, •·; ~ T 'B A 1 A .n· .E t O D O S-S A N C T ·o S, . ., . 

· .. · . EN LA PRovlNCIA n ·E·L ·BRAs1 L •. . 

:PO-R .LAS ARMAS 1J E 

. ' D-ON.PHILIPPE tv.ELGRANDE' 
. . . . ·::. •p· T : ~" . ') .. / - . 

·. ·· . · . R.E i" ·e A1.T·HóL.I C O . 
' .D .E ~-f· ·s: li S -J.\,~ ·~T.A: ~ :Ir .,t~: ·:p .;I. .Íj. ~&c~ . 

. ; ~)~I t Ü ~ ~ ·: J .. J.~ \L:-·'-I J, • ., ~.;. , _ 

· · .· · ~ ·.'--c:A .~s.:T~ - }k(A ç;_É. s .. t./t iJ . . -,· 
r .,.... - ~ ., · ~ -. ~ , ~ .. ..... ... ... ,_. ... J L .. . 

. C o N- P R I V t J1 .E,.G.ji:. é.. · . 
~--.,..-=-------· -,-_ ""--- --4.· --:-:::-:r--.-1-' ~-~~.._·_-.....-.. ,;__ ___ ..,.~. 1 . 
n M~drii .::~~l\ Jl\ar.~l~-~~;~~ h~~i ~;It~ .~~-~ ) 

. . . ~,. . · .• , . . ·. :.. .: · ·, . :- ,, . • - . - - • .;>• -· •\ '. : .. '• 



13 TAMAYO DE VARGAS, Tomás, 1588-I641. 

SÉCULO XVII 

Restavraeion de la civdad del Salvador, i Baia de Todos-Sanetos, en la Provineia 
del Brasil / por las armas de Don Philippe N el grande Rei eatholieo de las Espanas i Indias , 
&te., a sv magestad Don Thomas Tamaio de Vargas su chronista. -Madrid : Pó r la vivda de 
Alonso Martin, r628. 

178 f. ; 20 X I4 em. 
(V g8r.38 TAMAYT RESTA) 

Tomás Tamayo de Vargas, historiador espanhol, nasceu em 1588, e morreu em 1641. 
Cronista do Reino , escreveu esta obra por ordem real, que foi publicada em r628, utilizando -
se da documentação oficial e das informações que as relações da época lhe proporcionavam. 

Restavraeion de la eivdad del Salvador, i Baia de Todos-Sanctos, en la Provineia 
del Brasil reflete a opinião oficial espanhola sobre a restauração da Bahia e mostra a repercussão 

que o acontecimento teve na metrópole espanhola, que, na época, dominava o Brasil. 
Rodrigues considera esta uma edição "rara" e Brunet afirma ser "muito rara". Há uma 

edição brasileira , difícil de encontrar, publicada em Salvador pela Tipografia de Epifanio 

Pedroza (1847). 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Brunet, v.2, co!. 725. Suplemento. 

Delta, v. 14 , p. 6533. 

Palau, v. 22, p. 412-414. 

Bib. Brasiliana, v. 2, p . 845. 

Rodrigues, v. I , p. 545· 



. . r 
•. ..· ' ., .. . . . I , . ~ 

j, EX i) LI C~ :r-0n:..J ·'? >i 
no· .. · ALMo·.·. 
CINCO E N T~: -

FEIJ A l~ · r~, OQ&> DA MA .. q~<~ ~. ,.·..-.· 
..,. .., b nà Ifabd de :~áihlto Anton1q,~ ·~- , .'f 

" 

· . ~o 1· de LiL11a" . 
. . 

P-el!o Pa .Frr. ·Tedrp de S .. Francifco~ · . 
frade lvlenor da·7)rot:tincitf. 

" ~e 'l'ori~gqlo .· 

, s{f? ~ 
. .. 

-~} 
.. 

(f- , * f indfabili 
·e\ nom1n15 

- ~ 

;; 

EK4 LISBOA 
. ' 

. 

. - .. 1 " -~ 

· Por Ped~Q Craesbt!fcK Il'!lpreJior de!Reji~ 

' . 

._, ' 



14 PEDRO, de São Francisco, m. 1638. 

SicuLO xvu 

Explica~ão do Salmo cincoenta : feita a rogo da Madre Dona Isabel de Sancto 
Antonio, ou de Lima/ pello P. F r. Pedro de S. Francisco . -Lisboa: Pedro CraesbeecK, 1629. 

188 f. : il ; 19 x 14 em. 
(V 244 PEDRO SF EXPLIC) 

Pedro de S . Francisco nasceu em Marzagão, na África, em data desconhecida, e morreu 
em 1638. Religioso franciscano, foi mestre em Teologia e Provincial da sua Ordem. 

Segundo Inocêncio , na Explica~ão do salmo cincoenta , o autor analisa e comenta 
extensamente cada um dos versos do salmo Miserere mei Dei e afirma , ainda, que "são raros os 
exemplares deste livro , em que (como diz o censor Jorge Cabral, que o reviu por ordem do 
Santo Ofício) resplandece a erudição, doutrina, piedade e sabedoria do autor" . 

O impressor da obra, Pedro Craesbeeck, nasceu em Antuérpia, onde aprendeu a arte 
da impressão na famosa Oficina de Cristóvão Plantino . Mudou-se para Portugual por volta de 
1592 , onde fundou uma verdadeira dinastia de impressores célebres que ali trabalharam nos 
séculos XV e XVI. Responsável pela impressão de obras de grande beleza tipográfica, Pedro 
Craesbeeck tornou-se impressor régio, conforme consta em alvará de 28 de maio de 1620. Seus 
trabalhos foram editados no período de 1597 a 1632 . 

Exemplar em bom estado, apenas degolado em algumas páginas no pé e na frente. 

Fontes: 

Gde. Enc. Port. Bras., v. 7, p. g86. 

Inocêncio, v. 6 , p . 404- 405. 

Pinto de Matos. p. 519 . 
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15 LISBOA, Cristóvão de, m.I66~. 

SÉCULO XVII 

Santoral de varios sermoens de sanctos I composto por F r. Christovão de Lisboa, 

religioso da Ordem do Seraphico Padre S. Francisco da Prouincia de Sancto Antonio dos 

Capuchàs de Portugal lente de theologia, reuedor, & calificador do Sancto Officio, offerecido 

a Manvel Severim de Faria, Chantre da Sancta Se de Euora. - Lisboa :Antonio Aluarez , 1638 . 

273 f. ; 20 x 16 em. 
(v'244 LISBO C SANTO) 

Ignora-se a data de nascimento de Frei Cristóvão de Lisboa, sabendo-se apenas a de sua 

morte , ocorrida em Lisboa, em 14 de abril de 1662 . Informa Barbosa Machado que ele foi "um 

dos mais famosos letrados e grandes pregadores do seu tempo " . Residiu no Brasil , na Província 

do Maranhão , onde escreveu uma História dos animais e árvores do Maranhão , cuja parte 

iconográfica é considerada "valiosíssima" pelo historiador Luís de Pina. 

Do Santoral. .. podemos dize r que é antes uma obra de piedade do que de literatura . 

O próprio autor reconhece isto no Prólogo aos leitores , ao escrever: "Na linguagem fiz de 

propósito menos fundamento , porque tenho para mim que entre verdades evangélicas que se 

hão de ensinar ao. povo merece ela tanto menos cuidado que desejo [de] mover os mais claros 

entendimentos .. . ". Jacinto do Prado Coelho salienta, nessa atitude do autor, uma reação 

contra o estilo precioso e enfático da época, quando oradores sacros tratavam, no dizer do 

próprio Frei Cristóvão de Lisboa, "mais de aprazer que de mover". Infelizmente , a única 

indicação sobre a importância da obra é a que se infere do ano de sua publicação: 1638. 

Exemplar em bom estado , com encadernação da época, em pergaminho . 

Fontes: 

BBCD , v. II, n. 2, p. 451-452, jul.ldez . 1962. 
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16 CAMÕES, Luís de, 15~4 ?-1580. 

SÉCULO XVII 

Lvsiadas : contienen lo mas de lo principal de la historia, i geografia del mundo, 

i singularmente de Espana : mucha política excelente, i catolica : varia moralidad, i 

doctrina, aguda, y entretenida satira en comun à los vícios : i de profession los lances de 

la poesia verdadera i grave : i sumas alto, i solido pensar, todo sin falir de la idea del 

poeta I de Lvis de Camoens ; comentadas por Manvel de Faria i Sousa.- Madrid : Ivan Sanchez, 

1639· 
4 v. em 2 : il. ; 31 x 22 em. 
(V 86g .o CAMOE L LVSIA) 

Não se sabe ao certo o ano e a cidade de nascimento de Camões . O mais célebre dos 

poetas portugueses nasceu, presumivelmente, no ano de 1525 e morreu em Lisboa, em 1580. O 

poeta só foi prestigiado por seus pares após a sua morte. Fez seus estudos na Universidade de 

Coimbra e após concluí-los, aos dezoito anos de idade, retornou a Lisboa, onde se alistou no 

exército. Em batalha em Ceuta, no Marrocos, perdeu o olho direito. Passou um período de sua 

vida entre a África, a China e a Índia, antes de retornar a Lisboa, onde chegou em 1569 com os 

originais de Os Lusíadas, para cuja impressão , em 1571, obteve privilégio real . 

A edição princeps é de 1572. Outras edições com a mesma data sucederam-se a esta, 

apresentando desigualdades nos caracteres e outras diferenças, o que talvez indique não se tratar 

de reimpressões . Em 1584, foi publicada a segunda edição, trazendo cortes e emendas atribuídas 

aos jesuítas. A reedição de 1609 foi a última que saiu com essas mutilações. 

Lusíadas de Luís de Camões; comentadas por Manuel de Faria e Sousa compõe-

se de quatro volumes encadernados em dois tomos. Apenas o primeiro e o terceiro volumes 

possuem páginas de rosto. A numeração é feita por colunas e as trinta e cinco páginas finais , não 

numeradas, contêm um índice geral. A obra é ilustrada com vinhetas gravadas em cobre no 

início de cada canto, com retratos de Camões, de Manuel de Faria e Sousa e de alguns vice-reis 

e governadores da Índia. No final do segundo tomo aparece o texto denominado "Informacion 

en favor de Manuel de Faria y Sousa, sobre la accusacion que se hizo en el tribunal del Santo 

Officio de Lisboa a los commentarios que escrivio a las Lusíadas" . A obra contém ainda a 

primeira biografia de Camões escrita pelo comentarista. 

Exemplar restaurado. 

Fontes: 

Cat. Bib. Porto Alegre , p. 153-156. 

Dic. Lit. , v. I , p. 136-139. 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 5, p. 615-626. 

Inocêncio, v. 5, p. 239-277. 

Verbo , v. 4 , co!. 658-666. 
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17 ALEMÁN, Mateo, 1547-1614?. 

SicuLO xvu 

Primera, y segvnda parte de Gvzman de Alfarache I por Mate o Alernan, criado del 

Rey Nuestro Seiior, natural, yvezino de Seuilla; dedicada ao rnvy noble cauallero , Don F1orencio 

Alonso Garrafa , Calderon, Trexo, Paniagua por Santiago Martin Redondo.- Madrid: Pablo 

de Val., 1641. 

205 p. ; 23 x 16 em. 
(V 86o ALEMA M PRIME) 

Gvzman de Alfarache é um dos mais extensos e importantes romances picarescos de 

que se tem notícia. Foi publicado , inicialmente , em duas p artes: a primeira, em Madri, em 

1599, intitulada Primera parte de la vida del pícaro Gvzman de Alfarache; a segunda , em 

Barcelona, em 1605 , com o título Segvnda parte de la vida de Gvzman deAlfarache, atalaya 

de la vida humana, por MateoAleman, su verdadero autor. Consta que , em 1602, por ter 

sido publicada urna segunda parte apócrifa , escrita pelo advogado valenciano JuanJ o sé Marti, 

Alernán acrescentou ao título a informação "su verdadero autor". O romance é a autobiografia 

de um velhaco que, depois de aventuras de todo gênero , conta, com detalhes, a sua vida, em tom 

cético e pessimista, com o estoicismo espanhol e características típicas do Barroco . Em seis 

anos, o romance teve vinte e três edições e foi traduzido para o francês , .o inglês e o italiano . 

Alernán utilizou pela primeira vez o termo pícaro , para simbolizar a humanidade propensa ao 

crime. 

O exemplar da Biblioteca da Câmara contém apenas a primeira parte da obra. 

Exemplar restaurado e encadernado. 

Fo ntes : 

Mirador, v. \! , p. 304. 

Porto - Bompiani , v. 5, p. 461 - 463. 
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18 LOPES, Fernão, 1380?-1460?. 

SÉCULO XVII 

Chronica del Rey D. J oam I de boa memoria, e dos reys de Portugal o decimo : 
primeira parte : em que se contem a defensam do Reyno até ser eleito Rey I composta por 
Fernam Lopes. -Lisboa : Antonio Alvares, 1644. 

472 p . ; 28 x 22 em. 
0/929 DOMJ LOPES) 

Fernão Lopes foi o primeiro cronista-mor do Reino de que se tem notícia certa e um 
grande cronista português, aliás , segundo Robert Southey, "o maior cronista de todas as épocas 
e nações" . Pouco se sabe sobre sua origem, tendo-se 1380 como o ano provável de seu nascimento 
e 1460 como o de sua morte. Nada se conhece dos primeiros quarenta anos de sua vida. Em 
1418 foi nomeado guarda do arquivo da Torre do Tombo , em Lisboa. Foi secretário de D.João 
I desde , pelo menos, 1419 até o falecimento deste monarca, em 1433, e, depois, de seu sucessor, 
D . Duarte . Em 1422 exerceu a função de escrivão da puridade do infante D . Fernand~. Tudo 
leva a crer que tenha escrito a história de Portugal desde a fundação do Reino e as crônicas de 

todos os seus reis até D . João I. 
Chronica del Rey D. J oam I de boa memoria, e dos reys de Portugal o decimo foi 

publicada, postumamente , em 1644, em dois tomos, mas em apenas um volume. Esta obra 
consta de três partes, com os seguintes títulos: Parte I : em que se contém a defensão do 
reino até ser eleito rei ; Parte 11 : em que se continuam as guerras com Castella, desde o 
principio do seu reinado até às pazes; Parte Ill : crônica da tomada de Ceuta. As duas 
primeiras foram escritas por Fernão Lopes . A terceira parte foi escrita por Gomes Eanes de 
Zurara nascido , aproximadamente, em 1410 e falecido em 1474, sucessor de Lopes , como 
primeiro cronista e guarda-mor da Torre do Tombo . No exemplar que a Biblioteca da Câmara 
possui estão encadernadas apenas as duas primeiras partes , com a segunda parte tendo início no 
Capítulo 194. Segundo Inocêncio , os exemplares publicados em 1644 são raros, embora a 
edição n ão tenha sido feita com o cuidado necessário e exista nas principais bibliotecas de 

Lisboa. Obra manuscrita. 

Exemplar em bom estado de conservação, com várias páginas levemente danificadas 

sem, contudo, prejudicar o texto. 

Fontes: 

Inocêncio, v. 2 , p . 282 -283; v. g , p . 220. 

Porto -Bompiani , v. 3, p . 602. 
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19 BARLÉU, Gaspar, 1584-1648. 

S ÉCULO xvu 

Rervm per octennivnt in Brasília et alibi nuper gestarum, sub praefectura 

illustrissimi comitis I. Mavritii, Nassoviae, & c. comitis, nunc Vesaliae Gubernatoris & 
Equitatus Foederatorum Belgii ordd. sub Avriaco Dueto ris, historiaI Casparis Barlaei.-

Amstelodami: Typographeio Ioannis Blaev, 1647. 

340 p. : il. ; 44 x 31 em. 
(V g8r.o26 BARLE G RERVM) 

Casparvan Baerle (ou Gaspar Bar léu, como é comumente citado) nasceu em Antuérpia, 

em 1584, e morreu em Amsterdã, em 1648. Teólogo e pregador calvinista, foi obrigado a 

refugiar-se na Holanda, tornando - se, em r6r7 , professor de Lógica na Universidade de Leiden. 

Envolvendo-se em discussões teológicas, teve de exilar-se na França, onde formou-se em 

Medicina. Regressando , posteriormente, à Holanda, foi nomeado, em r63r, professor de 

Filosofia da Universidade de Amsterdã. Nesta cidade passou os seus últimos anos inteiramente 

dedicados à redação, num latim que os entendidos classificam de "primoroso", da História 

dos oito anos do governo de Maurício de Nassau. Além desta obra , editada um ano antes de 

sua morte, Barléu publicou trabalhos científicos , poesias , discursos e cartas. Esgotado pelo 

esforço dispendido na elaboração deste livro, Barléu enlouqueceu, e consta que se suicidou, 

atirando-se num poço . 

A obra foi encomendada pelo Príncipe Maurício de Nassau, que não poupou dinheiro 

para que o seu elogio tivesse uma suntuosa apresentação gráfica. Disso resultou "um dos mais 

bonitos livros sobre o Brasil deste período", como escreveu Rubens Borba de Moraes . Somente 

as estampas e mapas gravados em cobre em páginas duplas , assinados por Franz Post, o grande 
pintor que acompanhou Nassau ao Recife, seriam suficientes para imortalizar esta obra. Elas 

foram , como lembra Charles Boxer , as primeiras representações da natureza tropical fixadas 

por um artista especializado no gênero. Há também um magnífico retrato do príncipe, assinado 

por Theodore Matkam. A obra é rara não somente pelo seu valor artístico , mas também pelo 

fato de grande parte da edição ter desaparecido num incêndio ocorrido no estabelecimento do 

impressor Blaeu. 

Para escrever esta obra, o autor teve à sua disposição toda a documentação da Companhia 

das Índias Ocidentais. Por isso ela serviu de base a tudo o que se escreveu posteriormente sobre 

os holandeses no Brasil , como afirma N etscher. O caráter apologético não lhe diminui o valor. 

José H o nó rio Rodrigues salienta sua importância para o conhecimento "geral e particular do 

Brasil holandês" e a experiência colonial holandesa em nosso país. Há que ressaltar ainda o valor 

etnográfico da obra e sua contribuição para a história da arquitetura brasileira. 

Exemplar em bom estado. As estampas estão completas e perfeitas . Encadernação em 

percalina , com lombada e cantos de couro. 

Fontes : 

BBCD , v. IO , n. 2 , p. 43I- 434 , jul./dez. Ig6r. 

Bib. Brasiliana , v . I , p. 78 - 79. 

Brunet, v. I , co!. 656-657 . 
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zo TOMÁS, Manuel, 1585-1665. 

O Phaenix da Lvsitania, ov, Aclamaçam do Serenissimo Rey de Portugal Dom 
loamiV do Nome: poemaheroico I por Manoel Thomas. -Rvam: Lovrenço Mavrry, 1649. 

13 f., 382 p. : il. ; 23 x 18 em. 
(V 86g.o TOMAS M PHAEN) 

Manuel Tomás nasceu em Guimarães, Portugal, em 1585, e morreu assassinado na Ilha 
da Madeira, em 1665 . Poeta gongórico, deixou , além de O Phaenix da Lvsitania . .. , outros 

livros de versos, a maior parte de sabor místico. O mais importante é um poema épico intitulado 

lnsulana, no qual descreveu, em dez cantos , o descobrimento da Ilha da Madeira. 

O ano da publicação- 1649- indica o valor bibliográfico desta obra. Ressalte- se a 
beleza da página de rosto adicional, gravada a buril , com brasão de Portugal encimando um 

desenho da fênix sobre uma fogueira. 

O valor literário de O Phaenix da Lvsitania ... é inferior ao bibliográfico. O próprio 

Inocêncio, que procura desculpar o autor , sob a alegação de que seus defeitos são próprios da 

época, sentiu -se na obrigação de reconhecer que em O Phaenix da Lvsitania ... "superabundam 

os conceitos rebuscados e o mau gosto do estilo". 

Exemplar em bom estado , com algumas perfurações de broca . Falta, porém, o retrato 

do autor registrado por Inocêncio. Encadernação em pergaminho. 

Fontes: 

BBCD, v . ro, n . 2, p . 427 -429, jul./dez. rg6r. 

Inocêncio , v. 6 , p . ng - 120. 
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21 CÍCERO, 106-43 a.C. 

SÉCULO XVII 

OrationVIU : cum optimis ac postremis exemplaribus accurate collatus I M. 
Tvllii Ciceronis. - Amstelaedami: loannem Blaev, r64g-r65g. 

3 v. ; I3 x 9 em. 
(V 87r CICER ORATIO) 

Marcus Tullius Cícero, estadista, orador e escritor romano, nasceu em Arpino, no 

ano ro6 a.C., e morreu em Formia, em 43 a.C. Estudou Retórica, Filosofia e Direito, em 

Roma , com os maiores oradores e jurisconsultos da época. 

Das Orationes de Cícero, quarenta e oito se perderam e cinqüenta e oito sobreviveram. 

Dos discursos políticos que compõem esta coleção, os principais são: Pro Roscio Amerino 

(8o a.C.), onde Cícero demonstrou pela primeira vez sua habilidade como advogado de 

defesa , como também sua antipatia por Sula; Vll in Verrem (Sete discursos contra V erres -70 

a . C.), onde critica o governo corrupto de Verres, defendendo as reivindicações populares; Pro 

lege Manilia ou De imperio Gnaei Pompei (66 a.C.), no qual defende a proposta do 

tribuno Manilio de entregar a Pompeu o comando das forças romanas contra Mitridates. 

Mas , foi no foro que Cícero conquistou prestígio e posição política pela defesa de 

causas. Destas, as mais conhecidas, contidas nesta coleção, são: Pro Quinctio, sua primeira 

defesa, em 80 a.C. , tendo como opositor Hortênsio, o maior advogado da época; ProArchia 

poeta (6'2. a.C .) , famosa por sua indagação eloqüente a respeito das glórias e benefícios da 

literatura; Pro Caelio (56 a . C.), em defesa do jovem Célio , seu amigo , acusado de 

envenenamento pela irmã de Clódio, inimigo de Cícero. 

Em 44 a.C., o assassinato de César permitiu a ascensão de Marco Antônio, cujas 

ambições ditatoriais Cícero denuncia nas veementes Philippicae orationes, que também figuram 

nesta coleção. 

A obra foi impressa na famosa tipografia do impressor Blaeu, na Holanda, onde 

também foi produzida a obra de Bar léu. 

Coleção danificada. Encadernação em pergaminho. 

Fontes: 

Chevalier , p . 66-68. 

Oxford, p. II3-II8. 

Mirador, v. 5, p. 2382-2383 . 
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22 
RELATIONS veritables et cvrievses.de l'Isle de Madagascar, et dv Bresil : auec l'histoire 

de la derniere guerre faite au Bresil, entre les portugais & les hollandois : trois 

relations d'Egypte, & une du Royaume de Perse. - Paris : Chez Avgvstin Covrbé, 

I65I. 
2 v. em I : il . ; 23 x 17 em. 
(V9r8.r RELATVC RELAT) 

Relations veritables et cvrievses de l'Isle de Madagascar, et dv Bresil , de 

responsabilidade do livreiro Augustin Courbé, foi redigida em parte por Morisot , de Dijon , 

com base em documentos fornecidos pelos irmãos Dupuy. 

A obra , composta por dois volumes, reunidos em um tomo, contém diversos relatos. 

Muita confusão existe acerca desta edição de Courbé , seja relativamente ao número de volumes 

da obra, seja quanto à autoria dos relatos . Borba de Moraes afirma que "esses erros decorrem da 

raridade do trabalho completo" . 
O primeiro volume, apresentado sob o título geral Relations veritables et cvrievses 

de l'Isle de Madagascar, et dv Bresil, contém os trabalhos Relation du voyage de Fran~ois 

Couché . .. ; De la religion, moeurs, et fa~ons de faire de ceux de l'Isle de Madagascar .. . ; 

Colloque entre le Madagascarois et le fran~ois ... ; e Relation du voyage de Roulox Baro .. . 

O segundo volume é intitulado Histoire des derniers troubles du Bresil entre les hollandois 

et les portugais e foi escrito por Pierre Moreau, cujo texto ocupa as 212 páginas iniciais. Além 

deste, constam do volume Trois relations d'Egypte et autres memoires . . . e a Relation d'un 

voyage de Perse ... Produzida a partir da observação dos fatos ocorridos durante o período de 

sua permanência em Pernambuco, durante a ocupação pelos holandeses, a obra de Moreau é de 

capital importância para o estudo da situação socioeconômica de Pernambuco sob o domínio 

holandês. 
A edição de A . Courbé , conhecido livreiro que se estabeleceu em Paris, de 1629 a 

r66o , teve o projeto das ilustrações a cargo deJ ean Picard, oriundo de uma famosa família de 

gravadores , cujo nome aparece, apenas, no primeiro volume, segundo Borba de Moraes. 

Exemplar em perfeito estado de conservação. 

Fontes: 

Bib. Brasiliana, v. 2, p. 594-596. 

Bibl. Bras. Maggs., p. 366 . 

Borba de Moraes , p . 571. 

Brunet, v. I , co!. I684-I685 . 

Raeders, p. 54- 55· 

Rodrigues, v. I , p. 533· 
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23 SUETÔNIO, ca.70 - ca.16o. 

SÉCULO XVII 

De XII caesa-r.ibvs I C. Svetonii Tranqvilli ; et in cum commentarivs, exhibente 

Joanne Schildio.- 2. ed.- Lvgdvni Batavorvm : Officina Francisci Hackiii, [1651?]. 

850 p. : il. ; 19 x 13 em. 

(V 937 SUETO DEXII 2. ED) 

Suetônio (L. Gaius Suetonius Tranquillus), historiador romano , nasceu, 

aproximadamente, no ano 70 d. C. e morreu por volta do ano 160. Advogou nos tribunais de 

Roma e obteve de Trajano a concessão do]usTriumLiberorum, por intercessão de seu amigo Plinio , 

o Novo. Como um dos Secretários Imperiais, sob Trajano e Adriano, Suetônio teve acesso aos 

arquivos imperiais, cujas informaçôes lhe serviriam de fonte para escrever as biografias dos 

Cesares, que o celebrizaram. Poucos de seus escritos se conservaram; dentre estes , De vi ta XII 

Caesarum e parte de seu De viris illustribus. 

De vita XII Caesarum contém a biografia de doze imperadores de Roma , de Júlio 

César a Domiciano , em que o historiador faz uma análise minuciosa da vida pública e privada 

dos biografados. Escrita em um estilo claro , preciso e agradável , a obra compreende oito livros: 

os seis primeiros para os imperadores da casa Júlio-Cláudio (Augusto , Tibério , Calígula , 

Cláudio e Nero); o sétimo livro contém a vida de Galba, O to e Vitélio; e o oitavo abrange os 

césares da dinastia dos Flávios (Vespasiano , Tito e Domiciano) . Ainda que fundamentada em 

informaçôes extraídas dos arquivos imperiais, a obra apresenta fatos que se baseiam em anedotas, 

boatos e rumores populares acerca dos biografados. Com paginação seqüencial, o exemplar 

inclui De illustribus granunaticis e De claris rhetoribus, em que Suetônio apresenta a 

história da Filologia e da Oratória romanas , utilizando-se do recurso das biografias de vinte 

dos mais importantes gramáticos, e de cinco dos principais professores de Retórica de Roma, 

no período que compreende o último século da República e o primeiro do Império. 

Exemplar em estado regular de conservação, sem a capa e as páginas preliminares e com 

várias folhas soltas. 

Fontes: 

Brunet , v. 5, col. 579-586. 

Chevalier , p. 251 - 252 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 3 0 , p . 267 . 

Oxford, p. 472 -

Porto-Bompiani , v. 5, p. 396; v. IO, p. 638-639. 
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24 MELO, Francisco Manuel de, 1608-1666. 

SÉCULO XVII 

Primeira parte das cartas familiares de D. Francisco Manvel escritas a varias 

pessoas sobre assvntos diversos I recolhidas, e publicadas em cinco centurias por Antonio 

Lvis de Azevedo, professor de Hvmanidades e por elle offerecidas a Illvstriss. Dovtiss. e sempre 

insigne Academia dos Generosos de Lisboa.-Roma : Officina de Filipe Maria Mancini, 1664. 
798 p. ; 20 x 13 em. 
(V 86g.o MELO FM PRIME) 

Francisco Manuel de Melo n asceu em Lisboa, em 23 de novembro de 1608 , e morreu 

na sua quinta em Alcântara, em 13 de outubro de r666 . Estudou em colégio jesuíta , 

especializando-se em Filosofia e Teologia . Aos dezessete anos, decidiu seguir carreira militar. 

Condenado por instigar homicídio, esteve preso por onze anos e, em 1655, foi degregado para 

o Brasil , para onde partiu na armada de Francisco de Brito Freire. Retornou a Portugal em 

1658. De lá foi para a Itália , onde permaneceu por alguns anos e começou, em 1664, a fazer uma 

edição completa de suas obras, às quais, por motivo ignorado, n ão deu continuidade. Transferiu-

se para Lisboa , onde, logo depois , veio a falecer. Historiador , poeta, orador e crítico-moralista, 

Francisco Manuel foi um dos escritores mais eruditos e polidos. 

O exemplar das Cartas familiares ... do acervo da Câmara dos Deputados se inclui 

entre os raríssimos , pois traz a última carta da centúria quinta impressa. Essa carta foi arrancada, 

por ordem do Santo Ofício, de todos os exemplares que deram entrada no reino. Sobre as 

Cartas familiares ... , escreveu o prof~ssor Hernâni Cidade: "As Cartas de Melo são mais 

dirigidas à posteridade que aos seus amigos. Ele mesmo, aliás , as retocou , coligiu e ordenou 

para serem publicadas em sua vida. E, por isso , se na forma são de uma requintada elegância que 

supera toda a etiqueta do convivia pessoal, por mais criminoso , também na substância , apesar 

d e quase todas escritas na prisão, excedeu o interesse individual e momentâneo , encerrando, em 

geral, conceitos morais para m editação de todos , discretas lições para gerações de leitores". 

Exemplar em bom estado d e conservação, sendo d e lamentar os cortes nas margens 

superiores . 

Fontes: 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 16, p. 802-805. 

In ocên cio, v. 2, p. 437-446. 
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25 MELO, FRANCISCO MANUEL DE, 1608-1666. 

SÉCULO XV II 

Obras metricas I De Don Francisco Manvel - Leon : Horacio Boessat y George 
Remevs , r665. 

r v. (várias paginações) ; 2 2 x I7 crri. 
(V 86o MELO FM OBRAS) 

Obras metricas reúne a produção lírica de D. Francisco Manuel e foi editada, 
integralmente , em r665 . O volume agrupa as seguintes composições poéticas: Las tres musas 
del Mellodino, que fora publicada separadamente em r649; o Panthéon; As segundas tres 
musas do Mellodino , escrita em língua portuguesa; o Auto do fidalgo aprendiz, apensa ao 
Pantheón; e , por último, El tercer coro de las musas del Mellodino. 

Sobre o autor, ver referência 24. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Brunet , v. 3 , col. 1591. 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. r6 , p. 802-805. 

Inocêncio , v. 2, p. 437-446. 





~6 ESPINOSA Y MALO, Félix de Lucio, 1646 -1691. 

SÉOULO XVII 

E pistolas varias qve consagra a la catolica magestad Del Rey D. Carlos Segvndo, 

N. S. Monarca de las Espanas, y del nvevo mvndo I Don Felix de Lvcio Espinosa y Mal o, su 

autor , doctor en ambos derechos.- Madrid : Francisco Sanz, 1675. 
317 P· ; 15 x 21 em. 
(V 86o ESPIN FL EPIST) 

Félix de Lúcio Espinosa y Malo, escritor e historiador espanhol, nasceu em Zaragoza, 

em 1646, e morreu em Palerma, Itália, em 1691. Doutorou-se em Direito na Universidade de 

Nápoles, foi Secretário do Conselho de Sua Majestade e Secretário de Estado e Guerra , no 

reino da Sicília , cronista do reino de Aragão , das Índias e de Castela e Leão. Distinguiu-se por 

seu talento e sua cultura. 

Epistolasvarias ... traz composições poéticas em forma de cartas , descrevendo entre 

outras coisas : Del origem de las estatuas; De los sepulcros antigos ; Del origem de las 

monedas; De la causa del terremoto; Descripcion de la fiesta de toros de Madrid ; De la 

velocidad del tiempo ; Consolatoria en la muerte; De la pintura, y alguns inventores; La 

paz, y la union; Sobre el origen de la poesia en varias naciones. 

Exemplar em bom estado de conservação. Encadernação inteira em couro com douração 

na lombada. Algumas páginas escurecidas. 

Fonte s: 

Espasa, v. 22 , p. 242. 

Palau , v. 5 , p. 145. 





27 FREIRE, Francisco de Brito, 1625-1692· 

SÉCULO XVII 

Nova Lusitania, historia da guerra brasilica a purissima alma e savdosa memoria 

do serenissimo Principe Dom Theodosio, Principe de Portvgal, e Principe do Brasil I 
por Francisco de Brito Freyre. -Lisboa: Officina deJoam Gah·am, 1675. 

460 p . : il. ; 33 x 23 em. 
0/g8r.o26 FREIR FB NOVA) 

Viage da armada da Companhia do Commercio, e frotas do Estado do Brasil I 
a cargo do General Francisco de Brito Freyre; impressa por mandado de El Rey Nosso Senhor. 
-Lisboa: [s . n.], 1655. 

64 p. ; 33 x 23 em. 
(V g8r.o26 FREIR FB NOVA) 

Francisco de Brito Freire nasceu em Coruche, em 1625 , e morreu em Lisboa, em 8 de 
novembro de r6g2. Foi capitão de cavalaria da Provincia da Beira, governador da praça de 
Juromenha , no Alentejo , e conselheiro de guerra, tendo sido , por duas vezes, almirante da 
armada portuguesa no Brasil. Foi governador de Pernambuco e assinou a capitulação dos 
holandeses em 1654. Como autor original, Brito Freire pôde observar pessoalmente os 
acontecimentos e relatá-los a seu modo. Os autores puristas do século XIX consideravam-no 
escritor de grande credibilidade. 

Nova Lusitana, historia da guerra brasilica ... , que sempre foi considerado um 
clássico, é uma das melhores fontes sobre os eventos que ocorreram em Pernambuco , entre 1630 
e 1638. A condição de governador de Brito Freire possibilitou o seu acesso à ampla 
documentação , tanto portuguesa como holandesa, permitindo-lhe formular uma opinião 

própria e narrar, em primeira mão, aqueles eventos. Rico em detalhes curiosos, corajoso nas 
críticas políticas, trata-se de um livro raro e procurado. 

Viage da armada da Companhia do Commercio . . . descreve a viagem d e Brito 
Freire ao Brasil. Obra valiosa e de importância para a história da economia do Brasil , publicada 
posteriormente às lutas , foi considerada um documento de grande utilidade para os navegadores. 
Foi publicada outra edição dessa obra em 1940, em comemoração ao tricentenário da restauração 
de Portugal na editora da Revista dos Tribunais , em São Paulo. 

Apesar de serem obras independentes , Nova Lusitana ... e Viage da armada ... estão 
encadernadas juntas . São obras de grande raridade, fato já constatado na metade do século XIX. 
Esta edição começa com um b elíssimo frontispício gravado por Berain , contendo motivos de 

frutas brasileiras e mostrando um navio com velas içadas. Segundo Inocêncio , é considerado 

exemplar muito raro . 

Exemplar em excelente estado de conservação. 

Fontes: 

Bib. Brasiliana , v. I, p. 324-326. 

Borba de Moraes, p. 56o-56r. 
' Ode. Enc . Port. Bras. , v. 5, p. II2. 

Inocêncio, v. 2, p. 361; v. g, p. 274· 
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28 MELO, Francisco Manuel de, 1608-1666. 

Epanaphoras de varia historia portvgveza, ao Excelentissimo Senhor Dom loaõ 

da Sylva, Marquez de Gouvea, Conde de Portalegre : em cinco rela~oens de sucessos 

pertencentes a este Reyno : que contem nego cios publicos, politicos, tragicos, amorosos, 

belicos, triunfantes I Por Dom Francisco Mai:wel.- [2 . ed.]- Lisboa :Antonio Craesbeeck 

de Mello, 1676. 

624p.; 20x13cm. 
(V 869 O MELO FM EPANA 2. ED.) 

Epanaphoras de varia historia portvgveza ... , na sua primeira edição, publicada em 

r66o, trazia dedicatória do autor ao Rei D. Manso Vl, substituída, pelo editor Craesbeeck, 

nesta segunda edição, por dedicatória a D .João da Silva, Marquês de Gouvêa. A obra é composta 

de cinco epanáforas. Em três delas , Francisco Manuel relata acontecimentos que testemunhou: 

na Epanáfora Política, conta o levante ocorrido em Évora, em 1637; na Epanáfora Bélica 

narra a batalha naval da armada de D. Antonio Oquendo contra os holandeses, no Canal da 

Mancha, em 1637; na Epanáfora Trágica descreve o naufrágio da frota de D. Manuel de 

Meneses, na costa francesa. 

As outras duas Epanáforas- a Amorosa e a Triunfante- não fazem parte do gênero 

das memórias; referem-se, respectivamente , a uma lenda sobre o descobrimento da Ilha d a 

Madeira e a restauração de Pernambuco, em 1654 . Inocêncio afirma que a primeira edição é 

"infinitamente superior a esta em correção", onde se podem verificar vários erros, muito 

embora ambas sejam igualmente raras e tenham o mesmo valor. 

Sobre o autor, ver referência 24. 

Exemplar em bom estado de conservação, exceto as primeiras quinze páginas , que estão 

danificadas. 

Fontes: 

Bib. Brasiliana, v. 2, p. 552. 

Gde. Enc. Port. Bras., v. r6 , p. 802-805. 

Inocêncio, v. 2, p . 437-446. 
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29 

SÉCULO XVII 

DE l'abus des nvditez de gorge I [par M *****].- 2. ed. rev. corr. e augm.- Paris : ChezJ. de 

Laize-de-Bresche , 1677. 

n6 p. ; r6 x 9 em. 

(V930.4 DELAB NGDELAB 2. ED.) 

Tratando-se de obra anônima, De l'abus des nvditez de gorge- diz o aviso "do impressor 

ao leitor"- foi ditada pelo zelo e piedade de um fidalgo francês que , passando por Flandres e 

vendo a maioria das mulheres se apresentarem com o colo e os ombros nus e assim se aproximarem 

do confessionário e até da mesa da comunhão, afirmou que se escandalizara bastante com este 

costume e prometeu enviar àquele país uma mensagem para mostrar o abuso e o desregramento 

de tal atitude. Assim, é atribuída a dois autores: Jacques Boileau (I635 -I7I6) e Foulques de 

Neuilly (m. 1201). Foi catalogada pela Library ofCongress sob o nome do primeiro , mas , como 

assinala Barbier, é mais provável que tenha sido escrita por Foulques de Neuilly, pároco de 

Beauvais. 

J acques Boileau foi um erudito francês, doutorado pela Sorbonne e autor de numerosas 

pequenas obras, todas em latim e sobre questôes curiosas de teologia. Suas obras são, na maior 

parte, anônimas ou pseudônimas. 

Foulques de Neuilly viveu no fim do século XII e é conhecido principalmente como 

pregador da Quarta Cruzada, em ng8 . Mas antes disso já era célebre pelo fervor religioso e pelo 

ardor com que condenava, em suas prédicas, os usurários e as mulheres de maus hábitos. 

Segundo Kohler, ele era pouco letrado e, ao contrário de seus contemporâneos, não usava as 

sutilezas dos escolásticos, destacando-se, antes, pelo calor e pela simplicidade com que falava, 

sendo compreendido por todos. 

A primeira edição foi impressa em Bruxelas, em 1675. Esta segunda edição contém, no 

final, a Ordonnance de Messieurs les Vicaires Generaux de l'Archevesché de Toulouse, le 

Siege vacquant : contre la nudité des bras, des épaules, & de la gorge, & l'indecence des 

habits des femmes & des filies. É considerada pelos bibliófilos como "curiosa" e "rara". Seu 

valor bibliográfico decorre , naturalmente, da controvérsia em torno da autoria. 

Exemplar em ótimo estado de conservação. Meia-encadernação em couro, com o nome 

deJ. Boileau dourado na lombada. 

Fontes: 

BBCD, v. r3, n . 2, p . 527-529, jul./dez. rg64. 

Brunet, v. I , col. 22. 
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30 VIEIRA, Antônio, 1608 - 1697. 

SÉ OULO XVII 

Sermoens do P. Antonio Vieira, da Companhia de lesv, prégador de Sua Alteza.-

Lisboa: Officina de Ioam da Costa : Migvel Deslandes , !679-
v. ; 20 x 15 em. 
(V 242 VIEIRA SERMO) 

Padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa , em 6 de novembro de r6o8, e morreu na 

Bahia , em 18 de julho de 1697. Ordenado sacerdote em 1634, logo se destacou como excepcional 

pregador. Exerceu importante papel político e diplomático durante o reinado de D. João IV e 

fez do púlpito uma tribuna a serviço da nação , em guerra com a Espanha. De 1652 a r66r , atuou 
como missionário no Maranhão. Em Portugal foi denunciado como herético ao Tribunal da 

Inquisição. Doente e encarcerado , defendeu -se com extraordinário vigor , mas foi condenado 

a internamento numa casa jesuítica e proibido de pregar. Retirou-se em r68r para o Brasil , 

onde trabalhou na edição completa dos Sermoens , iniciada em 1679. 
Os Sermoens de Padre Vieira , cuja edição princeps se deu em quinze volumes , 

estabelecem uma analogia entre o presente vivo e os textos bíblicos. Alguns dos mais conhecidos 

sermões de Vieira refletem momentos históricos, tais como o Sermão da Sexagésima, que , 

proferido na Capela Real , em 1655, contra os gongoristas, discorre sobre a arte de pregar ; o 

Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugual contra as da Holanda , cujo tema é a 

invasão holandesa de 1640; o Sermão de Santo Antônio, também conhecido como Sermão 

aos Peixes , pronunciado em São Luís , Maranhão, em 1654, e que discorre sobre a escravidão 

indígena ; e o Sermão da Primeira Oitava da Páscoa , onde comenta as verdadeiras e falsas 

riquezas, cuja pregação se deu em 1656, na Igreja Matriz de Belém, Pará. 

Esta edição , chamada "completa" , não apresenta todos os sermões proferidos por 

Vieira; mas traduz seu pensamento e estilo na última fase de sua vida. 

Coleção em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Dic. Lit. , v. 3. p. II73 - II78. 

Saraiva e Lopes, p. 469 - 482. 
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31 POMEY, Francisco, 1618-1673· 

SÉCULO XV II 

Pomarium latinitatis : elegantiori consitum cultu, longe' qve peritiori descriptum 

manu in quo locvtiones synonyxnae bene multae, earum omnium ferme rerum quae 

quotidianum veniunt in usum, meliorem in ordinem vtilioremque formom digeruntur I 
P. Franc. Pomey.- Ed. postrem a ac nova . - Bitvrigis: Joan Cristo Conagü, r682. 

406 p . ; 15 x 8 em. 
(V 807 .r POMEY F POMAR) 

Padre Francisco Pomey, professor e escritor jesuíta, nasceu em Pernes, Vaucluse, França, 

em 8 d e dezembro de r6r8, e morreu em Lyon , em IO d e novembro de 1673. Entrou na 

Companhia de Jesus em 22 d e outubro de 1636 . Durante dezoito anos fo i professor d e 

Humanidades e Retórica . Suas obras didáticas foram editad as repetidas vezes nas principais 

cidades da Europa e traduzidas para diversas línguas. Padre Francisco Pomey é considerado um 

dos mais distintos humanistas do século XVII. 

Pomarium latinitatis : elegantiori consitum cultu, longe' qve peritiori descriptum 

manu . . . , publicada em 1659 , foi traduzida p ara várias línguas, inclusive para o português , sob 

a responsabilidade do padre j esu íta Manuel de Azevedo. Essa obra , depois de onze ou doze 

edições, passou a ser publicada com o título Flos latinitatis ex auctorum latinae linguae 

principium monumentis excerptus. 

Exemplar em bom estado d e conservação. 

Fontes: 

Espasa , v. 46, p. 20!. 

Gde. Enc . Port. Bras. , v. 22, p. 381. 

Quérard , v. 7, p. 254-255· 
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32 CAMÕES, Luís de, 1524 ?-1580. 

SÉCULO XVII 

Rimas varias I de Luis de Camoens, ofrecidas al muy ilustre Seiior D. Ivan da Sylva ; 

commentadas por Manuel de Faria y Sousa. - Lisboa : Imprenta de Theotonio Damaso de 

Mello: lmprenta Craesbeeckiana, r685-r689. 
5 v. em 2 ; 30 x 21 em. 

(V 869.0 CAMOE L RIMAS) 

Rimas varias foi publicada em cinco volumes, divididos em duas partes: os dois 

primeiros, que constituem a primeira parte , saíram com numeração seqüencial e apenas uma 

página de rosto. O volume I vai até a página 193. Os três seguintes, que formam a segunda parte , 

têm, igualmente, apenas uma página de rosto, apresentando a seguinte divisão: o volume 3 vai 

da página I a 2 07; o volume 4 recomeça a numeração, da I a 158, e o volume 5, da 159 a 339 , que 
termina com a Égloga Vlll. h Rimas de Camões falam de amor, melancolia e lamentação, 

fazendo reflexões morais, satíricas e burlescas sobre assunto religioso, mitológico, histórico e 

fantástico . Estão divididas em sonetos , canções, sextinas, odes, elegias, églogas , redondilhas, 

motes e glosas . 

Sobre o autor, ver referência r6 : 

Coleção em razoável estado de conservação , com encadernação danificada. 

Fontes : 

Inocêncio, v. 14, p . 35-37 , 82- 87 . 

Porto-Bompiani, v. g , p. 235 - 236 . 
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33 VIEIRA, Antônio, 1608-1697· 

SÉCULO XVH 

Maria Rosa Mystica, excellencias, poderes, e maravilhas do seu Rosario, 

compendiadas em trinta sermoens asceticos, & panegyricos, sobre os dous Evangelhos 

desta solemnidade novo, & antigo: offerecidas a soberana magestade da mesma senhora 
I pelo P. Antonio Vieira.- Lisboa : Officina de Migvel Deslandes : Impressão Craesbeeckiana, 

r686-r688. 
2 v. ; 20 x I5 em. 
(V 242 VIEIRA MARIA) 

O Rosário de Nossa Senhora faz parte dos Sermões d e Vieira e foi escrito em 

cumprimento a um voto feito em um momento de grande perigo de sua vida. A obra é composta 

por dois volumes, contendo quinze sermões cada um, todos em louvor ao Rosário de Nossa 

Senhora. Padre Vieira ensina a rezar unindo a oração vocal à mental. Oferece um método claro 

e profundo no seguimento fervoroso da devoção aos Mistérios da Rosa Mística. 

Sobre o autor, ver referência 30. 

Coleção em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Dic. Lit. , v. 3, p. II73-n78. 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 35, p. 233· 





34 FONSECA, João da, 1632-1701. 

SÉCULO XVJI 

Escola da Doutrina Christã, em que se ensina o que he obrigado a saber o 

christam : ordenada por modo de dialogo entre dous estudantes hum filozofo, por nome 

Marcelino, & outro theologo, por nome Diodoro : com exemplos accomodados às ma terias 

que se tratam I composta pello Padre M. J oam da Fonseca, religiozo da Companhia deJ esu, 

dedicada á purissima virgem, glorioza rainha dos anjos, Maria Santissima Senhora Nossa da 

Victoria . -Evora: Officina da Universidade, r688. 
395 p.; 2Ixi5 em. 

(V 282 FONSE MJ ESCOL) 

João da Fonseca nasceu em Viana do Além-Tejo, em 1632, e morreu em Lisboa, em · 

I70I. Foi professor de Filosofia na Universidade de Évora e missionário em várias vilas e cidades 

e mestre do noviciado de Coimbra. Distinguiu-se em seu tempo na Teologia Ascética, como se 

comprova nas obras que nos deixou , as quais são ainda apreciadas pela correção e propriedade 

da linguagem. 
Em Escola da Doutrina Christã ... , o autor ensina o verdadeiro caminho da vida, 

resumindo nesta leitura tudo o que em muitos volumes ensina a teologia especulativa e moral. 

Todas as matérias de que trata são confirmadas com muitos e notáveis exemplos. Trata-se, aqui , 

da primeira edição, impressa em r688. Tem-se notícia de uma segunda edição publicada pela 

Oficina da Universidade, em 1750. 

Exemplar em bom estado de conservação , com algumas perfurações de broca nas 

primeiras páginas. Encadernação inteira em couro. Douração com ornamentos na lombada. 

Fontes: 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. II , p. 562. 

Inocêncio , v. 3, p. 375-376. 
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35 VIEIRA, Antônio, 1608-1697· 

S ÉC ULO XVII 

Palavra de .Deos empenhada, e .desempenhada : empenhada no Serman das 
Exequias da Rainha N. S. Dona Maria Francisca Isabel de Saboya, desempenhada no 
Serman de Acpm de Gra~as pelo nascimento do Principe D. Joaõ Primogenito de SS . 
Magestades, que Deos guarde pregou hum, & outro I P . Antonio Vieyra.- Lisboa : Officina 
de Miguel Deslandes, r6go. 

260 p.: il.; rg xi4 em. 
(V 242 VIEIRA PALA V) 

A obra contém três sermões pregados por Padre Vieira na Bahia. O primeiro , em II de 
setembro de r684 , em honra fúnebre da Rainha D. Maria Francisca Isabel de Sabóia ; o segundo, 

emr6 de dezembro de r688 , em ação de graças pelo nascimento do Príncipe D.João, primogênito 
dos reis de Portugal; o terceiro, um discurso apologético , oferecido secretamente à rainha para 
alívio das saudades do mesmo Príncipe D .João , que morreu logo após o nascimento . 

De acordo com Frei Tomé da Conceição, os sermões são escritos com sutileza e elegância, 
e em cada um dos três assuntos reluz a delicadeza e a sensibilidade do autor. 

Sobre o autor , ver referência 30. 

Exemplar em razoável estado de conservação. 
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36 SANTA TERESA, João José de, 1658- 1733. 

SicuLO XVII 

Istoria delle gverre del Regno del Brasile : accadvte tra la corona di Portogallo, 
e la Repvblica di Olanda, composta ed offerta alla sagra reale maesda' di Pietro Secondo, 
Re di Portogallo &c . I dal P . F . Gio Gioseppe di S. Teresa, Carmelitano Scalzo.- Roma : 
Stamperia degl'Eredi del Corbelletti, r6g8. 

2 v. em I : il. ; 31 x 21 em. 
(V g8r.o26 SANTAJJ ISTO R) 

João José de Santa Teresa foi um religioso da Ordem das Carmelitas Descalças, cujo 

nome secular era João Noronha Freire. Nasceu em Lisboa, em 1658, e morreu após I733· Foi 
ordenado sacerdote, em r68o, no Convento de N. sa da Escada, em Roma, onde viveu por 
dezoito anos. Retornou a Portugal para pedir a D. Pedro II um subsídio para a publicação de 
sua obra Isto ria delle gverre del Regno del Brasile, tendo recebido do monarca a importância 
de cinco mil cruzados. O autor escreveu outro livro em italiano - Finezze di Gesú - e 

traduziu para este idioma as Meditações de Bartolomeu de Quental. 
Isto ria delle gverre del Regno del Brasile foi impressa em Roma, em r6g8, em uma 

edição com belíssimas estampas. Trata-se de um dos trabalhos mais suntuosos publicados no 
século XVII, tendo como tema o Brasil. Suas ilustrações foram feitas pelos mais famosos gravadores 
da época. Os retratos de D. Pedro II e D.João VI foram desenhados pelo famoso artista romano 
Antonio Horacio Andreas e gravados por Benedito Farjat, um conhecido artista francês, nascido 
em Lyon , em 1646. No exemplar da Biblioteca da Câmara, o retrato de D.João VI aparece na 
primeira parte do livro, enquanto em outros exemplares conhecidos localiza-se na segunda 
parte. Santa Teresa, como a obra é conhecida entre os bibliófilos, dificilmente é encontrada 

com todas as suas gravuras, vistas, mapas e plantas. Afonso de Taunay a considera, quando 
completa e em perfeitas condições, uma das "mais caras peças seiscentistas sobre o Brasil". 
Contudo, apesar de seu reconhecido valor bibliográfico, Rodrigues afirma que a obra "é 
interessante, mas sem originalidade, ao passo que não raro deturpa os fatos para apresentá-los 

mais pitorescos". 

Exemplar em bom estado de conservação, embora as primeiras folhas apresentem 
alguns estragos na parte inferior. Meia-e"ucadernação em percalina, -lombada com brasão do 
Império e enfeites. O exemplar analisado está incompleto, faltando-lhe alguns mapas , ocorrência 

freqüente nesta obra. 

Fontes: 

BBCD, v. g, n. 2 , p. 335-337, jul.ldez. 1960. 

Bib. Brasiliana, v. 2, p. 770-771. 

Gde. Enc. Port. Bras . , v. 27, p. 270. 

Rodrigues, v. I , p. 565. 
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37 VARELA, SEBASTIÃO PACHECO, I67I-I706. 

SÉCU LO XVII I 

Numero vocal, exemplar, catholico, e político, proposto ao mayor entre os 

santos, o glorioso S. Joam Baptista : para imita~am do mayor entre os príncipes, o 
serenissimo D.Joam V., Nossso Senhor I Offerece-o por mão do Excelentissirno D. Francisco 

Xavier d e Meneses, Conde d a Eyriceyra, do Concelho de Sua Majestade , & c., Sebastiam Pacheco 

Varella . -Lisboa : Oficina d e Manoel Lopes Ferreira, 1702. 

585 P· ; 20 x I5 em. 
(V 282 VAREL SP NUMER) 

Sebastião Pacheco Varela nasceu emAveiro, Portugal , em 1671, e morreu na mesma 

cidade, em 1706. Notável pregador e muito hábil n as línguas latina, espanhola, francesa e 

italiana, o autor publicou Numero vocal , Sermão da seráfica Madre Santa Teresa , na 

manhã da sua festa , pregado emAveiro no ano de 1700 , em Coimbra, em I70I; Sermão da 

seráfica Madre Santa Teresa, na tarde da sua festa, pregado emAveiro , no dito anno, em 

Coimbra, em I70I, e Sermão da bem-aventurada Santa Joana , Princesa de Portugal e 

Senhora de Aveiro , pregado no mosteiro da mesma vila em que viveu e morreu na ultima 

tarde do seu tríduo , em Lisboa , em 1702 . . 

Esta edição é a primeira da obra, que é um conjunto de princípios inspirados na fé 

católica e no exemplo de São João Batista, com o objetivo de orientar os monarcas católicos em 

su as ações. Segundo Inocêncio, "Varela reúne em seu favor os votos de alguns críticos ilustrados; 

Morais o "cita" no Dicionário muitas vezes, autorizando com ele o uso de vários termos, e o P . 

Francisco José Freire não duvidou qualificá-lo de autor de bastante propriedade na locução e de 

linguagem corrente" . 

Exemplar em razoável estado de conservação, apenas com a página de rosto e as duas 

folhas seguintes um pouco rasgadas. Encadernação em pergaminho. 

Fontes : 

Gde . Enc. Port. Bras. , v. 34, p. r84-I85. 

Inocêncio, v. 7, p . ,;a,;ao-,;a,;ar. 
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38 GÉLIO, Aulo 

SÉCULO XVIII 

Noctiu= atticarum : libri XX, prout supersunt quos ad libros MSStos. I Auli 

Gellii; novo & multo labore exegerunt, perpetuis notis & emendationibus illustraveruntJ ohannes 

Fredericus etJ acobus Gronovii; accedunt Gasp. Scioppii, integra msstorum duo rum codicum 

Collatio ; Petri Lambecii, lucubrationes Gellionae, & ex Lud ; Carrionis, Castigationibus utilia 

excerpta ; ut & selecta variaque commentaria ab Ant. Thysio &Jac. Oiselio congesta.- Lugdvni 

Batavorum: Cornelium Boutesteyn &Johannem du Vivie, 1706. 

903 p. ; 25 x 20 em. 
(V87I GELIOANOCTI) 

Aulo Gélio nasceu em Roma, onde estudou Literatura e Retórica. Em Atenas, estudou 

Filosofia, interessando-se pelos autores gregos, bem como pelo Direito e pelos costumes da 

Grécia. A compilação dos textos e curiosidades que constituem o livro Noctes attical foi 

iniciada ainda em Atenas e concluída em Roma, onde Gallius exerceu o cargo de juiz para casos 

de Direito Privado. Parece ter sido pessoa modesta e cordial , com um temperamento 

montaigneano, amante dos livros e do saber . 
Noctium atticarum era composta de vinte livros, mas perderam-se o começo do 

prefácio, o fim do último livro e todo o oitavo, do qual , entretanto, ficaram os cabeçalhos. A 

primeira edição foi publicada em Roma, em 1469. Segundo Moss , esta edição é a vigésima sexta , 

publicada em Leiden, Holanda. Escrita sem nenhum plano , ao sabor da fantasia do autor , o 

valor da obra está no resgate de enorme quantidade e variedade de informações sobre a Grécia 

antiga, seus filósofos, suas leis e seu s costumes. Segundo Pichon, "é o livro de um autor que leu 

muito, guardou muito e anotou muito; teria feito um bom Larousse. Há nele quase de tudo ... ". 

Exemplar em ótimo estado, sendo de lamentar, apenas, os cortes das margens superiores. 

Encadernação em pergaminho, com pequenos estragos nos cantos inferiores. 

Fontes: 

BBCD, v. !2, n. 2 , p. 707- 709 , jul./dez. 1963. 
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39 BERNARDES, Manuel, I644-1710. 

SÉCULO XVIII 

Nova floresta, ou, Sylva de varios apophtheg.nas, editos sentenciosos espirituaes, 

e moraes, com reflexoens, em que o util da doutrina se acompanha com o vario da 

erudi\'aõ, assim divina, como humana I pelo Padre Manoel Bernardes.- Lisboa: Officina 

de Valentim da Costa Deslandes: Officina deJosephAntonio da Sylva, !706-1728. 
5 v . : il. ; 21 x r6 em. 

(V 241 BERNA M NOVA) 

Manuel Bernard es nasceu em 1644, em Lisboa, onde viveu e morreu em 1710. Estudou 

Filosofia e Direito Canônico na Universidade d e Coimbra e seguiu posteriormente o curso de 

T eologia , ordenando-se sacerdote. 

No consenso unânime dos críticos e historiadores da literatura portuguesa, Nova 

floresta . . . é a mais importante obra do Padre Manuel Bernard es. Ela contém, na ordem 

alfabética dos assuntos (Abstinência, Alegria, Alma, Amizade, etc.), histórias, narrativas morais 

e apólogos, que são, segundo Fidelino de Figueiredo, "verdadeiros modelos da arte de contar 

com serenidade, equilíbrio , economia, boa ordem e incisão incisiva". Antônio José Saraiva e 

Oscar Lopes vêem a obra "como remate ou apuramento final de um gênero que vem da Idade 

Média: o exemplo , ou conto exemplar, gênero em que a cultura do clero se vivifica ao contacto 

d a tradição folcló rica". 

Esta é a primeira edição , cujos três últimos volumes fo r am publicados depois da 

morte do autor. A Biblioteca da Câmara possui também uma quarta impressão publicad a entre 

1759 e 1760. 

Coleção em bom estado de conservação. 

Fontes: 

BBCD , v. I2 , n . I , p . 306-307 , j an ./jun. 1963 . 
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0CABULARIO 
P o· R T U c;-U E Z~ 

E 

L A TI N 01 
A U.LJG O, AN ATOMICO, ARCHITECTONlCO, BELLICO, l30TANICO, 
Brafilico, Comlco, Critico, Chimico, Dogmatico, Dialeél:ico, Dendrologico, EccldiafiÍGo,; 

Btymologico, Econornieo, Flçrifcro, Forcnfe, Fxuél;ifcro? Geographico~ Gcom~triGo, 
Gnomomco, Hydrograph1co, Hornonyn)lco, H1erolog1Co, lchryolog!co, IndiCo, 

Ifagogieo, Lacomao,Liturgico,Litbol<;>gicô,Medico,Mulico, Mcteorologico; 
Naurico,Num~r~co,N eomrice,Or-ro.gTaphico,Oprico,brnirhologico, Po-

ctico,P;hilologlco, ~ harmacemico, QlJiddírati:vo, ~alirativo;~an-
urauvo, Rcrhonco, RuJhco, Rom~na; Symbohco, Synomrn1- · 

co, Syllab!co, Thc:ologico, Tcraptentico, Tcchnologico, 
Y ranologico,Xcnophonico,Zoqlogico, · 

A UTORlZADO COM EXEMPLOS 
DOS MELHORES ESCRITORES PORTtJGUE:Z.ES, E LATlliOS; 

I':J· 

E O FF ERECID 0 
AELREYDEPORTVGVAL, 

...... 

. J v . 
D · RAPHAEL BLUTEAU 
CLERIGO REGULAR, DOUTOR NA SAGRADA 

Tn~glo_gia, Prêgador da R~ynha de Inglaterra, J:Ienriqu~t~ 
O R. Maria de F rança, & Cahfi cadar no fagrado T nlmnal . . 

da Inquifiçaõ de Lisboa. ~t 

COIMBRA. 
No Collegio das Artes da Companhia de JESU -Anno de 17u. 

Com todas 'fiÍ*eJZças necejfaritts. 



S ÉC ULO XVIII 

BLUTEAU, Rafael, 1638-1734. 

Vocabulario portuguez, e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, 

botanico, brasilico, comico, critico, chimico, dogxnatico, dialectico, dendrologico, 

ecclesiastico, etymologico, economico, florifero, forense, fructifero, geographico, 

geometrico, gnomonico, hydrographico, homonymico, hierologico, ichtyologico, indico, 

ifogogico, laconico, liturgico, lithologico, medico, musico, meteorologico, nautico, 

numerico, neoterico, ortographico, optico, ornithologico, poetico, philologico , 

pharmaceutico, quidditativo, qualitativo, quantitativo, rethorico, rustico, romano, 

symbolico, synonimico, syllabico, theologico, terapteutico, technologico, uranologico, 
xenophonico, zoologico, autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes, 

e latinos I e offerecido a ElRey de Portvgval , D. Joaõ, pelo Padre D. Raphael Bluteau. -

Coimbra: Collegio das Artes da Companhia deJesu , I7I2-I72L 
8 v. ; 29 x 2! em. 
(V 8o6.90-3;7r BLUTE R VOCAB) 

Supplemento ao vocabulario portuguez, e latino : que acabou de sahir a' luz, 

anno de 1721: dividido em oito volumes I dedicados ao magnífico Rey de Portugal , D.Joaõ 

V, pelo Padre D. Rafael Bluteau.- Lisboa Occidental: Officina deJ osephAntonio da Sylva : 

Patriarcal Officina da Musica , 1727-1728 . 
2 v. ; 29 x 2! em. 
(V 8o6.90-3;7r BLUTE R SUPPL) 

Rafael Bluteau, clérigo secular teatino, nasceu em Londres , de pais franceses , em 1638, 
e morreu em Lisboa, em 1734. Aos seis anos foi para a França. Cursou Humanidades, em Paris, 

e doutourou-se em Teologia, em Roma.Já era conhecido como orador quando , em r668, foi 

enviado a Portugal , onde rapidamente aprendeu o português. Com a morte da Rainha Maria 

Francisca de Sabóia , que o protegia , retirou-se para a França e somente regressou a Portugal em 

1704. Respeitado como erudito, expressava-se fluentemente em vários idiomas. Deixou vários 

trabalhos em latim e em por tuguês . 
No século XVIII, quando a lingüística adquiriu um cunho mais prático e p ed agógico, 

em Portugal , foi publicado este Vocabulario .. . , que serviu d e base aos dicionários posteriores 

do idioma português . A r espeito d e Bluteau, afirma Inocêncio que "os portugueses lhe devem 

eterna gratidão , por lhes dar um dicionário que não tinham, e de que tanto necessitavam". 

Entretanto , a importância desta obra n ão eximiu o autor das críticas originadas tanto das 

digressões que cometeu para demonstrar sua cultura , como d a citação d e autores menos 

r epresentativos ao lado de clássicos de renome. 

Coleção em razoável estado de conservação. Encadernação inteira em couro . 

Fontes : 

Brunet, v. I , co!. 982. 

Cat. Bib . Porto Alegre, p. 21-23. 

Inocêncio , v. 7, p. 42-45· 
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41 FIGUEIREDO, Luís Botelho Fróis de, 1675-1720. 

SÉcuLo xv111 

Coro celeste a quatro vozes : vida musica em solfa metrica, da esclarecida, 

augustiniana, Beata Rita : advogada poderosa dos impossiveis com hum ramilhete dos 

seus milagres, colhido na floresta das suas virtudes, com hum encomio mais à mesma 

santa, & hum periodo latino à sua morte, com que a devo~aõ obsequiosa do author coroa 
o livro : offerecido ao senhor Sylvestre Peyxoto da Silva I author, Luis Botelho Froes de 

Figueyredo, philosopho, canonista, natural da Vila de Santarern. - Lisboa: Officina de Antonio 

Pedrozo Galrarn, 1714. 

176 p. ; 22 x 15 em. 
(V242 FIGUEILB CORO) 

Luís Botelho F róis de Figueiredo nasceu em Santarérn, em 1675, e morreu ernAlicante, 

Espanha, em 1720. Estudou Direito Canônico e Filosofia na Universidade de Coimbra. 

Recolheu-se por um período no Seminário do Varatojo, saiu e foi para Madri, onde foi 

nomeado advogado dos Conselhos Reais e corregedor de Alicante, cargo que consta não ter 

chegado a desempenhar, por ter falecido. 
Coro celeste . . . narra a vida e a morte de Santa Rita sob a forma de poema. É dividido , 

conforme o autor, em "vozes", corno denomina as quatro partes ou cantos de sua obra . Segundo 

Inocêncio, "do Coro celeste ... igualmente existem duas edições, ou antes-impressões , do 

mesmo ano, sendo a primeira dedicada a Silvestre Peixoto da Silva; e a segunda a Inácio Pedro de 

Melo. As licenças são também diferentes, sendo porém tudo o mais igual em ambas. Além disso , 

a dedicatória da segunda impressão menciona a primeira: 'Poucos meses há que saiu à luz este 

livro, e toda esta primeira impressão se distribuiu logo ... "'. O exemplar da Biblioteca da 

Câmara possui urna dedicatória manuscrita do autor à Beata Rita , datada de 1714. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Ode. Enc . Port. Bras. , v. II , p. 3II- 3I2. 

Inocêncio, v. 5, p . 232 - 233; v. 13, p. 352. 
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42 VIEIRA, Antônio~ 1608-1697· 

SÉCULO XVIII 

Historia do futuro, livro anteprimeyro : prologomeno a toda a historia do 
futuro, em que se declara o fim, & se provaõ os fundamentos della, materia, verdade, & 
utilidades da historiado futuro I escrito pelo Padre Antonio Vieyra.- Lisboa Occidental : 
Officina de Antonio Pedrozo Galram, 1718. 

379 p. ; 20 x 15 em. 
(V 86g.o VlEIRAHISTO) 

Historiado futuro ... pertence a uma trilogia de obras proféticas, da qual fazem parte 

Esperanps de Portugal, publicada entre 1856 e 1857, e Clavis Prophetarum, obra inédita e 
perdida. Embora não tenha , literariamente , o mesmo interesse dos Sermões, é bastante 

significativa para a compreensão do seu autor, que nela se revela sebastianista, profetizando para 
Portugal o destino do quinto império previsto na Bíblia. A primeira edição é "a melhor e a mais 
prezada dos bibliófilos", segundo José dos Santos , que acrescenta, em letras maiúsculas: "RARA". 
A Biblioteca da Câmara possui dois exemplares da obra. 

Sobre o autor, ver referência 30. 

Exemplares em bom estado de conservação. 

Fontes: 

BBCD, v . 14 , n. 3 , p. 639-642, set./dez. 1965. 
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43 

SÉCULO XVIII 

VARIOS prodígios de amor, en onze novelas : exemplares, nuevas : nunca vistas, ni 
impressas : las cinco escritas sin una de las cinco letras vocales y las otras degusto, 
y apacible entretenimiento I compuestas por diferentes autores, los mejores ingenios 
de Espana ; recogidas por lsidro de Robles, natural de esta Coro nada Villa de Madrid.-
4· impressiona iiadidos, y enmendados tres casos prodigiosos.- Madrid: lmprenta de 

Juan de Ariztia, [1719]. 
288 p. ; 22 x 17 em. 
(V 86o VARIO PA VARIO) 

lsidro de Robles reuniu e publicou, em espanhol, uma coletânea de onze novelas de vários 
autores, afirmando serem elas inéditas. Sabe-se , contudo, que as cinco primeiras , de autoria de 

Alfonso de Alcalá y Henares, escritor e poeta português (Lisboa , 1599 - Alcalá, r682) já haviam 
sido publicadas sob o título Vários effetos de amor en cinco novellas exemplares ... , cuja 
edição princeps, considerada raríssima, foi publicada em Lisboa, no ano de 1641. fu cinco 
novelas chamaram a atenção e agradaram ao público , que valorizou o esforço literário e a 
genialidade do autor , por tê-las escrito omitindo uma determinada vogal. & sim, na primeira 
novela todas as palavras foram escritas sem a letra a, na segunda, sem a letra e, etc. 

Exemplar restaurado e encadernado . 

Fontes : 

Espasa, v. 4, p . 22!. 

Palau , v. I , P· I65: v. n. P· !38. 
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44 TEIXEIRA, Domingos, ca. I68o-1726. 

S ÉC ULO XVIII 

Vida de D. Nuno Alvares Pereyra, segundo condestavel de Portugal, conde de 

Ourem Arrayolos, e Barcellos, mordomo mor de Elrey D. J oaõ o primeiro progenitor 

da Casa Real I novamente composta pelo M. R. Padre Fr. Domingos Teixeyra, religioso 

eremita de Santo Agostinho, offerecida á rnagestade de Elrey D. J oaõ V, Nosso Senhor. - Lisboa 

Occidental: Officina da Musica , 1723. 

756 P· : il. ; 29 x 20 em. 
(V 929 PEREY NA TEIXE) 

Frei Domingos Teixeira, religioso da Ordem de Santo Agostinho e historiador, nasceu 

em Celorico de Basto , entre os anos de 1675 e 1680 , e morreu em 1726. Professou, em 1695, 

no Convento da Graça , em Lisboa, e exerceu o cargo de Sacristão-Mor do Convento da Penha 

de França. Dedicou-se a escrever narrativas históricas , tendo sido acusado de plagiar a Vida do 

condestável deJacinto Freire de Andrade, utilizando-se de anotações deste escritor. 

Trata-se da primeira edição da obra, que teve ainda urna segunda edição, custeada pelo 

livreiro Inácio Nogueira Xisto, na Oficina de Francisco Luís Ameno , em 1749.]osé dos Santos 

em seu Catálogo da livraria do Conde de Ameal nos diz que "a primeira edição é muito 

estimada e rara, sendo considerada obra de bastante merecimento para o estudo e história do 

Santo Condestável D . Nuno Álvares Pereira e dos seus heróicos feitos militares". 

Exemplar em bom estado, com algumas perfurações de broca. Encadernação inteira de 

couro com dourações na lombada. 

Fontes: 

Ameal , p. 635-636. 

Ode. Enc. Port. Bras., v. 31, p. 32. 

Inocêncio, v. 2, p. 199 - 200. 

Palau, v. 23, p. 6. 
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45 ARGOTE, Jerônimo Contador de, 1676-1749· 

SÉCULO XVJit 

Regras da língua portugueza : espelho da língua latina, ou, Disposi~aõ para 
facilitar o ensino da língua latina pelas regras da portugueza I pelo Padre DomJeronymo 
Contador deArgote, clerigo regular, e academico da Academia Real da Histeria Portugueza.-
2. impressão muyto accrecentada e correcta.- Lisboa Occidental : Officina da Musica, 1725. 

356 p . ; 15 x IO em. 
(V 8o6.90-5 ARGOT REGRA) 

D. Jerônimo Contador de Argote, clérigo regular te atino , nasceu em Colares , em 8 de 

julho de 1676, e morreu em Lisboa, no convento dos Caetanos, em 9 de abril de 1749. Foi 
discípulo dos jesuítas Álvaro Machado e Antônio Vieira. Versado em francês , latim, grego e 

italiano, tornou-se especialista em história sagrada e profana, cronologia e geografia. Membro 
da Academia Real de História Portuguesa, D . João V indicou-o para escrever as Memórias 
históricas dos Arcebispos de Braga. Foi autor de várias obras, algumas delas escritas com os 
pseudônimos de Padre Caetano Maldonado da Gama e Egidio Abernaz de Macedo . 

Regras da língua portugueza : espelho da língua latina ... foi publicada, na sua 
primeira edição , em I72I, com o pseudônimo de Padre Caetano Maldonado da Gama. A 
segunda edição, de 1725, saiu sob o seu verdadeiro nome. O autor se propõe, nesta obra, 
ensinar a língua latina utilizando as regras gramaticais da lingua portuguesa. Nas páginas 3II a 

339, analisa, gramaticalmente, uma carta do Padre Antônio Vieira escrita na Bahia, em 14 de 
julho de 1690, para o Cardeal Lancastre . Inclui o Tratado breve da orthografia da língua 

portugueza. 

Exemplar em ótimo estado de conservação. 

Fontes: 

Gde . Enc. Port. Bras ., v. 3, p. 202-203. 

Inocêncio, v. 3. p. 260-261. 
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46 GALVÃO, Duarte, 1445?-1517. 

Sic uLo XVIII 

Chronica do muito alto, e muito esclarecido Principe D. Affonso Henriques 

Primeiro Rey de Portugal I composta por Duarte Galvaõ, fidalgo da Casa Real, e chronista 
mor do reyno, fielmente copiada do seu original, que se conserva no Archivo Real da Torre do 
Tombo ; offerecida á Magestade sempre augusta Delrey D. J oaõ V, Nosso Senhor , por Miguel 
Lopes Ferreyra. - Lisboa Occidental: Officina Ferreyriana, 1726. 

!2 f. , 96 p. ; 30 x 2I em. 
(V 946. 9 "ro99 -n84" GALVAD CHRON) 

Duarte Galvão nasceu em Évora , por volta de 1445 , e morreu na Ilha de Camarão, em 
1517. Alguns biógrafos atribuem-lhe o cargo de cronista-mor do reino , nomeado por D. 
Afonso V. Foi secretário de D.João li e embaixador de D. Manuel I junto ao Papa Alexandre VI , 
ao Imperador Maximiliano I, da Alemanha, e ao Rei Luís XII, da França. 

Embora preparada na segunda metade do século Y01, Chronica do muito alto ... 
conservou-se em forma de manuscrito até 1726, quando foi impressa pela primeira vez. Pertence 
à Chronica geral do reyno e foi elaborada por ordem de D. Manuel, para completar a seqüência 
das crônicas reais. O exemplar que a Biblioteca da Câmara possui traz os capítulos XXI, XXII, 

XXIII e XXIV, cortados pela Inquisição , na ediçâo de 172 6 . É considerado, por isso, não só um 
exemplar raro, mas raríssimo, a julgar pelo testemunho do Cavalheiro Francisco Xavier de 
Oliveira , que afirma , em artigo publicado no Popular , impresso em Londres, no ano de 1825 , 
haver apenas dois exemplares desta edição em que figuram os citados capítulos. 

Exemplar em bom estado de conservação. Encadernação inteira em couro de carneiro, 

fina, da época . 

Fontes : 

Ameal , p. 258 . 

BBCD , v. 15, n. I, p. 133- 135, jan ./abr. rg66. 
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47 JOSEFO, Flávio, 37-100?. 

SicuLo xv ur 

Opera omnia graece et la tine quae reperiri potuerunt I FlaviiJ osephi ; cum no tis 

& nova versioneJ oannis Hudsoni, S.T.P., aulae B. Mariae Virginis Principalis, & bibliothecarii 

Bodlejani ; accedunt nunc primum nota e integrae, ad graecaJ osephi & varios ejusdem libros, 

D. Eduardi Bernardi, Jacobi Gronovii, Francisci Combefisii,J o. Sibrandae, Hendr. Aldrichii, 

ut & ineditae in universa Fl.Josephi Opera ;Joannis Coccei, Ezechielis Spanhemii, Hadriani 

Relandi, & selectae Alio rum, adjiciuntur in fine Caro li Daubuz libri duo pro testimonio Fl. 

Josephi deJ esu Christo, et ejusdem argumenti Epistolae :XXX Viro rum Doctorum, ut Reinesii, 

Snellii, J o. F r. Gronovii aliorumque, Philologicae & Historicae, ut & Petri Brinch Examen 

Chronologiae & Historiae Josephicae, Jo. Baptist. Ottii animadversiones ad Josephum & 
Specimen Lexici Flaviani, Christ. Noldii historia idumaea, seu de Vi ta & Gestis Herodum & c. 

& c. , quorum syllabus exstat ante initium Libri PrimiAntiquitatum, omnia collegit, disposuit, 

& postJo. Hudsonum ad codices fere omnes , cum impressos, tum manuscriptos, praecipue 
Lugduno-Batavos, diligenter recensuit, notasque passim suas, & quinque in fine indices adjecit 

sigebertus havercampus , linguae graecae, historiarum & eloquentiae professor , in Academia, 

quae Lugduni est , Batava. - Arnstelaedami : R. & G. Wetstenios ; Lugd[uni] Batav[orum] 

Sam[uelem] Luchtmans ; Ultrajecti : Jacobum Braedelet, I726. 

2 v. : il. ; 4I x 25 em. 

(V 956.g4]0SEF F OPERA) 

Flávio J osefo nasceu emJ erusalém, no ano 37, e morreu em Roma , em torno do ano 

IOO. Seus conhecimentos de grego e latim e suas viagens a Roma tornaram-no apto a ser 

intermediário entre seus compatriotas e os romanos. J osefo conquistou a simpatia de Vespasiano 

e obteve a cidadania romana. Sua primeira obra foi Guerra dos judeus, escrita em grego. 

Entretanto , a mais importante foi Antigüidades judaicas, que relata a história dos judeus , 

desde o início até o ano 66 de nossa era. Flávio J osefo é considerado um historiador polêmico . 

Autobiografia, publicada em dois volumes, é a melhor fonte para se conhecer a vida 

do autor , embora, por seu caráter apologético, não possa ser considerada absolutamente 

verdadeira. A crítica moderna tem despojado de várias qualidades não só a Autobiografia, mas 

toda a obra de Flávio J osefo , pelos numerosos acréscimos recebidos. Entretanto, o interesse que 

a obra desperta continua sendo de primeira ordem, por ser a única fonte disponível sobre largo 

período da história da Palestina. Segundo Brunet, "esta edição é a mais completa e a mais 

procurada, se bem que a impressão não seja muito correta". 

Coleção em bom estado de conservação. Encadernação em pergaminho , bastante 

danificada. 

Fontes: 

Brunet, v. 3, co1. 569 . 

Chevalier , p. I4 7. 

Espasa, v. 28 , p. 2918. 

Oxford, p. 296. 
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48 PINA, Rui de, 1440?-1522?. 

SÉCULO XVIII 

Chronica do muito alto, e muito esclarecido Principe D. Sancho I., Segundo 
Reyde Portugal / composta por Ruy de Pina, Fidalgo da Casa Real, e ChronistaMór do Reyno, 
fielmente copiada de seu original, que se conserva no Archivo Real da Torre do Tombo ; 
offerecida a' Magestade sempre augusta DelRey, D .Joaõ V, Nosso Senhor, por Miguel Lopes 
Ferreyra.- Lisboa Occidental: Officina Ferreyriana, 1727. 

53 p. : il. ; 30 x 21 em. 
(V 929 DOM SP PINA) 

Chronica do muito alto, e muito esclarecido Principe D. Affonso 11., Terceiro 

Rey de Portugal I composta por Ruy de Pina, Fidalgo da Casa Real, e Chronista Mõr do Reyno , 
fielmente copiada de seu original, que se conserva no Archivo Real da Torre do Tombo ; 

offerecida a' Magestade sempre augusta DelRey, D.Joaõ V, Nosso Senhor, por Miguel Lopes 
Ferreyra.- Lisboa Occidental: Officina Ferreyriana, 1727. 

35 P· : il. ; 30 x 21 em. 
(V929 DOMAS PINA) 

Chronica do muito alto, e muito esclarecido Principe D. Sancho 11., Quarto 

ReydePortugal / composta por Ruy de Pina, Fidalgo da Casa Real, e Chronista Mõr do Reyno, 
fielmente copiada do seu original, que se conserva no Archivo Real da Torre do Tombo ; 
offerecida a' Magestade sempre augusta DelRey D. J oaõo V, Nosso Senhor. -Lisboa Occidental 

: Officina Ferreyriana, 1728. 
26 p . : il. ; 30 x 21 em. 
(V 929 DOM SS PINA) 

Chronica do muito alto, e muito esclarecido Principe D. Affonso 111., Quinto 

Reyde Portugal I composta por Ruy de Pina , Fidalgo da Casa Real, e Chronista Môr do Reyno , 
fielmente copiada do seu original, que se conserva no Archivo Real da Torre do Tombo ; 

offerecida a' Magestade sempre augusta DelRey D.Joaõo V, Nosso Senhor, por Miguel Lopes 
Ferreyra.- Lisboa Occidental : Officina Ferreyriana , 1728. 

42 P· : il. ; 30 x 21 em. 
(V 929 DOMAT PINA) 
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CHRONICA 
DO MUITO ALTO, E MUITO ·ESCLARECIDO PRINCIPE 

D. AFFONSO 111. 
Q!li,NTO REY .D.E _PORT~9AL, 

. COMPOSTA 

POR RUY - DE PINA; 
Fidalgo da Cafa Real, e Chronifl:a Môr do Reyno. 

F I E L M p; N TE C O P l.A D A DO SEU O R .I G IN A L, 
Q!Je fe conferva no Archivo Real da Torre do Tombo. 

OF 'FERECIDA 
A· MAGESTADE SEMPRE AUGUS·TA DELREY 

'--' . 

D. JN2s~E2o? V. 
POR MlGUEl~ LOPES FERREYaA. 

LISBOA OCCIDEN.TAL= , 
Na OiÍicinà F É R R E Y R I A N ·A. 

· · - ·-o;.;...· · ---=~~=;;;;;------"----:-

M. DCC. XXVIII. 
. Com #odas as iicmças ttec~ffdrla).· 



SÉ CULO XVIII 

Rui de Pina nasceu na cidade de Guarda, provavelmente em 1440 , e morreu em 
Lisboa , por volta de 1522. Ocupou vários cargos de importância e destaque, entre eles os de 
cronista-mor do reino e de guarda-mor da Torre do Tombo. 

Corno cronista -mor de Portugal, escreveu as biografias de Sancho I , Afonso II, Sancho 
II,Afonso III, D . Dinis ,Afonso IV, D. Duarte, Afonso VeD.João li. A descoberta , recentemente , 
de duas cópias de uma obra quatrocentista contendo as histórias dos sete primeiros reis de 
Portugal, isto é, de Sancho I a Afonso IV, indica que as Chronicas destes reis escritas por Rui 
de Pina não p assavam de urna refundição daquelas. Corno historiador, o autor tem despertado 
opiniões polêmicas: uns o acu sam de mal-informado e desonesto; outros valorizam a sua 

capacidade de compreender os eventos de seu tempo , ainda que sob urna visão absolutista . 
Trata -se de urna "esplêndida edição , adornada de escudos alegóricos com armas reais 

portuguesas no centro- que encabeçam as dedicatórias-, de artísticas letras iniciais, vinhetas, 

cabeções e florões decorativos, tudo aberto em chapa de madeira . Os frontispícios das crônicas 
são impressos em linhas alternadas, em preto e vermelho , e ornados de escudos das armas de 
Portugal" , conforme esclarece o Catálogo da livraria do Conde de A.rneal. 

Exemplares em bom estado de conservação. Encadernações inteiras em carneiro , finas, 

da época. 

Fontes: 

Ameal , p. 258 . 

Dic. Lit. , v. 2, p. 827-828. 

Inocêncio , v. 7 , p. rgo-rgr. 

Verbo , v. 15 , col. gg-roo. 
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49 PORTUGAL. 

SÉC ULO XVIIJ 

[Ordenações Filipinas] 

Ordena~ões, e leys do reyno de Portugal : confirmadas, e estabelecidas pelo 
Senhor Rey D. J oaõ IV e agora impressas por mandado do muyto alto, e poderoso Rey D. 
João V. -Lisboa Oriental: RealMosteyro de S. Vicente dos Conegos Regulares de S. Agustinho: 
Patriarcal Officina da Musica, 1727. 

3 v. ; 16 x 10 em. 

(V 34(469) (094) PORTU OF ORDEN) 

Ordena~ões, e leys do reyno de Portugal : confirmadas, e estabelecidas pelo 
Senhor Rey D.Joaõ IV . .. consiste em obra composta e reimpressa no Mosteiro de S. Vicente 
de Fora, em Lisboa, em virtude de privilégio real. Segundo Inocêncio, trata-se de uma confirmação 
do Código filipino, a que foram acrescidas as leis posteriores ao período dos Filipes, pelo Rei 
D . João IV, que, ao subir ao trono, ordenou a impressão, substituindo o nome de Filipe IV 
pelo seu- no título , no prólogo e na lei de confirmação. Das Ordena~ões . .. , sucessivas 
edições foram publicadas inicialmente pelo Mosteiro de S. Vicente, datadas de 1636, 1695, 
1708, 1727 e 1747, e, depois, pela Universidade de Coimbra. A cronologia das reimpressões 
leva a crer que a obra publicada em 1727, composta por cinco livros organizad os em três 
volumes , trata-se da quinta edição. Como no Código filipino e nas impressões anteriores 
dessas Ordena~ões ... , o primeiro livro contém o regimento dos magistrados e oficiais de 
justiça; o segundo , as isenções e privilégios da Igreja; o terceiro, o p rocesso civil; o qu arto, as 
leis do Direito Civil, especialmente quanto às propriedades; e o quinto, as leis penais e o 
processo criminal, contendo como subsidiários o Direito Romano e o Canônico. Das edições 

existentes dessas Ordena~ões ... , a publicada em 1747 é conhecida como Vicentina, e foi 
mandada publicar com todo luxo e magnificência pelo Rei D. João V. Ao contrário das 
anteriores , esta edição totaliza seis volumes , em vista da agregação de dois volumes de repertório 
das matérias e um volume d e apêndice. 

A Biblioteca da Câmara possui as edições de 1727, em três volumes , e a de 1747, em seis 
volumes (ambas impressas pelo Mosteiro de S . Vicente); a de 1789, em três volumes, e a de 1858, 
décima segunda edição segundo a nona de Coimbra, em três tomos reunidos em u m só volume 
(ambas editadas pela Universidade de Coimbra). 

Coleção em bom estado de conservação, apresentando anotações manuscritas ao lado 

do texto e no final de cada volume . 

Fçntes: 

Bib. Brasiliana, v. 2, p. 632-633 . 

Gde. Enc. Porl. Bras . . v. 19 , p . 578-581. 

Inocêncio , v. 6 , p . 327 - 328: v. 3. p. 276. 

Verbo, v. 14, col. 737- 740. 
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50 BLUTEAU, Rafael, 1638-1734. 

SÉC ULO XVIII 

Prosas portuguezas : recitadas 
em differentes congressos academicos I 
pelo Padre D. Rafael Bluteau, clerigo regular, 
doutor na Sagrada Theologia, pre ' gado r da 
Rainha da Grãa Bretanha Henriqueta Maria 
de França, Qualificador do Santo Officio 
no Sagrado Tribunal da Inquisiçaõ de 
Lisboa, e Academico da Academia Real. -

Lisboa Occidental : Officina de Joseph 
Antonio da Sylva, 1728. 

2 v. em I ; 29 x 20 em 
(V 869. o BLUTE R PROSA) 

Nas Prosas portuguezas , Bluteau 
sugere novos rumos para as letras portu-
guesas. Nelas o autor refere-se à prosa 
simbólica, dando muitos exemplos em 

linguagem metafórica . Além disso, trata 
também dos aspectos lingüísticos, abor-
dando temas que vão desde a origem da 

linguagem ao uso de estrangeirismos. É 
uma obra muito apreciada e, conforme o 
Catálogo da livraria do Conde de.Ameal, 

"'· ' ., P R O S A S 
. PORTÚGtJEZAS, 
1 

RE C ÍT A D AS E M D IFFEREN T E S 
Congreífos Academico~, 

\ 'PE LO 'P il'D 'R.E 

D. RAFAEL BLUTEAU, 
Clerigo Regular, 

DOUTOR NA SAGRADA T HEOLOGIA , PRE"GA DOR D A 
R:~inha d01. GW Brce~;nlu Hcnriqum Maria de Fr.Ulça , ~:tlifio.

dor do Sanro Offido no ~rrr2do Tribmul da lnquifi~õ de: Lif-
bo:t, c Acat.le;:,ico d:\ Ac:t~emU Reol l. 

PARTE P R.IMEIRA, 
Q.Y E CÓNl'EM. 

Profor,ktdtmi,·.tr. 
Pro/4 Ar"'{rmic''• Lot!'•'· 
Profi_tAc.tdtmic.t,Põliricd. 
Prif.•· .AtaHt~tric.:J , f:,J{iuoty.ificd. 
fProfo /(rdti>Üc.t , Thtr,loti'''· 
PiQjo~t '.Jadrmico-MMi.ltt. 

Profl•ln{frUflilla ,JoCQCtritt. 
Profiul'Patri:rrrh:srs&mi-AcddtmirAr, 
.lfc;tJtmilt Thrdoti'"· 
Pro}t Enignwtirll, lntrrput.ttÍ"Vt1. 
Prófàd;,r,,t,J.,rori.:tf. 

USBOA OCCIDENT AL, 
NaOfficioa de JOSEPii ANTONIO DA SYLVA; 

Imprclfor da Academia Real: . ____ ...::_ __ 
lvf. DCC. XXVIX. 

"pouco freqüente no mercado". Quase sempre as duas partes que compõem as Prosas ... são 
encontradas reunidas num único volume, caso do exemplar da Biblioteca da Câmara. Na página 
de rosto da primeira parte, verifica-se um erro na determinação da data de edição, grafada 
M .DCC.XXVIX; já na segunda parte, o ano da edição apresenta-se correto, ou seja , 
M.DCC.:XXVIII (!728). 

Sobre o autor, ver r eferência 40. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fo ntes: 

Ameal , p . 72. 

Dic . Lit., v . I , p . 267 , 282 ; v . 2, p . 531. 

Inocên cio , v . 7, p . 4 2 -45· 

Pinto d e Matos, p . 74 · 
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Anno .·M. DC.C XXV.II1. . , 
Com todas .. tf ÍicençM néce!far)~,&·P·âvilegi~ Re~:l. , , 
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51 

Si?:cuLO xv 1u 

A FENIS renascida, ou, Obras poeticas dos melhores engenhos portuguezes : dedicadas 
ao Excellentissimo Senhor D. Francisco Xavier de Menezes, Conde da Ericeyra do 
Concelho de S. Magestade, & c. I publica-o Mathias Perey:t·a da Sylva.- Lisboa Occidental : 
Officina de Antonio Pedrozo Galraõ, 1716-1728. 

5 v. ; 15 x 9 em. 
(V 8 69. o FENIS R FENIS) 

AFenis renascida . .. é uma coletânea, em cinco volumes, publicada sob a coordenação 
do editor português Matias Pereira da Silva, no período de 1716 a 1728, e reeditada em 1746 . 
Contém poemas épicos, líricos, satíricos, burlescos e representa um dos mais ricos e significativos 
cancioneiros seiscentistas . Do ponto de vista da literatura brasileira, sua importância reside , 
segundo Borba de Moraes , em conter poemas de Bernardo Vieira Ravasco- irmão do Padre 
Antônio Vieira-, nascido na Bahia , em 1619 , e considerado um grande poeta por Barbosa 
Machado , e poemas do Padre Bartolomeu de Gusmão. Além de diversos poetas gongoristas 

portugueses, a coletânea possui vários poemas anônimos e, de acordo com Borba de Moraes, 
com autoria "erroneamente atribuída". 

A Biblioteca da Câmara possui apenas o volume cinco da coleção. 

Exemplar em bom estado de conservação, com capa solta e danificada. 

Fontes: 

Bib. Brasiliana, v. 2, p. 8ro-8rr. 

Brunet, v. 5, col. 385. 

Oic. Lit., v. I, p. 329. 

Gde. Enc. Port. Bras., v. IT , p. 78. 
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52 GRÁCIO, 30 a.C.-8 d.C. 

SÉC ULO XVIII 

Cynegeticon, halieuticon & de 

Aucupio I videlicet Gratii Fal isci, atque 

M.Aurelii OlympiiNemesiani; cumnotis 

integris Casp. Barthii, Jani Vlitii , Th. 

Johnson, Ed. Brucel; acceduntM. Langii 

dispunctio notarum Jani Vlitii, & Caji 

libellus de canibus britannicis. Itidem 

Bucolica IM. Aurelii Olympü Nemesiani 

& Calpurnii ; cum notis integris Roberti 

Titii, Hug. Martelli Casp. Barthii, Jani 

Vlitii, & commentario Diomedis Gui-

dalotti & B. Ascensii ; quibus nunc 

primum accedunt Gerardi Kempheri, 

observationes in tres priores Calpurnii 

Eclogas, cum indicibus copiosis . -

Lugduni Batavorum ; Hagae Comitum : 

JohannemArnoldum Langerak: P. Gosse 

&J. Neaulme: Rutg. ChristophAlberts : 

J. Vander Kloot , 1728. 
2v. em I; 26 x 20 em.- ( Poetae 

la tini rei venaticae scriptores et bucolici 

antiqui) 

(V 871 GRACI CYNEG) 

~. 

, POETAE LATI~H 
REI VENATICAE SCRIPTORES 

E 'I" 

BUCOLICI ANTIQUI. 
Videlicet' 

· GRATÍI FALISCI, 
_Atquc • 

M. AURELII OL YMPII NEMESIANI, 
CY.NEGETICON HALIEUTiébN /!i: DE ,AliJCUPIO. 

Gum N~ti1 lt~ttgrJs 

CASP. BARTHU, JAN·r Vi..tTn, TH. JOHNSON, ED. BRUCE 
,d(ctdrmt • 

M. LANGJI Dirpunétio Not2ruin JANI VL1Tll, & CAJ! Libellus de 
C:mibus Briunnicis. 

(T!DEM BUCOL!CA 
M. AURELII OLYMPII NEMESIANI & CALPURNII, 

Cmn N~tis Inttt.ris 
ROBERTI' Tl'TH, HUG. MARTELL1 CASl>. DARTHU, ] l\Nl VU· 

TI f. & Commcnt3rio ·DIOM.f!.I:iiS GOlDAl:.OT'IiJ & 
- 8. ASCENSII. . 

Qt~fbus nunc primum :~.cccdunt . _ 

GERA.RD ·I K "EMPHERI 
Obfervation6 in rrcs priores O A L P U R N 11 Eclogu. 

LUGDUNI B.4>"AVOR UM & HJ.GAE. CO M i f"UM, 

{
JOHANNEM ARNOLDUM LANGE.RAK. 

.t.\pud P. G OS SE. & ~ } { RUT G C:HR ISTOPH. ALBERTS. 
) . NEAUL ME. J. V r\NDER KLOOT. 

li! D CCXXVIIL 

Grácio Falisco viveu entre 30 a. C . e 8 d.C. , e pouco se sabe sobre a sua vida . Compôs 

o poema intitulado Cynegeticon ... , em que discorre sobre a caça. 

Marco Aurélio Olímpio N emesiano nasceu em Cartago, na segunda metade do século 

UI d . C. Seu poema Cynegetica foi inspirado nas obras de Grácio, Virgílio e Calpúrnio Sículo. 

Tito Calpúrnio Sícul o , siciliano, viveu durante o império de Nero. Sua obra foi 

fortemente influenciada por Virgílio e contribuiu para transmitir a poesia em estilo pastoral à 

Renascença. 

A obra inicia-se com o poema Cynegeticon ... , d e Grácio , seguindo - se a este onze 

éclogas: as quatro primeiras atribuídas a Nemesiano e as outras sete , de autoria de Calpúrnio. 

Os poemas denotam forte influência das Geórgicas, de Virgílio, e representam as únicas obras 

dentro do gênero pastoral do período pós-augustiano. 

Exemplar sem cap a e sofrível estado de conservação. 

Fontes : 

Brunet , v. 4 , col. 759· 

Chevalier , p . 54 e 129 , 172. 

Oxford , p. 25!. 
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M .. ANNAEI LUCANI 
Ç O R D U B E N S,, r S 

P H A R S A ,L. I A. 
S l . Y E 

BELLI CIVILIS 
LIBRI 'DECEM. 

Cum SCHOLJASTE, hucu(quc iocdho, 
ET 

·N O T I S 1 N T E G R 1 s 
Hf.NRICI GLARUNI, JAOODI MICYLI.I ,.JO''.:!~>U CA· 

ME.Il.-\RII, HUGONIS GROT1:' _ • 
[I:Eompe<o - ---. 

Q)I.INIBON I VICENTINJ,]"OANNISSUTPITI[ VERUL,\NI, JO. 
DOCI BADII .\SCENSII , LAi\IOERTI HORTE..~Sit, GREGORII 
8ERS~ I ANN I, THEOpORI PULMAN N I, ALIORUMQ.UE.. 

SEC NOS 

. ~HOI\1:\.E MAÍif:rpplemenris, &. Apologb JACOBI PALMBlUI 
Grcutcmcfnilii. MOSANTII DRIOSII . ac GR. BERSMANNI, 
&inrdl!is FRANCISCI GUJETJ ,1liorumquc obfcrntionibus. 

CU.RANT- E .. 

FRANCISCO OUDENDORPIO; 
Q:..UfUJiaiun~on::~, &~"' imlica~jtrit 

L U GDUNI B.df'dYOR.UM, 
.Apud SAMUBl.BM LUCHTMANS, t718. 



53 LUCANO, ca. 39-65. 

SÉCULO XVlli 

Pharsalia, sive, Belli civilis : libri decem I M. Annaei Lucani, cordubensis ; curn 

scholiaste, hucusque inedito et notis integris Henrici Glareani, Jacobi Micylli , Joachirni 

Carnerarii , Hugonis Grotti; et excerptis Ornniboni Vicentini,Joannis Sulpitii Verulani ,Jodoci 
BadiiAscensii, Larnberti Hortensii , Gregorii Bersrnanni, Theodori Pulrnanni, Aliorurnque ; 

nec non Thornae Maji supplernentis, & apologiaJacobi Palrnerii, grenternesnilii , Mosantii 

Briosii, a c Gr . Bersrnanni , & ineditis Francisci Gujeti , aliorumque observationibus ; curante 

Francisco Oudendorpio, qui suas etiarn adnotationes, & copiosos indices adjecit. - Lugduni 

Batavorurn: SarnuelernLuchtrnans, 1728. 
2 v . : il. ; 25 x 20 em. 

(V 87r LUCAN PHARS) 

Lucano, poeta épico romano, nasceu em Córdoba, Espanha, em cerca de 39, e morreu 

em Roma, em 65. Aos oito anos, foi para Roma e educou-se sob a direção de seu tio Sêneca . 

Este, corno mestre de Nero, fez de Lucano companheiro do principe. Aos vinte anos, graças à 

essa amizade, o poeta conseguiu grande prestígio. Seus recitais de poesia alcançaram grande 

êxito, despertando os ciúmes de Nero, que os proibiu, assim como a divulgação de suas obras. 

Esse ódio e despeito o levou a conspirar contra o imperador, aderindo ao movimento de Caio 

Piso. Por isso foi preso e condenado à morte , tendo-lhe sido facultada a escolha do modo 

corno queria morrer. Lucano caracterizou-se por seu estilo sério, lacônico , sentencioso e de 

sintaxe difícil. Sua contribuição à literatura latina está na ênfase que deu aos fatos históricos, em 

detrimento da mitologia e da lenda, rompendo com a tradição virgiliana. 

Pharsalia ... , poema épico, inacabado , foi publicado em dez livros. Os oito primeiros 

têm corno argumento a guerra entre César e Pompeu ; os últimos contêm o relato das ações na 

África e no Egito. Em seus oito mil versos, resulta obra de verdadeiro caráter histórico , 

porquanto é urna narrativa intencionalmente exata dos acontecimentos. Obra controvertida , 

objeto de críticas severas e de grandes admirações, a Pharsalia ... teve sua edição princeps datada 

de 1469 e foi impressa em Roma. A impressão de 1728 é composta de dois volumes e foi 

realizada sob a coordenação de Francisco Oudendorpio , que fez as anotações e os indices . A 

Biblioteca da Câmara possui apenas o volume I. 

Exemplar em razoável estado de conservação: a capa anterior encontra-se solta do 

corpo da obra e as páginas finais um pouco destruídas por brocas. 

Fontes: 

Brunet, v. 3, co!. II95-1203. 

Cat. Bib . Porto Alegre, p. 3-4. 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 15 , p. 548 . 

Mirador , v. 18 , p. IOOI5. 

Porto- Bombiani , v. 5, p. 55-57 · 
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TR D ·O 
'DESCOBRIMENTOS · 

ANTIGOS, E MODERNOS, 
Feitos até a Era de r 5) o. com os nomes particulares das peífoasque 

os fiieraõ: e em que tempos, e as íuas alturas, e dos def':aira-
dos caminhos por onde a pimenta , e eípeciaria veyo da India 

á3 noífas partes; obra certo muy notavel, e copiofa.. 
COMPOSTO PELO FAMOSO ' 

ANTONIO GAL VAÕ~~~t~a}J~ 
' OJ.IFERECIDO AO EXCELLENTISSIMO SliNJ-IOR. ~(J..fle 6-

DOMLUIZf ·. 
DE MENEZES, 

Quinto Conde da Ericeira , do Concelho de Sua. Maaefiade c0 ; 
ronel, e .Brigadeiro de Infantaria , VifoRey, e Capitaõ Ge- ~ 

neral; que foy dos EHados da lndia , &c. -

LISBOA OCCIDENT AL, 
NA OFFICINA FERRELRIANA. 

M. DCC.l,XXL 
· Com :odas ·as licenças 11ecej]a1•ias. 
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SÉCULO XVIll 

GALVÃO, Antônio, 1490-1557· 

Tratado dos descobrimentos antigos, e modernos : feitos até a era de 1550 com 

os nomes particulares das pessoas que os fizeraõ : e em que tempos, e as suas alturas, e 

dos desvairados caminhos por onde a pimenta, e especiaria veyo da India ás nossas 

partes, obra certo muynotavel, e copiosa/ composto pelo famoso Antônio Galvaõ, offerecido 

ao Excellentissimo Senhor Dom Luiz de Menezes. - Lisboa Occidental: Officina Ferreiriana, 

roo p. ; 27 x rg em. 
(Vg3o.g GALVAATRATA) 

Antônio Galvão , filho de Duarte Galvão, excedeu em fama e imaginação a seu pai e a 

seu avô, Rui Galvão. Nasceu na Índia Oriental, em 14,90, e morreu em 1557. 

Da primeira edição , que foi editada em Lisboa por João da Barreira, em 1563, parecem 

restar apenas cinco ou seis exemplares. Em r6or , quando Richard Hakluyt quis editar a tradução 

inglesa, por ele comprada, havia doze anos , de um anônimo , não conseguiu, nem em Lisboa, 

um exemplar original para conferir o trabalho. A segunda edição , conforme uns autores , ou 

segunda impressão , conforme outros, publicada em 1731, é , de acordo com Inocêncio, muito 

rara também, uma vez que a maior parte de sua tiragem se perdeu no terremoto de 1755 . Saiu 

ainda uma outra edição em Lisboa, publicada por Ferreira, em 1736 , e uma segunda edição da 

versão inglesa, em r862. A Biblioteca da Câmara possui a seguhda edição, de 1731. 
Trabalho bem escrito e de grande valor descritivo, um verdadeiro manual de fauna, 

flora e costumes de todas as terras descobertas desde os tempos do dilúvio até 1550. A isso tudo 

o autor junta observações próprias e conclusões quase proféticas ao prever o futuro Canal do 

Panamá, sugerindo onde deveria ser aberta uma ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico, o 

que fez com que Bethume, prefaciado r da tradução inglesa de r862 , o considerasse precursor da 

Geografia Histórica. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

BBCD, v . 15, n. 3. p. 6o2-6ro, set. / dez. rg66. 
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55 ANACREONTE, séc. 4 a.C. 

S ÊC ULO XVIII 

Odae et fragmenta, graece et la tine I Anacreontis Teii ; cum notisJ oannis Cornelii 

de Pauw.- Trajecti ad Rhenum: Guilielmum Kroon, 1732. 

315 p. ; 21 x 16 em . 

(V 875 ANACR ODAE) 

Anacreonte, poeta lírico, nasceu em Téos, naJônia, no século IV a.C., e parece ter 

morrido também nesta cidade, considerando-se um epitáfio ali encontrado , atribuído ao 

poeta Simônides. 

Foram temas preferidos das Odes anacreônticas o vinho , a primavera, o amor sensual, 

a celebração d a beleza e da graça em festivas orgias , nas quais se celebravam os prazeres da vida. 

A primeira edição completa das Odes , supostamente , teria sido impressa em 1554 

pelo editor Henri Estienne , em Paris, que a produziu a partir de antiqüíssimos originais gregos 

atribuídos ao poeta. Contudo , os críticos contemporâneos vêm contestando seguidamente a 

autoria d esta coletânea, supondo-se que apenas raros fragmentos da obra seriam, realmente , de 

autoria do célebreAnacreonte. 

Estudiosos do poeta afirmam, ainda, que os verdadeiros fragmentos da obra de 

Anacreonte estão contidos, apenas , na edição Poetae Linci Veteres , de Teodoro Bergk. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes : 

Oxford , p. 35· 

Anacr eonte, p. 7- 15. 



REFLEXIONS 
·CRITIQUES 

S-UR LES H ·ISTOIRES 

DES ANCIENS PEUPLES; 
I 1 I 

·CHALDEENS, HE :BREUX, PHENIClENS. 
Egy.ptiens, Grecs, &c. jufqu'au tems de Cyrus, 

E N T R () I S L I .V R E S. 
·Dans !e prel!l1ier on exa'!line !e Fragment de l'Hifl:oire Phenicienne de ·sancno.o 

niarho11 confervé far Etifebe. . , 
Dans le fecond on rcfornie la Mythologie, & l'on ~onne L' origine hiíboriq~e 

des Dieux de l'Egypte 8t de la Grece , de la. Phénicie, &c. . 
Dans le troiíiéme, en réfutant Scaliger, Petau, Ulferius , Mars'ham, Pe.zron ~ 

· &c. On explique les diJ!icultez chronologiqties de l'ancien Tefl:a.ment ,' & de 
l'Hill:oire'Egyptienne, Babylotiienne; Alfyrienne, 'Greque, ·Chinojle, &c. 

A la fin, ell: un Canon Chronologique de l'Et:npire de la-Chin~, avec les Noms 
de fes Empereurs en Lettr'es Larines & en Charaéteres Chinois , tirez des A11~ 
nales mêmes, l'i~ée des tems d'av.ant Je :Déluge , &_ une.Récapitula:tion, 

PAr Mr.. f.JÚ!._l!:_l}!!O NT1 faíné, Profejfeeer tnL!f-ngut Ara~e~ ate Co!• 
Jege Royal de F rance, Aj{ocii de l' Académie Royale.des Infcriptions 6-
.Bclles·Letlres, Interprete & Sous-Bib#othecaire àte Roy, &·'· 

TOME ·PRE -MÍER, 

. 'A P. ARI ·s, 
.,J M u s 1 I! 11. Pere ' .. à l'entrée du Q';lai des Augu11:in$ ·, à I' O I~ vier; 

tChez ~ J o ·M ll E R T, rue S. Jacques, au co in de la rue des Mathunm. 
I B R 1 A s s o N ' rue S. Jacques ' à la Science. 
l B 1J L L o T ' rue de la Parcheminerie' à l'Image S. J ofeph. 

M. D C C. X X X V . 
.AVEC APPROBATJON ET PRJYILEGE DV ROl. 



56 FOURMONT, Etienne, 1683-1745. 

Si!.auLO xvu1 

Reflexions critiques sur les histoires des anciens peuples, chaldéens, hébreux, 

phéniciens, egyptiens, grecs, &c. jusq' au tems de Cyrus : en trois livres I par Mr. Fourmont. 

-Paris : Chez Musier Pere : ChezJ ombert : Chez Briassc;m : Chez Bullot, 1735. 

2 v. em I ; 27 x 19 em. 
(V 931 FOURM REFLE) 

Etienne Fourmont, orientalista francês, nasceu em Herbelay, em r683, e morreu em 

Paris , em 1745 . Erudito, estudou várias línguas , entre elas, a chinesa, a árabe, a hebraica, a 

cirílica, a samaritana, a rabínica, a etíope, a turca, a persa, a tibetana, a latina , a grega, a inglesa, 

a alemã, a italiana e a espanhola. Publicou as duzentas e quatorze chaves que foram a base para a 
escrita chinesa e escreveu, também, seis dicionários . 

Em 1729 , escreveu Reflexions critiques sur les histoires des anciens peuples ... , 

que só foi publicada em 1735 . Nesta obra, examina fragmentos da história fenícia, a mitologia 

e a origem dos deuses egípcios, gregos e fenícios. Explica as dificuldades cronológicas do Antigo 

Testamento, da história do Egito , da Babilônia, da Assíria, da Grécia e da China. No final traz 

uma cronologia do império chínês, com os nomes dos imperadores em letras latinas e caracteres 

chíneses. 

Exemplar em bom estado de conservação, com capa solta. 

Fontes: 

Brunet, v. 2, co!. 1359· 

Esp asa, v. 24, p . 807-808. 

Quérard, v. 3, p . r8r. 

Quillet , v. 2, p. 1757. 
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57 VIEIRA, Antônio, I6o8-I697· 

SÉCULO XVIII 

Cartas do P. Antonio Vieyra da Companhia deJesu.- Lisboa Occidental: Officina 
da Congregação do Oratorio, 1735- 1746. 

3v. ;20xi5crn. 
(V 86g .o VIEIRA CARTA) 

Esta coleção é formada por três volumes, datados de 1735 e 1746, que contêm, 
respectivamente, 141, 145 e rg6 cartas escritas pelo Padre Vieira, que refletem a mais pura prosa 
da língua portuguesa. Segundo Francisco Freire de Carvalho, no seu Ensaio da história literária 
de Portugal, "estas cartas têm merecido ser emparelhadas em virtudes de estilo e na pureza de 
linguagem às de Cícero, ou pouco menos: e , corno tais, elogiadas por todos quantos se prezam 
de bom gosto literário". 

Por outro lado, o Bispo de Viseu diz, a propósito das mesmas Cartas . . . : "A presente 
edição tem muitos defeitos, que nasceram da diversidade e circunstâncias dos editores. Além de 
aí faltarem as cartas que André de Barros publicou na sua história, das que contém algumas são 
repetidas, outras têm datas erradas, e quase todas estão fora da ordem do tempo" . A Biblioteca 
da Câmara possui apenas os dois primeiros volumes. 

Sobre o autor, ver referência 30. 

Exemplar restaurado. 

Fontes: 

Mirador, v. 20, p. II425 - II426. 

Inocêncio, v. I , p . 287-293. 
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DECA.DAS 
A ASI ' QUE TRATAM DOS MARES, Q_UE DES.CQBRIRAM, 
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58 COUTO, Diogo do, 1542-1616. 

SÉ CULO XVIII 

Decadas da Asia, que tratam dos mares , que descobriram, Armadas, que 

desbarataraõ, Exercitos, que venceraõ, e das acfoens heroicas, e fafanhas bellicas, que 
obraraõ os portuguezes nas conquistas do Oriente I escritas por Diogo do Couto, cronista 
e guarda mó r da Torre do Tombo do Estado da India.- Nesta ultima impressaõ accrescentadas 
com índices mui copiosos.- Lisboa Occidental: Officina de Domingos Gonsalves , 1736. 

3 v. : il . ; 31 x 20 em. 
(V 946.9 COUTO D DECAD) 

Diogo do Couto nasceu em Lisboa, em 1542 , e morreu em Goa, em r6r6. Historiador 

e guarda-mor do Tombo de Goa, continuou , por ordem de Filipe II , as Décadas de João de 
Barros, escrevendo da quarta à décima segunda. 

Segundo Inocêncio, as "D écadas N, V, Vl , Vli e Vlii foram todas reimpressas , saindo 
juntamente com a IX, ou o seu epílogo, que pela primeira vez então se estampou com o título 
Decadas da Asia, que tratam dos mares . .. ". A edição de 1736 não contém os cinco livros da 
D écada XII, apesar de j á terem sido publicados naquela época . 

Coleção em bom estado de conservação, apesar de o volume I estar com a capa solta. 

Encadernação inteira em couro . 

Fontes: 

Delta , v. 5, p. 1961. 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 7, p. 958-959. 

Inocêncio, v. 2 , p . 153 - 156. 
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59 VIEIRA, Antônio, I6o8-I697· 

S ÉCULO XVJli 

Vozes saudosas : acompanhadas com hum fidelissimo echo, que sonoramente 

resulta do interior da obra Clavis prophetarum: concorda no fim a suavidade das musas 

em elogios raros I da eloquencia, do espirito, do zelo , e eminente sabedoria do Padre Antonio 

Vieira , da Companhia de Jesus , prégador de Sua Magestade, e Principe dos Oradores Euangelicos 

; tudo reverente dedica ao Principe nosso senhor, o P. André de Barros.- Lisboa Occidental 

: Officina de Miguel Rodrigues, 1736 . 

315 p. ; 20 x I5 em. 
(V 242 VIEIRA VOZES) 

Este é o primeiro volume de Vozes saudosas, cuja edição foi executada pelo Padre 

jesuíta André de Barros, após a morte do autor. Trata-se de uma compilação d e texto , contendo 

"vários tratados sobre o Brasil escritos por Antonio Vieira , mas nenhum sermão", como esclarece 

Borba de Moraes. Vozes saudosas foi o título atribuído à obra pelo seu compilador, como uma 

homenagem ao autor , que ele compara a Sêneca. O segundo tomo de Vozes saudosas foi 

também publicado pelo Padre André de Barros , em 1748 , no livro Sermões vários e tratados 

ainda não impressos do grande Padre Antonio Vieira ... , volume I5 . 

Sobre o autor, ver referência 30. 

Exemplar em razoável estado de conservação, mas com a capa solta. 

Fontes : 

Bib . Brasiliana , v. 2 , p . 9 20 . 

Inocên cio , v. I, p. 287-293 . 

Gde . Enc . Port. Bras., v. 35 , p. 229-2 33· 
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PETRI 

B RBOS-LE 
J. U. D. L U S I T A N I, 

IN SUPREMO PORTUGALLI.tE SENATU CONSILIARII; 
Maximi Cancellarii, & in Conimbricenli Academia Juris CreJãrei Primarii, ac Emerici Inrerpretis;, 

EM TRIMONIO, 
ET PLURIBUS ALIIS MATERIEBUS 9 

In Tit. ff. SOLUTO MATRIMONIO QUEMADM~ DOS PET; 
MAGISTRAL! COMMENTARIQ EXPLICATUM INCIDENTI'BUSt 

OPUS DOCTRINA .dl3SOLUTISS1MVM~ 
omnrbus Jur!JPcritis , tum in foro , tum in Scholis agenti6us, 

. peruti!e , imo necejàrium. . 

OM IJ S S. 
NOVA EDITIO ACCURATIOR, ET A MENDIS PURGATA': 

CUI A.CCEDUNT 

S. 3.0TJE R.OMAN.e. t>\ECISióNES R.ECENTISSIM.iE 
nunquam antea in Lucem edita:, Materiam De SoLTJTô .MATRIMON!O 4?"'""""m Ampké\omo.<, '. Laudamo;, &c, 

COL l 1I.tE 1- LLOB:R OGUM, 
Sumptibus P E L L ISS A R I, & SocroRUM: -------....,.,.-..._ __ 

M. D C C. X X X 



6o BARBOSA, Pedro, m. 1606. 

SÉCULO XV III 

De matrimonio ; et pluribus aliis materiebus, in tit ff. soluto matrimonio 

quemadm. dos pet. magistrali commentario explicatum incidentibus, opus doctrina 

absolutissimum, omnibusjurisperitis, tum in foro, tum in scholis agentibus, perutile, 

imo necessarium I Petri Barbosae, J. U .D. lusitani , in supremo Portugalliae senatu consiliarii, 

maximi cancellarii, & in ConimbricensiAcademiaJuris Caesarei Primarii , ac emeriti intetpretis. 

- Nova ed. accuratior , et a mendis purgata, cui accedunt s. rotae romanae decisiones 

recentissimae, nunquam antea in Lucem editae, materiam De soluto matrimonio ab autore 

pertractatam amplestentes, confirmantes, laudantes , &c.- ColoniaeAllobrogum : Pelissari, 

1737. 
2 v. : il. ; 37 x 23 em. 

(V 347.62(469) BARBO P DEMAT) 

Pedro Barbosa , notável jurista português , professor da Universidade de Coimbra , 

chanceler-mor de Portugal , nasceu em Viana do Castelo e morreu em Lisboa , em r6o6. 
De matrimonio : et pluribus aliis materiebus ... foi publicada pela primeira vez em 

1695, em dois volumes. Consiste em comentários e interpretações de títulos do Digesto, com 

as decisões da Santa Rota Romana. 

Tematicamente, trata de questões legais do casamento, da dissolução deste e do dote . A 

obra, dividida em dois volumes, contém uma parte introdutória em que aparecem a biografia 

do autor e seus principais escritos, o sumário , o conteúdo de cada livro e , em seguida, o texto 

do livro , que está disposto em duas colunas. 

Coleção em bom estado de conservação. 

Fontes : 

Espasa, v. 7, p. 700-701. 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 4 , p. rg8. 



PARA ISO ....,. .. - . -- - D O S ·--· - · 

CONTEMPLATIVOS, 
Opufculo devotiffiruo, e ntiHffimo para ts almas 

que afpiraõ à perfeiçaõ efpiritual~ e ~ida 
Contém~lativa. 
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61 SALUCIO, Bartholomeu de, 1558-1617. 

SÊCULO X VIll 

Paraiso dos contemplativos, opusculo devotissimo, e utilissimo para as almas 
que aspiraõ à perfei~aõ espiritual, e vida contemplativa I composto pelo V. Padre Fr. 
Bartholorneu de Salucio; traduzido de italiano, e illustrado com annotações pelo Padre Manoel 
Bernardes.- Lisboa Occidental : Congregaçaõ do Oratorio, 1739. 

550 p. : il. ; ·ú x 15 em. 
(V 242 SALUC B PARAI) 

Bartholorneu de Salucio nasceu na Itália, em 1558, não se sabe exatamente onde. Viveu 
em Roma, onde morreu em 1617. Frei franciscano , foi orador e místico. 

Escreveu muitas obras espirituais tais corno: As Sete Trombetas, As lnven~ões do 
Amor Divino , e O namorado deJ esus , que foram traduzidas para o francês pelo Padre Carlos 

Jouya e impressas em Rouen, no ano de 1623. 
O Paraiso dos Contemplativos ... é um diálogo entre um filho espiritual e o seu 

diretor, com perguntas e respostas , orações e exclamações. É corno uma história de peregrinação 
do espírito em busca da perfeição. As doutrinas são mostradas nas figuras do diálogo. 

O tradutor, Manuel Bernardes, fez anotações para ilustrar as metáforas que pudessem 

parecer obscuras e para confirmar as doutrinas que pudessem parecer novas. 
Segundo Inocêncio, "parece que o coletor do pseudo-catálogo da Academia ignorou 

a existência da edição de 1739, aliás, não deixaria de citá-la de preferência à de 1761, que é a 

indicada no catálogo". 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Inocêncio , v. 5 , p . 374- 376 . 

Italiano , v. 2 , p.103. 
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6~ DUGUAY-TROUIN, René, 1673-1736. 

SÉCULO XVIII 

Memoires de Monsieur Du Guay-Trouin, Lieutenant General des Armées 

Navales de France, et Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint Louis. 

[Paris: Godard de Beauchamps], 1740. 

284 p. : il. ; 25 x I9 em. 

(V929DUGUARDUGUA) 

Renê Duguay-Trouin, célebre marinheiro francês , nasceu em Saint-Malo, em IO de 

junho de r673, e morreu em Paris, em 27 de setembro de 1736. Tomou parte na campanha de 
r689 contra a Inglaterra e a Holanda. De 1690 a r697 , comandou, por conta própria, navios 

corsários , infligindo derrotas aos ingleses e holandeses. Em 1697, entrou para a Marinha de 

Guerra francesa, sendo promovido a comandante de navio em 1706. Em setembro de I7II, 

durante a Guerra de Sucessão espanhola, tomou e saqueou a cidade do Rio de Janeiro , cuja 

ocupação durou cerca de um ano. Em I7I5, foi nomeado comandante de esquadra e, em 1728, 

tenente-general e comandante da Marinha francesa. 

Memoires de Monsieur Du Guay-Trouin ... foi o segundo livro de memórias do 

autor, que o fez para contestar fatos que Claude Forbin houvera relatado em seu Memoire de 

Forbin. Foram impressas duas edições no ano de 1740, a primeira publicada em Paris e a outra 

em Amsterdã, por Pierre Mortier. Segundo Borba de Moraes, a edição parisiense é a "edição 

oficial", tendo sido feita conforme o último original corrigido pelo autor. Esta, "magnificamente 

impressa", é também a "mais procurada". A obra apresenta um retrato de Duguay-Trouin, feito 

por Lamerssin, sete lâminas que reproduzem batalhas navais e um mapa da Baía e da Vila do Rio 

de Janeiro, desenhados e gravados por A. Coquark, e duas vinhetas gravadas por Fessard . 

Godard de Beauchamps a editou a pedido de PierreJazier de la Garde , sobrinho do autor. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Bib . Brasiliana , v.I , p. 272. 

Brunet, v. 2 , col. 1780. 

Espasa, v. 18 , 2 pt., p. 2403-2404. 

Gde. Enc . Port. Bras. , v. g , p. 338. 

Larousse, v. 2, p. g8g. 

Quérard, v. 2, p. 65r - 652. 

Raeders, p. 6g. 
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~. PROSO~>'IA 
I N 1 

VOCA .L:AR 
., .. ~ B I L r · ~ G U E, 

· LAll'INUM- E1~ L'USITA·N 
D I G E S T A, ·· ·· 

in qua diélionum fignijicatio, f.1 fyllabarutn 
Q U A N T I 1 A .> E X P E N D I T U R. 

OPUS OMNINO NECESSARIUM PROFESSORIBUS SACRARUM, 
,.; .. 

Et Humaniorum Literarum , Medieis., J urifl:is , & omnibus cujufcunque 
facu1tatis StudioG!:.; rum propter innumeras diéhones, quas ~:t Sacris, & 

profanis· Auél:oribus decerptas exponit ; rum propter recondita car-
mina omniú Veterú Poetarú, & Recemiorú dari nominis, quos 

omnes Auuor ad expendendas fylbbas perlegit. 
AUCTORE 

P.D. BENEDICTO PEREYJ{.l\ 
Societ .. J E S U , 

PortugallenG,Borbano,in Eborenfi Academia Primario 
olitn Rhetorices Profeffore, &tandem in eadem 

Academia Sac. Theol. Profeifore Primrrio . 
. N O N A E D I 1' I O 

AUCTIOR, ET LOCUPLETIOR 

AB ACADEMIA EBORENSI. 
Prodit opus iu !Jac no'lJa editione inmmzeris propemodurn erroribltS pm;gatmn , pene incre-
dibilt )Jocabulomm, qute defidmzbantt~r , numero attFlum: ê quibtH Junt Jitperaddita v~- j' 
ginti circiter quatuor millia, à plufqtt.lm tercentis A11Floribm M4c translata, quorum nomi'- , 
na in catafogo infrà confcripttl ojfendes. Omnia r-·nad fieri potuit , qs Lufitano : : .. ?':!a-
te, ;f§ qu.mtitate, õ auE1oritate donantur. ~te ajlen).o :Jf. notantur, cautê tifitJP._anda; l~t 
enim AuElore dejliturmtur; velnou temere Junt temulancla,ct'tm à c01mr ·:i ttjit .ab/;orm~nt. 

E B O R h:, I 

Cum facultare St:pcriormn, ex Typographia Academia:, Anno [i'Jomin; 
1v!. DCC. XLI. 



63 PEREIRA, Bento, I605-168I. 

SÉCULO XVIII 

Prosodia in vocabularium bilingue, latinum et lusitanum digesta, in qua 
dictionum significa tio, et syllabarum: quantitas ex:penditur : opus omnino necessariu= 
professoribus sacrarum, et Humaniorum Literarum, Medieis, Juristis, & omnibus 
cujuscunque facultatis Studiosis, tum propter innumeras dictiones, quas à Sacris, & 
profanis Auctoribus decerptas ex:ponit, tum propter recondita carmina omniú Veterú 
Poetarú, & Recentiorú clari nominis, quos omnes Auctor ad e:xpendendas syllabas perlegit I 
auctore, P. D. Benedicto Pereyra.- 9· ed. I auctior, et locupletior Ab Academia Eborensi.-
Eborae: TypographiaAcaderniae, I74I. 

1359 p. ; 30 x 2I em. 
(V 8o7.r=690-3 PEREI B PROSO 9.ED.) 

Bento Pereira nasceu na vila de Borba, noAlentejo, em r605, e morreu no Colégio de 
Évora, em 4 de fevereiro de r68r. Foi um dos jesuítas mais eruditos do seu tempo, doutor em 
Teologia, graduado na Universidade de Évora, qualificador de livros em Roma e reitor do 
Colégio dos Irlandeses, em Lisboa. 

Sua obra mais conhecida é o dicionário latino-português-castelhano , Prosodia in 
vocabularium trilingue, latinum, lusitanum et castellanum digesta , publicado , 
sucessivamente, em edições ampliadas, corrigidas e adicionadas "de modo que não existem duas 
edições inteiramente iguais" , corno afirma Inocêncio. Nas duas últimas das dez edições publicadas 
a obra recebeu o título de Proso dia in vocabularium bilingue, latinu= et lusitanum digesta ... 
e reuniu, num mesmo volume, outras obras anteriormente publicadas em separado: Thesouro 
da lingua portugueza; Primeira parte das frases portuguezas, a que correspondem as 
mais puras & elegantes latinas e, ainda , Segunda parte dos principaes adagios portuguezes, 
com seu latim proverbial correspondente. Estas duas últimas foram publicadas , 

anteriormente , com o título de Florilegio. 

Exemplares em bom estado de conservação, com a capa e páginas iniciais danificadas . 

Fontes: 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 2I , p. I24-I25-

lnocêncio , v. I, p. 352-353· 





SÉ C ULO XVIII 

NIEUHOFF, Johann, I6I8-1672. 

Voyages and travels in to Brasil and East-Indies : containing an exact description 
of the Dutch Brasil, and divers parts of the East- Indies, their provinces, cities, living 
creatures, and products, the manners, customs, habits and religion of the inhabitants : 
with a particular account o f all the remarkable passages that happened during the author' s 
stay of nine years in Brasil, especially in relation to the revolt of the portugueses, and the 
intestine war carried on there from 1640 to 1649 : as also a most ample description of 
the most famous city ofBatavia in the East- lndies I by Mr. John Nieuhoff.- [London] 

Henry Lintot andJohn Osborn , [1744 ?] . 
305 P· : il.; 35 x 24 em. 
(V 910.4 NIEUHJVOYAG) 

J ohann Nieuhoff, viajante alemão, nasceu em Usen , Vestfália , em r6r8, e morreu em 

Madagascar, em 1672. Trabalhou na Companhia das Índias Ocidentais, permanecendo no 
Brasil de 1640 a 1649. Transferido para o serviço da Companhia das Índias Orientais , foi 
nomeado agente em Batávia, em 1654. Em 1655, foi à China tratar da abertura dos portos 
daquele país ao comércio holandês. Governou o Ceilão de 1662 a r667. Em 1672 , desembarcando 

em Madagascar, foi morto pelos n ativos . 
Voyages and travels into Brasil and the East-Indies teve a sua primeira edição em 

1682, em Amsterdã, com o título Gedenkweerdige Brasiliaense Zee-en Lant- reize ... , que 
foi considerada "uma obra indispensável ao estudo da revolução luso-brasileira contra os 
holandeses. Embora os resumos sobre a situação geográfica , a História Natural e as populações 

indígenas e negras sejam de pouco valor em face dos trabalhos de Marcgraf e Piso , a obra de 
Nieuhoff é especialmente rica e valiosa para o estudo do período de 1640 a 1649", como afirma 

Borba de Moraes. 
A edição inglesa foi traduzida do original holandês e, segundo o mesmo Borba de 

Moraes, contém "um acúmulo de erros e omissões" . 

Exemplar em excelente estado de conservação. 

Fontes: 

Borba de Moraes , p. 572. 

Delta , v. ro , p . 48or. 

Gde. Enc. Port. Bras., v. r8 , p. 733· 

Larousse, v. 5, p. 80. 

Rodrigues , v. I , p. 462 -463 . 

149 



DN 

DE .. ~ AL·DAS~-
PEREYRA & CASTRO, _ . .-

JURisco·NsuL .TI ~USITANI, 
Ex Equeftri Ordine , · Aulreque Reg ire Generofi , C Ais A R E JEgue 
M AJ E·s TA TIs Senaroris ampliífimi , & in illuftri Co'!:)•m6ricenji 
Academia, ju!fu inviétillimi P H r L Il' 1' I III. Hifpaniarum Monarchre, 
J tiris Civilis Profefforis. -

RECEPTAR UM SEN.TE NTIA~ Ul\1_, 
SEU · 

• 
QUJESTIONUM FORENSIUM 

ET CONTROV,ERSIARUM CIVILIUM; 

L. I B R· r D U O: 
Si'Ve 

OPERUM TOMUS PRIMUS. 
O;u.r omni6u.r tam PragmaticiJ f5 M agiftrati6u.r, quam in .Aca~emi,;~ 

· 'Verjànti6u.r utilijfimum. 

REPERTORIO GEN.ERÁLI c;;,- ad calcem' adjeét:o. 

· COLONilE . ALLOBROGUM 
~ .• 

Sun1ptibus F R A 'I' R u 1\:I D E T o u R N E s. 
MDC C X L V .. 



65 CASTRO, Francisco de Caldas Pereira e, 1543-1597. 

SÉCULO XVIII 

Opera o:mnia juridica : in septem tomos distributa, cum repertorio generali, 

ad calcem adjecto I DN. Francisci de Caldas Pereyra et Castro.- Coloniae Allobrogum : 
FratrumdeTournes, 1745. 

7 v. ; 37 x 23 em. 
(V 347 CASTR FC OPERA) 

Francisco de Caldas Pereira e Castro nasceu em Monção, em 1543, e morreu em Braga, 
em 7 de setembro de 1597. Formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, em 1578. 
Depois de exercer a advocacia em Braga e Lisboa , foi nomeado professor da universidade pelo 
Rei Filipe li. Recebeu o grau de Doutor, em ! 0 de junho de 1597, três meses antes de falecer. 

Toda a obra de Castro trata dos Direitos Civil e Comercial e, após várias edições 
distintas, está reunida nesta coleção, em sete volumes. 

Coleção em bom estado de conservação. Encadernação em couro. 

Fontes: 

Ode. Enc. Port. Bras., v. 21, p. 224 . 





66 ABOIM, Diogo Guerreiro Camacho de, m. 1709. 

SÉCULO XVIJJ 

Escola moral, política, christãa, e jurídica : dividida em quatro palestras, nas 

quaes lem de prima as quatro virtudes cardeaes : na primeira, a prudencia na cadeira do 

entendimento, na segunda, a justi~a na cadeira da vontade, na terceira, a fortaleza na 

cadeira do irascível, na quarta, a temperan~a na cadeira do concupiscivel, dando leys a 

todas as virtudes, que dellas procedem, e consutando todos os vícios, que se lhe oppoem, 

e dirigindo todos os actos das quatro faculdades da alma, capazes de virtudes, e vícios, 

entendimento, vontade, irascível, e concupiscivel, às regras da razão, sahindo a prudencia 

na primeira palestra, com hum ministro prudente, a justi~a na segunda, com hum 

ministro justiceiro, a fortaleza na terceira, com hum ministro forte, a temperan~a na 

quarta, com hum ministro temperado, materia util, e necessaria para todo o Estado, e 

profissoens de pessoas ecclesiasticas, e seculares I composta pelo doutor Diogo Guerreiro 

Carnacho de Aboyrn.- Lisboa : Officina de Domingos Gonçalves, 17 47. 

523 p. : il. ; 29 x 2! em. 
(V 17 ABOIM DG ESCOL) 

Escola moral, política, christãa, e jurídica : dividida em quatro palestras, nas 

quaes lem de prima as quatro virtudes cardeaes : na primeira, a prudencia na cadeira do 

entendimento, na segunda, a justi~a na cadeira da vontade, na terceira, a fortaleza na 

cadeira do irascível, na quarta, a temperan~a na cadeira do concupiscivel, dando leys a 

todas as virtudes, que dellas procedem, e consutando todos os vícios, que se lhe oppoem, 

e dirigindo todos os actos das quatro faculdades d' alma, capazes de virtudes, e vícios, 

entendimento, vontade, irascível, e concupiscivel, às regras da razão, sahindo a prudencia 

na primeira palestra, com hum ministro prudente, a justi~a na segunda, com hum minis-

tro justiceiro, a fortaleza na terceira, com hum ministro forte, a temperan~a na quarta, 

com hum ministro temperado, materia util, e necessaria para todo o Estado, e profissoens 

ecclesiasticas, e seculares I composta pelo doutor Diogo Guerreiro Carnacho de Aboyrn. - 3. 

ed. nova e curiosamente correcta. - Lisboa: Officina de Bernardo Antonio de Oliveira , I759· 

527 P· : il. ; 29 x 2! em. 
(Vr7ABOIMDGESCOL3. ED.) 

Diogo Guerreiro Carnacho deAboirn nasceu em Ourique , noAlentejo, e morreu em 

15 de agosto de 1709 , aos 48 anos de idade. Formou-se em Direito Civil e exercia o cargo de 

Desembargador da Casa da Suplicação, por ocasião de sua morte. Aboirn publicou várias obras 

de jurisprudência em latim, com inúmeras reimpressões. 

A obra Escola moral, política, christãa, e jurídica : dividida em quatro palestras, 

nas quaes lem de prima as quatro virtudes cardeaes mereceu o seguinte comentário de 

D emétrio Moderno: " título tão galante , que faz rir os prudentes e ocupar os fanáticos ". Foi 

publicada em 1733 , em Lisboa, por Antõnio de Sousa da Silva . Teve , ainda, urna segunda edição 

em 1747 , por Domingos Gonçalves , e uma terceira edição em 1759 , por Bernardo Antõnio de 

Oliveira , das quais a Biblioteca da Câmara possui um exemplar. 

Exemplar danificado. Encadernação inteira em couro. 

Fonteso Inocêncio, v. 2, p . 159-160. 
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67 VIEIRA, Antônio, 1608-1697. 

Sicut..o XVIU 

Voz sagrada, politica, rhetorica, e metrica, ou, Supplemento a's vozes saudosas 
da eloquencia do espirito, do zelo, e eminente sabedoria do Padre Antonio Vieira da 
Companhia deJesus, Prégador de S . Magestade, e Principe dos Oradores Evangelicos.-
Lisboa: Officina de Francisco Luiz Ameno , 1748. 

~47 p . ; ~o x 15 em. 
(V ~4~ VIEIRA VOZ) 

Voz sagrada ... é um suplemento às Vozes saudosas. Foi publicado, após a morte do 
autor, por Francisco Luiz Ameno, em 1748. Compõe-se de cartas, poemas e outros escritos em 
latim e português e uma oração fúnebre celebrada pelo Conde da Ericeira nas exéquias do Padre 
Vieira. 

Sobre o autor , ver referência 30. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Gde. Enc . Port. Bras . , v. 35, p. 229-233· 

Inocêncio , v. I, p. 287- 293 . 
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68 LA CONDAMINE, Charles-Marie de, I70I-I774· 

S ÉC ULOXVIJJ 

Journal du voyage fait par ordre du roi, a l'Équateur, servant d'introduction 

historique a la mesure des trois premiers degre's du méridien I par M. de la Condamine. 

-Paris: Imprimerie Royale, I75I. 
280 p. : il. ; 25 x 20 em. 

(V gro .4(866) LACON CMJOURN) 

Charles-Marie de La Condamine nasceu em Paris, em I70I, e morreu, em 1774, na 

mesma cidade . Foi militar enquanto jovem, carreira que abandonou para dedicar-se ao estudo 
das ciências, sobretudo da Matemática, da Física, da História Natural e da Medicina. Seu 

interesse por novos conhecimentos levou-o a participar de expedições científicas , entre as 

quais , a que descreve nesta obra. 

Journal du voyage fait par ordre du roi, a l'Équateur ... é um relato da expedição 

científica à América do Sul de que La Condamine participou em 1735, juntamente com Godin 

e Bouger, com a finalidade de medir a longitude do arco de um grau do meridiano , no Peru , e 

conhecer o formato da Terra . A obra contém dois mapas , duas gravuras, duas plantas e um 

diagrama. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fo ntes: 

Brunet , v. 3, co!. 729-730. 

Espasa, v. 14, p. ID47 - 104 8. 

Larousse, v. 4, p . 287 . 

Rodrigues, v. I , p. 172. 
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69 MENESES, Luís de, I632-1690. 

SÉCl.JLO XVIII 

Historia de Portugal restaurado, offerecida ao Illustmo e Excellentmo Senhor 
D. Joseph Mascarenhas I escrita por D. Luiz de Menezes.- Lisboa : Officina de Domingos 
Rodrigues: Offic. dos Herd. de Antonio Pedrozo Galram, I75L 

4 v. ; 20 x I5 em. 
(V 946.9 MENES L HISTO) 

Luís de Meneses, terceiro Conde da Ericeira, nasceu em Lisboa, em 1632. e suicidou-
se em 1690. Foi chamado de Colbert português por ter estimulado a introdução das artes fabris 
e industriais em Portugal. 

Escreveu Historia de Portugal restaurado ... em duas partes: a primeira, em r679, e 
a segunda, em 1698. A mesma história obteve depois diversas reimpressões , a saber: Parte I, 
dividida nos tomos I e II, Lisboa, na Oficina de Domingos Rodrigues , em I75I; Parte li, 
dividida nos tomos III e IV, Lisboa, na oficina dos herdeiros de Antonio Pedroso Galram, em 

I75L Saiu uma terceira vez em Lisboa , em I759· 
Segundo Inocêncio, "compreende esta história a narração de todos os sucessos militares 

e políticos ocorridos em Portugal, desde a restauração de r640 até o ano de r668, em que se 
celebraram as pazes com o Reino de Castela". 

Duas coleções em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Inocêncio, v. 5, p. 307-308 . 

Delta, v. 6, p. 2456 . 
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SAMUE LIS L. B. DE 

C O C C E I I, 
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J11.iniflri StaJmintimi" f§ Aqtúl.c Bon~!Jic-'Equitis, l:lt-
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INTRODUCTIO 
A D 

HENRICI L.B. DE COCCEII 
GROTIUM 

I L L U S T R A T U M: 
CONTl -.'lE .. V:S 

DISSERTATJONES PROOEMIALES Xlf. 
In 9uibus Principin. Grottana circa Jus Naturn:, Per totwn Opus 

di(perf."l., act juRam methodum revocantur, mens GROTtl, ob-
fcum f.-epht~. ex ipfo G R o T 1 o illufuntur, & dcfeetus cir.ca e jus 
Principia notuntur. 

DuoDECIMA DrsSERTATio exhibct Autl:oris 

NOVUM SYSTEMA 
Juftitil:_Naturalis & Rottun:r; in quo univerfum Jus Romanum no\'3 n1cthodo 

:td artcm rtdigitur. 

L A USA N NA;, 
$J1JJ!ptibus MARCI-MICHAELis BousQ...UET, & Soci:omm. 
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70 GROTIUS, 1583-1645. 

SÉC ULO XVIII 

De jure belli ac pacis : libri tres I Hugonis Grotii ; cum annotatis auctoris, nec non 

J. F. Gronovii, No tis, &J. Barbeyracii animadversionibus ; commentariis insuper locupletissimis 

Henr. L. B. de Cocceii, sacrae regiae majestati Borussicae, quondam a consiliis secretioriobus, 

sub titulo Grotii Illustrati antea editis, nunc ad calcem cujusque capitis adjectis ; insertis 

quoque observationibus Samuelis L. B. de Cocceii, Henrici Fillii , Regni Borussici Cancellarii 

; adduntur tandem ipsius Grottii; disserta tio de Mari Libero, ac libellus singularis de aequitate , 

indulgentia et facilita te . - Lausannae : Marci-Michaelis Bousquet, 1751-1752. 

5v.: il.; 26x20 em. 

(V 341.1/.8 GROTI DEJUR) 

Hugo Van Groot, mais conhecido como Grotius, nasceu em Delft, Holanda, em IO de 

abril de 1583, e morreu em Rostock, Alemanha, em 28 de agosto de 1645. Homem de cultura 

universal , foi, depois de Erasmo , o principal representante da tradição humanista dos Países 

Baixos. Aos oito anos, já compunha versos em latim e, aos quinze , editou a Enciclopédia de 

Marciano Cap ela , em 1598 . Tornou-se grande teólogo, poeta, dramaturgo e historiador . 

Opôs-se ao dogma calvinista e foi expulso da Holanda, em 1621, fixando-se em Paris. Em 1631, 

tentou voltar à Holanda, mas, como a situação ainda não lhe fosse favorável, permaneceu na 

França, aceitando o cargo de embaixador da Suécia em Paris, posto que conservou até morrer. 

De jure belli a c pacis é considerada a principal obra jurídica de Grotius. Teve a sua 

primeira edição em Paris , no ano de 1625 , à qual se seguiram mais de setenta outras, traduzidas 

em quase todos os idiomas europeus. Nela, Grotius desenvolve a sua doutrina da "guerra justa" 

e examina questões inerentes às relações internacionais e à paz. Segundo Brunet, a edição de 

1748 foi acrescida de um quarto tomo , sendo reimpressa , posteriormente , em Lausane, em 

1751, em cinco volumes. 
A Biblioteca da Câmara possui também uma edição traduzida para o francês , por Jean 

Barbeyrac, de 1724. 

Coleção em bom estado de conservação. Os quatro primeiros volumes estão 

encadernados em pergaminho, e o quinto , em couro . 

Fontes: 

Brunet , v. 2 , col. 1765- 1767. 

Espasa, v. 26 , p. 1388. 

Mirador , v. IO , p. 550I. 
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71 DIDEROT, Denis, 1713-1784. 

SÉCVLOXVJJI 

Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
par une société de gens de lettres I mis en ordre & publié par M. Diderot, de L'Académie 
Royale des Sciences & des Belles-Lettres de Prusse ; & quant à la partie mathématique, par M. 
D'Alembert, de l'Académie Royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse, & de la Société Royale 
de Londres. -Paris: ChezBriasson: Chez David: Chez Le Breton: ChezDurand, I75I-I765. 

I7 v. ; 40 x 26 em. 
(V 03~40 ENCYC DR ENCYC) 

Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, 
avec leur explication.- Paris : Chez Briasson : Chez David : Chez Le Breton : Chez Durand, 

1762-1772. 
II v . : il. ; 40 x 26 em. 
(V 03~40 ENCYC DR ENCYC PLANC) 

N Quveau dictionnaire, pour servir de supplément aux dictionnaires des sciences, 

des arts et des métiers, par une société de gens de lettres I mis en ordre & publié par M . ***. 
-Paris: Chez Panckoucke: Chez Stoupe: Chez Brunet ; Amsterdam: Chez M. M. Rey, I776-

I777· 
4 v. ; 40 x 25 em. 
(Vo3~40 ENCYC DR ENCYC SUPPL) 

Suite du recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux, et les arts 
méchaniques, avec leur explication. -Paris : Chez Panckouche : Chez Stoupe : Chez Brunet 
;Amsterdam : ChezM. M. Rey, 1777 . 

I v. : il. ; 40 x 26 em. 
(V 03~40 ENCYC DR ENCYC SUITE) 

Table analytique et raisonnée des matieres contenues dans les XXXIII volumes 
in-folio du dictionnaire des sciences, des arts et des métiers, et dans son supplément.-
Paris: Che~ Panckoucke; Amsterdam: Chez Marc-Michel Rey, 1780. 

2 v. ; 40 x 27 em. 
(V 03 ~40 ENCYC DR ENCYC TABLE) 

Denis Diderot nasceu em Langres, em 1713, e morreu em Paris , a 30 de julho de 1784. 
Filho mais velho de um abastado cuteleiro , Diderot foi enviado ao Colégio de Jesuítas de sua 
cidade natal, onde começou seus estudos . Em 1732 , depois de cursar o Colégio Louis-Le-
Grand ou Harcourt , em Paris, com a fé já seriamente abalada, recebe o grau de Mestre de artes , 
que lhe dá o direito de ensinar as chamadas artes liberais , como a Filosofia e as Humanidades . 
Resolve, então, seguir a carreira jurídica, para, repentinamente , abandoná-la e , durante dez 
anos, mergulhar numa vida incerta , de que pouca notícia restou à posteridade. Cultura eclética, 
cognominado Pantófilo (amigo de todas as coisas) por Voltaire , ora deísta , ora materialista , 
conclui pelo panteísmo e , por suas contradições, transforma-se no filósofo mais incoerente, e , 

ao mesmo tempo , mais completo de seu século. Entre suas principais obras , figura Lettre sur 
les aveugles Cr749) , que lhe valeu uma detenção de três meses em Vincennes. A obra mais . 
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SÉCULO XVIII 

expressiva de sua vida seria a Encyclopédie, em que trabalhou durante vinte anos e onde 

resumiria todo o seu espírito e a sua filosofia. 

Lançada em novembro de 1750, por prospecto de Diderot, a Encyclopédie teve seu 

primeiro volume pubhcado em julho de 1751, e o segundo , no fim do mesmo ano. Considerados 
ofensivos à autoridade real e à religião, foram ambos recolhídos e, por ordem de g de fevereiro 

de 1752, a impressão do segundo volume foi suspensa. Vencidos os obstáculos, de outubro de 

1753 a novembro de 1757, aparecem os volumes terceiro a sétimo, completando a letra G. Mas , 

em 1758 , novos protestos contra a obra culminaram com a proibição , pelo Parlamento de Paris, 

de sua venda e distribuição. Em 7 de fevereiro do mesmo ano, quando o oitavo volume estava 

no prelo , nova ordem revoga o direito de impressão que lhe fora concedido em 1746. Contudo, 

já em 1762, surge o primeiro volume das Planches e, em 1765, perfazendo um total de vinte e 

um volumes, saem, em N euchâtel, editados por S . Faulche e Cie . , os dez últimos volumes de 

texto e o quarto volume das Planches , que foram distribuídos secretamente entre seus 4· 250 

assinantes. De 1776 a 1777 , saíram o suplemento ou décimo segundo tomo do Recuei! de 
planches e os quatro Supplé:rnent, reunidos aos dois da Table, aparecidos em 1780 , que 

completaram a obra de trinta e cinco volumes . A Biblioteca da Câmara possui todos os tomos 

da primeira edição. 

Inspirada nos obras de Harris e Dyche, bem como na Cyclopaedia , do inglês Ephraim 

Chambers , da qual pretendia ser uma tradução, a Encyclopedie se desligou completamente do 

original para se transformar numa obra monumental, considerada símbolo cultural da França 

no século XVIII. A influência política que exerceu sobre seus contemporâneos foi poderosa , 

pois, fugindo ao padrão da obra de referência , não se hmitou à informação pura, mas , expunha 

também opinião sobre os assuntos tratados. 

Deísta e materialista, a obra foi , segundo Desnoiresterres, uma verdadeira máquina de 

guerra. Entrou em conflito profundo com a Igreja na França e com o governo despótico de Luís 

XV. Entre seus colaboradores , figuram Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Turgot, D'Alembert, 

Quesnay e Holbach. Os trabalhos de Diderot, que ultrapassam a casa de dois mil, versam sobre 

vários assuntos, principalmente metafísica, história, moral, gramática e filosofia. AD'Alembert 

coube o Discours Préli:rninaire e o controle da parte científica. 

A obra não parece ter sido organizada sobre um plano estabelecido, a biografia e a 

história aparecem aí somente como parte de outros assuntos e as referências, muitas vezes, 

remetem a artigos inexistentes. O estilo é geralmente prolixo e doutrinário. Em conseqüência 

da multiplicidade de colaboradores, há uma grande disparidade entre o primeiro e o último 

volume. Apesar deste desequilíbrio , há um espírito comum que orienta toda a obra em defesa da 

razão e contra os preconceitos. Caos, Nulidade e Evangelho do Diabo foram alguns dos muitos epítetos 

recebidos pela Encyclopédie , que , combatida, perseguida , ridicularizada e caluniada como 

nenhuma outra obra foi, conseguiu impor-se e transformar-se , por fim , numa verdadeira 

instituição literária do seu século. 

Coleção em razoável estado de conservação, com àl.gumas perfurações de broca. 

Fontes: 

BBCD, v. 15 , n. 2 , p. 3II-3I6, maio/ ago . 1966. 

Brunet, v. 2, col. 700 - 70I. 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 8 , p. 979-980 . 
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72 BERNARDES, Manuel, I644-I7IO. 

StcuLo XVIII 

Luz, e calor : ob ra espiritual para os que tratam do exercicio de virtudes, e 

caminho de perfei~aõ, dividida em duas partes: na primeira se procura communicar ao 

entendimento Luz de muitas verdades importantes, por meyo de doutrinas, senten~as, 

industrias, e dictames espirituaes, na segunda se procura communicar à vontade Calor 

do Amor de Deos, por meyo de exhorta~ões, exemplos, medita~ões, coloquios, e 

jaculatorias I escrita pelo Padre Manoel Bernardes. - 4· irnpressaõ. - Lisboa : Officina 

Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1758. 
660 p. ; 2! x I5 em. 

(V 242 BERNA M LUZ 4· IMPR.) 

Manuel Bernardes aborda neste tratado de vida espiritual, que significativamente 

intitulou de Luz, e calor, alguns pontos da vida interior , inserindo considerações nos campos 

da Psicologia, da Moral Prática e da Ascética. A obra inclui jaculatórias , meditações e exemplos 

destinados a despertar no leitor o desejo da perfeição. 

Ameal define esta edição corno já pouco comum no mercado . 

Sobre o autor, ver referência 39. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Ameal, p. 67. 

Inocêncio, v. 5, p. 374-376. 
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73 PADILHA, Pedro Norberto de Aucourt e, n. 1704. 

S ÉC ULO XVJJJ 

Raridades da natureza, e da 

arte, divididas pelos quatro elementos, 
escritas, e dedicadas a' Magestade 
Fidelíssima de El Rey Nosso Senhor D. 
J oseph I I por Pedro Norberto de Aucourt 
e Padilha. -Lisboa : Officina Patriarcal de 

Francisco Luiz Ameno, I759· 
504 p. : il . ; 2I x I4 em. 
(V502.2 PADILPN RARID) 

Aucourt Padilha n asceu em Lis-

boa, a 6 de junho d e 1704. Cavalheiro da 
Ordem d e Cristo e Secretário da Mesa d o 
D esembargo do Paço, escr eveu , além desta 
obra , Memorias historicas, geographicas 
e políticas , observadas de Paris a Lisboa, 
em 1746 , e Memorias da Serenissima 

Senhora D . Isabel Luisa Josepha , que 
foi jurada princeza d ' estes reinos , em 

1748, entre outr~s. 

Inocêncio d efine Raridades da 
natureza, e da arte ... como "livro d e 
muita curiosidad e e r ecreação , para o 

tempo em que seu auto r o publicou" . 

. . r· . -v .. ' . . 1;. :! 
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Exemplar em bom estado de conservação , en cadernação inteira em couro . 

Fon tes: 

Gde . Enc. Port. Bras ., v. 3, p. 705. 

Inocêncio, v. 6, p . 436 - 437 · 
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74 ARISTÓFANES, ca. 450 a. C.-ca. 388 a.C. 

SÉCULO XVIII 

Aristophanis comoediae undecim, graece et la tine I ad fidem optimorum Codicum 

mss. emendatae cum nova octo comoediarum interpretatione latina ; & no tis ad singulas ineditis 
Stephani Bergleri, nec non Caro li Andreae Dukeri ad quatuor priores ; accedunt deperditarum 
comoediarum fragmenta, a Theod. Cantero et Gul. Coddaeo collecta; earumque indices aJoh. 
Meursio &Joh. Alb. Fabricio digefti ; curante Petro Bm·mano Secundo, qui praefationem 

praefixit.- Lugduni Batavo rum: Samuelem etJoannem Luchtmans, Academiae Typographos, 

1760. 
2 v. ; 26 x 20 em. 
(V 875 ARIST ARIST) 

Aristófanes nasceu em Atenas, entre 450 e 445, e morreu por volta de 388 a.C. 
Considerado o principal representante da comédia antiga, em suas peças predominavam a sátira 
política e a social. Suas primeiras comédias foram assinadas sob pseudônimo e somente após Os 
Acarnianos (ou Acarnanos) tornou-se conhecido . Da sua obra , apenas onze peças 
conservaram - se integralmente. 

Esta coleção, em dois volumes, contém onze peças. O primeiro volume inclui Os 
Plutos (publicada no ano de 388 a.C.), sua última comédia; As Nuvens (423 a .C.); As Rãs 
(405 a.C.); Os Cavaleiros (424 a.C.); OsAcarnianos (425 a .C.) e As Vespas (422 a.C.). O 
segundo volume contém Os Pássaros (414 a. C.); A Paz (421 a . C.); AAssembléia das mulheres 
(392 a.C.); As Convocadas (4II a.C. ) e Lisístrata (4rr a.C.) . 

Coleção em bom estado de conservação . Encadernação inteira em couro. 

Fontes: 

Brunet, v. I , co!. 453· 

Mirador, v. 3, p . 762 . 

Oxford, p. 54-55· 

Romilly, p. n8 - 124. 
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75 BERNARDES, Manuel, I644-1710. 

SÉCULO XVIII 

Os ultimos fins do homem, salva~am, e condena~am eterna : tratado espiritual, 

dividido em dous livros : no primeiro se trata da singular providencia de Deos na 

salva~aõ das almas : no segundo das causas geraes da perdi~aõ das almas, ou estradas 

commuas do reyno da morte I escrito, e dedicado a' soberana Rainha dos Anjos, Maria 

Santissima Senhora Nossa, pelo Padre Manoel Bernardes.- Lisboa : Regia Officina Sylviana , 

I76L 
467 p. ; 20 x I5 em. 
(V 241 BERNA M ULTIM) 

De acordo com a Advertência contida na obra, o Padre Manuel Bernardes pretendia 

acrescentar mais algumas causas da perdição das almas, o que não chegou a fazer, impedido por 

outras ocupações. Não obstante esta falta, p areceu - lhe conveniente publicá- la, para não tirar 

dos fiéis a oportunidade de aprender lição tão útil e saudável. 

A primeira edição, "rara" e muito apreciada, foi impressa em Lisboa, na oficina de 

JosephAntonio da Sylva, em 1728. 

Sobre o autor, ver referência 39· 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Ameal , p. 67-68. 

Inocêncio , v. r6, P· I37· 

Pinto de Matos , p. 71-72. 
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brilhante de Hefpanha, . Luzido Sol de Padtta, Afiro 
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· Anno de MDCOI.0I. 

Com todas as Jice11ftli neceffaria.r. 



76 JABOATÃO, Antônio de Santa Maria, 1695-1764?. 

Sic uLO xvut 

Orbe serafico novo brasilico , descoberto , estabelecido, e cultivado a influxos da 
nova luz de ltalia , estrella brilhante de Hespanha, luzido sol de P a dua, astro mayor do 

ceo de Francisco , o thaumaturgo portuguez Sto. Antonio, a quem vay consagrado , como 
theatro glorioso, e parte primeira da chronica dos frades menores da mais estreita, e 
regular observancia da Província do Brasil / por Fr. Antonio d e Santa MariaJaboatam &c. 
-Lisboa : Officina de Antonio Vicente da Silva , r76r. 

248, 283, I5 p. : il. ; 27 x I9 em. 
(V g8rJABOAAS ORBE) 

Antônio de Santa Mariajaboatão nasceu em Santo Amaro deJaboatão , em r6g5 , e 
morreu entre os anos d e 1763 e 1765. Religioso franciscano, professou na Bahia e em 
Pernambuco , fo i p relado local no convento de Santo Antônio do Recife e cronista-mor da 

Ordem. 
Esta m agnífica impressão em papel de ótima qualidade, de r76r, é a primeira edição da 

parte inicial da obra mais importante- e, até hoj e , a mais consul tada pelos historiaqores- d e 

Jaboatão. 
Afirma Inocêncio que "a maior parte da edição fora mandada, logo após a su a 

publicação, para o Brasil , e que , ainda no ano d e r840 , encontrava m -se alguns caixotes cheios 

dos respectivos exemplares, no Convento d e São Francisco, em Pernambuco ... " , prossegue 
dizendo que "a obra j á era , a este tempo, tida em conta de rara no Rio de J aneiro". 

Sacramento Blake esclarece que "a morte subseqüente do autor foi a causa de não sair 

a continu ação desta importante obra, sen ão um século depois" . 
D e fato , a segunda parte, correspondente a mais três volumes, so m ente foi publicada 

em r858 p elo Instituto Histó rico e Geográfico Brasileiro, no Rio d e J aneiro . Desta segunda 
edição , composta de cin co volumes, a Biblioteca da Câmara possui os volumes I e 2 . 

Exemplares em perfeito estado d e con servação . 

Fontes: 

Bib. Brasiliana , v. 1 , p. 423-424. 

Inocên cio , v. I, p. 201 - 202 ; v. 8 , p. 2 46 - 2 4 7. 

Sacramento Blake, v. I , p . 309 - 310. 
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77 VIRGÍLIO, 70-19 a.C. 

S icuLO XVlll 

Eneida portugueza: que contém os primeiros seis livros I de Virgilio, seu author 
;Joaõ Franco Barreto; com os argumentos de Cosmo Ferreira deBrum, e com o diccionario 
de todos os nomes proprios, e fabulas , que nestes seis livros de Virgilio se contém, e a explicaçaõ 
delles , para melhor intelligencia do poeta.- [2. ed.].- Lisboa : Officina de Antonio Vicente 

da Silva , 1763. 
2 V. ; I5 x lO em. 
(V 87rVlRGI ENEID 2. ED.) 

João Franco Barreto , escritor português, nasceu em Lisboa , em r6oo, ignorando-se 
a data de sua morte. Em 1624, integrou expedição de libertação da Bahia das mãos dos holandeses. 
Ao regressar a Portugal dedicou-se às letras, escrevendo obras como: Cyparisso; Biblioteca 
portuguesa ; Ortografia portuguesa, traduzindo Eneida , de Virgílio e dirigindo a edição de 
um Dicionário dos nomes próprios, que se encontram nos Lusíadas de Luís de Camões. 

Segundo Inocêncio , essa tradução de Barreto, publicada em 1763, corresponde à 
segunda edição , ainda que esta informação não figure no corpo da obra , e "seja em demasia 
parafrástica , e que muitas vezes não reproduza fielmente o sentido do original, em razão das 

dificuldades da rima, a que o tradutor quis sujeitar-se, todavia , a pureza e correção de linguagem, 
com que foi escrita , juntas à louçania do estilo, e a uma versificação quase sempre fluida e 
harmoniosa, fazem, e farão sempre, com que este trabalho não seja de todo esquecido, apesar de 
terem aparecido depois outras versões sem dúvida mais perfeitas". 

A coleção , dividida em dois volumes , traz, respectivamente, os livros I a Vl e VII a XII. 
A primeira parte , que corresponde à Odisséia , narra as viagens de Enéas, até a sua chegada à 

Itália. A segunda, a exemplo da Ilíada, descreve as guerras pela conquista do Lácio, até a fundação 
do reino de Lavinio . 

Sobre o autor, ver referência g . 

Exemplar em razoável estado de conservação. O primeiro volume apresenta as páginas 

iniciais bastante danificadas por broca. O volume 2 está bem mais conservado . 

Fo n tes : 

Gde . Enc . Port. Bras. , v. 4, p. 279- 280. 

Inocêncio, v. 3, p. 379 - 38 0. 

M. Andrade, p . I4I. 
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78 VOSSIUS, 1577-1649· 

SlicuLO XV III 

Rhetorices contractae, sive, Partitionum oratoriarum : libri quinque I Gerardi 

Joannis Vossii ; n ec desunt tabulae synopticae M. Jacobi Thomasii in Academia lipsiensi 

eloquentiae p rofessoris . - Ed . j uxta exemplar lipsiense quantum fieri potuit diligentissime 

correcta, & duplice indice locupletata.- Venetiis : Dominicum Occhi, 1764. 
335 p. ; 17 x II em. 
(V 82-085 VOSSI RHETO) 

GerardusJohannes Vossius, filólogo e erudito holandês, nasceu em Heidelberg, em 

1577, e morreu em Amsterdã, em 1649. Em 1632, transferiu-se para Amsterdã onde ensinou 
História, no então fundado Ath enaeum. Suas obras mais notáveis são sobre as heresias e os 

historiadores antigos. 

Rethorices contractae .. . é uma obr a produzida em 1606, que contém regras de 

retórica e oratória. Formada por cinco livros o u partes, o autor apresenta a natureza , o gênero 

e os tipos de retórica, o uso de figuras de linguagem e o estilo de discursos para emprego em 

diversas situações. No final do livro , encontra- se o índice remissivo de assuntos . 

Exemplar em boas condições de conservação . 

Fontes: 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 36 , p. 664. 

Mirador, v. 20 , p. II478. 
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TERCEIRA PAR TE 
DA HISTORIA 

D E S. D O M I N G OS 
PARTICULAR DO REfNO, E CONQUISTAS 

de Portu!!al. 

POR FR. LUIS CACEGAS 
Da mefma Ordem, e Provincia, e Chroniíl:a della. 

Refomrada em eflilo , e ordem , e amplificada em Jttcceffos , 
e tJarticularidades 

POR FR. LUIS DE SOUSA 
Filho do Convento de Bemfica. 



79 CÁCEGAS, Luís de, I540-I6IO. 

SÉCULO XVIII 

Historia de S. Domingos, particular do reino, e conquistas de Portugal I por F r . 

Luis Cacegas , da mesma ordem, e província, e chronista della; reformada em estilo, e ordem, 

e amplificada em sucessos, e particularidades por Fr . Luis de Sousa, filho do Convento de 

Benfica. -Lisboa : Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1767. 
4 v. ; 29 x 21 em. 
(V 271.2(469)(ogr) CACEG L HISTO) 

Frei Luís de Cácegas, da ordem de São Domingos, nasceu em 1540 e morreu em r6ro. 
Ocupou o cargo de cronista da Ordem, quando reuniu material que serviu para Luís de Souza 

completar as obras Vida de F r. Bertolameu dos Martyres e Historia de S. Domingos .... 
Escreveu sobre genealogias , santos e matronas ilustres. 

Frei Luís de Sousa, escritor português cujo nome secular é Manuel de Sousa Coutinho, 

nasceu em Santarém, em 1555, e morreu no convento de Benfica, em 1632. O fato mais 

relevante da juventude de Frei Luís de Sousa foi o aprisionamento que sofreu, quando caiu em 

poder dos mouros nas proximidades de um porto de Sardenha. Levado como escravo para 

Argel, teria conhecido , no cativeiro , Miguel de Cervantes . Libertado , seguiu para a Espanha e 

conheceu Jaime Falcão, poeta e matemático, autor de poesias latinas para as quais escreveu um 

prefácio em r6oo. Em 1613, entrou para o Convento de São Domingos de Benfica. A vocação 

literária do autor desde cedo se manifestou, tornando-se , Frei Luís de Sousa , um dos mais 

perfeitos estilistas da língua portuguesa. Cronista da Ordem, o primeiro trabalho a lhe ser 

confiado foi a Historia de S. Domingos ... , iniciada por Frei Luís de Cácegas. Simultaneamente, 

dedicou-se a escrever, utilizando-se do material reunido também por Frei Luís de Cácegas , 

Vida do Arcebispo D om Frei Bertolameu dos Martyres . Escreveu, por incumbência de 

Filipe III , os Anais de El- Rei DomJoão 111, sua única obra histórica, publicada em 1844, por 

Alexandre Herculano , que a encontrou na biblioteca do Palácio das Necessidades. Bom latinista, 

traduziu do latim A vida do Beato Henrique Suso , publicada em Lisboa , em 1764. 
Lucas de Santa Catarina nasceu em r66o, em Lisboa, e morreu em 1740, na mesma 

cidade . Foi encarregado de escrever a quarta parte da Historia de S. Domingos ... 
Trata-se da segunda edição da obra , onde as quatro foram reunidas e publicadas por 

Antônio Rodrigues Galhardo , em 1767. Segundo Inocêncio, "as primeiras edições são raras, e 

ainda mais difíceis de achar exemplares que tragam reunidas as quatro partes. Os da segunda, 

algum tanto mais vulgares". Historia de S. Domingos . .. não passa de uma série de monografias 

sobre cada convento dominicano do país, com biografias dos seus frades , freiras ou familiares 

mais relevantes. 

Coleção em bom estado de conservação, faltando apenas a lombada nos volumes I e 4 · 

Encadernação inteira em couro e de época. 

Fontes: 

Dic. Lit., v. 2 , p. ID50- I052 . 

Gde. Enc . Port. Bras. , v. 5, p. 338 ; v. 29, p. 814-816 . 

Inocê ncio , v. 5 , p . 20 2-203 , 327- 331; v. 13 , P· 353· 

Saraiva e Lopes , p. 294 - 297. 
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PRACT·CA 
LUSITANA · 

AB 

EMMANBELE MENDES 

'/ 

DE C A S··T R 0,. 
In Conirllbriceníi Academia Liminifcato Legum Profeífore acu-

rati-ffime · elaborata , 
Et om~ibus utroque foro verfant.ibus utiliffima , 82 neceífaria ; 

TO M U S l. , . E T· 11. 
IN. Q.UIN.QUE LIBROS DIVISUS, 

DUCENTIS ET OUADRAGINT./1 SENATUS DECISIONIBUS, 
cenUtm C01zt1·acamellis, non pattci.r aninTadverjionibftJ' ad pub/ict1m 

Jufliti& bommz c011cenmztibtt.r , alüfque utili/Jimi.r Ordi?Ja-
' tionum declàrationibtts apprime loettpletattt.r. 

CUM COMMENT ARIIS :AD TITULUM DE ANNONIS 
Civilib~s ~ & ad L. C um oportet , C. de Bonis qure liberis. 

Et AdditÍon~bus ad Areíl:a , qure calei operis inferviunt , · anti· . 
· quitus éxaratis, 

À 

F R A N ClSCQ X~A V E R 10 
· DOS SANCTOS DA FONSECA, 

Hac pofl'rema editio11e Jedulo correéia , etJJi!1Jdata , · & artéi_a. 

LISBONJE: M.DCC.LXVI • 
~mz:a:m~a:::m::!:l __ __....__, 

ExTypogra[>hiâ JOSEPHI DA COSTA COIMBRA. · 
. Superi~rum pet;mjjfu. 

· A~ c~ fia 'de Luiz de l\1oraes, morador ao Moinho de Vento, junto 
ao Campo de Santa Anna, aonde fe achará tambem o Prime.iro , e Se-
gundo Temo das Addiçoês a efta mefma.Obra, .e outros mais liv.ros. 

.~ 



80 CASTRO, Manuel Mendes de, m. 1620?. 

SÉC ULO XVIII 

Practica lusitana : et omnibus utraque foro versantibus utilissima, & necessaria 

: tomus I, et II in quinque libros divisus, ducentis et quadraginta senatus decisionibus, 

centum contracautellis, non paucis animadversionibus ad publicum justitiae bonum 

concernentibus, aliisque utilissimis ordinationum declarationibus apprime locupletatus 

I ab Emmanuelle Mendes de Castro ; cum commentariis ad titul~m deAnnonis Civilibus, & ad 

L. cum oportet, C . de Bonis quae liberis; et additionibus ad aresta , quae calei operis inserviunt, 

antiquitus exaratis, à Francisco Xaverio dos Sanctos da Fonseca . - Hac postrema editione 

sedulo correcta, emenda ta, & aucta . - Lisbonae : T ypographiâ J osephi da Costa Coimbra, 

1767. 
2 v. em I ; 29 x 20 em. 

(V347.9(469) CASTRMM PRACT) 

Manuel Mendes de Castro nasceu em Lisboa. Ignoram-se as datas de seu nascimento e 

morte; sabe-se apenas que viveu entre os séculos XVI e XVII e que em 1623 já teria falecido . 

Bacharelou-se em Direito Civil na Unive rsidade de Salamanca. Voltando a Portugal , 

desempenhou o cargo de condutário na Universidade d e Coimbra , em 1589 , aí permanecendo 

por dois anos. Exerceu também a profissão de advogado, primeiro em M adri, depois em 

Lisboa , onde foi procurador da Coroa na Casa da Suplicação. 

Escreveu , entre outras obras , Practica lusitana , que teve a sua primeira edição 

publicada em Coimbra, em 1676, com outra edição , também em Coimbra, acrescentada " cum 

commentariis a doctore F . X. Sanctis da Fonseca". Há divergências quanto à data desta edição: 

Inocêncio indica 1639 e a Grande enciclopédia portuguesa e brasileira fornece o ano de 

1636. 

Exemplar em bom estado de conservação . 

Fo nt es : 

Gde. Enc. Port. Bras ., v. r6 , p. 886 . 

Inocêncio , v. 16 , p. 270 . 
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D, ·E' \ 

OR THOORA.J,tiA:*. 
C O M s U FF t C Lffi N TE S ~'AF_ALJOGP,:s , . :E .N;O\f~S ' . 

Regras ~ - para que em hÇ~d~s as Pr~v~IHÜas., e ~oQliqios de., :· . , 
Portugal, poífam f}l CJmofos cornpr,ehenaer f:\ctlmeni,e ~ -~~- ·"··· . 

. Ortho!ogía, e t .l'ojódia, ifro h~; a R eéla·.Prpnun- ··· •.. 
ciaçam , e Accentos proprtos , da LtngtJa., 

PortugueÃa : · ' 

A ~CRESCE _N · T AD .<;> 
COM OU'Vt"' JS NOVOS CAT ALOGôS, E EXPLICAÇAM 

de muitos Vocabulos amigos, e amiq.uados , para inrellig~nci~. d0s 
antigos Efcritores Portuguezes ; de .todos os. Termos V utgares . 1;11e-
nos cultos ., e mais ordinarios , que fero a-1 lia neceffidade n:nn: fe- · 
devem ufar e~ Di{6urfos eruditos; · das .Fta{es ,,.eJJic(o_en.s €títt~ic!ls 
de mai~ frequente ufo, as quaes f em hum l:ioin diícernimerlte! ·a.m .. 
fe-devem introduzir errl Difcurjós graves , ou fé-rios. ; ~ finalm~Qte · 
dos Vocabulos , e diverfoi> Abufos. da Plebe , .. mais cenhecigos ; e , 
co~trarios ao .. noífo Idioma, os quaes fempre fe.devetn c~p-ri.gfr, 91-t . . "'" , 
evrtar : · · · "' · .. •·· 

· ·' · CVM P.OST O . / ~ 
:P E L O ·R. P. M. , 

Fr. LUIS DO MONTE CARlv.fEbOJ 
Religio.fo Carmeli.ta Defcalç~.' Efe.ri:tor dafua Ordem~ Confultqr 

do Santo Oflicto·, e Examrnador das tre~ Ordens M;tlitares: 
Impre[o á cufta de hHm amigo do R. ~uélor~ 

. 
L· ISBOA, ~· .. 

·Na Officina de ANTONIO RODRIGUES GAI.JLAJJ,,D(;)..:· . . ·' . -
Anne de 1767. 

{om as liclitfllS tJtGlj/àrias~ 



81 MONTE CARMELO, Luís do, m. 1785. 

Compendio de orthografia, com sufficientes catalogos, e novas regras, paraque 
em todas as provincias, e dominios de Portugal, possam os curiosos comprehender 

facilmente a orthologia, e prosódia, isto he, a recta pronuncia~am, e accentos proprios, 
da lingua portugueza : accrescentado com outros novos catalogos, e explica~am de muitos 
vocabulos antigos, e antiquados, para intelligencia dos antigos escritores portuguezes, 
de todos os termos vulgares menos cultos, e mais ordinarios, que sem algua necessidade 

nam se-devem usar em discursos eruditos, das frases, e dic~oens cómicas de mais 
frequente uso, as quaes sem hum bom discernimento nam se-devem introduzir em 
discursos graves, ou sérios, e finalmente dos vocabulos, e diversos abusos da plebe, mais 
conhecidos, e contrarias ao nosso idioma, os quaes sempre se-devem corrigir, ou evitar 

I composto pelo R. P. M. Fr. Luis do Monte Carmelo. - Lisboa : Officina de Antonio 

Rodrigues Galhardo, r767. 
772 p. ; 22 x r6 em. 
(V 8o6.go-r MONTE L COMPE) 

Frei Luís do Monte Carmelo nasceu em Viana do Minho (hoje do Castelo) , e morreu 
em r785 . Teve a seu cargo a revisão ortográfica do Compendio historico da Universidade de 

Coimbra . Sua única obra , Compendio de orthografia ... , publicada em I767, foi objeto d e 
críticas e sátiras. 

Prado Coelho diz ser o século XVIII o século dos grandes trabalhos lingüísticos. E cita, 
entre outras , a obra de Monte Carmelo, embora esta tenha sofrido as mais severas críticas de seus 
contemporâneos. Inocêncio coligiu, ele próprio , mais de vinte sonetos, onde o autor era 
escarnecido e apodado sem misericórdia , sendo a maior p arte deles de FreiJoaquim Forjaz e 

alguns do poeta vimaranense Lobo de Carvalho. 

Exemplar em bom estado de conservação , embora a guilhotina do encadernado r tenha 

sacrificado as margens do livro , sobretudo a superior. 

Fontes: 

BBCD , v. r6 , n. 3, p . 895-900, set./dez. 1967. 

Inocêncio , v. 5 , p. 309. 

185 





8~ LOBO, Francisco Rodrigues, 156o?-I636. 

SÉcur.o XV III 

Obras políticas, e pastoriz I de Francisco Rodrigues Lobo. -Nesta prezente ediçaõ 

correctas, e escrupulozamente emendadas.- Lisboa: Officina de Miguel Rodrigues, I774· 

4 v. : il. ; r8 x 12 em. 

(V 86g.o LOBO FR OBRAS) 

Francisco Rodrigues Lobo nasceu em Leiria, Portugal, e pouco se sabe a seu respeito. 

Sabe-se apenas que vivia retirado na sua cidade natal e sempre cantou os campos do Lis e do 

Lena. Nesses campos situou grande parte das peripécias e intrigas da sua obra pastoril. 

Nesta coleção estão reunidas algumas das obras do autor, todas anteriormente 

publicadas em separado. O primeiro volume contém Corte na aldea; o segundo , A Primavera; 

o terceiro , O Pastor peregrino e o quarto volume, O Desenganado e as Éclogas. 

Coleção em bom estado d e conservação , encadernada em couro . 

Fontes: 

Dic. Lit. , v. 2 , p . 571- 572 . 

Inocêncio , v. 3, P· 45-48. 





83 DESLANDES, André François, 1690-1757. 

SÉC ULO XVIII 

Réflexions sur les grands hommes qui sont morts en plaisantant I par M. 
Deslandes. - Nouv. éd. augm. d' epitaphes e autres pieces curieuses qui n' ont point encere 
parues. -Amsterdam: [s .n.], 1776 . 

304 p . ; 17 x lO em. 
(V 840 DESLAAF REFLE) 

André François Boureau Deslandes, filósofo francês, n asceu em Pondichéry, em r6go , 
e morreu em 1757. Foi por longo tempo Comissário-Geral da Marinha . Escreveu sobre a 
Marinha, Física , Comércio, História Natural e Política . Sua principal obra é Histoire critique 
de la Philosophie. 

Réflexions sur les grands hommes qui sont morts en plaisantant aborda, sob o 

aspecto cômico , temas relacionados com a morte. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Quillet, v. 1!, p. 11!01! . 
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84 BARROS, João de, 1496-1570. 

SÉCULO XVlll 

Da Asia de João de Barros e de Diogo de Couto.- Nova edição offerecida a sua 

Magestade D. Maria I, Rainha Fidelissima.-Lisboa: Regia Officina Typografica, 1777-i788. 
13 v. em 24 : il. ; 17 x II em. 

(V 946.9 BARRO J DAASI) 

João de Barros, historiador renascentista português, nasceu por volta de 1496, 
provavelmente em Viseu , e morreu em 20 de outubro de 1570, na quinta de S. Lourenço , 

próximo da Ribeira de Litém. Entrou para o serviço do Rei D . Manuel desde menino , onde 

teve seus primeiros mestres e escreveu sua primeira obra, um romance de cavalaria, a Chronica 

do Imperador Clarimundo. Em 1525, foi nomeado tesoureiro e, em 1533, feitor da Casa da 

Índia, posto que lhe permitiu ter acesso a numerosas e autênticas fontes, tornando-o um dos 

historiadores mais importantes da expansão portuguesa. Quando o governo de D . João III 

estabeleceu para o Brasil o regime das capitanias hereditárias, aJ oão de Barros e a dois associados 

(Aires da Cunha e Fernão de Álvares de Andrade) foi concedido o trato de terra que ia do Rio 

Grande ao Maranhão. Em 1531, morreu Lourenço de Cáceres, que deveria escrever a história d a 

Índia, e foi esta, então, confiada a João de Barros , seu sobrinho. Em 1552 , saía a primeira das 

Décadas da Ásia. Além dos trabalhos históricos , escreveu o tratado Rópica pneuma (Mercado 

espiritual); o Diálogo da viciosa vergonha; o Diálogo sobre preceitos morais; uma gramática 

da língua portuguesa e uma cartilha para aprender a ler . Dedicou -se às línguas e às letras clássicas, 

à Geografia, à História e à Cosmografia. 

A obra está assim dividida: d a primeira à quarta década, por João de Barros, em oito 

volumes; um volume contendo a vida de João de Barros , por Manuel Severim de Faria , e o 

índice das quatro décadas; da quarta à décima segunda década, de Diogo de Couto, em quinze 

volumes, aí incluído o índice das Décadas de Couto. Contém, ainda, nas obras, retratos d e 

João de Barros , do Infante D. Henrique e de Afonso de Albuquerque e cinco cartas geográficas. 

Segundo Brunet, as Décadas XI e XII p arecem estar abreviadas. Classifica , também, 

esta como uma b ela edição e que substitui com vantagem as anteriores. 

A primeira edição DaAsia deJoão de Barros e de Diogo de Couto foi publicada em 

Lisboa, em 1522, por Germão Galhardo. 

Sobre Diogo do Couto, ver referência 58. 

Coleção em bom estado d e conservação. 

Fontes: 

Brunet, v. I , ca l. 668-671. 

Cat. Bib . Porto Alegre, p. 50-54. 

Delta, v. 2, p. 774-775; v. 5, p . I96I. 

Dic. Lit., v. I , p. 94-95· 

Gde. Enc. Port. Bras . , v. 4, p. 30!-~03; v. 7, p. 958-959 . 

Inocêncio, v. 2, p . I53-I56; v. 3, p. 318-323 . 

Pinto de Matos , p. 6r-64 . 
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85 LE CLERC, Jean, 1657-1736. 

SÉcuLo xvu1 

Arscritica: inqua adstudialinguarumlatinae , gra ecae, ethebr.W:ae,via :r~~ 

veterumque emendandorum, spuriorum scriptorum a genuuÚfl a~Jij· 

judicandi de eorum libris ratio traditur : accedunt in calce quamocr ~ 1e · ·~· 'I 
J oannis Clerici. - 6. ed. prioribus emenda ti o r. - Lugdu n i Batavorum ' Sam[U€Je-m1 ~Jo 
Luchtmans , I778-

v.; r6 x II em. 

(V 8or LECLEJ ARS 6. ED) 

Jean Le C lere nasceu em Genebra, em 1657, e morreu emAm5reJ"dã. em 36. E ~ 
suíço, distinguiu-se como historiador , crítico, teólogo e filósofo. slla$ dloUJilriinll<il$ ~ 

carecem de unidade e foram, basicamente , fundamentadas em. obra5 de e.uJ!~~ ~

Como pastor protestante, exerceu o sacerdócio em L ondres, tendo aplíeddlo, emre 

de teologia e exegese bíblica , um critério de extrema liber dade, o que o Uevoltr.<:l:!'el!'<!' 

sociniano. Alguns de seus trabalhos foram publicados sob o pseudónimo&J-~ 
Ars critica teve sua primeira edição em 16 97 . Edirado em. ooú; olimnmne'li, ~ 

regras para o estudo dos autores gregos e latinos clássicos, consti~ ~ltta'.cill®&! :íírt:ii.t-
geral e dicionário para o entendimento desses au tor es. A quarta~ .ll.e.Am:a: flllt • " •::;a :f!imii 
acrescida de um terceiro volume. Considera-se a edição de 1730 a:melli.or~;m; ilhl!M<r<Jiks;.. 

É urna obra que exigiu urna imensa erudição e grande conhecimento fii~IO!llJFi!'fâl$1!18ll1f'.rlliib~. 

A Biblioteca da Câmara possui apenas o volume 2. 

Exemplar em bom estado de conservação . 

Fontes: 

Brunet , v. 6 , col. 97I. 

Espasa , v. 29 , p. I274· 

Quérard , v. 5, p. 45-46. 
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86 RAYNAL, Guillaume, 1713-1796. 

Histoire philosophique et politique : des établissemens et du commerce des 
européens dans les deux lndes I par Guillaume-Thomas Raynal.- Geneve : Chez Jean-

Leonard Pellet, 1780. 

lO v. : il. ; 19 x 12 em. 

(V940.2 RAYNAGHISTO) 

Guillaume Raynal, historiador e filósofo francês, nasceu em Saint-Geniez-en-

Rouergue, em II de abril d e 1713 , e morreu em Choillot , em 6 de março de 1796. Estudou no 

Colégio dos Jesuítas de Pézenas, distinguindo-se como pregador e professor. Abandonou o 
hábito jesuíta para dedicar-se à Filosofia e à História, publicando numerosos artigos no Mercure 
deFrance. Tendo sido alvo de um mandado de prisão, refugiou-se na Prússia e mais tarde na 

Rússia. Retornou à França em 1787. 

Histoire philosofique et politique foi publicada, simultaneamente, pelo mesmo 

editor em duas impressões, contendo a primeira cinco volumes e a segunda dez. Foi uma das 

obras que mais influenciou o movimento da Revolução Francesa , tendo o autor utilizado 

opiniões e, eventualmente, a colaboração de Diderot e Holbach, entre outros contemporâneos. 

Proibido na França e aí queimado em 1781, este importante trabalho de Raynal teve m ais de 

trinta edições num período de vinte anos e foi traduzido para quase todos os idiomas europeus. 
Segundo Borba de Moraes, "esta edição d e Genebra é a melhor e mais bela". Na impressão de dez 

volumes existentes na Biblioteca da Câmara, a seção referente ao Brasil encontra -se no volume 5. 

Coleção em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Bib. Brasiliana , v. 2 , p. 700. 

Brunet, v . 4, co!. II26-II27. 

Delta, v. I2, p . 5689. 

Espasa, v. 49, p . 923 . 

Larousse , v. 9, p. 34 · 
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87 HEINECKE, Johan Gottlieb, I68I-I74I. 

SÉCULO XVlll 

Recitationes in elementa Iuris Civilis secundum ordinem institutionum I lo. 

Gottl. Heineccii, iureconsulti quondam celeberrimi; accedunt lo. Christ. Gottl. Heineccii; 

commentarius De vita : fatis ac scriptis, B. Parentis, auctior emenda tio r ; Christiani Thomasii, 

Delineatio historiae juris, nec non Burc. Gottelf. Struvii ; cum no tis Hen. Contelmanni. -

Ticini Regii: Typographeo Monast. S. Salvatoris, I780-I78I. 

2 v. : il. ; 22 x 14 em. 

(V 34(37) HElNEJG RECIT) 

Heinecke, célebre jurisconsulto alemão, nasceu em Eisenberg, em II de setembro de 

r68I, e morreu em Halle, em 31 de agosto de I74I. Foi professor de Direito Romano na 

Alemanha e na Holanda. Destacando-se pela erudição, precisão, clareza e elegância de linguagem, 

suas obras transformaram-se em texto básico nas melhores universidades européias, recebendo 

inúmeras traduções. 

Recitaciones in elementa iuris civilis ... reúne oitenta e quatro obras do autor, 

consideradas como clássicas dentro do Direito Civil. Quérard menciona uma impressão datada 

de I8IO e publicada em Paris sob a responsabilidade de Warée. 

Exemplares restaurados. 

Fontes: 

Espasa, v. 27 , p. 939· 

Quérard, v. 4, p. 54-55· 
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88 

SicuLO xviu 

DICCIONARIO exegetico : que declara a genuína, e propria significafaÕ dos vocahulos 
da língua portuqueza : adoptados unicamente pelos sahios da nafaÕ I dado ao 
publico por hum anonymo. -Lisboa : Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 

1781. 
3II p. ; r6 x II em. 
(V 8o6.go-3 DICCI DICCI) 

Inocêncio afirma ser um "livro pouco vulgar" e menciona a opinião do Conselheiro J. 
Silvestre, que "parece considerá-lo de alguma importância, qualificando o autor , quem quer 
que ele fosse , de benemérito das letras , que deveria ter publicado o seu nome" . Ainda segundo 
Inocêncio, "outros porém acharão este juízo indulgente em demasia , contestando o mérito do 

livro , que reputam menos que medíocre , exíguo em demasia, e de pouca ou nenhuma utilidade". 

Exemplar em bom estado de conservação . Encadernação inteira em couro, com dourações 
na lombada. 

Fontes : 

Inocêncio , v. 2 , p. 135-136. 
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89 DURÃO,José de Santa Rita, 1720?-1784. 

SicuLo XVJII 

Caramurú: poema epico do descubri-
mento da Bahia I composto por Fr.José de Santa 
Rita Durão. -Lisboa : Regia Officina T ypografica, 

178r. 
307 p. ; 16 x 10 em. 
(V 86g.o(81) DURÃO JS CARAM) 

Caramurú: poema epico do descobri-
mento da Bahia I composto por F r. José de Santa 
Rita Durão. -Bahia: Typographia de Serva, 1837. 

313 p. ; 16 x IO em. 
(V 86g.o(81)DURAO JS CARAM 1837) 

Frei] os é de Santa Rita Durão nasceu por 

volta de 1720 em Cata Preta, próximo a Mariana, 
Minas Gerais. Ainda criança, foi levado para 

Portugal, onde doutorou-se em Teologia pela 
Universidade de Coimbra. Faleceu em Lisboa, em 

UA.RAMURU.· 
~~Wmtà ml~ll~® 

DO 

DESCOllR.Il\IENTO 
D,\ 

BAHIA, 
\E: .v ·J ·ÇOMJ?OSTO""' 

r o& 
.1, .! ... 

p,l.:j()sf.. XlE- .SANTÃ RITA DüR~O, 
' Da Ordem dos El·cmitas de San ~o A~osUnho , 

natural du Catn-Pt·ctu nas Minas Gera~. 

BAHIA. 
T:rrocn.uuu. nc SEn\"J. 1: Co!1t. 

Rua do Bi&po , Casa n. Q !!9. -1837. 

Borba de Moraes e J. C. Rodrigues afirmam ser esta primeira edição do Caramurú, 
"raríssima". No Catálogo da livraria do Conde do Ameal, de José dos Santos, há a seguinte 

anotação: "Poema de bastante mérito e muito estimado. Edição primeira, rara". além de uma 
tradução francesa publicada em 1829 por Eugene Renduel , em Paris, em três volumes, existe 
uma segunda edição em português, "correta, e com uma estampa", publicada pela Imprensa 
Nacional, em Lisboa, em 1836 . A primeira edição teve dois mil exemplares, dos quais a Biblioteca 
da Câmara possui dois. Foi publicada na Bahia a terceira edição, pela Tipografia de Serva & 
Cia., de 1837. A Biblioteca da Câmara possui um exemplar desta edição que também é considerada 
muito rara. 

O grande mérito do Caramurú consiste em ter sido o primeiro poema a adotar 
assunto brasileiro. O autor quis fazer uma epopéia ou brasilíada da colonização do Brasil, 
narrando a lenda de DiogoÁlvares Correia, o Caramuru. Considerado exato quanto ao realismo 
descritivo, não é fiel e autêntico na pintura dos indígenas. Se lhe faltam qualidades literárias, o 
poema tem importância na busca de uma originalidade brasileira, seu ponto alto. 

Um exemplar da primeira edição está em perfeito estado , com encadernação original; 
o outro, danificado e o da terceira edição, em bom estado de conservação. 

Fontes : 

Ameal , p. 566. 

BBCD , v. 19 , n. I, p. 187- 193 , jan ./abr. 1970. 

Bib. Brasiliana, v. I, p. 279 - 280. 

Inocêncio, v. 5, p. III - II4. 
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90 QUITA, Domingos dos Reis, 1728-1770. 

SÉCULO XVIII 

Obras de Domingos dos Reis 
Quita, chamado entre os da Arcadia 
Lusitana, Alcino Micenio.- 2. ed. corr., e 

augrn. com as obras posthurnas, e vida do 
author. -Lisboa : Typografia Rollandiana, 

I78I. 
2 v. ; IO X I5 em. 
(V 86g.o QUITA DR OBRAS 2. 

ED .) 

Domingos dos Reis Quita, poeta, 

nasceu em Lisboa, em 6 de janeiro de 1728, e 
morreu em 26 de agosto de 1770. Ao longo de 
toda a sua vida, exerceu a profissão de barbeiro. 
Apaixonado pela poesia, dedicou-se à leitura 
de Antonio Ferreira, Carnões e Rodrigues 
Lobo e, em seguida, ao estudo do castelhano, 
italiano e francês, idiomas que lhe deram acesso 

às obras-primas da Antigüidade Clássica, que 
conheceu em tradução. Foi bibliotecário do 
Conde de S . Lourenço e urna das três maiores 

O_BRAS 
DE 

.D -OMINGO 
DOS REIS QUITA, 

Chamado entre os da Arcadia Lufit:1.na 

A L c r No M f c ·E N r o. ~ 

eganrla I!Jifnil correlfo , e augmcntaJa eonr aJ . 
0/n·'as Pojlliumas , e Yida do Alltltr~r. 

TOMO II. 

figuras daArcádia illissiponense , ouArcádia Lusitana, fundada em 1756, onde ingressou com 
o nome pastoril deAlcínio Micénio. Distinguiu-se pelas suas composições poéticas e pela sua 
ação em debates e conferências. Domingos dos Reis fica na literatura portuguesa corno poeta das 
confidências do amor magoado, verdadeiro lírico de tonalidades suaves . 

Algumas das suas composições poéticas foram publicadas separadamente e, em seguida, 
reunidas em dois tornos, numa edição de 1766, portanto, em vida do poeta . Mais cuidada e 
completa, porém, foi a edição intitulada Obras poéticas de Domingos dos Reis Quita, em 

dois volumes, publicada em 1781. Esta edição começa com uma biografia do poeta e , como 
prefácio, traz a famosa Carta sobre a utilidade da poesia, que é considerada hoje a verdadeira 
expressão dos grandes espíritos de sua época. Contém, ainda, as tragédias: Astarto , Megara, 
Hermione e Castro e poesias de autoria de seu amigo Domingos Maximiano Torres. Houve 
ainda urna outra edição das Obras poéticas , publicada em 1831, mas sem a biografia do autor 

e as suas quatro tragédias. A tragédia Castro foi traduzida para o inglês por Benjamim Thompson, 
em r88o, com o seguinte título: Ignez de Castro, a tragedy in three acts, written by Don 

Domingo Quita. 

Coleção em bom estado de conservação, porém, com capas soltas . 

Fontes: 

Dic. Lit. , v. 2 , p. 902 - 904. 

Gde. Enc. Port. Bras., v. 24 , p . 135. 

Inocêncio, v. 2, p. 196-197 ; v. 9 , p. 148 . 
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0 C O N D E S T -A B-R E 
0 a p O ~ T V O A L 

D. N V N O A L V A R E S 
PEREIRA. 

. ·:· DE FRkNC!SCO RODRIGVES LOBO 

CANTO I. 
A R G V ME N TO. 

Fingi!Ji: hum fonho, do qual obrigadp Et-
B.ey D. Fcl"'lando manda d.:.fcobrir o E:J(-
Ücito com que EIRcy D. Henrique de Ca-
jldla dc.fce fobre Usboa. D. Nu11o Al-
1Jares Pereira dá relnfalll a E/Rey das 
companhias do co11t1·ario , e he armado 
Ca'Valeyro. 

C ANTo as armas reaes, e o firme peito 
Do Varam Porruguez nunca vencido 
Qye quâto era na pa·l aos Ccos ;tceyto 

Tanto na guerra foy forte e t~mido : 
Cujo braço a feu Rey dcyxou fu_jeito 
O Re)'llo em varios bandos dividido 
E fujcytara a toda a redondeza 
Se lhe uaó dera p Ceo mais alta empr~a~ ,~ 

L 
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91 LOBO, Francisco Rodrigues, 156o?-1636. 

SicuLO xvn1 

O condestabre de Portvgal D. Nvnalvres Pereira I de Francisco Rodrigves Lobo.-

Fielmente copiada pela primeira ediçam feita em Lisboa em r6ro, e pela segunda tambem de 
Lisboa em 1627, com todas as outauas que lhe furtaram na terceira ediçam de Lisboa em 1723 I 
por Bento Ioze de Souza Farinha . - Lisboa: Offic. deJoze da Silva Nazareth, 1785. 

480 p. ; IO x 17 em. 
(V 86g.o LOBO FR CONDE) 

Segundo Jacinto Coelho, O condestabre de Portvgal. .. "é fiel aos cânones da época 

e prolonga, em certos aspectos , a influência de Camões entre os poetas seiscentistas. Falta, 
porém, ao poema surto épico, e sobrecarrega-o a narrativa, monótona. É precisamente também 
a monotonia que domina a descrição das festas que se fizeram no recebimento de Filipe III, em 

Portugal". A primeira edição foi publicada em r6ro , contendo vinte cantos em oitava rítmica. 
A segunda é de 1627 , e a terceira, de 1723. A presente edição é a quarta , que foi preparada e feita 

por ordem de Bento José de Sousa Farinha . 

Sobre o autor, ver referência 82. 

Exemplar em estado razoável de conservação, com a página de rosto danificada . 

Fontes: 

Dic. Lit. v. 2, p. 571-572. 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 26, p. 37-38. 

Inocêncio , v. 3, p . 45-48; v. 9, p. 368-369. 
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92 BRITO, Bernardo de, 1569-I617. 

SÉCULO XVIII 

Elogios historicos dos Senhores Reis de Portugal/ escritos por F r. Bernardo de 
Brito, chronista geral, e monge da Ordem de S. Bernardo ; e modernamente addicionados pelo 
Padre D.José Barbosa, clerico regular da Divina Providencia, chronista da serenissima Casa de 
Bragança. -Nova ed. corr., e emendada . - Lisboa: Typografia Rollandiana, 1786. 

171 p. ; 14 x IO em. 
(V 946.g BRITO B ELOGI) 

Bernardo de Brito , escritor e historiador, nasceu na Vila de Almeida , em 1569 , e 
morreu em Alcobaça, em 1617 . Chamava-se Baltasar de Brito de Andrade antes de entrar na 
Ordem de Cister. Foi nomeado cronista da Ordem emr6o6 e cronista-mor do reino em r6r6. 

Sobre o autor , Inocêncio diz que "seu mérito como escritor , no tocante aos dotes do 
estilo, clareza do discurso, perspicuidade e elegância da locução" se contrapõe à sua qualidade 
de historiador "pelo que diz respeito à sua sinceridade e ao crédito que devem merecer os fatos 
por ele narrados" . 

Elogios historicos dos Senhores Reis de Portugal foi publicado pela primeira vez 
por Pedro Craesbeeck em 1603. Na edição de 1726, foram adicionados elogios até o reinado de 
D.João V, por D .José Barbosa , além de várias omissões e transposições de palavras e frases. N a 
de 1786, foi suprimido pelo editor o prólogo de Frei Bernardo de Brito , que existia nas 
anteriores. Em todas as edições , a partir de 1761, faltam os retratos dos reis. 

Exemplar em bom estado de conservação . Encadernação solta. 

Fontes: 

Ode. Enc. Por t. Bras., v. 5 , p . IOI - I02 . 

Inocêncio , v. I , p. 372- 375. 
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lJELL' ARTE 

DI VEJ)ERE 
. . 

NELLE BELLE ARTI DEL DISEGNO 

SECONDO I PRINCIPJ 

DI SU~ZER, E DI MENGS 
Seconda Edizion.e dali' Autore 

accresciuta j e correu a 

OPERA 
DEDICA TA 

I N G E N o v A I786. 
NELLA ST AMPERIA CAFF A RELU 

· Nella Strada. Novíssima 
Con ApprovarJonc. 



93 MILIZIA, Francisco, 1725-1798. 

8ÉC1JLOXVIII 

Dell'arte di vedere nelle belle arti del disegno: secando i principi di Sulzer, e di 
Mengs I [Francisco Milizia].- 2. ed. dali' autore accresciuta, e corretta.- Genova : Stamperia 
Caffarelli, I786. 

II7 p. ; IO x I5 em. 
(V 7 MILIZ F DELLA 2. ED .) 

Francisco Milizia, crítico de arte e escritor italiano, nasceu em Oria, província de 

Otranto, em I725, e morreu em Roma , em I798 . Estudou Lógica e Química em Pádua e em 
Nápoles , e Belas-Artes, em Gallipoli. Em I76I, fixou-se em Roma e dedicou-se ao estudo de 
Arquitetura. Tornou-se amigo do pintor Mengs e do diplomata e colecionador espanhol 
Azara. Francisco Milizia publicou muitas obras sobre arte, algumas delas com várias edições. 

Dell'arte di vedere nelle belle arti del disegno :secando i principi di Sulzer, e di 
Mengs foi editada em Veneza, em I78I, e reeditada e traduzida várias vezes . A obra se divíde em 

três partes. Na primeira , Milizia examina esculturas da Antigüidade, do século XVI e da época 
barroca expostas em museus e igrejas de Roma . Analisa obras de Miguel Ângelo, como o Moisés 
e a Pietá, quase sempre criticando com sarcásticas palavras . Na segunda parte, baseando-se nas 
obras de Sulzer, Teoría general de las bellas artes, e de Mengs, Pensa:mi.entos sobre la 
belleza y el gusto en la pintura, discorre sobre a arte de pintar e sobre a história e teoria da 
arte . A terceira parte é dedicada à Arquitetura, onde Milizia descreve alguns edifícios célebres de 

Roma. 

Exemplar em bom estado de conservação, com algumas páginas levemente danificadas 

e capa solta. 

Fontes: 

Espasa, v. 35, p . 262 . 

Porto-Bompiani, v. 2, p . 383 - 384 . 
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94 PEREIRA, Antônio das Neves, m. 1818. 

SÉC ULO XVIII 

Mechanica das palavras em ordem a' harmonia do discurso eloquente, tanto 

em prosa, como em verso I por Antonio das Neves Pereira. -Lisboa : Regia Officina 

Typografica, 1787. 

275 p. ; 15 x li em. 
(V 82.085 PEREIAN MECHA) 

Padre Antônio das Neves Pereira nasceu na cidade do Porto, em data desconhecida, 

sabendo-se apenas que morreu, em idade avançada , em 24 de março ou 2 de abril de 1818. 

Ordenado presbítero, foi professor régio de Retórica e Poética em Penafiel. Notável filólogo , 

mereceu a honra de ser eleito sócio da Academia Real das Ciências. Em manuscrito, deixou 

vários sermôes e importantes subsídios para o Dicionário da Academia Real das Ciências, 

assim como para o Dicionário das palavras do século XVI que do século XVI para cá se tem 

aportuguesado, que desapareceu no incêndio do Tesouro Público em 1836, em Portugal. 
Mechanica das palavras em ordem a' harmonia do discurso eloquente, tanto 

em prosa, como em verso é um tratado de estilística portuguesa com vista à oratória. Essa obra 

de Padre Antônio das Neves Pereira pode , ainda hoje, não obstante os progressos filo lógicos e 

lingüísticos, ser lida com proveito, pois ensina a arte de escrever e falar com harmonia. A obra 

suprareferenciada figura em dois catálogos de "obras raras e preciosas". Não foram encontradas 

outras referências a respeito. Ao que tudo indica, trata-se de edição única. 

Exemplar ligeiramente danificado na encadernação original. 

Fontes: 

BBCD, v. r6, n. 2, p. 545-550, maio/ ago. 1967. 
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95 

SÉCULO XVIII 

ABRÉGÉ des transactions philosophiques de la Société Royale de Londres I ouvrage 

traduit de l'Anglois , e rédigé par M. Gibelin.- Paris : Chez Buisson, I787-
v. : i!. ; ~o x 13 em. 
(V 50~.~ ABREG TP ABREG) 

The Royal Society foi fundada em Londres, em r66o e regulamentada por carta régia em 
r66~, sendo a mais antiga sociedade científica inglesa, cujo nome completo é The Royal Society 
ofLondon for Improving Natural Knowledge. Atualmente compõe-se de dezessete membros 
não titulados, cerca de setenta estrangeiros e seiscentos colaboradores. Destaca-se entre as 
publicações da sociedade, o periódico Philosophical Transactions (Relatórios Filosóficos), 
iniciada em r665 e publicada até hoje. É considerada por alguns como a primeira revista 

científica publicada. 
Abrégé des transactions philosophiques de la Société Royale de Londres é uma 

coletânea de artigos publicados nesta revista inglesa e traduzidos para o francês. 

Coleção em bom estado de conservação. Encadernação em couro. 

Fontes: 

Mirador, v. 2, p. 29 . 
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96 SIBIRE, L'Abbé. 

SÉCULO XVIII 

L'aristocratie negriere, ou, Réflexions philosophiques et historiques Sur 
l'esclavage et l'affranchissement des noirs I par M. l'Ahbé Sibire.- Paris: Chez Lesclapart: 
Chez Desray, r78g. 

I~4 p. ; ~I x I4 em. 
(V 3~6 SIBIR LAARIST) 

Sibire foi o primeiro missionário do Reino de Loango , antigo estado africano , fundado 

provavelmente em I485 pelo povo Vili. O reino de Loango tornou-se independente entre os 
séculos XVII e XVIII, e em r885 dividiu-se entre o Estado do Congo, Portugal e França . Sibire 

considerava-se grande amigo dos africanos . 
A obra L' aristocratie negriere, ou, Réflexions philosophiques et historiques Sur 

l'esclavage et l'affranchissement des noirs é composta de duas partes : a primeira traz a 
transcrição de um discurso proferido por Sibire na Assembléia N acionai africana; a segunda 
relata o conteúdo de urna carta dirigida aos colonos, negros , europeus, negociantes e agricultores. 

O terna dominante em toda a obra é o repúdio à escravidão e a defesa da liberdade do 

ser humano. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Delta , v. 9, p. 4065 · 

Quérard, v.g, p .126. 
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97 SOUSA, João de,1734 ?-1812. 

SÉCULO XVIII 

Vestigios da lingua ara bica em Portugal, ou, Lexicon etymologico das palavras, e 
nomes portuguezes, que tem origem arabica I composto por ordem da Academia Real das 
Sciencias de Lisboa por F r. J oaõ de Sousa.- Lisboa : Officina da Academia Real das Sciencias , 

1789. 
160 p . ; 21 x 15 em. 

(V 806 .90-316 .3=927 SOUSAJVESTI) 

FreiJoão de Sousa nasceu em Damasco, Siria , entre 1730 e 1735, e morreu em Lisboa , 
no Convento de Nossa Senhora de Jesus, em 29 de janeiro de 1812. Em 1750, foi para Portugal, 
onde obteve proteção e abrigo na casa do morgado da Oliveira,João de Saldanha de Oliveira e 
Sousa. Entrou para a Ordem Terceira de Penitência de São Francisco, em 1772, por volta dos 
quarenta anos de idade. Foi professor de Língua Arábica, em Lisboa, em 1794, e membro da 
Academia Real das Ciências de Lisboa. Na Biblioteca de Évora encontram-se obras do autor 
sobre história , literatura e assuntos diplomáticos . 

Vestigios da lingua ara bica em Portugal. . . é uma d as m ais importantes obras do 

autor. Esta primeira edição apresenta, em ordem alfabética, os termos em três grafias : português, 
em caracteres arábicos e na forma portuguesa da palavra árabe; em seguida, fornece a origem e os 
diferentes significados da p alavra. Os termos são m arcados com asterisco quando antigos e 
menos usados . Existe uma segunda edição , de 1830, que, segundo Inocêncio , é superior a esta. 

Exemplar em bom estado de conservação , com capa solta . 

Fonte s: 

Gde. Enc. Port. Bras., v. 29, p. 8oo-8or. 

Inocêncio, v. 4, p. 4 1; v. IO, p . 357· 
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98 AZEVEDO, Joaquim de, 1724-1798. 

SÉCULO XVIII 

Breve noticia das ordens religiosas, junta dos melhores authores, e das letras 

apostolicas I por D. Joaquim de Azevedo.- Lisboa : Of[ficina] de Simão Thaddeo Ferreira, 

I790. 
392 p. ; I5 x IO em. 
(V 271 AZEVEJ BREVE) 

D. Joaquim Alberto de Azevedo, cujo nome religioso era Joaquim da Encarnação, 
nasceu em Barcelos, em 1724, e morreu em 1798. Foi fidalgo da casa real e abade da Igreja de S. 
João Baptista de Sedavirn. Estudou latim e hebraico, destacando-se corno historiador. 

Breve noticia das ordens religiosas ... faz urna análise das ordens religiosas, 
principalmente as da Ordem de Santo Agostinho, São Bento, São Francisco e as Ordens Militares 
seculares. 

Exemplar em bom estado de conservação, com encadernação inteira em couro. Páginas 
iniciais levemente danificadas . 

Fontes: 

Ode. Enc. Port. Bras., v. 3 , p. 921 ; v. 9 , p. 642 . 

Inocêncio, v. 4 , p . 68. 
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99 CÍCERO,Io6-43 a.C. 

SicuLOXVIII 

Tratados da amizade, paradoxos e sonho de Scipião I compostos por M. T. Cicero ; 
e traduzidos de latim em linguagem portugueza por Duarte de Resende no anno de 1531.- 2. 
ed.- Lisboa: Regia Officina Typografica , 1790. 

139 p . ; 15 x II em. 
(V871 CICER TRATA2. ED.) 

Duarte de Resende, escritor e poeta português do século XVl, nasceu em Évora, com 
datas de nascimento e morte desconhecidas. Pertenceu à família de André e Garcia de Resende. 
Dedicou-se ao estudo do Latim, da Náutica e da Geografia. 

Segundo Inocêncio Tratados da amizade, paradoxos e sonho de Scipião, de autoria 

de Cícero, foi traduzida por Duarte de Resende e publicada em Coimbra, em 1531, e reimpressa 
em Lisboa, em 1790, por diligência do professor Luís Antônio de Azevedo, que lhe conservou 
escrupulosamente a ortografia original. Os críticos filólogos recomendam essa tradução, não só 
pela fidelidade, mas também pela riqueza das frases e pela graça dos vocábulos, próprios da 
antiga linguagem em que está escrita. Entretanto, existem opiniões divergentes, corno a do 
Padre Francisco de Santos Saraiva, respeitado pelos bons estudos do latim, que afirma que de 
nenhum modo a tradução pode ser considerada fiel à original e que ela peca pelas impropriedades 
das frases. 

Sobre o autor , ver referência 2!. 

Exemplar com capa e algumas folhas soltas e com páginas iniciais levemente danificadas. 

Fontes: 

Gde. Enc. Porl. Bras . , v. 25, p . 235· 

Inocêncio, v. 2 , p. 214-215; v. 9, p.155. 

Mérito, v. 17 , p.IOO. 
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SÉCULO XVIII 

GÓIS, Damião de, 1502?-1574 ?. 

Chronica do Serenissimo Principe D.Joaõ I escrita por Damiaõ de Goes , dirigida 
ao munto Magnanimo e Poderoso Rei D. Joaõ III do nome.- [3. ed .] . - Coimbra : Real 
Officina da Universidade, 1790. 

247 p. ; 21 x 15 em. 
(V 929 DOMJ GOlS 3· ED.) 

Damião de Góis , historiador e humanista português , nasceu emAlenquer, por volta 
de 1502 e morreu, provavelmente, em 1574. Na Corte , esteve a seviço dos reis D. Manuel e D . 
João III, desde a adolescência. Viajou por vários países por mais de vinte anos, o que lhe 
permítiu relacionar-se com Lutero, Melanchthon, Luís Vives, Alberto Dürer e com Erasmo de 
Rotterdam. Tendo regressado a Portugal, assumiu o cargo de guarda-mor da Torre do Tombo, 
em 1548. Sua principal obra foi a Crônica do Felicíssimo Rei D. Manuel, que teve o texto 
alterado por exigência do Santo Ofício. Traduziu o tratado De Senectude, de Cícero, 
intitulando-o de Livro da velhice. Damião de Góis foi seguidor da obra de Fernão Lopes e de 
Rui Pina e se tornou o principal representante do humanismo difundido por Erasmo. 

Chronica do Serenissimo Principe D. J oaõ foi escrita por recomendação do Cardeal 
D. Henrique. Traz uma narrativa dos fatos ocorridos no reinado de D. Monso V desde o 

nascimento do seu filho e sucessor D . João , que se tornaria D. João II. As primeira e segunda 
edições foram publicadas, respectivamente, em 1567 e 1724, com o título Chronica do Principe 
DomJoam. Esta terceira edição, de 1790, além da alteração no título , restitui a dedicatória do 
autor ao Rei D . João III, omitida na segunda edição. 

Exemplar em perfeito estado de conservação. 

Fontes: 

Ameal, p. 266-267. 

Delta, v. 7, p. 3095, 3101. 

Dic. Lit. , v. I, p. 370-372. 

Ode. Enc. Port. Bras ., v. I2 , p. 494-497 · 

Inocêncio, v. 2, p. 123- 125. 

Pinto de Matos, p . 302 -304 . 
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IOI 

SicuLo x v 111 

BARROS, João de, 1496-1570. 

Chronica do Emperador Clarimundo, donde os reis de Portugal descendem, 

tira da da linguagem ungara em a nossa portugueza I dirigida ao esclarecido Príncipe D . 
Joaõ, filho do mui poderoso ReiD. Manoel, primeiro deste nome , porJoaõ de Barros e agora 
novamente accrescentada com a vida deste escritor . - 5 · Impressaõ, fielmente impressa sem 
mudança de sua antiga linguagem.- Lisboa : Officina deJ oaõ Antonio da Silva , I79L 

3 v. ; 15 x IO em. 
(V946 .9 BARRO] CHRON 5· IMPR.) 

Segundo Inocêncio , "esta novela de cavalaria foi escrita pelo autor quando contava 
pouco mais de vinte anos, com o fim de exercitar seu engenho para argumentos mais graves . É 
conhecida ficção a circunstância de se dar como traduzida da língua húngara, não restando a 

menor dúvida de que fora originalmente composta na portuguesa . A estima de que sempre 
gozou assaz se demonstra pelo número de reimpressão que dela se fizeram". 

Trata-se da quinta reimpressão, sendo que a primeira foi impressa em Coimbra , por 
João de Barreira, em 1520 , a segunda, em 1553 , a terceira , em Lisboa, por Antônio Alvares, em 
r6or, a quarta, por Francisco da Silva, em 1742, e a sexta, na Typografia Rollandiana , em 1843 , 
também em três tomos. 

Sobre o autor, ver referência 84. 

Coleção em bom estado de conservação. Encadernação inteira em couro , com gravação 
em dourado na lombada. 

Fontes: 

Br unet , v. I, co!. 668- 6 71. 

Inocêncio, v. g, p. 318 -323 . 
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SÉcuLo xv111 

BARROS, João de, 1496-1570. 

Panegyricos do grandeJoaõ de Barros: obra utilissima para a boa instruc~ão.
fielmente reimpressos conforme a sua antiga linguagem, anno 1533 I por J oaquirn Francisco 

Monteiro de Campos Coelho e Soiza. -Lisboa : Offidina] de Antonio Gomes , 1791. 
326 p. ; 15 x II em. 

(V 86g .o BARRO J PANEG) 

A edição sob exame reúne também Panegyrico do mesmo autor à Senhora Princesa, 
lnfanta D . Maria; Elogio de Antonio de Castilho a El Rey D.João 111 ; Elogio do Doutor 
Fr. Bernardo de Brito e Elogio de Evora, atribuído ao Frei Bernardo de Brito. 

Sob o disfarce do panegírico de D. João III, o autor desenha o retrato do príncipe 

perfeito, acentuando apenas as qualidades do monarca e realçando a vivência de altos valores 

éticos. O panegírico torna-se, assim, a demonstração de urna doutrina , de um código de 

princípios· morais e o elogio de urna atitude e de um comportamento. 
Segundo Pinto de Matos , estes panegíricos foram publicados , anteriormente, nas 

Noticias de Portugal, por Manuel Severirn de Faria, em 1655 e em 1740. Inocêncio a classifica 

corno "obra utilíssima para boa instrução" . 

Sobre o autor, ver referência 84. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

BBCD, v. 17 , n. 3, p. IIIO- III7 , set./dez. 1968. 

Inocêncio , v . 3, p. 323. 

Pinto d e Matos, p. 61-62 . 
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SÉCULO XVIII 

CAMINHA, Pedro de Andrade, 15~0-1589. 

Poezias I de Pedro de Andrade Caminha ; mandadas publicar pela Academia Real das 

Sciencias de Lisboa.- Lisboa: Officina da mesma Academia, 1791. 
427 p. ; 19 x I2 em. 
(V 86g.o CAMIN PAPOESI) 

Pedro de Andrade Caminha, poeta português, nasceu no Porto , em 1520, e morreu 
em Vila Viçosa, em 1589. Apenas em 1791, a Academia das Ciências reuniu e mandou publicar 
suas poesias num total de quatrocentos e cinqüenta e quatro trabalhos. 

Segundo Inocêncio, "a coleção foi feita sobre os manuscritos que separadamente 
existiam, um na livraria do Convento da Graça de Lisboa , contendo as éclogas, epístolas, odes, 
epitáfios e algumas elegias, etc.; outro na do Duque de Cadaval, que continha os epitalâmios, 
epigramas, outras elegias , e duas epístolas; e aproveitaram-se também alguns sonetos e outros 

pequenos poemas, que andavam sendo impressos desde o tempo do autor , mas incorporados 
em obras de diversos autores . Deste modo se completou esta primeira e única edição , dirigida 
pelos cuidados do então secretário daAcademiaJosé Corrêa da Serra, de quem é o prólogo que 
a precede". 

Exemplar em bom estado , sem encadernação. 

Fontes : 

Delta , v. 3, p. 1244· 

Inocêncio, v. 6, p. 384-385. 
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S ÉC ULO XVIII 

OCAMPO, Florian de, 1455?-1558?. 

Coronica general de Espana I que recopilaba el maestro Florian de Ocampo, 

coronista del Rey nuestro seno r Don Felipe II.-Madrid: Oficina de Don Benito Cano, I79I-

I792· 
lO v. ; 22 X 15 em. 
(V 86o OCAMP F CORON) 

Florian de O campo, religioso e escritor espanhol, nasceu em Zamora, entre os anos de 

1490 e 1499, e morreu na mesma cidade, entre 1555 e I559· Foi nomeado cronista-real , em 
1539 , cargo que lhe permitiu reunir o material e dar continuidade à obra Coronica general de 
Espana, que já havia iniciado por conta própria. 

Continuada por Ambrósio de Mo rales a partir do volume três desta coleção, o título 

da obra é alterado nos volumes nove e dez para Livro de las antigüedades de las ciudades de 
Espana. 

Ambrósio de Morales, historiador espanhol nasceu em 1513 e morreu em 1591 , na 
cidade de Córdoba. Estudou na Universidade deAlcalá, onde lecionou Retórica, manifestando 
aí seu interesse pelos estudos históricos. Foi nomeado, em 1563, cronista-mor , dando 

continuidade à obra Coronica general de Espana , publicando , em 1574 , o seu primeiro 
volume. 

Na obra Coronica General de Espana , Ocampo se propunha a narrar , com certa 
unidade , a história da Espanha. Planejada em oitenta volumes, foram publicados apenas cinco : 

quatro em Zamora , em 1543 , e um em Medina , em 1553. Nesta edição os dois primeiros 
volumes foram reunidos. 

Palau considera-a uma obra fabulosa sobre as origens dos espanhóis e da Espanha. 
Segundo Brunet, esta obra teve algumas reimpressões, com notáveis adições em Medina 

del Campo, em 1553, em Alcalá, em 1578, e em Madri, no período de 1791 e 1792, em dez 
volumes. 

Coleção em bom estado de conservação. 

Fontes : 

Brunet, supl. , v. 2, col. 58 - 59 . 

Diez-Echarri , p. 320 - 32!. 

Espasa , v. 39 , p. 486-487. 

Ode . Enc . Port. Bras. , v. 17 , p. 83r. 

Palau , v. II , p . 299-300. 

Porto-Bompiani , v. 3 , p . 614-615. 
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SÉCULO XVIII 

PORTUGAL. 
[Ordenações Afonsinas] 

Ordenaçoens do Senhor Rey D. Mfonso V. - Coimbra : Real Imprensa da 
Universidade, 1792 . 

5 v. ; 21 x 14 em.- (Collecção da legislação antiga e moderna do Reino de Portugal. 
Legislação antiga, parte r) 

(V 34(469)(094 .4) PORTU OA ORDEN) 

Sobre esta obra Inocêncio informa que a compilação ocorrida por ordem do Rei D . 
João I e seu filho D. Duarte esteve a cargo , inicialmente, de João Mendes e, posteriormente, de 
Rui Fernandes. Entretanto, sua conclusão só ocorreu no reinado de D. Afonso V, a 17 de julho 
de 1446 , acrescida de revisões e aperfeiçoada por uma junta composta pelo mesmo Rui Fernandes, 
por Lopo Vasques, corregedor de Lisboa, e por Luis Martins e Fernão Rodrigues, desembargadores 
do rei. Finalmente concluída, a compilação recebeu a denominação de Código ou Ordenaçoens 
do Senhor Rey D . Mfonso V, que , após ficar por alguns séculos quase desconhecida, foi 

publicada pela primeira vez em Coimbra , em 1792, por mandado e diligência de D. Francisco 
Rafael de Castro, então reitor e reformador da universidade. A direção e a responsabilidade 

pela impressão foram confiadas aJoaquim Correa da Silva , autor do prefácio que aparece no 
início do Tomo I. A obra reveste-se de grande importância devido à grande utilidade que 
apresenta para os estudos da jurisprudência, da história de Portugal, da filologia e para o 

conhecimento do idioma português. 
As Ordenações afonsinas, como a obra é conhecida, são a mais antiga compilação de 

leis portuguesas e tiveram como fonte o Direito Romano e o Canõnico, dos quais foram 
transcritos títulos inteiros; as leis promulgadas desde D. Afonso II, no período de I2II a 1223 ; 
as resoluções d as Cortes; as concordatas ; os forais; os antigos usos e costumes e as leis das 

Partidas de Castela . Dividem-se em cinco livros, os quais , por sua vez, se subdividem em títulos , 
com rubricas indicativas do objeto de cada um. A Biblioteca da Câmara possui duas coleções 
dessa obra, sendo que a segunda coleção encontra-se encadernada em três volumes . 

Coleção em bom estado de conservação . 

Fo ntes: 

Gde. Enc. Port . Bras. , v. 19 , p. 578- 581. 

Inocêncio , v. 6, p . 324- 325. 
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SÉCULO XVIII 

DICCIONARIO da lingoa portugueza I publicado pela Academia Real das Sciencias de Lisboa. -

Lisboa: OffiC:ina da mesma Academia, I793· 

cc, 543 P· ; 37 x 25 em. 
(V 8o6.go-3 DICCI LP DICCI) 

O Diccionario da lingoa portugueza contém apenas a letra A, terminando na palavra 

azurrar . O s autores n ão se limitaram à significação das palavras, mas à aplicabilidade e à associação 

dos vocábulos n a construção das frases. 

Destaca-se, entre os colaboradores do dicionário, Pedro José da Fonseca que, além da 

colaboração na letra A, elaborou todas as partes acessórias que a esta precedem no volume, isto 

é, a dedicatória , a planta e o catálogo dos autores. 

Segundo Brunet , "o que d e mais interessante tem este dicionário é que no seu prefácio se 

encontra um catálogo dos melhores autores portugueses e de suas obras" . 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fo ntes: 

Brunet, v. 2, co l. 688-689 . 

Inocêncio, v. 2, p. 137; v. g, p . II5 - II6. 
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SicuLo xv JH 

PRUDHOMM, Louis Marie, 175~-I830 . 

Les crimes des empereurs d'Allemagne, depuis Lothaire ijusqu'a Léopold 11 : 

avec cinq gravures I [L. Prudhomn].- Paris: Bureau des Révolutions de Paris , 1793. 
323 p. : il. ; 21 x 13 em. 
(V 943.0 PRUDH LM CRIME) 

Louis Marie Prudhomm nasceu em Lyon, em 1752, e morreu em Paris , em 1830. 
Entre os anos de 1787 e 1789, morando em Paris, publicou um número incalculável de panfletos 
revolucionários , entre os quais destaca-se Résumé des cahiers de doléances des bailliages 
pour les deputés des trois ordres aux etats géneraux, em 1789. Pouco antes da queda da 
Bastilha , publicou Las Revoluciones de Paris. Em 1799, tornou-se impressor e livreiro . 
Entre suas inúmeras obras se encontram Les crimes des reines de France ; Les crimes des 
rois de France ; Les crimes des Papes; Les crimes des empereurs d'Allemagne . .. , todas 

publicadas em 1793 ; Histoire impartiale des révolutions de France depuis la mort de 
Louis.XV, publicada entre 1824 e 1825, e Repertoire universel, historique, biographique 
des femmes célebres, publicada entre 1826 e 1827. 

De acordo com a Enciclopédia universal ilustrada, h á dúvidas quanto à autoria da 
obra Les crimes des empereurs d'Allemagne ... , aventando-se a possibilidade de o literato e 
político.francês , Louis de La Vicomtérie de Saint-Samson, ser seu au tor. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes : 

Espasa, v. 47, p. 1348-1349; v. 29, p. u85. 

Grand Larousse, v. 8, p . 874. 

Larousse, v. 5, p. 824. 

Quérard , v. 4, p. 638. 
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108 PORTUGAL. 
[Leis etc.] 

Leis extravagantes I collegidas e relatadas pelo licenciado Duarte Nvnez do Lião , per 
mandado do mvito alto e mvito poderoso rei Dom Sebastião, Nosso Senhor.- Coimbra: Real 
Imprensa da Universidade , 1796. 

880 p. ; 22 x 14 em.- ( Collecção da legislação antiga e moderna do reino de Portugal. 
Legislação antiga, parte r) 

(V 34(469) (094) PORTU L LEIS 1796) 

Duarte Nunes do Leão, jurista, historiógrafo e geontólogo português , desembargador 
da Casa de Suplicação, nasceu em Évora, aproximadamente eni. 1530, e morreu em Lisboa , 
provavelmente em r6o8. Tendo estudado Direito Civil na Universidade de Coimbra , dedicou-

se no início de sua carreira, exclusivamente , aos estudos jurídicos. Escritor muito laborioso e 
aplicado, foi autor de muitas obras , algumas impressas durante a sua vida e outras ainda inéditas . 
Defendeu arduamente os interesses de Filipe II à sucessão do trono , à época da reunião de 
Portugal à Coroa da Espanha, inclusive manifestando - se por escrito contra aqueles que a 
impugnavam. Foi encarregado pelo Conde Redondo, regedor das justiças de Portugal , a fazer o 
repertório dos cinco livros das Ordena~ões manuelinas , com adição das Leis extravagantes , 
uma edição realizada por ordem do Governo. 

As Leis extravagantes foram compiladas durante o reinado de D. Sebastião. Levada a 
efeito com o intuito de reformar e transformar o código precedente, servia para consumar o 
triunfo da legislação Corpus]uris e do absolutismo real , conforme analisa Cândido Mendes. Essa 
nova codificação, também denominada Código sebastiânico, contudo , não teve o alcance das 
primeiras- a Monsina e a Manuelina. Nunes do Leão coligiu e compilou tão-somente as 

Leis extravagantes posteriores ao Código manuelino. O trabalho, revisto pelo regedor 
Lourenço da Silva e outros jurisconsultos, foi aprovado por alvará de 14 de fevereiro de 1569, 
tendo força de lei. Foi o Cardeal D. Henrique, quando regente do Reino , que ordenara a 
compilação, alegando a existência de muitas leis e provisões promulgadas depois do Código 
manuelino, assim como decisões da Casa da Suplicação , o que era fonte de muita controvérsia 
no fórum , como é declarado no alvará contido na obra. O livro das Leis extravagantes resultou 

num grosso volume de oitocentas e oitenta páginas , mais quatorze páginas introdutórias , em 
que aparecem o licenciamento e o sumário da obra. O conteúdo das Leis extravagantes é 
constituído por seis partes , seus aditamentos, o repertório das matérias contidas na obra, as 
anotações dos dispositivos revogados e casos de devassa. 

De acordo com Inocêncio , a primeira edição foi publicada por Antonio Gonçalves, 

em Lisboa , emr569 . 

Exemplar em ótimas condições de conservação. 

Fontes: 

Gde. Enc. Port. Bras ., v. 19, p. 578-581. 

Inocêncio , v . 2, p. 2 10 -212 . 
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109 GASPAR, da Madre de Deus, I7I5-I8oo. 

Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, hoje chamada de. S. Paulo, 
do Estado do B razil I publicadas de ordem da Academia R. da Sciencias, por F r. Gaspar da 

Madre de Deos. - Lisboa: Typografia da Academia , I797. 

242 p. ; 2I x I5 em. 
(V g8r.56 GASPAMD MEMOR) 

Gaspar da Madre de Deus nasceu em São Vicente, em 9 de fevereiro de I7I5 , e morreu 
no Mosteiro de São Bento de Santos , em 28 de janeiro de r8oo, sendo seu nome secular Gaspar 

Teixeira de Azevedo . Professou no Mosteiro de São Bento da Bahia , em I5 de agosto de 1732. 
Concluiu su a formação religiosa no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro , onde defendeu 
teses de Filosofia e Teologia, em r8 de maio de I749· Tornou-se abade do referido mosteiro em 
2 d e outu bro de 1763, destacando-se como pregador e animador do movimento litúrgico. 
Publicou , além das Memorias . . . , outros trabalhos históricos e religiosos. 

"Um trabalho clássico, que está se tornando raro ", é assim que Borba de Moraes 
classifica esta obra . Ela figura no conhecido catálogo dos Condes de Azevedo e de Samodães 

como estimada e pouco vulgar. 
Embora atacada por Moreira de Azevedo, Cãndido Mendes de Almeida e Sílvio 

Romero, a obra de Frei Gaspar da Madre de Deus foi reabilitada por Afonso de Escragnolle 
Taunay. Na verdade, o sábio beneditino foi um dos primeiros historiadores brasileiros a usar 

documentação inédita existente em vários arquivos. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

BBCD , v. 14 , n. 3, p . 635-637, set. / dez. 1965. 

Inocêncio , v. 3, p. 131. 
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SÉCULO XV III 

PORTUGAL. 
[Ordenações Manuelinas] 

Ordena~oens do Senhor Rey D. Manuel. - Coimbra Real Imprensa da 
Universidade , 1797. 

5 v. : il. ; 2! x 14 em. 
(V 34(469)(094.4) PORTU OM ORDEN) 

Repertorio dos cinquo livros das Ordena~ões do Senhor Rey D. Manuel, com 
addi~ões das leys extravagantes I dirigido ao muito illustre Senhor Dom Francisco Coutinho , 
Conde do Redondo, Regedor daJustiça deste Reino per o licenciado Duarte Nunez do Lião , 
Procurador da Casa da Soppricação. - Coimbra : Real Imprensa da Universidade, 1820 . 

344 P· ; 21 x 14 em. 
(V 34(469) (094 .4) PORTU OM REPER) 

As Ordena~oens do Senhor Rey D. Manuel , conhecidas como Manuelinas, foram 
promulgadas, pela primeira vez, em 1514. Posteriormente, o rei mandou que esta edição fosse 
destruída, sendo substituída pela segunda e definitiva edição de 1521. Esta edição diferencia-se 
da primeira pela inclusão de muitas outras leis e ordenações , pelo número de títulos , pela 

substância da legislação, pela ordem e disposição das matérias e pelo prólogo . O trabalho de 
organização deveu-se ao Chanceler-Mor Rui de Grã e ao Desembargador Cristóvão Esteves, 
principalmente. Em seu plano geral, as novas Ordena~oens, embora redigidas em estilo mais 
conciso e decretatório, seguem o Código afonsino, seu predecessor. Divergem desse código 
apenas na omissão de certas disposições que , à época, j á haviam caducado e na introdução de 
outras providências adotadas no decurso dos sessenta anos de intervalo entre as duas compilações. 

As Ordena~ões manuelinas são, essencialmente, uma atualização do códígo anterior , 
embora tenham sido mantidos os cinco livros e a mesma distribuição das matérias nos respectivos 
volumes . 

Em 1560, Duarte Nunes do Leão organizou e dirigiu a elaboração do Repertório dos 
cinquo livros das Ordena~ões do Senhor Rey D. Manuel, com addi~ões das leys 

extravagantes , complementando a coleção j á existente. 
A edíção m ais recente das Ordena~ões manuelinas foi feita , em 1797, pela Universi-

dade de Coimbra e corresponde à existente na Biblioteca da Câmara. Quanto ao Repertório, 

a Biblioteca dispõe da impressão realizada, no ano de 1820 , também por aquela universidade. 

Exemplares em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Gde. Enc . Port. Bras., v. 19 , p . 578-581. 

Inocêncio , v. 6 , p. 325- 327 . 

Verbo , v. 14, co l. 737 - 740. 
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III GENSSANE, Mr. de. 

SÉCULO XIX 

Mineiro do Brasil : melhorado pelo conhecimento da mineralogia, e metallurgia, 
e das sciencias auxiliadoras I por Mr. de Genssane ; traduzido em poruguez [sic] de ordem de 
Sua Alteza Real, o Principe Regente N. S. por F r. José Mariano da Conceiçaõ Velloso. -Lisboa : 
Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, r8or-

v. ; 20 x 13 em. 
(V 622.1 GENSS MD MINEI) 

De Genssane foi diretor das minas de Languedoc, concessionário de Franche-Conté, 
membro da Société des Sciences de Montpellier e correspondente da Académie Royale des 

Sciences de Paris. 
A segunda parte da obra Mineiro do Brasil, que traz o título de Mineiro geometria, 

ou geometria prática e subterrânea, applicada ao uso dos trabalhos das minas, foi traduzida 
para o português pelo FreiJosé Mariano da Conceição Veloso e é dividida em três partes: na 
primeira, apresenta as diferentes situações e alinhamentos que parecem seguir os veios e betas 
metálicas nas rochas e terras onde se formam; na segunda, descreve o u so dos instrumentos 
quando se planejam os trabalhos nas minas ; na terceira, traz o corpo da obra propriamente dita 
e contém as soluções de problemas que dizem respeito à geometria subterrânea. 

A Biblioteca da Câmara possui apenas o volume dois . 

Sobre o tradutor , ver referência 127. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Bib. Brasiliana , v. 2, p. gor. 

Q.uérard, v. 3, p. 314. 

Rodrigues, v .I , p. 626. 
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Sic uLO x1x 

OSÓRIO, Jerônimo, 1506-1580. 

Da vida e feitos d'Elrey D. Manoel :XII livros dedicados ao Cardeal D. Henrique 

seu filho I por Jeronymo Osorio ; vertidos em portuguez pelo Padre Francisco Manoel do 
Nascimento. -Lisboa: Impressão Regia, !804-1806 . 

3 v. ; I7 X lO em. 
(V 946.9 OSORIJ DAVID) 

Jerônimo Osório nasceu em 1506 e morreu em Tavira, Portugal, em 20 de agosto de 
1580. Pela elegância e propriedade com que escrevia a língua latina, foi cognominado Cícero 
português. Além de Direito, estudou os historiadores latinos e gregos . Sua bibliografia é quase 
toda constituída de tratados latinos, especialmente no âmbito da Filosofia Moral e Política . Em 
português , deixou as famosas Cartas portuguesas, somente publicadas em r8rg . 

De rebus Enunanuelis regis Lusitaniae invectissimi virtude at auspicio gestis 
libri duodecim teve a primeira edição publicada em Lisboa, em I57I.Jerônimo Osório redigiu 
em latim, a fim de "divulgar a ação portuguesa na Índia- assunto dominante no livro em 
questão- per omnes reipublicae Christianae regiones". Como as outras obras do autor, foi esta muito 
apreciada fora de Portugal , tanto assim que há dela várias edições e traduções. Entre os leitores 

de língua portuguesa, a obra ficou conhecida pela versão de Felinto Elísio , pseudônimo arcádico 
do Padre Francisco Manuel do Nascimento. É esta a obra que estamos analisando- D a vida e 
feitos d'Elrey D. Manoel, de 1804 a r8o6. 

Assim se manifesta a respeito de De rebus Enunanuelis gestis , o professor Luís de 
Sousa Rebelo: "É uma crônica de tomo , que abarca, numa perspectiva de conjunto, a atividade 

militar, política e comercial dos portugueses sob D. Manuel". Com efeito , Jerônimo Osório 
alinha-se entre os maiores vultos da prosa neolatina quinhentista. As qualidades de sua prosa 
podem ser sintetizadas na amplitude ciceroniana do período, na fluência do estilo rico de 
colorido narrativo e na grandeza da concepção. Além disso, sua obra histórica o consagrou 

como um dos historiadores mais imparciais do século XVI. 

Coleção completa e em bom estado de conservação . Volumes encadernados. 

Fontes : 

BBCD , v. 17, n. 2, p. 718- 724 , maio/ ago . 1968 . 
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113 LINDLEY, Thomas, n. 1771?. 

Voyage au Brésil : oul'on trouve la description du pays, de ses productions, de 
ses habitans, et de la ville et des provinces de San-Salvadore et Porto - Seguro, avec une 
table correcte des latitudes et longitudes des ports de la côte du Brésil, ainsi qu'un 

tableau du change, etc. I par Thomas Lindley ; traduit de!' anglais par François Soulés.- Paris : 
Chez Leopold-Collin, 1806. 

215 p. ; 18 x II em. 
(Vg18.1LINDL TVOYAG) 

Thomas Lindley, inglês, cuja data e local de nascimento são desconhecidos , com 

comércio na cidade do Cabo da Boa Esperança , adquiriu um navio em 1802 e veio negociar no 
Brasil. Tentou embarcar um carregamento de pau-brasil, clandestinamente, na Bahia , mas o 

governo português apreendeu o seu navio, com toda a tripulação, inclusive sua esposa, 
conservando-o ora preso, ora sob custódia, até o dia 5 de agosto de 1803, quando conseguiu 
voltar à Inglaterra. 

O incidente em que se envolveu Lindley não o impedia de sair durante o dia e dessa 
forma observar a vida e os costumes dos habitantes do Brasil. Voyage au Brésil narra essa 
experiência e oferece um registro cheio de interesse sociológico e até científico. Segundo Rubens 
Borba de Moraes , "é obra valiosíssima sobre a Bahia colonial" , sendo esta edição mais preciosa 

que a inglesa, de 1805. A obra foi traduzida também para o alemão. Monso de Taunay resume 
e comenta o livro de Lindley em Aventuras de Thomas Lindley. 

Exemplar em bom estado de conservação , com algumas páginas danificadas. 

Fontes : 

BBCD , v. 14, n . 2 , p . 461-463, maio/ago. 1965. 

Borba de Moraes , p . 616 . 
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SÉCULO XIX 

SILVA, Antônio de Morais, 1755-1824. 

Diccionario da lingua portugueza : recopilado dos vocabularios impressos até 

agora, e nesta segunda edição novamente emendado, e muito accrescentado I por Antonio 
de Moraes Silva.- 2. ed.- Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813 . 

2 v. ; 25 x 20 em. 
(V 806.90-3 SILVADICCI 2.ED.) 

Antônio de Morais Silva nasceu no Rio de Janeiro, em 1755, e morreu em Recife, em 
1824. Começou os primeiros estudos no Rio deJ aneiro, mas transferiu-se para Coimb ra para 
formar-se em leis, onde cursou até o último ano, não chegando, contudo , a bacharelar-se, por 
necessitar fugir da prisão ordenada pelo Santo Ofício. Refugiado em Londres, dedicou-se ao 
estudo dos clássicos e compôs seu Diccionario da lingua portugueza . Morais deve ser aceito 
como o primeiro gramático brasileiro, pois sua obra Epitome da gra=atica da lingua 
portugueza foi escrita no engenho novo da Moribeca, em 1802, um ano antes da publicação da 
gramática de Soares Barbosa . Voltou para o Brasil, onde exerceu o cargo de capitão-mor do 

Recife. Por ocasião da revolução de 1817, foi, pelo povo pernambucano , aclamado membro do 
Governo Provisório, honra da qual pediu dispensa, por não querer tomar parte nos movimentos 

políticos. 
Diccionario da lingua p ortugueza teve a sua primeira edição publicada em 17 89 , 

com o título de D iccion ario da lingua p ortugueza composto pelo Padre D . Rafael Bluteau., 

reformad o e accrescentado p o r Antonio de Moraes Silva. A segunda edição , de. 1813, fo i 
recompilada, emendada e muito acrescentada . A partir desta edição , Morais se declara autor do 
D iccionario . A terceira edição, corrigida e acrescida de cinco a seis mil artigos, de 1823 . foi a 

última a ser publicada durante o período de vida de Morais. De 1949 a 1959 , foi p ublicada a 
décima e última edição da obra , com o título de Grande dicionário da língua portngu;ê:sa, 
pelos editores Augusto Moreno, Cardoso Júnior eJ o sé Pedro Machado. A Biblioteca da Cãrna:r.a 
possui as segunda, terceira e décima edições. 

Coleção restaurada. 

Fontes: 

BBCD , v. r8, n. 2, p. 449-458, maio/ ago. 1969 . 

Inocêncio, v. I, p. 209-210; v. 8, p. 257· 
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SÉCULO XIX 

BRASIL. 
[Leis etc.] 

Co digo brasiliense , ou, Collec~ão das leis, alvarás, decretos, cartas regias &c., 
promulgadas no Brasil desde a feliz chegada do Principe Regente N. S. a estes estados : 
com hum indice chronologico . -Rio deJ aneiro : Impressão Regia , r8r4- r820 . 

v. ; 29 x rg em. 
(V 340(8r)(og4) BRASIL CODIG) 

Co digo brasiliense ... é uma coleção de atos legais e alvarás promulgados no Brasil 
pelo Príncipe Regente D . João. Segundo Bor ba de Moraes, a primeira versão desta obra foi feita 
em r8rr.J. C. Rodrigues informa sobre a existência d e uma impressão em r820. O Tomo III , 
editado em 1815, contém, nas páginas iniciais, os índices cronológicos seguidos pela legislação . 

O primeiro dos índices deste tomo do Codigo corresponde ao an o de 1814 e, conforme a 
Gazyta daRia de]aneira de 28 de janeiro de r8r5 , também era vendido separadamente. Ao longo do 
tempo, outros índices foram publicados contendo legislações dos anos posteriores. A reunião, 
num único volume, dos índices de 1815 a 1820, bem como a respectiva legislação , permitiu a 
formação do Tomo III do Co digo brasiliense ... , ainda que a data d e publicação impressa no 

documento seja a de 1815. A segunda parte da obra apresenta a legislação descrita peça por peça. 
No exemplar disponível na Biblioteca da Câmara foi carimbada a informação "a r820", após o 

ano de cobertura do Tomo III, 1814. 

Exemplar em boas condições de conservação. 

Fontes: 

Bib . lmp. Régia, v. I, p. I44 . 

Rodrigues , v. I , p. I6o . 

255 
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SÉCULO XIX 

KüSTER, Henry, 1793-1820. 

Travels in Brazil / by Henry Koster.- London : Longman, Hurst , Rees , Orme and 
Brown, r8r6. 

50 I p . : il. calor. ; 28 x 20 em. 
(V gr8 .r2/.r3 KOSTE H TRAVE) 

Voyages dans la partie septentrionale du Brésil, depuis 1809 jusqu'en 1815, 
comprenant les Provinces de Pernambuco (Fernambouc), Seara, Paraiba, Maragnan, 
etc. I par Henri Koster; traduits de l'anglais par M. A. Jay.- Paris : Chez Delaunay, r8r8. 

2 v. : il. colar. ; 2I x I4 em. 
(V gr8.r2/. r3 KOSTE HVOYGE) 

Henry Koster, filho de ingleses , nasceu em Portugal, na última década do século XVIII; 

segundo Taunay e Sacramento Blake, em 1793, data contestada por Alfredo de Carvalho. Depois 
de contrair tuberculose na Inglaterra, onde morava à época, decidiu mudar-se para um local de 
clima mais adequado, tendo, então , escolhido o Brasil. Chegou ao País, em r8og, fixou residência 
no Recife e viajou por quase todo o Nordeste do País. Em r8r5, orientado por seu amigo, o 
poeta Robert Southey, autor da conceituada History ofBrazil, e cuja valiosa biblioteca muito 
o ajudou, escreveu Travels in Brazil. Morreu em Recife, em r820, deixando muitos amigos e 
admiradores. 

Travels in Brazil teve a sua primeira edição publicada em Londres, em r8r6. No ano 

seguinte, foi confeccionada uma segunda edição , que, em seguida, foi traduzida para o alemão 
e para o francês, esta sob o título Voyages dans la partie septentrionale du Brésil, depuis 
180 9jusqu'en 1815 ... , em dois volumes. Muito bem recebida pela crítica, logo tornou- se um 
trabalho clássico sobre o Nordeste do Brasil. Luís da Câmara Cascudo observa que "o depoimento 

de Koster é o primeiro , cronologicamente , sobre a psicologia e a etnografia tradicional do povo 
nordestino, o sertanejo no seu cenário . Depoimento completo , apaixonado de pormenores , 
rico em cor, em movimento, de notícia ... ". A edição francesa, embora em formato m enor , 

conserva as gravuras coloridas , o mapa e a planta da edição princeps. Borba de Moraes informa 
que são raras as cópias com lâminas coloridas. Em r846 foi publicada uma nova edição da obra. 

Na edição francesa do acervo da Biblioteca da Câmara , faltam as ilustrações: Especede 
radeau nommé Jangada, Passage d'une riviere, Da me du Brésil en visite e Voiturier de coton, citadas no primeiro 

volume. 

Os exemplares encontram-se em boas condições de conservação , mas ligeiramente 
perfurados nas páginas iniciais. Meia-encadernação em couro de Leuzinger, com alguns estragos 

no canto posterior do volume 2. 

Fontes: 

BBCD , v. 13 , n. 2, p. 521-524, jul./dez. 1964. 

Bib. Brasiliana, v. r ; p. 437-438 . 

Cat. Bib . Manguinhos, p. 57· 

Leclerc, r867, p. r88 . 

Raeders , p. 88. 

Sacramento Blake, v. 3, p. 226 . 

1157 
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SÉCULO X I X 

BEAUCHAMP, Alphonse de, 1767-183~· 

Historiado Brazil: desde seu descobrimento em 1500 até 1810 : com estampas 
finas I [Alphonse de Beauchamp] ; vertida de francez, e accrescentada de muitas notas do 
tradutor [Pedro Cyriaco da Silva, Antonio Cândido Silva].- Lisboa : Oficina deJ. F. M. de 
Campos, r8r7 - r8r8 . 

6 v . : il. ; 15 x r o em. 
(V g8r BEAUC A HISTO) 

SILVA, Pedro Ciríaco da, 1796-1856. 

Historia do Brazil : desde 180 7 até ao presente : originalmente composta em 
portuguez para servir de continua~ão á que se publicou vertida do francez : com estampas 
finas I [Pedro Cyriaco da Silva, Antonio Cândido Silva].- Lisboa : J. B. Morando : Typ. de 
Desiderio Marques Leão , r8rg- r8 34. 

6 v. : il. ; 15 x roem. 
(V g8r BEAUC AHISTO) 

Alphonse de Beauchamp, historiador francês, nasceu em Mônaco, em 1767, e morreu 

em Paris , em 1832. Trabalhou no Departamento de Polícia como censor de imprensa. Organizou 
e publicou várias o bras históricas . .. 

Pedro Ciríaco da Silva , escritor português, nasceu em Lisboa, pelo ano de 1796 , e 
morreu em 2I de abril de 1856. Autor de um Dicionario universal de Lingua Portugueza , 
traduziu as Ruinas, de Volney, e começou uma Historia critica das inquisi~ões de Portugal, 
Goa, Espanha e Italia. 

Historia do Brazil , cujo título original é Historie du Bresil depuis sa decouverte 
en 1500 jusq'en 1810 , foi resultado da análise de documentos reunidos em vários anos por 
Alphonse de Beauchamp. Os seis primeiros volumes foram traduzidos, por Pedro Ciríaco da 
Silva e por seu irmão Antonio Cândido Silva, do original francês deAlphonse de Beauchamp. 
Do sétimo volume em diante, os autores são os próprios tradutores. Traz uma dedicató ria a D . 
Pedro , excluída a partir do volume g. 

Segundo Borba de Moraes , "é muito difícil encontrar uma coleção completa dos doze 
volumes". A coleção da Biblioteca da Câmara possui apenas os onze primeiros volumes. 

Coleção em excelente estado de conservação . 

Fontes: 

Bib. Brasiliana, v. I, p . 92, 409 . 

Delta , v. 2, p. 814 . 

Espasa , v.7, p. 1355-1356. 

Gde. Enc . Port. Bras ., v. 28, p. 838. 

Inocêncio , v. 6, p . 401-402; v. 17, p. 197. 

259 
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SÉCULO XIX 

MIKAN, Johan Christian, 1769-1844. 

Delectus florae et faunae brasiliensis I auctore, J. C. Mikan ; jussu et auspiciis 

Francisci I. Austriae Imperatoris.-Vindobonae : T ypis Antonii Strauss, 1820. 
I v. : il. color. ; 60 x 44 em. 
(V 58r.g(8r) MIKANJC DELEC) 

Johan Christian Mikan, médico e naturalista tcheco, nasceu em Teplitz, em 1769, e 

morreu em Praga, em 1844. Formou-se em Medicina e foi professor na Universidade de Praga, 

tendo lecionado História Natural e Botânica , de r8oo a 1812. No período de r8r7 a r8r8, fez 

uma viagem ao Brasil para realizar estudos científicos. Foi autor de várias obras sobre espécies da 

fauna e da flora, e em sua homenagem foi atribuído o nome Mikania a um gênero botânico 

encontrado na região tropical americana. 

Delectus flora e et fauna e brasiliensis é uma obra ricamente ilustrada, que contém 

vinte e quatro lâminas com cinqüenta e quatro figuras representando espécies da flora e da fauna 

brasileira. A obra, publicada em Viena, foi realizada sob os auspícios do Imperador Francisco I 

da Áustria, configurando uma parte dos resultados da expedição científica ao Brasil de que o 

autor participou. 

Segundo Borba de Moraes, o trabalho foi publicado em quatro partes, no período de 

1820 a 1825 , e as vinte e quatro lâminas que ilustram a obra foram produzidas todas em cores 

ou todas em preto e branco , conforme a edição . O existente na Biblioteca da Câmara encontra-

se encadernado em um único volume, datado de 1820 , e suas lâminas são coloridas . 

Exemplar em boas condições de conservação . 

Fontes: 

Bib. Brasiliana , v. 2, p. 570- 571. 

Brunet , v. 3 , co!. I7I2 - I7I3. 

Espasa, v. 35, p . 156. 

Palau , v. g , p. 246. 
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SiauLo x1x 

HENDERSON, James, 1783-1848. 

A history of the Brazil : comprising its geography, commerce, colonizaton, 
aboriginal inhabitants : illustrated with twenty-eight plates and two maps I by James 
Henderson.- London: Longman, Hurst, Rees , Orme and Brown, r82r. 

522 p. : il. color. ; 26 x 2! em. 
(V g8r HENDEJ HISTO) 

AYRES DE CAZAL, Manuel, 1754?-1821?. 

Corographia brasilica, ou, Relação historico-geographica do Brasil / por Manoel 
Ayres de Cazal. -Nova ed., correcta e emendada. -Rio de Janeiro: Typographia de Gueffier, 

I833· 
2 v. em I ; 2! x I4 em. 
(Vg8rAYRES M COROG) 

James Henderson, diplomata e escritor inglês, nasceu em 1783, e morreu em Madri, 
em 1848. "Esteve no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e em Pernambuco , entre r8rg e 

I82I. Henderson embarcou para o Rio de Janeiro com carta de apresentação do Ministro 
britânico Henry Chamberlain para obter uma posição na delegação britânica. Sem sucesso , 
decide estudar o País e escrever um livro sobre ele, o que fez quando retornou à Inglaterra. Seu 
conhecimento sobre a América do Sul valeu-lhe a indicação para Cônsul-Geral em Bogotá. 
Mais tarde , fixou residência em Madri. Escreveu vários livros sobre a América do Sul", conforme 

observações de Borba de Moraes. 
A history of the Brazil é uma tradução da Corographia brasilica ... de Ayres de 

Cazal, acrescida de observações pessoais que o autor colheu durante sua viagem, conforme 

afirma no prefácio da própria obra . É um livro muito útil para o estudo da sociedade 
pernambucana antes de r8r7 . Contém várias gravuras arquitetônicas primitivas célebres. Da 
obra de Manuel Ayres de Cazal, a Biblioteca da Câmara possui a edição de 1833 corrigida e 
emendada. A Corographia brasilica ... , de Cazal, reveste-se de impor tância histórica por ter 
publicado , pela primeira vez, a carta de Pero Vaz de Caminha, segundo informa Borba de 

Moraes. 

Exemplar em ótimo estado de conservação, com encadernação em couro e douração 

de corte. 

Font es: 

Bib. Brasiliana, v. I , p. 397-398. 

Borba de Moraes, p . 44· 

D elta, v. 7, p. 3320 . 
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SÉCULO XIX 

MAXIMILIAN, Alexander Philipp, Príncipe de 
Wied-Neuwied, 1782-1867. 

Voyage au Brésil : dans les années 1815, 1816 et 1817 : ouvrage enrichi d'un 
superbe atlas, composé de 41 planches graveés en taille - douce, et de trois cartes I par S. 
A. S . Maximilien, Prince de Wied-Neuwied; traduit de l'allemand par J. B. B . Eyries.- Paris: 
Arthus Bertrand, r82r. 

3 v. : il. ; 2! x 13 em. 
(V9r8 .r MAX1MAPVOYAG) 

O naturalista Maximilian, Príncipe de Wied-Neuwied, nasceu na Alemanha , em 1782 , 

e morreu no mesmo país , em r867. Ingressou no exército prussiano , onde chegou ao posto de 
major-general, tendo-se reformado em 1815 . Neste ano , valendo-se da liberalidade do Príncipe 

Regente D. João, que proporcionava facilidades a cientistas estrangeiros desejosos de estudarem 
o Brasil , resolveu viajar para o País , onde permaneceu por dois anos. Deixou alguns livros que 
relatam seus trabalhos de pesquisa e recolheu material para museus de História Natural. De sua 
obra, a mais importante é Reise nach Brasilien in denJahren 1815- 1817. Notabilizou-se 
também pelas ilustrações referentes a espécimes da fauna brasileira na obra Abbildungen zur 
Naturgeschichte Brasiliens , editada no período 1822 a 1831, da qual a Biblioteca da Câmara 

possui uma coleção. Nos anos de 1832 a 1834, percorreu os Estados Unidos da América, 
deixando o resultado de seus trabalhos registrado no livro Reise durch N ordamerika. 

Voyage au Brésil : dans les années 1815, 1816 et 1817 relata a viagem do autor ao 
Brasil em companhia dos naturalistas Georg Freyreiss e Friedrich Sellow, na qual percorreram a 
costa brasileira , do Rio de J aneiro à Bahia. É uma obra clássica em Etnografia e Geografia, 

especialmente procurada em sua edição alemã, que descreve etnograficamente os índios Botocudos, 
Coroados, Koropós , Puris, Patachós, Machakaris e Kamakans , contendo, ínclusive , vocabulário 

de algumas destas tribos. 
Esta obra é a tradução francesa de Reise nach Brasil ien in denJahren 1815-1817 , 

a qual teve várias edições em alemão, em italiano , em inglês e em português. 
Segundo Borba de Moraes "a edição brasileira é hoje a melhor para estudo graças às 

anotações de Olivério Pinto". 
A edição francesa é composta de três volumes, apresentando um atlas, três cartas e 

quarenta e uma estampas. A coleção da Biblioteca da Câmara não contém as citadas ilustrações 

e mapas. 

Exemplares em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Bib. Brasiliana, v. 2, p. 545 · 

Borba de Moraes, p. 80, 231-232 , 618. 

Espasa , v. 70, p. 208. 

Raeders, p . 89- 90. 

Rodrigues, v. I , p. 406. 

Verbo, v. I8 , col. 1542 . 
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Si cuLo x1x 

BIANCARDI, Theodoro José, 1777-1853. 

Reflexões sôbre alguns successos do Brasil I escriptas por Theodoro José Biancardi.-
Rio de Janeiro : Typografia Nacional , r822. 

48 p. ; r6 x IO em. 
(V g8r.o4 BIANC TJ REFLE) 

Theodoro] o sé Biancardi, escritor e jornalista português , nasceu em Lisboa, em I777 , 
e morreu em Niterói, Rio de Janeiro , em I5 de agosto de r853 . Como jornalista , foi redator do 
jornal Semanário Lusitano , depois do Mercúrio Lusitano , editados em Lisboa , no período de r8og a 
r8r5 . Em r8r6 , veio para o Brasil , radicando-se no Rio de Janeiro , e , por disposição da 
Constituição Imperial, tornou-se cidadão brasileiro. Foi conselheiro do Império e comendador 
das Ordens de Cristo e da Rosa. Tendo aderido à causa da Independência do Brasil, foi redator 
da Assembléia Constituinte brasileira. Também foi autor de várias obras em que relata os 
acontecimentos da época: Successos do Alentejo , publicada em r8o8, Cartas americanas, 

publicada em rgog, e Reflexões sôbre alguns successos do Brasil, publicada em r822 , entre 
outras. 

Em Reflexões sôbre alguns successos do Brasil, o autor d efende a Independência 
do Brasil . Foi escrita em duas partes, sendo a primeira datada de março e a segunda, de dezembro 
de I82I. Conforme esclarece o próprio autor na Advertência , que antecede o texto , Reflexões .. . 

teve a sua publicação negada . A obra contém, também , documentos e atos legais do Império . 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fo ntes : 

Inocên cio, v. 7, p . 308-309 ; v. 19 , p. 24 9· 

Gde. Enc. Po rt. Bras., pt. 2 , v. I , p. 672 . 

Sacram ento Blake , v. 7, p. 256-257. 



,LE BRÉSIL,_ 
ou 

USAGES ET COUT-U) 

DES HABITANS DE CP .t1 YAUME; 

PAR M. lliPPOLYTE TÂUNAY, 
Corre&pQ~Õant dn 1\fusénm d'liisto.ire naturelle de Paris, 

ET M, • . FJm.DINAND-DEN'IS, 
Membfe de l'Athénée·des science~, lettres et ilrts de Paris. 

Óuvrage orné de nomhreuses ~~vures d'apres.Ies 
. dessinsfaits dans le-pays par M. H. Tau~ay. 

~01\H~ PRE.l\IIER. 
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SÉCULO XIX 

TAUNAY, Hippolyte, 1793-1864. 

Le Brésil, ou, Histoire, moeurs, 

usages et coutumes des habitans de ce 

royaume I par M. Hippolyte Taunay et M. 
Ferdinand Denis.- Paris : Imprimerie de 

PilletAiné , 1822. 

6 v. ; 15 x 9 em. 
(V g8r TAUNAMH BRESI) 

Hippolyte Taunay nasceu em 

1793 , em Paris , e morreu em r864, na 

mesma cidade. Tendo recebido esmerada 

educação , traduziu Anacreonte , Esopo, 

Virgílio, Dante, Tasso e Ossian. Em r8r6, a 

família Taunay transferiu-se para o Brasil, 

onde Hippolyte realizou muitas viagens, 

com o fim de formar uma coleção de 

História Natural. Em Salvador , conheceu 

Ferdinand Denis, que muito o ajudou e de 

quem se tornou grande amigo. 

Informa Rubens Borba de Moraes 

que Le Brésil. .. , com os seus seis volumes e 

com todas as estampas, é muito raro. O 

mesmo autor relaciona cinqüenta e três 

estampas, assim distribuídas: dez, no 

.. LE BRÉSIL, 
oll" .. 

HISTOIRE, MOEURS , 
USAGES ET COUTUMES 

DES HABU1~NS DE CE ROYAUME; 

PAR, ~I. niPP9LYTE Th UNAY, 
Corrupondant cJu !\lnsium d'bis toirt n:aturelle de P:nis, 

ET ~r. l'ERDINAND DENIS ' 
· 1\lemLn de I'Atiltnt'e des sei~nces , lett rcs et :o ~ ts Je ~aris. 

Ou~l·~ge o1.:né de notnb~"cuscs !;l'avures t 1lpJ• i!s les 
3 

<lcssins fa ils dans le p:1)•s par lVJ:. H . Tanoay . ._ 

primeiro volume; sete , no segundo; cinco, no terceiro; dezessete, no quarto ; cinco, no quinto 

e nove, no sexto . AB estampas do exemplar da Biblioteca da Câmara, em número de trinta e duas, 

estão reunidas no último volume. 

Para Rubens Borba de Moraes, tanto o texto como a parte iconográfica "são excelentes" . 

Taunay desenhou a maior parte das estampas d'apres nature. O texto foi escrito em colaboração, 

cabendo a Taunay a descrição do Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão, Sergipe e Espírito 
Santo, e a Denis, a de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato 

Grosso, Goiás , Bahia e Rio Grande do Norte. A descrição dos outros estados foi reproduzida 

de outros cronistas. Como diz, ainda, Rubens Borba de Moraes, os autores foram magnificamente 

bem sucedidos no seu propósito de apresentar uma obra geral sobre o Brasil , que , até então , 

ainda não existia em língua francesa. 

Sobre Denis , ver referência 128. 

Coleção ligeiramente danificada por broca. 

Fontes : 

BBCD , v. 13, n. I, p. 217- 220 , jan ./jun. 1964. 

269 
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S ÉCULO XI X 

MAXIMILIAN, Alexander Philipp, Príncipe de 
Wied- N euwied, 1782-1867. 

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens I Herausgegeben von Maxirnilian, 
Prinzen von Wied-Neuwied; Recueil de planches coloriées d'animaux du Brésil I publié 
par S.A.S.le Prince Maximilian de Wied-Neuwied.-Weirnar: Verlage des Grossherzogl. Sachs. 
; Bureau d'Industrie, r822-183r. 

15 v. em I: il . color. ; 48 x 31 em. 
(V 59L9 (8ro) MAXIM AP ABBIL) 

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens é urna magnífica obra publicada em 
fascículos , cada um deles contendo seis lâminas e seis folhas de texto . As estampas , coloridas , 
foram gravadas em metal e o texto explicativo apresenta-se em alemão e francês. As gravuras 
representam espécies da fauna brasileira identificadas pelo autor durante a expedição científica 
que, juntamente com os naturalistas Georg Freyreiss e Friedrich Sellow, empreendeu ao Brasil 
entre 1815 e 1817. Segundo Borba de Moraes trata-se de edição "muito rara nos dias de hoje". 

Sobre o autor, ver refer ência 120. 

Exemplar em bom estado de conservação . 

Fontes : 

Bib . Brasiliana, v. 2 , p. 545· 

Rodrigues , v. I , p. 407. 



Seculo .fell$, ott4t~. sfl. pt:Jtrtzilt: 
'{Hmsw·, o q'et: s~ fJ•lCr, t: dbr.et o 
IJUU stJ i'emm. ' 

T. erro. 

l 't E 8 I 'l1 V A p O R :r Q ) 

182~· 
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SÉCULO X IX 

ALMEIDA, José Bernardino Baptista Pereira d', I783-
I86I. 

Reflexões historico-politicas I por J ozé Bernardino Baptista Pereira D 'Almeida.-
Nova ed . mais correcta, e acrescentada.- Rio de Janeiro: Silva Porto , 1823. 

89 p. ; 17 x II em. 
(V 32:g8r.or/.043 ALMEIJB REFLE) 

José Bernardino Baptista Pereira d'Almeida nasceu em Campos, então pertencente à 
capitania do Espírito Santo , em 20 de maio de 1783, e morreu em Niterói, em 29 de janeiro 
de r86r. Formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra , em 1814. Recebeu o título do 
Conselho de Sua Majestade Imperial, o grau de dignitário da Ordem de Rosa e a Comenda de 
Cristo. Em 1821, abandonou a carreira de advogado. Foi deputado pelo Espírito Santo nas 
duas primeíras legislaturas do Império e Ministro da Fazenda e , depois, da Justiça. Abandonando 
a política, dedicou-se à lavoura e ao estudo da Homeopatia. 

Reflexões historico-politicas aborda temas sobre a História do Brasil e analisa a 
origem da descoberta, a ocupação, o comércio, a educação e a legislação do Brasil Colônia. 

Exemplar em bom estado de conservação, com algumas páginas levemente danificadas. 

Fontes: 

Inocêncio , v. 4, p. 272 - 273: v. 12 , p. 258- 259. 

Sacramento Blake, v. 4, p. 340-341. 
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SÉCULO XIX 

GRAHAM, Maria, 1785-1842· 

J ournal of a voyage to Brazil, and residence there, duringpart of the years 1821, 

1822, 1823 / by Maria Grabarn. -London: Longrnan, Hurst , Rees , Orrne, Brown, and Green 

J. Murray, 1824. 

325 p. : il. ; 26 x 21 em. 

(V gr8.I GRAHAMJOURN) 

Maria Grabarn, escritora inglesa, nasceu perto de Papscastle, em 19 de junho de 1785 , 
e morreu em Londres , em 28 de novembro de 1842. Casada com o capitão Thornas Graharn, 

comandante da fragata Doris, fez em sua companhia a sua primeira viagem ao Brasil, em I82I , 

quando se dirigia ao Chile . Em 1824, já viúva, retornou ao Rio de J aneiro corno preceptora de 
D. Maria da Glória, filha do Imperador D . Pedro I e de D. Leopoldina. Permaneceu no País até 

setembro de 1825, quando retornou, definitivamente, a Londres por motivos políticos . Mais 
tarde, casou-se cornAugustus Earle Calcott e passou a assinar suas obras literárias corno Lady 

Calcott. 

Maria Graharn, além de escritora de grande talento, era desenhista. As ilustrações de 

seus livros , na sua grande maioria , são reproduções de seus próprios desenhos, em especial o 

livro para crianças: Little Arthur' s History o f England. 

J ournal of a voyage to Brazil. .. relata as viagens da autora ao Brasil. Descreve o País, 

seus habitantes e os costumes das diferentes classes sociais, principalmente em Pernambuco , na 

Bahia e no Rio de Janeiro. Constitui importante fonte de informações sobre a época da 

independência e urna das melhores publicações do século XlX. As ilustrações, com desenhos da 

autora, são excelentes . De acordo com Borba d e Moraes "a Catholic University Library, em 

Washington (Oliveira Lima Collection), possui um exemplar que pertenceu à própria autora, 

onde ela fez correções e anotações para urna segunda edição, mas que nunca chegou a ser 

publicada. Essas anotações são muito importantes, sobretudo para a história da revolução de 

Pernambuco e a atuação de Cochrane. Quanto aos acontecimentos de sua vinda ao Rio de 

Janeiro corno preceptora de D. Maria da G lória, existe um diário, que foi publicado por 

Rodolfo Garcia, com preciosas notas e prefácio , no volume 60 dos Anais da Biblioteca Nacional do 

Rio de Janeiro , assim corno urna biografia de D. Pedro I e correspondência entre Maria Grabarn 

e a Imperatriz". A Biblioteca da Câmara possui também urna tradução para o português , de 

1956. 

Exemplar em ótimo estado de conservação. 

Fontes: 

Bib . Brasiliana, v. I , p. 374. 

Borba de Moraes, p. 608. 

Delta , v. 7, p. 3157. 

Gde. Enc. Port. Bras. , v. 12 , p. 676. 

Mérito, v. 10 , p. 120. 
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SÉCULO XIX 

CAIRU, José da Silva Lisboa, Visconde de, 1756-1835· 

Constitui~ão moral, e deveres do cidadão : com expos1po da moral publica 
conforme o espirito da Constitui~ão do Imperio I por José da Silva Lisboa. - Rio de Janeiro : 
Typographia Nacional, 1824-1825. 

3 v. em 2 ; 22 x 15 em. 
(V 172.12 (og4) CAIRU JS CONST) 

José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, nasceu na Bahia, em rg de julho de 1756, e 
morreu no Rio de Janeiro, em 20 de agosto de 1835. Aos oito anos, como se distinguia pelo seu 
amor às letras , começou a aprender Gramática Latina, dedicando-se mais tarde também à 
Filosofia Racional e Moral , Música e piano . Na Universidade de Coimbra, fez os cursos jurídico 

e filosófico, formando-se em I779· Foi professor das cadeiras de Filosofia, Moral e Língua 

Grega. 
Residia na Bahia, quando o Príncipe-Regente, em sua retirada de Lisboa para o Rio de 

Janeiro , em 1807, ordenou a Silva Lisboa que o acompanhasse com a missão de desenvolver o 
comércio e a agricultura do Brasil. Foi deputado da RealJunta do Comércio, Agricultura, 
Fábricas e Navegação do Estado do Brasil. Em r8og , foi incumbido de organizar um Código de 
Comércio. Em r8or, publicou o Curso de Direito Mercantil, primeira obra portuguesa 

sobre o assunto, que foi traduzida para o inglês e teve várias edições. Em 1815 , foi encarregado 
do exame de impressão de obras. Em 1821 , foi íncluído na lista dos membros daJunta de Cortes 
para exame de leis constitucionais discutidas em Lisboa e, em seguida, inspetor-geral dos 
estabelecimentos literários e diretor de estudos. Na época do movimento revolucionário , escreveu 

As reclama~ões, em que defendia a Independência do Brasil e que despertou grande emoção. 
Depois da Independência, continuou a exercer cargos elevados, recebendo diversas distinções 
honoríficas , inclusive o título de Visconde de Cairu. Foi também deputado, senador e 
desembargador da Casa da Suplicação do Brasil. Seus trabalhos sobre economia política são 

todos norteados pelas idéias de Adam Smith. 
Constitui~ão moral, e deveres do cidadão analisa direitos e deveres do cidadão e do 

Estado . Foi publicado um Suplemento desta obra, incluindo, na forma de apêndice, as máxínlas 
de La Rochefoucauld e doutrinas do cristianismo. A Biblioteca da Câmara possui também o 

suplemento. 

Coleção em estado razoável de conservação , com páginas iniciais e finais levemente 

danificadas. 

Fontes: 

Gde. Enc. Port. Bras., v. 28, p. 874-875. 

Inocêncio, v. 5, p. I24-I27: v. 13 , p. 200- 209. 

Sacramento Blake , v. 5 , p . 193-203. 
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127 VELOSO, José Mariano da Conceição, I742-I8II. 

Florae fllllllinensis, seu descriptionum plantarum praefectura fluminensi 

sponte nascentium liber primus ad systema sexuale concinnatus augustissimae domina e 

nostrae per manus illmi. ac exmi. Aloysii de Vasconcellos & Souza brasiliae pro-regis 

quarti &c &c &c I sistit F r. Josephus Marianus a Conceptione Vellozo.- FlumineJanuario : 

Typographia Nationali, 1825-1827. 

12 v. : il. ; 31-52 x 22-33 em. 
(V 58r.g (815.3) VELOSJM FLORA) 

José Mariano da Conceição Veloso, cujo nome secular era] osé Veloso Xavier, nasceu 

em Minas Gerais, em 1742 , e morreu no Rio de Janeiro, em 18n. Estudou Filosofia e Teologia, 

ordenando-se sacerdote em 1766. Tornou-se professor de História Natural e sua competência 

em Botãnica chegou ao conhecimento do Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa. Por interferência 

deste , foi autorizado a viajar por toda a Provincia do Rio de Janeiro , com a finalidade de 
identificar e descrever a flora fluminense . 

Florae fllllllinensis ... foi terminada em 1790 e levada a Lisboa pelo próprio Veloso 

que, naquele ano acompanhou Luís de Vasconcelos e Sousa em seu regresso a Portugal. Os 

originais alcançaram grande repercussão na Corte. Nesse meio tempo, as chapas destinadas à 

reprodução das ilustrações da obra estavam sendo gravadas em Veneza e foram levadas para Paris 

por Geoffroy de Saint-Hilaire, por ocasião da ocupação de Lisboa pelas tropas francesas . Os 

originais da obra, entretanto, continuaram com o autor, que , em 1809 , voltou ao Brasil , 

acompanhando a Família Real. Falecendo Frei Veloso todos os seus manuscritos e impressos 

foram doados à Real Biblioteca. Em 1825 , com autorização do Imperador , o texto foi, 

parcialmente , impresso na Tipografia Nacional e as estampas reproduzidas em Paris. Em 1881, 

o texto completo foi publicado no volume 5 dos Arquivos do Museu Nacional, por iniciativa 

de Ramiz Galvão e de Ladislau Neto. A parte iconográfica de Flora e ... , composta por mil 

seiscentas e quarenta estampas, foi impressa em Paris , tendo o Governo brasileiro encomendado 

ao impressor três mil exemplares, encomenda esta suspensa com a abdicação de D. Pedro I , em 

1831. Desta edição em doze volumes , somente quinhentos exemplares foram enviados ao Brasil 

e parte destes apodreceu nas dependências da Secretaria de Justiça , no Rio de Janeiro. A parte 

que permaneceu na Europa foi vendida a peso . 
Da história tragicômica da Flora e fllllllinensis ... , deduz-se o seu enorme valor 

bibliográfico.] á em 1907, José Carlos Rodrigues considerava-a raríssima. "Muito rara" é como 

a classifica Rubens Borba de Moraes. 

A Biblioteca da Câmara possui o texto da primeira edição (1825), em estado regular 

de conservação. A parte iconográfica d a tiragem em onze volumes também está em bom estado 

faltando apenas uma das mil seiscentos e quarenta estampas (a de número 124, no volume g). 

Fontes: 

BBCD, v. rr , n. I , p . 219-223, j an./j un. 1962. 

Cat. Bib. Porto Alegre , p. 81-84. 
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RESUMÉ 
DE L'lliSTOIRE LITTÉRAIRE 

nu 

PORTUGAL 
5UIVI DU 

RÉSUMÉ DE L'lllSTOIRE LITTÉRAJRE 
1 

DU BRESIJJ; 
PAR FERDINAND DENIS. 



Sic uLo x1x 

DENIS, Ferdinand, 1798-1890. 

Résumé de l'histoire littéraire du Portugal, suivi du Résumé de l'histoire 

littéraire du Brésil I par Ferdinand Denis.- Paris: Lecointe et Durey, 1826. 
xxv, 625 p. ; I4 x 8 em. 
(V 86g.o(ogr) DENIS F RESUM) 

Jean- Ferdinand Denis nasceu em Paris, em 1798, e morreu na mesma cidade, em 

r8go. Educado para a carreira diplomática, estudou a fundo todas as línguas européias e as 

orientais. Atraído por viagens, embarcou em r8r6 para a América do Sul, onde realizou 

profundos estudos sobre os costumes e os recursos dos países deste hemisfério, especialmente o 

Brasil. Visitou quase todo o País , embrenhando-se pelos sertões, enfrentando perigos, expondo-

se às fadigas e colhendo impressões que fizeram dele um eterno entusiasta dos trópicos e um 

íntimo brasileiro. De regresso à França, ocupou-se em coordenar e publicar os seus estudos e 

observações desta parte do mundo. 

Considerado discípulo direto de Bernardin de Saint-Pierre e de Chateaubriand, 

com influência de Madame de Stael e Schlegel, foi Ferdinand Denis o primeiro erudito a 

especializar-se na história e na literatura dos países de língua portuguesa. Tido como um dos 

inspiradores do incipiente romantismo brasileiro, foi, realmente , o iniciador da crítica literária 

no Brasil . 

Publicados em 1826, não há notícia de que os dois Résumés tenham sido reeditados 

posteriormente, separados ou em conjunto. Parece ser então edição única . Sua raridade e 

interesse são confirmados por José dos Santos , no Catálogo da livraria do Conde doAmeal, 

ao considerar a obra "livrinho igualmente interessante e estimado, pouco freqüente " . 

Se cronologicamente é Résumé .. . o terceiro trabalho da história da literatura brasileira, 

é também o primeiro a destacar as nossas letras, que , até r826, eram consideradas um apêndice 

da metrópole portuguesa, sem o realce das características nacionais que nelas enxergou sagazmente 

Ferdinand Denis . Em Antônio Cândido vamos buscar a observação de que o Résumé de 

l'histoire littéraire du Brésillançou a teoria da nossa literatura de acordo com os moldes 

românticos , "num sentido que a orientaria por meio século e iria repercutir quase até os nossos 

dias" . É pois de nosso autor o mérito de haver reconhecido uma literatura brasileira , fato 

apenas sugerido , na mesma época , por Garret, na sua lntrodufão ao parnaso lusitano . 

Exemplar em razoável estado de conservação , necessitando de encadernação. 

Fontes: 

Ameal , p . 192. 

BBCD , v . r6 , n. 2 , p . 533- 544, maio/ ago. 1967. 
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SÉC ULO XIX 

MAIA, José Antônio da Silva, 1789-1853· 

Memoria da origem, progressos, e decadencia do quinto do ouro na Província 

de Minas Geraes I por José Antonio da Silva Maia . - Rio de Janeiro : Typographia Imperial 
e Nacional, 1827. 

35 p. ; 22 x 15 em. 
(V g8r.033 MAIAJA MEMOR) 

José Antônio da Silva Maia nasceu na cidade do Porto , em Portugal , em 1789, e 
morreu no Rio de Janeiro , em 1853. Adquiriu a nacionalidade brasileira ao aderir à Constituição 
do Império. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, tornou-se, no Brasil , juiz de 
fora em Sabará e desembargador na Corte. Foi deputado na Constituinte , em 1823, e na 

primeira legislatura ordinária, de 1826 a 1829, representando Minas Gerais; ministro do 
Império, em 1830 e 1843, da Fazenda e interino daJustiça , em 1840; senador por Goiás, em 

1843; e conselheiro de Estado, em 1842. 
Sua obra Memoria da origem, progressos, e decadencia do quinto do ouro na 

Província de Minas Geraes foi escrita em 1824, quando o autor serviu no cargo de inspetor 
da Casa de Fundição da Comarca do Rio das Velhas. 

Exemplar em bom estado de conservação, com algumas perfurações de broca. 

Fontes: 

Borba de Moraes, p. 516. 

Delta, v. 9. p. 4193. 

Inocêncio , v. 4, p . 248. 

Rodrigues, v. I , p. 577 -

Sacramento Blake, v. 4, p . 310-3II. 
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SÉCULO XIX 

OLIVEIRA, SatUrnino de Sousa e, 1803-1848. 

Defeza dos cidadãos Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva e 
Martin Francisco Ribeiro de Andrada I [Saturnino e Souza de Oliveira].- Rio de Janeiro : 
Typographia daAstrea, 1828. 

43 p. ; 20 x 13 em. 
(V g8r OUVE SS DEFEZ) 

Saturnino d e Sousa e Oliveira nasceu em 29 de novembro d e 1803 e morreu em r8 de 
abril d e 1848, em Petrópolis . Bacharelou -se em Direito pela Universidade de Coimbra, em 

Portugal, país que deixou para voltar ao Brasil e dedicar-se à advocacia. Foi o primeiro juiz de 
paz e comandante do batalhão da freguesia do Sacramento, tendo prestado relevantes serviços à 

ordem pública em 1831 e 1832. A partir de 1833, foi inspetor da alfândega do Rio d e Janeiro; 
presidente da Província do Rio Grande do Sul, durante a guerra civil; deputado da Assembléia 
Geral Legislativa pelo Rio de Janeiro ; e ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. 

Em 1847, foi eleito para ocupar uma cadeira no Senado do Império , cargo em que 
não chegou a tomar posse por ter falecido antes da abertu ra da nova sessão legislativa. 

Defeza dos cidadãos Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva e 
Martin Francisco Ribeiro de Andrada contém as acusações feitas a esses deputados e apresenta 
a peça de defesa produzida por Saturnino , que, na qualidade de advogado dos réus , r efuta a 
existência dos crimes d e sedição e con spiração de que são acu sados e d efende a liberdade de 
pensamento e expressão. Ao fim do trabalho , é apresentada a sentença que os inocenta das 
acusações. Esta obra foi publicada, novamente , em r82g, na Bahia. 

Exemplar restau rado, em r azoável estado de con servação. 

Fontes : 

Inocêncio , v. 7 , p. I99 : v. 19 , p. 8-9. 

Sacramento Blake, v. 7 , p. I97 - I99· 
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Suívi de notes sur q'u.alq1itJs planles cal'actérisliquc.r 
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Rio de Janeiro, etc. 

TOME PREMIER. 

PARIS, 
LIB-RAIRIE :. GIDE, 

'rwE SAINT-l\1Al\.C, N_o :!'3 • . 

1853. 



Sicu Lo x lx 

SAINT -HILAIRE, Auguste de, 1779-1853. 

Voyage dans les Provinces de Rio deJ aneiro et de Minas Geraes I par Auguste de 
Saint-Hilaire . - Paris: Grimbert et Dorez, 1830. 

2 v. : il. ; 21 x 13 em.- (Voyages dans l'intérieur du Brésil; v. r) 
(V gr8.r SAlNT A VOYAG V. r) 

Voyage dans le district des Diamans et sur le littoral du Brésil : suivi de notes sur 
quelques plantes caractéristiques et d'un pré eis de l'histoire des révolutions de l'Empire 
Brésilien, depuis le commencement du regne de Jean Vl jusqu'á l'abdication de D. 
Pedro I p ar Auguste de Saint-Hilaire.- Paris: Gide , 1833. 

2 v. ; 2I x 13 em. - (Voyages dans l' intérieur du Brésil ; v. 2) 
(V gr8.r SAlNT A VOYAG V. 2) 

Voyage dans les provinces de Saint-Paul et de Sainte- Catherine I par M . Auguste 
de Saint-Hilaire.- Paris : Arthus Bertrand, 1851. 

2 v. ; 23 x I4 em.- (Voyages dans l'intérieur du Brésil ; v. 4) 
(V gr8 . I SAlNT A VOYAG V. 4) 

Auguste de Saint- Hilaire nasceu em Orléans, França, em 1779 , e morreu em T urpiniere, 
em 1853. Em r8r6, veio com a embaixada do Duque d e Luxemburgo para o Brasil e aqui viveu 
seis anos . Percorreu várias províncias d o País , inclusive a Cisplatina e as Missões do Paraguai , 
coligindo grande quantidade de plantas e animais para o Musée d'Histoire Naturelle de Paris. 
Estudava a natureza in loco . Suas obras são notáveis pela contribuição científica. Seus trabalhos 
estão entre as maiores obras da bibliografia de viagem de todos os tempos. 

Voyages dans l'intérieur du Brésil está dividida em quatro partes: a primeira parte , 

Voyage dans les Provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes , foi publicada em 1830, 
em dois volumes. A Biblioteca da Câmara possui apenas o volume I , parte I. A segunda parte , 
Voyage dans le district des Diamans et sur le littoral du Brésil, em 1833, em dois volumes ; 
a terceira parte, Voyages aux sources du Rio São Francisco et dans la Province de Goyas, em 

dois volumes; e a quarta parte , Voyage dans les Provinces de Saint- Paul et de Sainte-
Catherine, em 1851, em dois volumes. Publicou, ainda, Voyage a Rio Grande do Sul (Brésil) , 
em r887. A obra de Saint-Hilaire é considerada rara, especialmente no Brasil , onde é difícil 

encontrar uma coleção completa . 
As Voyages .. . são estudos completos, abrangendo todos os aspectos das r egiões 

percorrid as; servem de subsídio ao estudo das condições de vida no Brasil no século passado. 
"Fonte primordial de informações sobre os prédios coloniais do Rio deJ aneiro, Minas Gerais, 
São Paulo, Santa Catarina e Goiás. Poucas obras no gênero atingem o valor de Saint-Hilaire . 

São clássicas e indispensáveis para o estudo do Sul do Brasil, antes da Independência", segundo 

Borba de Moraes . 

Coleção em bom estado de conservação. 

Fon tes: 

BBCD , v. 17, n . 3, p. II02 - II09 , set./dez . rg68. 

Cat. Bib . Porto Alegre , p. r6r - r62. 
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SiouLO XIX 

WALSH, Rohert, 1772-1852. 

N otices of Brazil in 18';18 and 18';19 : in two volumes I by R . Walsh. - London : 

Frederick Westley: A. H. D avis, 1830. 

2 v. : il . ; 24 x 13 em. 
(Vg18.1WALSHRNOTIC) 

Robert Walsh, religioso , escritor e desenhista, nasceu em 1772, na Inglaterra, onde 

morreu em 1852. Foi ordenado em 1802 e graduou-se em Medicina, em 1820. Nesse tempo, 
já havia publicado a History of the city ofDuhlin, em dois volumes. Em 1820 , aceitou o cargo 

de capelão da Embaixada Britânica, em Constantinopla. Viajou pela Turquia e Ásia, publicando, 

em 1828 , Narrative of a journey from Constantinople to England. Nesse mesmo ano , 

visitou o Brasil e publicou , ao retornar à pátria, um livro com suas impressões, sob o título 

Notices ofBrazil in 18';18 and 18';19, ilustrado com belas litografias e alguns desenhos de sua 

autoria feitos no próprio local. 

N otices ofBrazil in 18';18 and 18';19 contém notas detalhadas da viagem do sacerdote 

inglês, em meados do século XIX, às Províncias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com 

especial atenção aos fenômenos sociais , enfatizando a situação dos escravos no Brasil , seu tráfico 

e condições do transporte . Faz um resumo muito interessante da história do Brasil, abordando 

desde o descobrimento até a coroação de D. Pedro I. Reproduz , no apêndice do volume 2 , 

documentos históricos e a partitura do Hino Imperial , composto por D. Pedro I , conforme 

anotações de Borba de Moraes. A Biblioteca da Câmara possui duas coleções dessa obra . 

Coleções em ótimo estado de conservação . 

Fontes: 

Bib. Brasiliana, v. 2, p. 933 - 934· 

Borba de Moraes, p . 857. 

D elta, v. 15, p . 7092. 
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SéCULO XIX 

SILVA, Francisco Gomes da, 1791-1852. 

Memorias offerecidas á Na~ão brasileira I pelo Conselheiro Francisco Gomes da 
Silva.- Londres : L. Thompson, 1831. 

165 p. ; 22 x I5 em. 
(Vg2g SILVAFGSILVA) 

Francisco Gomes da Silva nasceu em Lisboa, em 22 de setembro de I79I, e morreu na 
mesma cidade, em 30 de setembro de r852. Veio para o Brasil acompanhando seu pai, que fazia 
parte da comitiva da família real, em 1807. Francisco Gomes da Silva passou à história brasileira 
com o cognorne depreciativo de Chalaça. Foi, sem dúvida, curiosa figura popular no governo 
de D. João e de seu filho , D. Pedro I, de quem Francisco Silva se fez dedicado amigo , ajustando-
se ao seu temperamento irrequieto. Foi secretário do Gabinete Imperial , superintendente das 
Imperiais Cavalariças, oficial-mor graduado da Secretaria do Império e, finalmente, em 1830 , 
enviado extraordinário e encarregado dos negócios do Brasil em Nápoles . Não aceitou o cargo , 

porém, seguiu para a Europa, supostamente , para tratar da saúde , pois a amizade que dedicava 
ao Imperador lhe tinha criado muitos inimigos. Achando-se em Lisboa na época da restauração , 

em 1833, foi nomeado, pelo Duque Regente , secretário de Estado da Casa de Bragança, em cujo 
exercício morreu. 

Memorias offerecidas á Na~ão brasileira é urna autobiografia que, pela amizade 
que unia o autor a D. Pedro I, constitui um curioso documento acerca da vida pública e 
particular do primeiro imperador do Brasil. Essa obra foi publicada posteriormente com o 
título Memórias do Chala~a, da qual a Câmara possui edição de rg66. 

Segundo Inocêncio, "a numeração das páginas corre seguida do princípio ao fim, 
com a diferença de começar nas primeiras com os números em letra romana , e seguir da página 
sete em diante com os algarismos arábicos" . Segue dizendo que "é muito pouco conhecido em 
Lisboa este volume , de que ainda não vi mais que um exemplar". Conforme observações de 
Sacramento Blake "é urna obra raríssima , preciosa pelas luzes que derrama sobre fatos do primeiro 
reinado , dos quaís foi o autor testemunha e parte, corno o declara, e onde justifica ao mesmo 
tempo seu proceder relativamente a argüições injustas que lhe foram feitas , segundo as classifica" . 

Exemplar em bom estado de conservação . 

Fontes : 

Borba de Moraes, p . 430. 

Inocêncio , v. 2 , p. 388: v. g , p. 301 -302 . 

Sacramento Blake, v. 2 , p. 457 - 458 . 
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SicuLo xrx 

BENTHAM,Jeremy, 1748-1832. 

Tactica das assembléas legislativas I obra extrahida dos manuscriptos de Mr. Jeremias 
Bentham por Mr. Et. Doumont, de Genebra; traduzida do francez por***; revista e depurada 
por***.- Olinda: Tip[ographia] Pinheiro Faria, 1832. 

247 p. ; 12 x 19 em. 
(V342 .7 BENTHJTACTI) 

E:xtracto da Tactica das assembleas legislativas : sobre a divisaõ d'um corpo 
legislativo em duas assembleas, e inconvenientes que n'ellas se devem evitar I por Mr. 

Bentham.- Rio de Janeiro : Typographia Nacional, 1823. 
14 p. ; 12 x 19 em. 

(V342.7 BENTHJTACTI) 

Jeremy Bentham nasceu em 1748 e morreu em 1832, em Londres. Filho e neto de 
advogados , muito moço dedicou-se à advocacia. Devem-se a ele reformas básicas no Direito 
Processual inglês e no francês. 

Tactica das assembléas legislativas é uma obra de grande interesse para a História do 
Direito Constitucional Brasileiro, pois, como assinala Gilberto Freyre , tanto o autor como o 
livro tiveram "uma influência enorme sobre o espírito e a técnica parlamentar dos políticos 

brasileiros do Império" . 
Como se depreende da folha de rosto, a obra foi originalmente publicada em francês , 

extraída dos manuscritos de Bentham no período de 1759 a 1829, depositados no University 
College, de Londres, pelo seu discípulo Etienne Doumont. Esta tradução provavelmente foi 
elaborada por Diogo de Goes Lara de Andrade, constitucionalista brasileiro que morreu em 

Lisboa, tradutor de outras obras de Bentham. 
Segundo Clóvis Bevilacqua, foi este o segundo livro publicado em O linda, depois da 

instalação do Curso Jurídico . Foi impresso numa tipografia, cujos trabalhos Alfredo de Carvalho 
descreveu como "notáveis pelo seu aspecto artístico, beleza de composição , esmero de revisão e 

cuidadosa impressão, e todos hoje de extrema raridade" . 
E:xtracto da Tactica das assembleas legislativas é um resumo desta obra com quatorze 

páginas, publicado no Rio de J aneiro, no ano de 1823, em outra tradução anônima. 

Exemplar em bom estado , com pequenos furos de broca nas primeiras páginas. A 

encadernação , em papel , com dorso em couro, não está em bom estado . 

Fontes : 

BBCD , v. IO , n . I , p. 197-199 , jan./jun. 1961. 

293 
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SicuLo xtx 

POHL, Johann Emanuel, 1784-1834. 

R eise im lnnern von B rasilien : auf allerhochsten B efehl seiner Majestat des 
Kaisers von Ó sterreich, Franz d es Ersten, in denjahren I8I7-1821 unternommen und 

h erau sgegeb en I vonJ oh ann Emanuel Pohl. - Wien :A. Strauss' s sel. Witwe : J. B. Wallishausser, 

1832-1837· 
2 v. ; 29 x 23 em. 
(V gr8.r POHLJE REISE) 

Johann Emanuel Pohl, naturalista austríaco, nasceu em Viena, em 1784, e morreu no 
Brasil, em 1834. Tomou parte, juntamente com Martius, Natterer e Radd.i, na famosa expedição 
ao Brasil , custeada pelo Imperador Francisco I da Áustria. Em novembro de 1817, chegou ao 
Rio deJ aneiro junto com a Imperatriz D. Leopoldina. Realizou, sozinho, diversas viagens pelas 
Capitanias do R io de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, no período de setembro de r8r8 a r82r. 
Foi a primeira pessoa a descrever e classificar espécies botânicas curiosas e desconhecidas, 
encontradas durante a sua jornada. As suas obras Reise im lnnern von Brasilien e Plantarum 
Brasiliae, i cones et d escriptiones ainda hoje são muito consultadas. 

R eise im lnnern von Brasil ien constitui uma narrativa publicada em dois volumes. 

O primeiro foi editado em 1832 e o segundo, apenas em 1837 , após a morte do autor , fato que 
contribuiu para a pouco acurada nomenclatura em português verificada no segundo volume, 
conforme afirma Borba de Moraes. A grande importância do trabalho de Pohl residiu na 

descrição de Goiás, à época, uma parte do Brasil quase desconhecida para os cientistas 
estrangeiros. Seu texto contém descrições sobre a arquitetura colonial e do século XIX. Pohl 
também produziu um atlas que complementa, por meio de belas ilustrações , o trabalho contido 
nesses dois volumes . Estes , especialmente se acompanhados do atlas, são um trabalho mais raro 

do que os relativos às viagens de Martius. 

Exemplar em bom estado de conservação, tendo sido restaurado e reencadernado. 

Fontes: 

Bib . Brasiliana , v. 2, p. 68r-682. 

Borba de Moraes, p. 51, 240, 623. 

Brunet, v. 4, col. 773· 

Ode. Enc . Port. Bras., v. 22, p. 207-208. 

Palau, v. 13, p. 382 . 

Rodrigues, v. I, p. 497· 
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STADEN, Hans, séc. XVI. 

Histoire d'un pays situé dans le nouveau monde, nommé Amérique I par Hans 
Staden de Homberg, en H esse.- Paris: Arthus Bertrand, 1837. 

335 p. ; 23 x I4 em. - (Voyages, relations et mémoires originaux pour servir a 
l'histoire de la découverte de l'Amérique I publiés pour la premiere fois en français, por Henri 
Ternaux ; 3) 

(V g8r STADE H HISTO) 

O que se sabe com certeza a respeito d e Hans Staden é que ele nasceu em Hessen, 
Alemanha, era artilheiro e viveu no século XVI. São desconhecidas as datas de seu nascimento e 
morte. Embarcou em Lisboa como marinheiro e chegou a Pernambuco, em 1548, após uma 

viagem cheia de peripécias, na qual enfrentou corsários, tempestades e calmarias. Depois de 
ajudar a romper o cerco que os índios faziam à colônia de Igaraçu, em Pernambuco , Staden 
regressou a Lisboa em outubro de 1548. Em 1549, retornou ao Brasil, mas seu navio naufragou 
nas costas brasileiras . Foi recolhido pelos índios Tupiniquins e conduzido a São Vicente , onde 
encontrou Heliodoro Hessus (ou Cleodoro Ewban) , que tinha a seu cargo o primeiro engenho 
de açúcar da capitania. Pelos seus conhecimentos de artilharia, foi nomeado comandante do 
Forte de Santo Amaro. Em 1550, caiu prisioneiro dos Tupinambás, que o tomaram como 
português e o declararam inimigo . Mas , em vez de ser devorado, foi salvo pela sua barba r uiva. 

Escapou depois de nove meses a bordo de um navio francês para Dieppe, e dali foi para Londres 
e para Antuérpia, em 1556. Vivia ainda em I557, em Walffbagen, quando foi publicada a 
primeira edição deste livro, em Marburgo, Alemanha. 

Este é o Tomo III da coleção Voyages, relations et mémoires originaux pour servir 
a l'histoire de la découverte de l'Amérique, da editora Ternaux-Compans. Embora o prefácio 

do editor francês afirme ser esta a primeira versão francesa do famoso livro de Staden sobre o 
Brasil , ]. C. Rodrigues fala de uma edição francesa de Amsterdã, de I7I4, sem, contudo, 
fornecer detalhes. Mesmo sendo esta a segunda tradução francesa, é também rara. Narra a 
odisséia vivida pelo autor durante nove meses como prisioneiro dos Tupinambás, fonte de 
consulta importante sobre o período inicial de nossa história. Staden d escreve, além das 

experiências de seu cativeiro, suas viagens ao Brasil, desde os portos de origem. Preocupa-se em 
citar os nomes das pessoas, sobretudo dos personagens de nossa história, com quem lidou em 
diversas circunstâncias. É a primeira publicação sobre os índios brasileiros e, ainda hoje, na 
opinião criteriosa de Borba de Moraes , "constitui uma das mais valiosas fontes da etnologia em 

geral e da tupinologia especialmente". 

Exemplar em excelente estado de conservação. Encadernação em meio pergaminho e 

papel importado . 

Fontes: 

BBCD, v. 18 , n. 3, p. 631-638, set./dez . rg6g . 

Gde. Enc. Port. Bras . , v. 30, p. 79-80. 

297 
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SÉCULO XIX 

O FEDERALISTA I publicado em inglez por Hamilton, Madisson, eJay; e traduzido em 
portuguez por***. -Rio deJ aneiro : Typ[ographia] deJ. Villeneuve, 1840. 
3 v. ; 17 x 13 em. 
(V 323.17 FEDER FEDER 1840) 

Alexander Hamilton, jurista e estadista norte-americano, nasceu na ilha de Nevis, nas 
Antilhas, em II de janeiro de 1757 , e morreu em Nova Iorque, em 12 de julho de 1804. Em 
1772, em Nova Iorque, ligou -se aos revolucionários que pregavam a independência dos Estados 
Unidos. Suas idéias forneceram a base para a Constituição americana, que resultou da convenção 
de Filadélfia. Nos meses que se seguiram, publicou longa série de ensaios sob o título geral de 
Federalist papers (Documentos federalistas), em defesa da Constituição, até então não aceita 
pela população. Teve grande influência no texto da Constituição de 1787 e em toda a política 
norte-americana dos séculos XIX e XX. 

James Madison, político norte-americano , nasceu em Port-Conway, Virginia, em 16 de 

março de 1751, e morreu em Montpellier, Virgínia , em 28 de junho de 1836. Iniciou sua 
carreira política em 1776. Teve grande influência nos acontecimentos que culminaram na 
promulgação da Constituição dos Eúados Unidos . Em 1808, foi eleito Presidente dos Estados 
Unidos. 

J ohnJ ay, jurista e político norte-americano , nasceu em Nova Iorque, em 17 45, e morreu 
em Bedford, em 1829. Tomou parte nos acontecimentos que antecederam a revolução norte-
americana. Em 1788 , influenciou a população do Estado de Nova Iorque a aceitar a Constituição. 

Em 1789, foi nomeado Presidente da Suprema Corte e , logo depois, Governador do Estado de 
Nova Iorque, cargo que desempenhou até o ano de 1800. 

O federalista, no original The federalist, é uma coletânea de artigos , a maior parte deles 
-em torno de cinqüenta e um- escritos por Alexander Hamilton, quatorze, por James 

Madison, cinco, por J ohnJ ay, e outros doze compostos por Hamilton e Madison. Esses artigos 
foram publicados, separadamente , no Jornal DaiJy Advertiser de Nova Iorque para esclarecer o 
espírito público nos Estados Unidos recém-libertos do jugo britânico, preparando-os para 
receber, favoravelmente, as instituições republicanas delineadas na primeira Constituição 
americana de 1787, empenho patriótico que teve êxito pleno e brilhante. Esses artigos, reunidos, 
passaram a formar um volume sob o título O federalista, obra que teve numerosas edições nos 
Estados Unidos e na Europa, a maior parte em língua inglesa. No Brasil, esta primeira edição 

em língua portuguesa foi publicada no ano de 1840, edição em breve esgotada , sendo hoje 
raríssimos os respectivos exemplares ; e uma outra de 18g6, que, de acordo com o tradutor, foi 

revista e ampliada por meio de notas ilustrativas. A Biblioteca da Câmara possui as duas edições 

em português. 

Coleção em bom estado de conservação , embora os volumes 2 e 3 estejam com as capas 

soltas, necessitando de encadernação. 

Fontes: 

Espasa, v. 28, p . 26r5. 

Mirador, v. I! , p. 5653; v. I3 , p. 7I00-7IOI. 

Porto-Bompiani, v. 5, p . 96-97. 
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SicuLo XJX 

ALMEIDA, Francisco José de Lacerda e, 1750- 802 . 

Dia rio da viagem do Dr. Francisco Jose de Lacerda e Ahneida p elas ~ttía · 
do Pará, Rio Negro, Matto-Grosso, Cuyabá, e S. Paulo, nos annos de1780 a t 7 0.-~ 
Paulo : Typ[ographia] de Costa Silveira, r84r. 

89 p. ; 24 x r6 em. 
(V gro.4(8r) ALMEI FJ DIARI) 

Francisco José de Lacerda e Almeida nasceu em São Paulo , em 1750, e mo.rreu em. 
Cazember, na África , em 1802. Doutorou-se em Matemática pela U niversid.ade de Coímlna. 

Foi nomeado para uma comissão de limites no Sul do Brasil, o que lhe deu fama de er.;plo:rn 
ousado e estudioso de valor. Foi eleito sócio da Academia Real das Ciên cias de Lisboa. Monea 
em uma viagem de exploração à África, entre Moçambique e Angola . 

O Diario ... , como observa Borba de Moraes, "apresenta= ro teiro m uito ra~. 

mas muito exato" e, como diz Sacramento Blake, "atendendo ao que é escríro em ·ageJ!llll, e 
viagem de 648léguas de terras in vias e inexploradas . É, entretanto , trabalho de grarule~<ailoJr 

a geografia dos lugares percorridos". O Diario . . . foi reeditado p elo Instituto Nwon.all 

Livro em 1944. 

Exemplar em excelente estado de conservação . 

Fontes : 

Borba de Moraes , p . 593 · 

Gde. Enc. Port. Bras., v. 2, p. 48. 

Sacramento Blake, v. 3, p. 9-ro. 
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SicuLo x1x 

SOUSA, Bernardo Xavier Pinto de, n.1814. 

Historia da revolu~ão de Minas Geraes em 184z : exposta em hum quadro 
chronologico, organisado de pe~as officiaes das autoridades legitimas, dos actos 
revolucionarios da liga facciosa, de artigos publicados nas folhas periodicas, tanto da 
legalidade como do partido insurgente, e de outros documentos importantes, e curiosos 
sobre a mesma revolu~ão : com o retrato do General Barão de Caxias, e a planta do 
Arraial de Santa Luzia I [Bernardo Xavier Pinto de Sousa].- Rio de Janeiro: Typographia de 

J.J. Barroso , 1843. 

339 P· : il ; 2I x I4 em. 
(Vg8r.o53 SOUSABXHISTO) 

Bernardo Xavier Pinto de Souza nasceu em Coimbra, em 27 de novembro de r8r4. 
Veio para o Brasil, em 1835 , com o ministro de Portugal junto à Corte do Brasil , o Conselheiro 

J oaquimAntonio de Magalhães. Radicou-se no País e naturalizou-se brasileiro em 1839 . Em 
Minas Gerais, exerceu o cargo de primeiro-oficial da Secretaria do Governo Provincial. 

Exonerou-se do serviço público e dedicou-se à arte tipográfica , montando uma tipografia em 
Minas Gerais, e , mais tarde , outra no Rio de Janeiro . Como editor, produziu muitas obras 

importantes. Foi, também, major reformado da Guarda Nacional e oficial da Secretaria Central 
da Estrada de Ferro D. Pedro II. 

Historia da revolu~ão de Minas Geraes ... , publicada em 1843, é , como afirma 
Borba de Moraes, uma "obra clássica para o estudo da Revolução de 1842 em Minas Gerais" , que 
reúne documentos oficiais revela dores da marcha dos acontecimentos, desde o manifesto feito 
pela Assembléia Legislativa da Província de São Paulo até o final da luta, nos campos de Santa 
Luzia. O autor ainda acrescenta, a estes , outras peças produzidas posteriormente ao término da 

revolução, mas que se revestem de significância, por se tratar de diversas opiniões do corpo 
legislativo acerca de todos os acontecimentos e dos procedimentos das autoridades judiciárias 
referentes aos indiciados como autores naquele evento. Os textos das comunicações seguem 
uma ordem cronológica, cujas datas são devidamente identificadas , num período que vai de IO 

de junho a I5 de outubro de 1842 . 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Borba d e Moraes, p . 444· 

Sacramento Blake, v. I, p. 421 - 423 . 





SÉCULO XIX 

MARINHO, José Antonio, 1803-1853· 

Historiado movimento politico, qu e no anno de 1842 teve lugar na Provinda 
de Minas Geraes I escrita pelo Co nego José Antonio Marinho. - Rio deJ aneiro : T ypographia 
de]. E. S. Cabral, 1844. 

2 v . : i! ; 21 x 15 em. 
(V g8r.o53 MARINJAHISTO) 

José Antonio Marinho nasceu em Minas Gerais , em 1803, e morreu no Rio de Janeiro , 
em 1853. Em 1823, de passagem pela Bahia , envolveu-se nas lutas políticas daquele ano. Seguiu 
depois para Pernambuco, onde tomou parte, em 1824, na Confederação do Equador. Entrou 
para o Seminário de O linda, mas denúncias de sua participação nos acontecimentos de 1824 
impediram sua ordenação. Voltou, então, para Minas Gerais e conseguiu concluir sua formação 

sacerdotal. Ordenado em 1829, voltou às lides políticas , tornando-se advogado , jornalista e 
deputado provincial. Em 1836, elegeu-se deputado-geral por Minas Gerais e , em 1842, tomou 
parte na revolução liberal, da qual foi o primeiro historiador . 

Apesar de ter participado dos acontecimentos que historiou , tendo sido, por isso , 
acusado de parcial, o autor primou "pela verdade da exposição dos fatos ", como disse o Barão 
Homem de Melo. Com a autoridade de historiador da Revolu~ão Liberal de 1842, Aluísio de 
Almeida afirmou que, sem a Historia do m ovimento politico, que no anno de 1842 teve 
lugar na Provincia de Minas Geraes, seria impossível escrever sobre aquele movimento . 

Obra rara, valorizada por treze litografias, que Aluísio de Almeida considera, com 
razão , "preciosas": nove retratos , quatro vistas e uma planta, estas desdobradas. As litografias do 

primeiro volume se constituem de retratos do autor e de]. Feliciano,J. P. Dias de Carvalho e T. 
B. Ottoni, vistas da Praça de Barbacena, da Vila de Queluz e do Arraial da Lagoa Santa e planta 
do Arraial de Santa Luzia e suas imediações; e as do segundo volume de retratos de R. T. 
d'Aguiar , D. ]. C. de Mendonça Franco , ]. G. Teixeira de Carvalho, Diogo Antônio Feijó e 

Manuel Alves Branco e vista de Sabará. 

Exemplares em bom estado , com pequenos estragos de broca na costura das seis primeiras 

páginas do primeiro volume. As litografias estão completas e perfeitas. Meia-encadernação em 

couro. 

Fontes: 

BBCD, v. IO , n . I, p . 201- 203 , jan./jun . rg6r. 
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SÉCULO XIX 

MELLO, Urbano Sabino P~ssoa de, I8II-1870. 

Aprecia\'ão da Revolta Praieira em Pernambuco I por Urbano Sabino Pessoa de 

Mello. -Rio deJaneiro: Typ[ographia] do Correio Mercantil de Rodrigues , I849· 
423 p. : il ; I5 x II em. 
(V g8r. 053 MELLO US APREC) 

Urbano Sabino Pessoa de Mello nasceu em Pernambuco, em r8n, e morreu no Rio de 

Janeiro, em 7 de dezembro de r87o. Graduou-se em Direito pela Faculdade de O linda , em 
r834. Ainda estudante, foi professor de Filosofia e de Geometria no seminário daquela cidade, 
obtendo o título de Professor Vitalício do Governo Imperial. Abandonou o magistério , logo 
que se formou, para dedicar-se à carreira da magistratura, que também deixou no cargo de juiz 
de direito, para entregar-se à política e à advocacia. Elegeu-se deputado provincial e geral , 
desde r830, e foi membro preeminente do Partido Liberal . Em r848 e r849, colaborou 
efetivamente com a Revolução Praieira, defendendo com ardor os seus correligionários no 
Correio Mercantil, do Rio de Janeiro. Foi sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
Urbano Sabino, além de sua carreira política, destacou-se como magistrado, jurisconsulto e 

jornalista, tendo deixado escritas várias obras de importância. 
Aprecia\'ão da Revolta Praieira em Pernambuco é , como observa Sacramento 

Blake, "um trabalho de alto merecimento, quer histórico, quer jurídico , em resposta ao qual 
publicou o Dr. Jerônimo Martiniano Figueira de Melo a Chronica da rebelião praieira em 

1848 e 1849". Contém um retrato li to grafado do Desembargador e Deputado Joaquim Nunes 
Machado , uma figura relevante naquela revolução. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes : 

Borba de Moraes , p. 443· 

Inocêncio , v. 7 , p. 392 ; v. 19, p. 302 - 303. 

Sacramento Blake , v. 7 , p . 332-333. 
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CÁCEGAS, Luís de, I540-I6Io. 

Vida de D. Fr. Bertolameu 
dos Martyres, da Ordem dos Prega-
dores, Arcebispo, & Senhor de Braga 
Primàs das Espanhas : repartida em 
seis livros com a solenidade de sua 
treslada~ão I p or Fr . Luis Cacegas ; 
r eformada em es tilo & O r d e m , & 
ampliada em su cessos & p articularidades 
de novo achadas por F r. Luis de Sousa. -
L isbo a : T ypographia Rollandian a , 

I850-I853-
2 v. ; r6 x r o em . 

(V 929 MARTYB CACEG) 

A Vida de D. F r . Bertolameu 
dos Martyres ... traz a b iografia de Dom 
Frei Bartolomeu dos Mártires (I5I4-
I590) , o rador sacro e um d os m ais 
ilustres domínicos e Arcebispo de Braga. 
Descreve com leveza e estilo a p essoa do 
biografado , indo desde o seu asp ecto 

físico ao temper am ento e traços psico-
lógico s. Fornece, além d e pormen ores 
do seu cotidian o, informações sobre a 

. DB 

D. F~~- BERTOLAMEIJ 
- 'i>ÕSMARTYRES v;; '<e-

Da Ordem doa Pregadores, Arcebispo, 
& Senhor tle Braga P11imàs das 

Espanhas 
Repartida Pl' seis livros ·~om a solenidade 

de s~ trosladaçáo 
POR 

FR. LUIS CACEGAS 
da mesma Ordem , & Cronista della oa Pro'fiiida · 
· de Portugal. · · 

Refonnada em est!!g-4 -ordem, ·4 ampliada em 
sucessos . 4~~ularflde_, s ~. no•xf achadas 

POlj... • . 

. Fa LUIS D.E S.ÓUSA .. 
·a, mesma Ord'e;,. & lilbo do .ao~ vento de Bemji~ . -~.zy1L .... -

. TOMID"'iti .,..., 
~~Ww 

L I S B O A . 
NA TYPOGR,\PHIA ROLL4NDI.A:NAÍ 

vida em P or tu gal no século XVII. A obra foi publicada p ela primeira vez em r6rg , por N icolau 
C arvalho . Este exemplar é da quinta reimpressão , realizada por Fran cisco Rolland . 

Sobre os autores , ver r eferência 79. 

Coleção em ó timo es tado d e conservação . 

Fon tes : 

Dic . Lit. , v . 2, p. 1050-1052. 

G d e. Enc. Po r t. Bras . , v . 5 , p. 338 ; v . 29 , p . 8r2 - 8r6 . 

Inocê ncio , v. 5, p . 327-331; v . 13 . P· 353 · 

311 



r 
CONSTITUIÇÕES _"· 

~m.a~~'a~~;;--"" / . "- . ~ ... .! 
• 'lo.- ~ ... ~ 

- . ~ ~~-~~ 

.~lAJBIIIIIiPIAill _ IAJIII7 
...;;-~ - / 

FEITAS, E ORDENADAS 

~ ·D. SEBÀSTIÃO MO~;~ó D~ vinE? ---- - ..... ~- --~- __ ......._.-· 

5.• .t.b•cebispo tfo dito A••eebisp«tfo, e tlo ConflelTu~ 
de Sttet:J J1Lages"tader 

PROPOSTAS, E · ACEITAS 

EM. O SYNODO DIOCESANO, QUE O DiTO SENHOR 
CELEBROU El"'\112 DE JUNliO DO ANNO DE 1707. 

Iu~.p1.•essas .e-JU Lisboa. .uo RJUJ:O tle i.7t.9, e eJU Cobnbra. .eut 
17~0 CODl tocl.a.s a8 Licen.ÇN.~~ necessarias,e ora. 

rehnl•rci!ISal!l nest-a C~pftal. 

S. PAULO. 
NA TYPOGRAPRIA 2 ele De z emb1'o 

DE 
Al~TONIO LOUZADA ANTUNES. 

1853. 



143 

SÉcu Lo xrx 

IGREJA CATÓLICA. Arcebispado da Bahia. Arcebispo 
(1701-I7~~? :Vide). 

Constitui~ões primeiras do Arcebispado da Bahia : propostas e aceitas em o 
synodo diocesano, que o dito senhor celebrou em 12 de junho do anno de 1707 / feitas, 
e ordenadas p elo senhor D . Sebastião Monteiro da Vide.- São Paulo : Typographia 2 de 
Dezembro d e Antonio LouzadaAntunes, 1853 . 

xx, 526 p. ; 26 x 18 em. 
(V282(813.8) IGREJ C CONST) 

Regimento do auditoria ecclesiastico do Arcebispado da Bahia, metropoli do 
Brasil, e da sua rela~ão , e officiaes daJusti~a Eclesiastica, e mais cousas que tocão ao bom 
governo do dito Arcebispado I ordenado pelo illustrissimo senhor D. Sebastão Monteiro da 
Vide.- S[ão] Paulo : Typographia 2 d e Dezembro de Antonio LouzadaAntunes, 1853. 

I7I p. ; 26 x r8 em. 
(V282(8r3.8) IGREJ C CONST) 

D. Sebastião Monteiro da Vide nasceu na Vila de Monforte no Alentejo , em r643 , e 
morreu em Salvador, em 1722. Formou-se em Direito Canônico na Universidade de Coimbra, 
passando depois a prior da Igreja d e Santa Marinha de Lisboa e desembargador da Relação 
Eclesiástica de Lisboa. Foi nomeado arcebispo da Bahia, em 8 de maio de I70I. 

As Constitui~ões primeiras do Arcebispado ... foram ordenadas em I2 de junho de 
170 7, por D. Sebastião V ide, e serviram, desde então , p ara governar o Arcebispado e reger todas 
as igrejas do Brasil. 

Ao texto das Constitui~ões ... segue-se o Regimento do auditoria ecclesiastico ... 
Segundo Borba de Moraes , antes de 1834 foram feitas três edições, "a primeira, em Lisboa , por 
Pascoal da Silva, I7I9; a segunda , em Coimbra , 1720 , e a terceira foi impressa também em 
Lisboa , na oficina de Miguel Rodrigues, em 1765" . Prossegue dizend o que é "um trabalho de 
grande valor e raro ", cujo texto é "uma cópia exata da primeira edição (I720), com marcações 
por asteriscos nas cláusulas e artigos revogados". O Catalogo dos bispos ... , escrito por Prudência 
do Amaral , não foi incluído nesta edição publicada em São Paulo, que é considerada especialmente 
difícil de ser encontrada . 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Bib . Brasiliana, v. 2, p. 9r7. 

Gde. Enc. Port. Bras., v. 35 , p. r6o. 

Inocêncio , v. 7, p. 220; v. rg , p. r88. 
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SÉC ULO XIX 

NETSCHER, Peter Marinus, 18~4-1903. 

Les hollandais au Brésil : notice historique sur les Pays-Bas et le Brésil au XVII 

siecle I par P. M. Netscher.- La Haye : Bel infante Freres, 1853. 

209 p.: il.; 25 xi7 em. 
(V 981.026 NETSC PM HOLLA) 

Peter Marinus Netscher, militar e historiador holandês, nasceu em Roterdã, em 1824, 
e morreu em 1903 , em local ignorado. Aos dezoito anos, era oficial do exército dos Países 
Baixos, no qual, em 1853, j á ocupava o posto de tenente dos granadeiros e, em r873, o de 
tenente-coronel. Entusiasta de história e de assuntos militares, deixou, além desta obra e de 
colaborações em revistas, uma História de Essequibo, publicada em r888 e traduzida para o 

inglês por W.R. Roth em 1929. 
A publicação desta obra foi iniciada em 1849 , pelo Moniteurdeslndes-Orientaleset Occidentales, 

e interrompida em 1849. Nesse mesmo ano , saiu uma edição resumida: Les hollandais au 
Brésil : récit succint des principaux exploits de nos ancêtres dans l'Arnérique Méridionale. 

Há duas impressões da primeira edição, de 1853: esta e outra feita em Tolouse. Esta edição 
difere da primeira apenas pela distribuição das linhas da folha de rosto e pela imprenta que 
indica, além do editor holandês, o livreiro-editor, Ernest Thorin, de Paris, com o respectivo 

brasão. Netscher foi o primeiro historiador do domínio holandês no Brasil que consultou os 
documentos existentes no Arquivo Real de Haia. Watjen elogia sua imparcialidade, a ordem 
com que apresentou a matéria e até a fluência da sua linguagem. Varhagen diz exatamente o 

contrário, numa crítica reconhecidamente injusta. 

Exemplar em bom estado de conservação . 

Fontes : 

BBCD, v. t5. n. 3. p . 595- 601, set. /dez. rg66. 

Delta, v. ro, p. 4776. 
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145 ÂNGELIS, Pedro de, 1784-1854· 

De la navigation de l'A.rnazone : réponse a un mémoire de M. Maury, Officier de 
La Marine desEtats-Unis / par M. deAngelis. -Montevideo: Imprimerie du Rio dela Plata , 

!854· 
218 p. ; 23 x 14 em. 
(V 656.62(8n) ANGEL P DEI.AN) 

Pedro de Ângelis , militar e político italiano , nasceu em N ápolis, em 17 84, e morreu 
em Buenos Aires , em 1854. Acompanhou o Rei Murat no exílio, após sua queda , e foi o 
preceptor de seu s filhos. Retornou à Itália no regime constitucionalista, exilando-se novamente 
com o estabelecimento do absolutismo. A convite de Rivadavia, fixou -se em Buenos Aires, 
participando com destaque da política da República do Prata , contrária aos direitos do Brasil. 
Tornou-se , todavia, profundo conhecedor d a história e da política da América do Sul. 

De la navigation de l'A.rnazone , publicação em francês , editada em Montevidéu , 
segundo Borba de Moraes , "foi escrita a pedido do Governo brasileiro", que foi o financiador 

da obra, em resposta aos planos d e Maury p ara colonizar o Vale do Amazonas com afro - norte -
americanos . "Apesar da sua parcialidade, a obra pode ser considerada valiosa contribuição para 
o conhecimento do Brasil", como afirma Palau . Foi , também, publicada em espanhol , francês 

e português. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Bib. Brasiliana, v. I , p. 37-38 . 

Espasa, v. 5, p. 543-544· 

Gde . Enc. Port. Bras., pt. 2, v. r. p. 359 · 

Palau, v. I, P· 355-356. 
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SiouLO x1x 

SILVA, Luís Augusto Rebelo da, 1822-187L 

Fastos da Igreja : historia da vida dos santos : ornamentos do christianismo I 
por Luiz Augusto Rebello da Silva, com auctorisação e censura do patriarchado.- Lisboa :A. 

J. F. Lopes, r854-I855. 
2 v. : il. ; 20 x I3 em. 
(V232 SILVALAFASTO) 

Luís Augusto Rebelo da Silva nasceu em Lisboa, em r822, onde morreu em I87I. 
Tinha dezessete anos quando ingressou na Sociedade Escolástico-Filornática, onde ocorreu o 
despertar de sua vocação literária. Foi historiador de merecimento e um dos maiores oradores 
portugueses da época. Eleito deputado em diversas legislaturas, em r862 foi nomeado par do 
Reino. 

Da obra Fastos da Igreja, foram publicados somente dois tornos , contendo a vida de 
Jesus Cristo, embora fosse intenção do autor continuar o trabalho. Foi publicada urna segunda 

edição, no período de r87o a r87r, pela Tipografia Panorama de Lisboa. 

Volumes em bom estado de conservação. Capas danificadas. 

Fontes: 

BBCD, v. r8 , n . 2 , p. 459- 464, maio/ ago . 1969. 
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SicuLo xrx 

MAGALHÃES, Gonçalves de, I8I1-1882. 

Factos do espirito humano : philosophia I por D. J. G. de Magalhaens.- Pariz : 
Auguste Fontaine, 1858. 

400 P. ; 22 x 15 em. 
(V rr MAGAL G FACTO) 

Domingos José Gonçalves de Magalhães, Visconde de Araguaia, nasceu no Rio de 
Janeiro, em 13 de agosto de I8II, e morreu em Roma, em 1882, onde, então, exercia função 
diplomática. Formou-se em Medicina , mas deu preferência à atividade literária e à carreira 
diplomática. Foi também eleito Deputado à Assembléia Geral Legislativa. Seu primeiro livro, 
Poesias, foi publicado em 1832. Fundou a Niterói: Revista Brasiliense, com o propósito de promover 
a reforma romântica de nossas letras. Foi aí que publicou o Ensaio sobre a história da 
literatura no Brasil : discurso preliminar, verdadeiro manifesto de reforma romântica , e, 
ao mesmo tempo , lançou o livro de poesias Suspiros poéticos e saudades , que toda a crítica da 
época apontou como obra iniciadora do Romantismo no Brasil . Suas obras completas -
literárias, históricas e filosóficas-, em oito tomos, foram lançadas pela Garnier, de 1864 a 

1876. 
Esta é a primeira edição de Factos do espirito humano : philosophia , que , segundo 

Borba de Moraes, "foi traduzida para o francês por N. P. Chancelle e editada por A uguste 

Fontaine, em 1859". Uma segunda edição foi publicada em 1865 , no Rio d e janeiro, na qual o 
autor declarou ter corrigido algumas faltas e descuidos de linguagem que se notavam na primeira. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Borba de Moraes , p. 672. 

Inocêncio , v. 9, p. I42 -I44 · 

321 
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SÉCULO XIX 

MORAIS, AlexandreJosé de Melo, 1816-1882. 

Corographia historica, chronographica, genealogica, nobiliaria, e politica do 
lmperio do Brasil I pelo Dr. Mello Moraes (A.]. de).- Rio de Janeiro: Typographia 
Americana de José Soares de Pinho, r858-r863. 

4v. em 5: il.; 23 xi.6 em. 
(V gr8.r MORAE AJ COROG) 

Alexandre José de Melo Morais nasceu em Alagoas , em 23 de julho de r8r6, e morreu 
no Rio de Janeiro, em 6 de setembro de r882. Formou-se em Medicina na Bahia, em 1840. Foi 
redator do Correio Mercantil e fundou os jornais Mercantil da Bahia e Médico do Povo. Representou na 
Câmara Temporária a Província das Alagoas, na legislatura de r869 a 1872, período em que , por 
sua iniciativa, foi criada a primeira biblioteca de sua província , para a qual doou mais de dois 
mil volumes de sua coleção particular. Exercia sua profissão como médico alopata, quando, em 

torno de 1847, conheceu o cirurgião português João Vicente Martins , que viera ao Brasil para 
divulgar o sistema de Hahnemann. Sob sua influência passou a adotar a Homeopatia, escrevendo 
vários artigos sobre esse tema. 

Corographia historica .. . contém noções históricas, geográficas e políticas do 
descobrimento e colonização das Américas e em particular do Brasil. Segundo Rubens Borba de 
Moraes , a obra é uma mistura confusa, onde são tratados os mais variados assuntos. Mas que , 

principalmente na parte em que trata dos jesuítas , fornece dados muito úteis. Além disso , 
sendo o autor conhecedor de uma documentação importante, que em parte se perdeu , esse 
trabalho torna -se de grande utilidade. 

Coleção em bom estado de conservação, com alguns volumes levemente danificados 
por traça. 

Fontes: 

Borba de Moraes , p. 631 - 632 . 

Delta, v. IO , p. 4620. 

Inocêncio, v. 8, p. 34- 38. 

Rodrigues, v. I, p. 4I2 . 

Sacramento Blake, v. I , p. 34-38. 
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~UNDAÇÃO DE S. PAULO · 

•. •, 

Jos~ Viei~a Couto de MagafMes. 
{RBCOIU>A.Çi.O' DAS FEJ.US DB t85811859.) 

Mas tú, ó musa, que piedosa ehoras, . 
Cur-vada aobrl;l a urna do passado, 
Tú que jamais negaste ao iofortunio 
Um canto expiatorio-eia) consola 
Do pobre indiano os erradios maoeg 
E sobre a ioglo.ria cinza das proscriptos 
Faze correr ao menos un1a lagl'ima, 
De compaixão tardia. 

(B. GUiliU.RÃEs.-Cantos da 5oli~.) 

S. PÀULO. 
TYPÓGRAPIIIA IMPAaCIAL 

DE 
JOAQUlM ROBERTO DE AZEVEDC) M!\RQl!J'ES. 

1860. 
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Sic uLO x1x 

MAGALHÃES, José Vieira Couto de, 1837-1898. 

Os guayanázes : conto historico sobre a funda~ão de S. Paulo I por José Vieira 

Couto de Magalhães.- São Paulo : Typographia de Joaquim Roberto de Azevedo Marques, 
r86o. 

156 p . ; I7 x !2 em. 
(V 869.o(8r) MAGALJV GUAYA) 

José Vieira Couto de Magalhães, escritor, estadista, antropólogo e sertanista , nasceu 

em Minas Gerais, em 1837, e morreu no Rio de Janeiro , em 1898. Estudou no Seminário de 

Mariana e na Faculdade de Direito de São Paulo. Segundo Spencer Vampré,José Vieira foi "um 

dos mais belos talentos do seu tempo" . Joaquim N abuco viu nele uma inteligência excepcional e 

delicada, um temperamento de desbravador, progressista, emancipado r e liberal. Foi Presidente 

das Provincias de Goiás e do Pará. Fundou a cidade de Goiás , para onde transferiu a capital da 

Provincia, ao tempo em que a presidiu (r863). Foi ainda deputado por Goiás e Mato Grosso 

em várias legislaturas. Irrompendo a Guerra do Paraguai, assumiu a Presidência de Mato Grosso 

a fim de impedir que da Bolívia fossem enviados reforços aos paraguaios. Era Presidente da 

Provincia de São Paulo quando foi proclamada a República, regime ao qual não quis aderir. Seu 

trabalho como sertanista e antropólogo , no sentido de desenvolver e unificar o interior do 

Brasil, é reconhecido por todos. Foi sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro , ao 

qual dedicou Os guayanázes (r86o) . 
Apesar de o autor esclarecer, no prefácio da obra, ter sido ela redígida "aos trambolhões 

e às carreiras" e tratar-se de uma experiência num gênero novo- o ensaio-, vamos encontrar 

o seguinte comentário na introdução à Viagem ao Araguaia: "despretensioso, é, contudo , o 

conto aludido , um trabalho de merecimento , pena é que o autor não produzisse nesse sentido 

outros escritos, e seguisse outra vereda na vida". (D 'O Brasil Contemporâneo , semanário sob a direção 

deJ. Navarro de Andrade, ano I, n. 35, São Paulo, 6 de novembro de r887). 
Além da primeira edição, de r86o, dedicada , como já vimos, ao Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro, registramos outra, de 1902, chamada edição definitiva, dirigida por 

José Couto de Magalhães e pelo Dr . Couto de Magalhães Sobrinho, editada pela Tipografia 

Espíndola de São Paulo. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes : 

BBCD, v. r6 , n. I , p. 291- 298 , jan./abr. 1967. 





SÉCULO XIX 

GALER IA d os brasileiros illustres : os contemporaneos, retratos dos homens mais 
illustres do Brasil, na politica, sciencias e letras, desde a guerra da independencia 
até os nossos dias I copiados do natural e lithographados por S. A. Sisson, 

acompanhados das suas respectivas biographias, publicada sob a protecção de Sua 
Magestade, o Imperador. -Rio de Janeiro: S. A. Sisson , r86r. 

2 v.: il., retr.; 56 x 42 em. 
(V929 (8r) GALERBI GALER) 

Sebastião Augusto Sisson nasceu na Alsácia- Lo rena, França, em 2 de maio de 1824, e 
morreu em 8 de fevereiro de r8g8, no Rio deJaneiro. Veio p ara o Brasil em 25 de julho de 
r852, fixando-se como desenhista e retratista no Rio deJ aneiro. Naturalizando-se brasileiro, 
Sisson aportuguesou os seus nomes de batismo. Recebeu a medalha de prata na Imperial Academia 
de Belas-Artes, na Exposição de r864. Foi condecorado com a Ordem da Rosa , por serviços 
prestados à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro , restaurando valiosos desenhos antigos e 
doando importantes coleções de gravuras. 

Sisson publicou a Galeria dos brasileiros lllustres ; o Album do Rio de Janeiro 
moderno, com doze estampas coloridas , sem indicação de data; uma corografia da antiga 
Província de Santa Catarina, com preciosos mapas e texto em alemão, francês e português, e 
centenas de litografias que estão registradas no Catálogo de expos1\'ão de História do Brasil. 

Galeria d os brasileiros illustres traz retratos copiados do natural e litografados das 

principais figuras brasileiras da política, ciências e letras, com biografias redigidas por diversos 
escritores da época, por alguns dos próprios biografados ou por membros de suas famílias. 
Considerada a mais importante de Sisson , esta obra teve tiragem reduzida e muitos exemplares 
foram desmanchados por antiquários que emolduravam os retratos, vendendo-os por alto 

preço. Segundo Borba de Moraes , "é muito difícil encontrar-se hoje em dia um exemplar 
perfeito e em boas condições" e que "só muito raramente aparece um exemplar à venda". 

Coleção em bom estado de conservação. 

Fontes: 

BBCD, v. rr , n . 2, p . 447-449 , jul./dez. rg62. 

Menezes , v. 4 , p . 1205 - 1206. 
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SicuLO xtx 

MEMORIAS da viagem de SS. Magestades lmperiaes ás Provincias da Bahia, Pernambuco, 
Parahiba, Alagoas, Sergipe, e Espirito-Santo, divididas em 6 partes e um 
additamento : com os retratos de SS. Magestades, e das Serenissimas Princezas as 
Senhoras D. Isabel e D. Leopoldina. -Rio de Janeiro: Typ[ographia] e Livraria de B. 
X. Pinto de Sousa, r86r. 
236 p. : il. ; 25 x r8 em. 
(V g8I.053 .06 MEMOR MEMOR) 

Memorias da viagem de suas magestades imperiaes á provincia de Pernambuco I 
colligidas e publicadas por P. de S.- Rio de Janeiro: Typographia Industria Nacional de 
Cotrim & Campos, r867 . 

183 p. ; 25 x r8 em. 
(V g8r.o53.06 MEMOR MEMOR) 

Da obra planejada, em sete volumes, para relatar o roteiro da viagem que D. Pedro II e a 
Imperatriz fizeram às Provincias da Bahia, Pernambuco , Paraíba, Alagoas, Sergipe e Espírito 
Santo, apenas dois , de acordo com Inocêncio , foram publicados , os que continham as viagens 

à Bahia e a Pernambuco. Inclui interessantes fatos sobre a visita à cachoeira de Paulo Afonso. 

Sobre o coordenador, ver referência 139. · 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Inocêncio, v. 8, p. 399-400 . 

Sacramento Blake , v. I , p. 421-423. 
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LYRA VI 

tlm'f)C'.O os nii,Ails, 
Arino nlyra, 
A111or me il,spiro, 
h:u vou catitnr : 
Hoje um rcll'nto 
Quero pinlafl i 
Correi, Amo1·cs, 
A me :tjuOar i. . 
~ümo~s c(lrcs 
·Ide busc;tr. 

" 

- 21b-

Culiellos louro!, 
Al"o sombl~nto, 
E penetl'ottlr. 
Di\'ino oliuw. 
ilJrn tal retrato 
C~ucro Iiintnr; 
Correi, A-mores, 
N rno ojudn") 
Mimosns cõrcs 
Ide buscar. 

As sobrnucelhus 
S:io orquc:ul:u;, 

.. Mos ciltll'osoans 
Nuo <lel'em csfut·. 
"llrn ~1lrolrnlo 
!Qucl:o ,girttnt·; 
Oot~rci, A-morcl-11 

,\' ma ojudnr ~ 
~limosnll cOres 
Ide· buHCnr. 

Pelos seus olhos 
!\rn briucosinhos 
Os cupidinhos, 
~swo a soltar. 



SÉCULO XIX 

GONZAGA, To:másAntônio, 1744-I8o7?. 

Marília de D irceu : lyras I de Thomaz Antonio Gonzaga ; precedidas de uma notícia 
biographica e do juizo critico dos auctores estrangeiros e nacionaes e das lyras escriptas em 
resposta as suas e acompanhadas de documentos historicos por J. Norberto de Souza S.- Rio 
deJaneiro: B. L. Garnier; Pariz: Garnier, 1861-1862 . 

2 v. ; 18 x II em.- (Brasilia bibliotheca dos melhores auctores nacionaes antigos e 
modernos) 

(V 86g.o(81) GONZA TAMARIL) 

Tomás Antônio Gonzaga nasceu no Porto , em 1744, e faleceu em Moçambique, prova-
velmente em 1807. Formado pela Universidade de Coimbra, onde se bacharelou em leis, em 

1768, exerceu vários cargos da magistratu ra em Portugal. Em 1782, encontrava-se em Vila Rica. 
Anos mais tarde, foi promovido a Desembargador da Relação da Bahia e contratou casamento 
com MariaJoaquina Dorotéia de Seixas- a famosa Marília de Dirceu. Foi denunciado como 
cabeça da Conjuração Mineira, amigo que era dos poetas Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga 
Peixoto. Passou três anos encarcerado na Ilha das Cobras. Em seguida, foi condenado a degredo 
perpétuo em Angola, pena comutada para dez anos de degredo em Moçambique, onde viveu o 
resto de seus dias "entre acessos de louca e tenebrosa melancolia". Exceto Camôes , nenhum 

outro poeta alcançou, no século,sua popularidade, tal o número de edições de seus livros. 
Foi o livro Marília de Dirceu que trouxe a Gonzaga a celebridade literária . Apesar de 

serem poesias escritas em épocas distintas, dão a idéia de um poema único, onde o autor, com 
o nome de Dirceu, exprime o seu amor por Marília, ou seja , Maria Dorotéia. 

Muitas edições têm tido o poema lírico de Tomás Antônio Gonzaga , Marília de 
D irceu. A primeira, publicada em 1792, em Lisboa , continha apenas as duas primeiras partes, 
conforme afirmação de Varnhagen, repetida por J. Norberto. Houve uma segunda edição , com 
acréscimos , em 1799, e a esta se seguiram uma da Imprensa Régia em 1812, a de Serra, na Bahia, 

em 1813, duas lacerdinas , em 18n e 1819. Em 1800 , foi publicada a terceira parte e reimpressas 
nas edições de 1802, 1823, 1824 e 1825 ; nas rollandianas de 1820, 1827 e 1840, na Imprensa 
Régia de 1827, na baiana de 1835 e na fluminense de 1845. A maioria dessas edições são 
consideradas raras , conforme a introdução da presente edição. 

Nesta edição de 1861-1862, o Tomo I, que serve como introdução , traz , além da 
biografia do autor, o juízo crítico dos autores estrangeiros e nacionais, documentos 

esclarecedores sobre a vida do poeta . O Tomo II contém as três partes das liras de Gonzaga , 
suprimindo vários erros das edições anteriores. A genuinidade da terceira parte tem sido 
bastante contestada; o próprio]. Norberto diz que "apesar de inseri-la nesta edição, é um dos 

que maiores dúvidas apresenta acerca de sua autenticidade". 
Segundo Inocêncio , embora não sendo a primeira, a edição de 1862 tornou-se 

importante por sua nítida execução tipográfica. 

Exemplar em bom estado de conservação . O Tomo I está sem a página de rosto e com 

a capa solta. 

Fontes' BBCD, v. 17 , n. 2 , p. 710- 717, maio/ ago. rg68. 

Enc. Lit. Bras. , v. I , p. 676. 

Inocêncio , v. 7, p. 320-325 . 
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SÉCULO XIX 

SOUTHEY, Robert, 1774-1843· 

Historiado Brazil I de Roberto Southey ; traduzida do inglez pelo Dr. LuizJ oaquim 

de Oliveira e Castro ; e annotada pelo Co nego Dr. J. C. Fernandes Pinheiro. -Rio deJ aneiro : 
B. L. Garnier, r862. 

6 v. ; 22 x 13 em. 
(V g8r SOUTH R HISTO) 

Robert Southey, escritor inglês, nasceu em Brístol, em 1774, e morreu em 1843, em 
Keswick. Em 1788, foi expulso da Escola de Westminster , porque escreveu um artigo condenando 

os castigos corporais impostos aos alunos. Southey fez duas viagens a Portugal. A primeira , 

quando tinha vinte e um anos, em 1795, acompanhando seu tio, Reverendo Hill, capelão da 

colônia inglesa em Portugal. Seu tio possuía excelente biblioteca, especialmente de manuscritos 

sobre a história de Portugal, que despertaram em Southey o desejo de escrever a história 

portuguesa, que , entretanto , não chegou a concluir. A segunda, aos vinte e seis anos , quando 

reuniu mais informações para o seu trabalho . Pouco depois , atraído pelos indígenas e escravos 

brasileiros , transformou suas anotações na sua famosa History of Brazil , considerada sua 

obra-prima. Em 1807, obteve uma subvenção do Estado como historiógrafo e , em r8r8, foi 

nomeado PoetLaureate. Apesar dessa láurea, era, na opinião de muitos críticos e mesmo de Lord 

Byron, melhor prosador que poeta. 

A despeito das restrições que se possam fazer à tradução do Dr . Luís Joaquim de 

Oliveira e Castro , desconhece-se outra tradução desta obra para a língua portuguesa, o que por 

si só já a torna rara. 

Na ordem cronológica , é a segunda das histórias gerais de nosso país, apenas precedida 

pela de Sebastião Rocha Pita, de 1730. Assim se manifestou Gilberto Freyre a respeito do livro 

de Southey: "uma obra de análise da formação do nosso país , em que a simpatia pelo índio não 

se extrema em sentimentalismo , nem mesmo idealismo primitivista; um livro a que não falta a 

justa consideração pelo esforço colonizador português , pela obra missionária jesuíta e até pela 

ação construtora do negro". Na verdade, poucas obras revelaram uma visão tão ampla da História 

brasileira. 

Coleção em bom estado . Meia- encadernação francesa em couro , lombadas com nervuras 

clássicas e ferros dourados . 

Fontes: 

BBCD , v. 18, n. 3, p. 623- 630 , set ./dez . 1969. 

Cat. Bib . Porto Alegre , p. 124 -125. 
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SÉCULO XI X 

GONZAGA, TomásAntônio, 1744-1807?. 

Cartas chilenas : treze, em que o poeta Critillo conta a Dorothéo os factos de 

Fanfarrao Minezio, governador do Chile I copiadas de um antigo manuscripto de Francisco 

Luiz Saturnino da Veiga ; e dadas á luz com uma introducção por Luiz Francisco da Veiga.-

Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert, r86g. 

220 p. ; r6 x II em. 
(V86g.o(8r) GONZATACARTA) 

Parte considerável da bibliografia gonzaguiana refere-se à autoria do anônimo poema 

satírico, as Cartas chilenas. Não só a tradição, mas também a opinião dos críticos mais 

autorizados, atribuem a Gonzaga a autoria desse "poema escrito com vivacidade , força e estilo 

cristalino". 

As Cartas chilenas são uma sátira violenta contra os desmandos e a prepotência da 

administração colonial portuguesa no Brasil , na pessoa do Governador de Minas Gerais , Luís 

da Cunha de Meneses. Supõe-se que o título da obra , que se reporta inteiramente à vida, 

situação e desgoverno do Estado de Minas, tira a sua sugestão circunstancial das guerras travadas 

no Chile contra os indígenas. Constitui um bom documento para a compreensão dos tempos 

agitados por que passou a Colônia no período que precede a sua independência . "Retrato 

admiravelmente pintado de uma época"- observa Afrânio Coutinho-, "as Cartas chilenas 

valem pelo que são: uma sátira nobre, a melhor que em língua portuguesa se escreveu no século 

XVIII". Talvez nenhuma outra obra literária ofereça a novidade de se ver assim inseparável de 

uma conspiração política em que, segundo parece , tiveram os poetas a principal parte, dando 

origem à primeira agitação em Minas Gerais. 

A autoria das Cartas chilenas foi, sucessivamente , atribuída a todos os poetas da 

Inconfidência, C láudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga. Escritas 

em 1786, ou entre 1788 e 1789 , como admitem outros, por autor que se acobertou sob o 

criptônimo de Critillo , são ao todo treze cartas , estando incompletas a sétima e a última . A 

primeira edição , incompleta, datada de 1845, constava apenas de sete cartas. A edição completa, 

ou segunda edição, realizada por Luiz Francisco da Veiga , foi editada por Laemmert, em r86g. 

A Biblioteca da Câmara possui esta edição. 

Sobre o autor , ver referência 152. 

Exemplar ligeiramente perfurado por broca . 

Fontes: 

BBCD , v. 17 , n . 2 , p . 7I0- 7I7 , maio/ago. rg68. 

Ino cêncio , v. 7, p . 320- 325: v. rg , p. 259- 261. 

Lapa. 382 p. 
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155 LISBOA, João Francisco de, 1812-1863. 

Obras deJoão Francisco Lisboa I precedidas de uma noticia biographica pelo Dr. 

Antonio Henriques Leal ; editores e revisores, Luiz Carlos Pereira de Castro, e o Dr. A. 

Henriques Leal.- S[ão] Luiz do Maranhão: Typ[ographia] B. de Mattos , 1864-1865. 

4 v. : il ., retr. ; 21 x 14 em. 

(V 86g.o(81) LISBO JF OBRAS) 

João Francisco de Lisboa nasceu em Pirapema, Maranhão , em 1812 , e morreu em 

Lisboa, em 1863. Fez os primeiros estudos em São Luís , trabalhando como caixeiro. Estudou 

Humanidades, sobretudo com Francisco Sotero dos Reis, de quem viria a tornar-se adversário , 

como jornalista . Em 1831, assina uma representação dirigida ao Presidente da Província , fato 

que o torna conhecido publicamente. Em 1832 , inicia a publicação de O Brasileiro, periódico 

hebdomadário. Seguem-se outras atividades jornalísticas como editor do Farol Maranhense , em 

1832 , do Eco do Norte , de 1834 a 1836, e da CrônicaMaranhense, de 1838 a 1841. Em 1835 , aos vinte 

e três anos, assumiu a Secretaria do Governo de seu estado , cargo em que permaneceu durante 

três anos . Nesse mesmo ano, foi eleito deputado da Assembléia Provincial. tendo sido reeleito 

em 1838 , quando exonerou-se da Secretaria do Governo . Em 1840, candidatou-se a deputado-

geral, mas, atraiçoado por seus correligionários, retirou a candídatura e afastou -se do jornalismo, 

voltando-se então para os estudos do Direito. Eleito deputado provincial em 1848, pronunciou, 

em 12 de novembro do ano seguinte , célebre díscurso sobre a anistia aos revoltosos da Praia . Em 

1855, partiu para Lisboa substituindo Gonçalves Dias no encargo de copiar documentos para a 
História do Brasil. Escritor e jornalista de convicções liberais e formação humanística, João 

Lisboa tem sido colocado lado a lado de Odorico Mendes e Sotero dos Reis, no grupo dos 

neoclassicistas. 

Ter-se-ia provavelmente perdido nas coleções dos jornais da época a obra ainda hoje 

notável dejoão Lisboa, não fossem a admiração e o zelo de seus editores Antonio Henriques 

Leal e Luís Carlos Pereira de Castro. De suas Obras completas foram publicadas somente duas 

edições: a primeira , aqui referenciada, em quatro volumes , no período de 1864 a 1865; a 

segunda, em dois volumes, na cidade de Lisboa, em 1901. As duas edições são hoje muito raras , 

posto que publicadas postumamente, ambas se credenciam à confiança dos que as consultam 

pelo escrupuloso cuidado com que foram organizadas pelos seus editores. São assim as fontes 

autorizadas para os textos dejoão Lisboa. 
Nestes quatro volumes concentram-se , numa forma clássica, que faz do autor um dos 

melhores prosadores da língua portuguesa , vastos e profundos conhecimentos de Literatura, 

História e Direito. Particularmente no Jornal de Timon, vai o leitor perceber uma ampla erudição 

histórica aplicada ao estudo sócio-político-econõmico da Antigüidade greco-romana e da 

Idade Média, associada à realidade histórica brasileira de meados do século passado e, por 

extensão, aos três primeiros séculos de nossa formação. A Biblioteca da Câmara possui as duas 

coleções completas. 

Coleções em bom estado de conservação . 

Fontes : 

BBCD , v. 18, n . I, p. 224- 233, jan ./abr. rg6g. 
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SÉCULO XIX 

SILVA, João Manuel Pereira da, I8I7-I897· 

Historia da funda~ão do imperio brazileiro I por J. M. Pereira da Silva . -Rio de 

Janeiro: B. L. Garnier; Pariz: Garnier, r864-r868. 

7v.: Iretr.; 22x13cm. 

(V g8r.o2/.o3 SILVAJM HISTO) 

João Manuel Pereira da Silva, filho de pais portugueses, nasceu em r8r7 e morreu em 

1897 , no Rio deJ aneiro. Formou-se em Direito, em Paris. Logo depois de formado, regressou 
ao Brasil, onde adquiriu boa fama, principalmente pela eloqüência na defesa de causas-crimes 

perante o júri. Colaborou na maior parte dos periódicos e revistas mais importantes do Brasil. 

Nas câmaras legislativas, como deputado, ocupou lugar preeminente nas comissões e nas 

discussões , mostrando os seus conhecimentos em assuntos financeiros , políticos e 

administrativos. Membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro , sua numerosa obra é , 

sobretudo, de caráter histórico. 

A Historia da funda~ão do imperio brazileiro é o trabalho mais importante do 

autor sobre história, segundo Borba de Moraes. A primeira edição , em sete volumes , teve tão 

grande aceitação que a tiragem de três mil exemplares se esgotou em pouco tempo. Inocêncio diz 

que o autor, na segunda edição, entre 1870 e r87r, em " três grossos volumes" , tentou corrigir 

erros da primeira e tornar mais seguro e menos prolixo o trabalho original. A Biblioteca da 

Câmara possui também esta segunda edição, de 1877. 

A obra começa com uma revisão dos acontecimentos de 1640, seguindo a narrativa até 

a regência do Príncipe D. João e a partida da Família Real para o Brasil, finalizando com o ato 

da Independência. O autor inclui os fatos históricos enunciados e a sua apreciação e crítica em 

duas datas memoráveis , r8o8 e 1825 . Não obstante as restrições feitas ao conjunto da obra de 

historiador de Pereira da Silva por mais de um autor , particularmente quanto à ausência da 

documentação de apoio necessária ao que afirma,Jacinto do Prado Coelho pondera haver, nos 

vários trabalhos históricos do autor, "certo interesse pela informação que dão". 

Exemplares em bom estado de conservação. Falta na coleção da Biblioteca da Câmara o 

tomo 7. 

Fontes : 

BBCD, v. 17, n. I, p. 293 - 301 , jan ./abr. 1968 . 
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SécuLo x 1x 

SOARES, Sebastião Ferreira, 1820-1887. 

Elementos de Estatistica comprehendendo a theoria da sciencia e a sua 

applica\'ão á Estatistica Commercial do Brasil I pelo Dr. Sebastião Ferreira Soares.- Rio de 

Janeiro : TypographiaNacional, r865-
v. ; 22 x I4 em. 

(V 3II SOARE SF ELEME) 

Sebastião Ferreira Soares nasceu em Piratinirn, Província do Rio Grande do Sul, em 

2I de abril d e 1820 , e morreu em 5 de outubro d e r887 , no Rio deJaneiro. Fez os cursos de 

Física e M atemática na antiga Academia Militar. Serviu no corpo de engenheiros corno segundo -

tenente e militou na campanha de sua província em 1839. Terminada a campanha, deixou o 

Exército e, por concu rso, foi nomeado para prestar serviço no Tesouro Nacional. Em r850, 
tornou- se membro do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, servindo-lhe p ara o título 

de admissão a obra Memória histórico-estatística d a Província de S. Pedro. Foi também 

m embro fundador do Clube dos Guarda-Livros, associação que tinha por objetivo o estudo 

dos regulamentos e da legislação comercial nos diversos p aíses e da teoria e prática do comércio 

no Brasil. Especializou-se em estudos econômicos , estatísticos e financeiros , elaborando vários 

trabalhos importantes nessas ár eas . 

Elementos de Estatistica comprehendendo a theoria da sciencia e a sua 

applica\'ão á Estatistica Commercial do Brasil estuda a Estatística Comercial do Brasil , 

reunindo d ados extraídos de documentos oficiais publicados pelo Tesouro Nacional, d e 

relatórios dos Presidentes das Províncias e dos balanços e r elatórios dos estabelecimentos bancários 

existentes na época do Império. O segundo volume contém, em apêndice, projeto p ara a 

criação d e bancos auxiliares d a lavoura nas províncias. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes : 

Inocêncio, v. 7 , p. 205- 207. 

Sacramento Blake, v. 7, p . 206-208. 
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Sic uLo X IX 

AGASSIZ,Jean Louis Rodolphe, 1807-1873· 

Ajourney in Brazil/ by professor and Mrs. Louis Agassiz.- Boston : Ticknor & 
Fields , r868 . 

540 p. : il. ; 23 x 14 em. 
(y gr8.rAGASSJLJOURN) 

Voyage au Brésil / Mme. et M. Louis Agassiz ; traduit de l' anglais avec l' autorisation 
des auteurs par Félix Vogeli.- Paris: L. Hachette, r86g . 

xii , 532 p. : il. ; 24 x r6 em. 
(V gr8 .rAGASSJL VOYAG) 

Jean Louis Rodolphe Agassiz foi professor e naturalista suíço naturalizado americano. 
Nasceu em Motiers, em 28 de maio de 1807, e morreu em Cambridge , em 1873 . Estudou em 
universidades suíças e alemãs, doutorando-se em Medicina, em Munique, em 1830 . Em 1846, 
fixou-se nos Estados Unidos, onde lecionou em Harvard, e , em r86r, tornou-se cidadão 
americano. O estudo e a classificação de espécies de peixes brasileiros despertou -lhe o interesse 
pelo Brasil e, em r865 , chegou ao País à frente de uma expedição científica, que ficou conhecida 

como Thayer Expedition, custeada pelo milionário americano Nathanael Thayer e patrocinada 
pelo Imperador D. Pedro II. Permaneceu no País por quinze meses , explorando o Rio Amazonas 
e o interior cearense , período em que classificou r.8oo espécies da fauna ictiológica . Dessa 
viagem, resultou o livro A j ourney in Brazil. Seus estudos de Zoologia e Paleontologia , assim 
como os dos glaciares da Europa e da América , tornaram-se célebres. A obra científica de 

Agassiz é constituída por mais de quatrocentos volumes. 
Isabel Cary Agassiz , biógrafa e escritora norte-americana , nasceu em Boston e , em 

1850, casou-se com o professor Jean Louis Agassiz, a quem acompanhou em viagem ao Brasil, 
integrando a expedição científica Thayer Expedition , nos anos de r865 a r866. 

343 





S ÉCULO X I X 

Ajourney in Brazil é a primeira edição da narrativa da famosa expedição Thayer à 

Amazônia. Trata-se de um verdadeiro diário, em que os autores descrevem os usos, costumes , 

tradições, folclore , arte , paisagens e pessoas das regiões que visitaram. A parte científica da 

viagem foi publicada em trabalhos especiais, que escapam à bibliografia das viagens, editados sob 

o título Scientific results of a journey in Brazil, em r870. Ajourney in Brazil, editada em 

r868, teve uma imediata tradução francesa, em r86g, realizada pelo companheiro de viagem 

dosAgassiz, Felix Vogeli, que introduziu no original muitas anotações , e que foi publicada sob 

o título Voyage au Brésil. Da obra também foi feito um resumo em francês sob a 

responsabilidade deJ. Berlin de Launay, que teve duas edições sucessivas, uma em 1872 e outra 

em 1874. Em 1938, surgiu a edição em língua portuguesa, traduzida e anotada por Edgar 

Sussekind de Mendonça , intitulada Viagem ao Brasil, 1865-1866. O livro dos Agassiz 

caracterizou-se por ser ricamente ilustrado com gravuras e mapas , possuindo uma página 

dedicada à arte do Brasil e à Academia Imperial do Rio deJaneiro . Sobre ele , Leclerc afirma 

tratar-se de "uma das melhores obras sobre a história natural do Brasil ". Deve-se à segunda 

esposa do naturalista , Isabel Cary Agassiz, a compilação de todos os relatos e observações contidas 

na obra. A Biblioteca da Câmara possui as edições em inglês e em francês do livro. 

Exemplar em boas condições de conservação. 

Fontes: 

Bib . Brasiliana, v. I, P· I5. 

Borba de Moraes , p . 26 , 593, 833. 

Cat. Bib. Manguinhos, p. 9I- 92· 

Espasa , v. 3 , p . 285 - 286. 

Gde. Enc. Port. Bras. , pt. 2, v. I , p. 87 . 

Leclerc, I878 , p. 403. 

Verbo , v. I , co!. 663. 
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S ÉCULO X IX 

PORTUGAL. 
[Ordenações Filipinas] 

Codigo philippino, ou, Ordena~ões e leis do Reino de Portugal : recopiladas 
por mandado D'el-Rey D. Philippe I, segundo a primeira de 160 3, e a nona de Coimbra 
de 1824, addicionada com diversas notas ... , desde 160 3 até o prezente I por Candido 
Mendes de Almeida . - 14. ed.- Rio de Janeiro : Typographia do Instituto Philomathico , 

1870. 
1487, 22 p . ; 24 x 17 em. 
0!34 (469) (094.4) PORTU OF CODIG 14. ED .) 

Cândido Mendes de Almeida nasceu na Vila de Sâo Bernardo do Brejo , no Maranhão , 

a 16 de outubro de 1818, e morreu em ! 0 de março de r88r, na cidade do Rio de Janeiro. 
Bacharel em Direito pela Academia de Olinda, exerceu na capital de sua província o cargo de 
Promotor Público e de Secretário do Governo Província!, de 1849 a 1854. Lecionou Geografia 
e História no Liceu de São Luís , durante quatorze anos. Após esse período, estabeleceu-se na 
Corte, onde foi nomeado Chefe de Seção da Secretaria de Estado dos Negócios do Império de 

1854 a 1857 e , depois , promovído a Diretor de Seção na Secretaria de Estado de Negócios da 
Justiça, em 1859. Finalmente, dedicou-se ao exercício da advocacia na Corte do Rio deJ aneiro . 
Representou a Província do Maranhão na Assembléia Legislativa, a partir de 1843, e , em 1871, 
elegeu-se Senador pela mesma . Tornou-se notável por suas idéias ultramontanas em relação à 

maçonaria e pela sua atuação como jurisconsulto e como historiador. 
Codigo philippino, ou, Ordena~ões e leis do Reino de Portugal trata-se de um 

grosso volume de mil quatrocentas e oitenta e sete páginas, cujo texto é disposto em duas 
colunas, além das setenta e oito páginas contendo a introdução do editor , onde é explicada a 

razão da obra e narrada toda a história da legislação portuguesa e de seus códigos até a época da 
separação e Independência do Brasil. A obra teve como fontes todas as edições das Ordena~ões , 

desde a primeira, de 1603, até a última , de 1865, com estudo mais demorado das principais -
a Vicentina , de 1747, e a de Coimbra , de 1824 - , conforme diz o próprio editor. À parte 
introdutória, segue-se uma extensa bibliografia de toda a legislação e obras jurídicas citadas no 
livro , contendo comentários e resumos . O texto das Ordena~ões , divídido em cinco livros, 

vem acompanhado de numerosas notas filológicas , históricas e exegéticas , posicionadas na parte 
inferior das páginas. A obra apresenta também diversos aditamentos e um apêndice com leis 

portuguesas e legislação brasileira, indice alfabético do texto das Ordena~ões e dos aditamentos; 
e um suplemento ao apêndice, com novos aditamentos e retoques. Segundo Sacramento Blake, 

essa é a primeira edição brasileira do Código philippino . 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Inocêncio, v. 9, p . 21 - 25 e 4 40 . 

Sacramento Blake , v. 2 , p . 35-4 0. 
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SicuLo x 1x 

SILVA, Joaquim. Norberto de Sousa, 1820-1891. 

Investigações sobre os recenseamentos da população geral do Imperio e de cada 
provincia de per si tentados desde os tempos coloniaes até hoje, feitas em virtude do 
aviso de 15 de março de 1870 do Illm. e Enn. Sr. Conselheiro Paulino José Soares de 
Souza, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Imperio I por Joaquim Norberto 
de Souza Silva.- Rio de Janeiro : Typographia Perseverança, 1870. 

167 p. ; 31 x 21 em. 
(V 314(81) SILVAJN INVES) 

Joaquim Norberto de Sousa Silva nasceu no Rio de Janeiro, em 1820, e morreu em 
Niterói, em 1891. Estudou no Seminário de São Joaquim e ocupou vários cargos como 
funcionário p\'lblico. Cultivou, notavelmente, todos os gêneros literários, em especial, a poesia. 
Foi oficial da Ordem da Rosa, sócio honorário e presidente do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro , sócio honorário do Ateneu d e Lima e de outras sociedades artísticas, literárias e 

científicas. Colaborou também com a Revista do Instituto Histórico. Deixou uma obra volumosa, 
sobretudo de História, que é, ainda hoje, apreciada como fonte de pesquisa de dados históricos 
do Brasil. 

Investigações sobre os recenseamentos da população geral do Imperio ... analisa 
os dados populacionais de cada província brasileira e de seus municípios, com base nos censos 

demográficos existentes desde a época do Brasil Colônia até o ano de 1870. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Inocêncio, v. 4, p. 138- 142; v. 12 , p. I2I. 

Sacramento Blake, v. 4, p . 2II-2I7. 
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SÉCULO XIX 

MORAIS, AlexandreJosé de Melo, 1816-1882. 

Historia do Brasil-Reino e Brasil-Imperio : comprehendendo a historia 

circumstanciada dos ministerios, pela ordem chronologica dos gabinetes ministeriaes ... I 
pelo Dr. Mello Moraes (A.J. de).- Rio de Janeiro : Typ[ographia] de Pinheiro, r87r-r873· 

2 v. em I : il. ; 3I x 2I em. 
(V g8r MORAE HISTO) 

Historia do Brasil-Reino e Brasil-Imperio , segundo Borba de Moraes, é um 
"livro indispensável , embora feito sem método; sem atenção acurada . Vasto repositório de 

documentos e informações". Traz a história dos ministérios pela ordem cronológica dos gabinetes 
ministeriais, incluindo seus programas; as revoluções políticas que ocorreram desde o dia IO de 
março de r8o8 até I87I; a história da Independência do Brasil ; a lista nominal e por sucessão 
dos senador·es, desde a criação do Senado em 22 de janeiro de r826 , e dos deputados , desde 
r823 até a legislatura de r86g, e do Conselho de Estado , de r82r até r87r. 

Sobre o autor , ver referência I48. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes : 

Borba de Moraes , p . 429 . 

Sacramento Blake, v. I, p. 34-38. 
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S ÉCULO X I X 

D'ABBEVILLE, Claude, m. 1632. 

Historia da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão e suas 

circumvisinhan\'as I pelo Padre C laudio d'Abbeville; tradu sida e annotada pelo Dr. Cezar 
Augusto Marques. -Maranhão: Typ[ographia] do Frias, 1874. 

456 p. ; ~o x 13 em. 
(V ~7L3(8rv) DABBE C HISTO) 

C lemente Foulon, dito C laude d'Abbeville , padre capuchinho francês, nasceu em 

Abbeville e morreu em Rouen, em 1632. Em r6r~. esteve no Maranhão , onde permaneceu 

quatro meses . 
Historia da missão dos padres capuchinhos ... teve a sua primeira edição em Paris, 

em 1614 e foi considerada um clássico da etnografia indígena. Borba de Moraes informa que "a 
narrativa da viagem é a principal fonte francesa publicada sobre esta tentativa de colonização do 
Norte do Brasil e- contin;_,_a dizendo- contém informação valiosa a respeito da religião e 
astronomia dos tupis , não encontrada em nenhuma outra obra". Esta tradução para o português, 
de César Augusto Marques , que também fez as anotações, foi p arcialmente financiada pelo 
Governo do Maranhão, que adquiriu, antecipadamente, duzentos e cinqüenta exemplares, p ara 

ajudar na impressão . Segundo Borba de Moraes "as anotações de Augusto Marques são pobres 
e a tradução muito imperfeita" . 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Bib. Brasiliana, v. I, p. 5-8. 

Delta, v. I, p. 9· 
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SÉCULO XIX 

AUCHINCLOSS, William Stuart. 

Ninety days in the tropics, or, Letters from Brazil I by William S . Auchincloss.-

Wilmimgton: Librarian ofCongress, 1874. 

iv, 83 p. : il. ; 19 x 12 em . 
(V gr8.rAUCHIWS NINET) 

William Stuart Auchincloss foi um viajante norte-americano que percorreu várias 

partes do território brasileiro, deixando suas impressões de viagem registradas neste livro 

publicado em 1874. 
Em cinqüenta e seis páginas de texto, o autor descreve os locais visitados e seus costumes ; 

nas dezessete páginas subseqüentes apresenta um estudo , no qual são ressaltadas as características 

econõmicas , geográficas e demográficas do Brasil , intitulado Alecture on the importance of 

extending and developing our commercial relations with SouthAmerica delivered at the 

request ofthe Wilmington Board ofTrade, datado de 1875. O livro é ilustrado com dez 

fotografias originais de paisagens e pessoas brasileiras , que , conforme esclarece o autor no 

prefácio , foram adquiridas em lojas e galerias locais, com a finalidade de ilustrar as cartas e servir 

de roteiro para as suas visitas. 

Exemplar em boas condições de conservação. 

Fontes : 

Bib . Brasiliana, v. I , p. 54· 

Gde . Enc. Port. Bras., pt. 2, v. I, p. 485 . 
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SÉCULO XIX 

D'EVREUX, Yves, 1577-1632?. 

Viagem ao norte do Brasil feita nos ànnos de 1613 a 1614 I pelo Padre Ivo D 'Evreux 
[publicada] conforme o exemplar, unico , conservado na Biblioteca Imperial de Pariz ; com 

introducção e notas por Ferdinand Diniz ; traduzida pelo Dr. Cezar Augusto Marques. -
Maranhão : [s .n .] , 1874. 

424 p. ; 23 x 13 em. 
(V 918.n DEVRE YVIAGE) 

Yves d 'Evreux, nascido em 1577 e falecido , provavelmente, em 1632, missionário 
capuchinho e cronista francês, veio p ara o Maranhão, em 1612, quando os franceses aí se 
estabeleceram. Escreveu a Suite de !'historie des choses plus mémorables advenues en 

Maragnan es années 1613 et 1614, que desapareceu por motivos políticos. Ferdinand Denis 
encontrou um exemplar incompleto na Biblioteca N acionai de Paris e o fez republicar, em 

r864, com o título de Voyage dans le nord du Brésil fait durant les années 1613 até 1614 . 
De toda a literatura capuchinha sobre o Maranhão, dois livros se destacam: Histoire 

de la mission des peres capucins en l'isle de Maragnan & terres circunvoisines ... , de 
Claude d 'Abbeville, e a Suite de !'historie ... , de Yves d 'Evreux. Eles se completam. O segundo 

foi escrito como uma continuação do primeiro. Yves d' Evreux busca, em seu livro, não repetir 
o que já havia sido dito pelo Padre Claude. Obra fundamental p ara a Etnografia , a Lingüística 
e a História brasileiras. 

Esta tradução para o português foi baseada na edição francesa de Ferdinand D enis, de 
r864. Borba de Moraes afirma tratar-se de uma tradução "considerada de baixa qualidade", d a 

qual fez-se uma reimpressão no Rio de J aneiro , em 1929. 
A Biblioteca da Câmara possui dois exemplares da tradução feita por César Augusto 

Marques , de 1874. 

Exemplares em bom estado de conservação , com capa solta . 

Fontes: 

Bib. Brasiliana, v. 2, p. 953-954· 

Delta , v. 6, p . 2628 . 
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SÉCULO XIX 

CANSTATI, Oscar, 1842-1912. 

Brasilien : land und leute I von Oscar Canstatt.- Berlin : Ernst Siegfried Mittler, 

1877. 
454P · : il. ; 23x14cm. 
(V 918. r CANST O BRAS I) 

Oscar Canstatt, historiador e geógrafo alemão , nasceu emAmbach, em 1842, e morreu 
em 1912. Fixou residência em Wiesbaden. Chegou ao Brasil em r868, quando foi contratado 
para dirigir a colônia Montalverne , que pertencia ao Município de Santa Cruz , no Rio Grande 
do Sul. Publicou várias obras de divulgação sobre questões brasileiras. 

Brasilien : land und leute traz tópico s históricos do Brasil desde o seu 
descobrimento, em 1500. Descreve a flora , a fauna e as riquezas brasileiras, em especial o ouro 

e o diamante; os usos e costumes dos indios e faz relato histórico de algumas cidades, tais como: 
Salvador, Rio de Janeiro, Santos , Petrópolis e Porto Alegre. Contém ilustrações de cidades e 
paisagens do Brasil. A obra teve uma edição brasileira com o título Brasil: a terra e a gente , 

traduzida do original alemão por Eduardo de Lima Castro, publicada no Rio de Janeiro , em 

1954· 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Bib. Brasiliana, v. I, p. I49 · 

Delta , v. 3, p . 1297 · 

Espasa, v. II , p. 218 . 
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St cuLo xtx 

MORAIS, AlexandreJosé de Melo, 1816-1882. 

Chronica geral e minuciosa do lmperio do Brazil : desde a descoberta do novo 

mundo ouAmerica até o anno de 1879 / pelo Dr. Mello Moraes (A.J. de).- Rio de Janeiro 
:Dias da Silvajunior, 1879. 

208 p. : il. ; 23 x r6 em. 
(Vg8r.o2/ .o6 MORAlAJ CHRON) 

Chronica geral e minuciosa do lmperio do Brazil, segundo Borba de Moraes , é 
um "compêndio de informações gerais sobre ruas, edifícios , monumentos , comércio , nos dias 
do Império (principalmente na Capital) . Contém muitos dados históricos" . Segundo 
Sacramento Blake , "saiu neste ano [1879] a primeira parte com o retrato do Conselheiro 
Joaquim Marcelino de Brito a quem é oferecida a obra , contendo uma planta da cidade do Rio 

de Janeiro , e no fim um grande quadro com a geografia histórica do Brasil; e a segunda , em 
r882". 

Sobre o autor, ver referência 148 . 

Exemplar em bom estado de conservação , com algumas perfurações de broca nas 

primeiras páginas. 

Fontes: 

Borba de Moraes , p. 77 · 

Sacramento Blake , v. I , p. 34 - 38. 

Rodrigues, v. I , p . 4I3 - 4I4 . 
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SÉC ULO XIX 

LÉRY, Jean de, 1534?-16II?. 

Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil I Jean de Léry ; ave c une introduction 
& des notes par Paul Gaffarel.- Nouv. éd.- Paris : Alphonse Lemerre , r88o. 

2 v. ; r6 x roem. 
(V gr8.r LERYJ HISTO) 

"Ao lado da obra de Hans Staden e, em menor grau, da de Thevet, o livro deJ ean de 

Léry é das contribuições mais apreciáveis que se conhecem para o estudo da História do Brasil 
e seus habitantes ao iniciar-se a colonização européia", corno afirma Rubens Borba de Moraes. 

Prossegue esclarecendo que a obra de Léry "supera por essas qualidades as de muitos dos seus 
contemporâneos". Esta edição crítica, realizada por Paul Gaffarel , foi "baseada na de r58o , 
enriquecida com urna preciosa notícia biográfica e notas não menos preciosas , mas que 
apresentam um certo número de erros no fim de cada um dos dois volumes . É sem dúvida 

lamentável que Gaffarel não tenha reproduzido as gravuras que acompanham o texto original" , 
conforme observa Raeders. 

Sobre o autor, ver referência 5. 

Coleção em perfeito estado de conservação . 

Fontes : 

Bib. Brasiliana , v. I , p. 4 72-473 · 

Borba de Moraes, p. 405. 

Raeders, p. 28 - 29. 
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168 BARBOSA, Rui, 1849-1923. 

Projecto n. 48, Sessão de 4 de agosto de 1884, Parecer n . 48 A, formulado em 
nome das commissões reunidas de or~amento e justip civil , acerca do projecto de 
emancipa~ão dos escravos I pelo Sr . Ruy Barbosa.-Rio deJ aneiro : Typographia Nacional, 

1884. 
225 p. ; 2I x I5 em. 
0f326.8(8r) BARBO R PROJE) 

Rui de Oliveira Barbosa , jurisconsulto e estadista, nasceu em Salvador , em 1849, e 
morreu em Petrópolis , Rio de Janeiro, em 1923 . Iniciou o curso de Direito na Faculdade do 
Recife, em r866 , concluindo-o na Faculdade de Direito de São Paulo , em r87o . Entusiasta da 

campanha abolicionista, escreveu artigos, ainda como estudante, no jornal O Radical Paulistano e 
no Diário da Bahia. Elegeu-se deputado-geral pela Bahia , em r878 , destacando -se nas discussões 
sobre as eleições diretas , abolição da escravatura e reforma do ensino . Com a Proclamação da 
República , foi nomeado Ministro da Fazenda do Governo Provisório e Vice-Presidente da 
República , quando defendeu a primeira Constituição da República na imprensa e no Parlamento . 
Em r8gr, foi eleito Senador pela Bahia, mandato que desempenhou até su a morte , em 1923. 
Rui Barbosa foi autor dos decretos da proclamação do regime republicano com base federativa, 
do banimento da família imperial, da aprovação da Bandeira Nacional, da liberdade de cultos 

e de tantos outros que estruturaram as instituições demo cráticas brasileiras. 
Em 1907, chefiou a delegação do Brasil à II Conferência da Paz , em Haia, onde 

defendeu o princípio da igualdade entre as nações . Sócio fundador da Academia Brasileira de 

Letras, foi eleito seu presidente , cargo que ocupou até rgrg. 
Rui Barbosa não foi apenas notável como jurisconsulto, mas tamb ém como orador, 

conferencista, jornalista e escritor. Sendo considerado , hoje, um dos grandes clássicos da 

língua portuguesa. 
Projecto n. 48 .. . , de julho de r884, traz, na íntegra , o projeto de lei, do qual Rui 

Barbosa foi o relator, que objetivava abolir a escravatura no Brasil, mas que foi rejeitado pela 
Câmara dos Deputados. De acordo com Sacramento Blake , esse projeto foi publicado no Diário 
Oficial e depois em outras fontes da Corte. 

Exemplar restaurado e encadernado. 

Fontes: 

·Gde. Enc. Port. Bras., pt. 2, v. I, p . 582 -585. 

Inocêncio , v. 18, p . 298. 

Mirador, v. 3, p . II93-II94 · 

Sacramento Blake , v. 7, p. 174-180 . 



ESTUDOS 
DE 

tlTTERATURA GONTEMPORANEA 
PAGINAS DE CRITICA 

POR 



SÉCULO XIX 

ROMERO, Sílvio, 1851-1914. 

Estudos de litteratura contemporanea :paginas de critica I por Sylvio Romero.-

Rio deJaneiro: Typographia Universal de Laemmert, 1885 . 

290 p. ; 18 x 13 em. 
(V 82.09(81) ROMER S ESTUD) 

Sílvio Romero, crítico, ensaísta e historiador da literatura brasileira, cujo nome de 

batismo era Sílvio Vasconcelos da Silveira Ramos, nasceu em Lagarto, Sergipe, em 1851 , e 

morreu no Rio de Janeiro, em 1914. Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito, em 

Recife, em 1873. Havendo em sua provincia a tendência de chamar-se a ele e a seus irmãos de 

Romero, passou a usar este nome, pelo qual é conhecido hoje. Ainda estudante, começou a 

formar, em torno de Tobias Barreto, o mais importante grupo do movimento realista brasileiro. 

Entusiasta das correntes de vanguarda, à época, os ideais positivistas e evolucionistas, denunciou 

a dissolução da poesia romântica, representad a, principalmente , por Castro Alves . 
Foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras e membro do Instituto 

Histórico e Geográfico d o Brasil. No período de 1899 a 1902, foi deputado estadual por 

Sergip e . Lecionou Filosofia no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Sua vasta obra abrange 

diversos assuntos, como poesia, crítica e história literária, filosofia, estudos sociais e políticos, 

etnografia e folclore. 

Sua principal obra é a História da literatura brasileira , que mereceu o seguinte 

comentário d e Gilberto Freire : "na verdade o que Sílvio Romero nos deixou neste livro 

monumental foi a afirmação do devido poder de desenvolver uma literatura diferente da 

portuguesa. Uma literatura refl exo da nossa condição de americanos" . 

Estudo de litteratura contemporanea é uma coletânea do autor, com estudos, 

inclusive , do seu tempo de estudante. Aborda a cultura literária do País , analisando figuras 

como: João Ribeiro, Melo Mor aes Filho , Barbosa Rodrigues, Araripe Júnior, Machado de 

Assis, Luís Delfino, Tobias Barreto e Émile Zola. 

Exemplares em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Dic. Lit. , v. 2 , p. 967-968. 

Enc . Lit. Bras . , v. 2, p. n78 -n8o . 

Inocêncio , v. rg , p. 241 - 243 . 

Sacramento Blake, v. 7, p. 241 - 245. 
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SÉCULO XIX 

VERÍSSIMO,José, I857-1916. 

Estudos brazileiros : 1877-
1885 I José Verissimo. -Pará : Tavares 
Cardoso, r88g. 

22I p. ; 23 x r6 em. 
(V 86g.o(8r) VERISJ ESTUD) 

Estudos brazileiros : segunda 

série : 188g-1893 I José Verissimo.- Rio 
deJaneiro ; S[ão] Paulo: Laemmert, r8g4. 

275 p. ; 23 x r6 em. 
(V 86g.o(8r) VERISJ ESTUD 

2. SÉRIE) 

José Dias de Matos Veríssimo , 
jornalista, escritor e crítico literário , 

nasceu em Óbidos , Pará , em r857 , e 
morreu no Rio de Janeiro , em rgr6 . 
Ainda na infância, transferiu -se para o Rio 
de Janeiro, onde iniciou o curso de 
Engenharia na Escola Politécnica , em 

r874, que interrompeu para voltar à sua 
cidade natal. Foi diretor da Instrução 
Pública do Pará, de r8go a r8gr. No Rio 

de Janeiro , viveu a mais importante e 
produtiva fase de sua vida profissional e 

3ClSE. VERISSIMO 

ESTL)DOS 
BRAZILEIROS 

L AEMM E RT & C. , Edi\.ore s 

IUO OE JANE!rtO - S . P.AIJl.O 

i 894 

.... 

intelectual. Foi professor e reitor do Colégio Pedro II, professor da Escola Normal, sócio-
fundador da Academia Brasileira de Letras e diretor da terceira fase da Revista Brasileira. Iniciou 
seus trabalhos críticos e históricos pelo estudo da literatura nacional e estrangeira, com Estudos 
da literatura brasileira ; Homens e coisas estrangeiras e Letras e literatos . José Veríssimo 

tem importante papel na evolução da crítica literária brasileira. 
Estudos brazileiros é dividida em dois volumes: a primeira série, de r877 a r885, 

trata de literatura, história etnográfica e crítica literária e reúne escritos publicados em diversas 
épocas, acerca do moviment~ intelectual do Brasil e do indianismo; a segunda série, de r88g a 
r8g3, analisa a literatura brasileira , incluindo o teatro e o folclore e comenta autores como José 

de Alencar, Machado de Assis, José Bonifácio e Gregório de Matos. 

Coleção em bom estado de conservação, com capa do volume da segunda série solta. 

Fontes: 

Dic . Lit., v. 3, p. II43· 

Sacramento Blake , v. 5, p. 224-226 . 
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SÉCULO X IX 

ACTA da Sessão Magna que celebrou a Associação Perseverança e Porvir, em 2 O de maio 

de 1888 pela extincção do elemento servil no Brazil. -Fortaleza : Typ[ographia] 
Universal , r8go . 

27 p. ; 21 x 14 em. 
(V326 .8 (8r)ACTASACTA) 

AAssociação Perseverança e Porvir , também chamada Libertadora Cearense, solenemente 

reconhecida pelo Governo imperial, representava o movimento abolicionista do Ceará, nascido , 

segundo Capistrano de Abreu, "entre um cigarro e um copo de cerveja, por sugestões de Pedro 

Artur e João Cordeiro" ; embora Lopes Trovão, em Paris, tenha indicado como pais do 

movimento João Cordeiro e F . Severo . 

Apresenta, na íntegra, a ata da Sessão Magna , celebrada pela Associação Perseverança e 

Porvir , que manifesta intenso júbilo pela extinção da escravidão no País e defende um Brasil 

livre e dignificado perante o mundo civilizado. A sessão foi realizada na cidade de Fortaleza, nos 

salões do Clube Iracema , à uma hora da tarde , em 20 de maio de r888, com a presença de 

representantes de vários segmentos da sociedade cearense, relacionados na obra. 

Exemplar em excelente estado de conservação. 



PELO 

J 0se sorianç, d,e sou~& 
', 

Go ahead I Help your seJll 

RECIFE. 
Typograpbia d'A ~pocha . ------

1890 



SÉCULO X I X 

SOUZA, José Soriano, 1833-1895. 

Projecto de Constitui~ão para o Estado de Pernambuco I pelo Dr. José Soriano 
d e Souza.- Recife: Typographia d ' a Epocha, 18go. 

55 p. ; 20 x 14 em. 
(V 342 .4(813.4) SOUZAJS PROJE) 

José Soriano Sousa nasceu na Paraíba, em 1833, e morreu em Pernambuco , em 1895. 
D outorou-se em M edicina, pela Faculdade do Rio de J aneiro , e, em Filosofia, pela Universidade 
de Louvain . Representou a Paraíba na legislatura d e 1886 a 188g. Com a Proclamação da 
República, foi um dos membros da comissão que elaborou o Projeto d e Constituição para o 
Estado d e Pernambuco e representou este estado no Congresso Constituinte, sendo senador e 
presidente do Senado. Em 1865, fundou o jornal religioso e político A Esperança, que existiu até 
1867, do qual foi diretor. Em 1872, dirigiu outro jornal religioso, político e polêmico , A 
União. Foi agraciado com a comenda da Ordem de S. Gregório Magno , com o grau de Cavalheiro , 
pelo Papa Pio IX, p elos seu s trabalhos filosóficos e morais. 

Projecto de Constitui~ão para o Estado de Pernambuco apresenta o texto integral 
do Projeto de Constituição , elaborado por Soriano Sousa, trazendo comentários nos assuntos 
considerados relevantes. 

Exemplar com as primeiras páginas rasgadas. Brochura. 

Fontes: 

Inocêncio, v. 13 , p. 220 - 221. 

Sacramento Blake , v. 5, p. 209-2II. 

373 
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SÉCULO XIX 

COMISSÃO EXPLORADORA DO PLANALTO 
CENTRAL (Brasil). 

Relatorio apresentado a S . Ex. o Sr. Ministro da lndustria, Via~ão e Obras 
Publicas = Rapport présenté a Son Ex. M. le Ministre de l'lndustrie, de la Voirie et des 
Travaux Publics I por L. Cruls.- Rio de Janeiro : H. Lornbaerts , r8g4. 

365 P· : il. ; 32 x 23 em. 
(V gr8.r74 COMIS EP RELAT) 

Atlas dos itinerarios, perfis longitudinaes e da zona demarcada = Atlas des 
itinéraires, des profils longitudinaux et de la zône démarquée I publicado por L. Cruls. -
Rio deJaneiro: H. Lornbaerts , r8g4. 

I v. : principalmente mapas ; 46 x 33 em. 
(Vgr8. r74 COMISEPRELATATLAS) 

Louis Cruls nasceu em Diest, Bélgica, em r848, e morreu em Paris , em rgo8. Formado 
em engenharia civil, desenvolveu notáveis trabalhos nos campos da Geografia, Geologia, 

Meteorologia e Astronomia. Em r874, mudou-se para o Brasil, onde participou de diversas 
expedições científicas , especialmente , pela região do Planalto Central. Foi engenheiro da 
Comissão da Carta-Geral do Império. Em r876, foi admitido corno voluntário no observatório 
Astronômico do Rio de Janeiro, e em r884 tornou-se diretor ao suceder o francês E. Liais. 
Planejou e integrou diversas comissões, entre as quais a de exploração do Planalto Central do 
Brasil, em r8g2, cuja finalidade era identificar e escolher o melhor local para a implantação da 
futura Capital do País. 

O Relatorio apresentado a S. Ex. o Sr. Ministro da lndustria, Via~ão e Obras 
Publicas, também conhecido por Relatório Cruls, é o resultado da missão liderada por Louis 
Cruls , em r8g2 e r8g3, que fez a exploração e a demarcação da área geográfica a ser reservada ao 
futuro Distrito Federal. Em r8g3 , foi publicado um relatório parcial. O relatório geral foi 
concluído somente no ano seguinte e publicado juntamente com o Atlas dos itinerarios, 
perfis longitudinaes e da zona demarcada. A obra foi escrita em duas colunas: urna em 
português e a outra em francês. É ilustrada com vinte e sete heliogravuras e contém uma 
introdução , na qual se justifica a escolha do sítio demarcado; seguida pelo Relatório do Dr. 

Cruls, que faz um apanhado histórico acerca da questão da transferência da Capital Federal , 
discorre sobre a formação da comissão chefiada por Cruls e apresenta os resultados da exploração. 
A seguir , são apresentados, sob a forma de anexos , o Relatório de Henrique Morize (Anexo I); 
Relatório de Tasso Fragoso (Anexo li); Relatório de A. Cavalcanti (Anexo III); Relatório do Dr. 
Antônio Pimentel (Anexo IV) ; e o Relatório do Dr. Ernesto Ule. 

Exemplar do Relatório ... em boas condições de conservação. O exemplar do Atlas ... 
apresenta a encadernação danificada, mas o conteúdo encontra-se em boas condições. 

Fontes: Borba de Mo raes , p . 340 . 

Delta , v. 5, p. 2006 - 2007. 

Gde . Enc. Port. Bras . , pt. 2 , v. 2, p. 456 . 

Raeders, p . r8o. 
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Si!.cuLo X IX 

NABUCO, Joaquim, 1849-1910. 

O dever dos monarchistas : carta ao Almirante} aceguay I Joaquim N abuco. -Rio 

deJaneiro: Typ[ographia] Leuzinger , 1895. 

35 P· ; 19 x 13 em. 
(V 321.72 NABUCJ DEVER) 

J oaquimAurélio Barreto N abuco de Araújo, político, diplomata e escritor brasileiro , 

conhecido como Joaquim Nabuco, nasceu em Recife, em 1849 , e morreu em Washington , 

EUA, em 1910. Filho do Senador José Tomás Nabuco de Araújo, Joaquim N abuco formou-se 

em Direito pela faculdade do Recife, em 1870. Serviu como adido de primeira classe em 

Londres e em Washington , de 1876 a 1879 , e foi deputado pela Provincia de Pernambuco na 

décima sétima legislatura e nas duas últimas legislaturas do Império . 

O dever dos monarchistas , como diz Rubens Borba de Moraes, "é uma resposta a 

uma carta do Almirante} aceguay sobre o futuro da República. O autor declara que apenas vai 

repetir o que já se encontra em outros escritos seus. Diz que a República é a reprodução viciada 

e estéril do tipo nacional fixo, e não o aperfeiçoamento daquele tipo , como pretende o Almirante. 

Mostra que a realeza diminuiu , o m ais possível , o sentimento de superioridade de raça e que a 

sociedade brasileira era ultramonárquica . Respondendo a críticas às longas viagens feitas p elo 

Imperador, objeta que elas obedeceram sempre a fins políticos. Aponta os inúmeros benefícios 

que a Monarquia prestou ao Brasil e prova que ela possuía r aízes no P aís. Quanto à sociedade, 

é de opinião que ela é individualista, neocrata, propícia à anarquia. Havia necessid ad e de 

entendimento entre a Monarquia e as forças armadas, o que, infelizmente, não se realizou. No 

final, indica os grandes problemas preliminares que a R epública precisa resolver: o problema 

federal , o militar e o financeiro". 

Exemplar em bom estado d e conservação, em brochura. 

Fontes: 

Borba d e Moraes, p. 460-461. 

Inocêncio , v. 12 , p . II7- I20, 397· 

Mirador , v. 15, p . 7994- 7995· 

Sacramento Blake, v. 4, p . 98-103. 
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SÉCULO XIX 

NABUCO, Joaquim, 1849-1910. 

A interven~ão estrangeira du>ante a revolta : a intima~ão das potencias, o 

controle naval na bahia do Rio, a ac~ão do Almirante Benham, o asylo a bordo d as 

corvetas portuguezas I por Joaquim Nabuco. - Rio de Janeiro: Typ[ographia] Leuzinger, 

1896. 
143 p. ; 25 x 17 em. 

(V 981.073 NABUCJ INTER) 

A interven~ão estrangeira durante a revolta reproduz uma série de artigos 

publicados no Jornal do Commercio, em agosto de 1895 , sobre a intervenção estrangeira durante a 

Revolta da Esquadra, em 1893. Demonstra , com a elucidação dos fatos, mediante documentos 

diplomáticos, como o governo do Marechal Floriano solicitou e agradeceu a intervenção da 

esquadra estrangeira para impedir que a cidade do Rio de Janeiro fosse bombardeada. A 

legitimidade da intervenção estrangeira foi vista como um precedente nacional. Segundo Borba 

de Moraes , "o último capítulo traz um juízo crítico sobre a atitude de Floriano Peixoto na 

Revolta da Esquadra e o valor dos serviços que prestou nessa ocasião". 

Sobre o autor, ver referência 174. 

Exemplar em bom estado de conservação . 

Fontes: 

Borba de Moraes, p. 461. 

Inocêncio , v. 12, p. II7 - I20 , 397· 

Sacram en to Blake, v. 4, p . g8-103. 





SÉC ULO XIX 

CANSTA'IT, Oscar, 1842-1912. 

Das republikanische Brasilien in Vergangenheit und Gegenwart : nach den 
neuesten amtlichen Quellen und auf Grund eigener Anschauung : mit 66 ab bildugen, 2 

karten in Farbendruck, sowie einem panorama von Rio deJ aneiro I von Oskar Canstatt. 
-Leipzig : F. Hirt, r8gg. 

656 p. : il. ; 23 x 15 em. 
(V gr8.r CANST O DASRE) 

Das republikanische Brasilien in Vergangenheit und Gegenwart, cujo título em 
português é O Brasil republicano no passado e no presente, fornece , por estado, dados 
sobre o Brasil , em especial , estatísticos, demográficos e econômicos , no período de r885 a 
r8g8. Descreve espécies da flora e da fauna brasileira. Contém sessenta e seis ilustrações, dois 
mapas coloridos e uma foto panorâmica do Rio de Janeiro . 

Sobre o autor , ver referência 165. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Bib. Brasil iana, v. I , p . 149. 

Delta , v. 3, p. 1297 · 

Espasa, v. II, p. 218. 
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177 CUNHA, Euclides da, 1866-1909. 

Os Sertões : campanha de Canudos I por Euclydes da Cunha.- Rio de Janeiro 

Laernrnert, 1902. 

632 p . : il. ; 24 x 16 em. 
(V 869.0(81) CUNHA E SERTO) 

Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em Santa Rita do Rio Negro, Rio de 

Janeiro, em 20 de janeiro de 1866, e morreu no Rio deJaneiro, em 15 d e agosto de 1909 . 

Órfão aos três a;os, foi criado por duas tias. Após concluir o curso secundário , ingressou na 

Escola Politécnica , mudando-se pouco depois para a Escola Militar , de onde foi expulso em 
1888. Transferindo-se para São Paulo, após o incidente na escola, volta m ais tarde ao Rio de 

J an eiro para continuar o curso de Engenharia . Com a Proclamação da República, em 1889, é 

readmitido no Exército, chegando ao posto de tenente. Em 1896, por questões políticas, deixa 

outra vez as fileiras militares. Daí por diante, dedica-se à Engenharia Civil , em São Paulo , a 

serviço do Estado. Ainda estudante secundário , revela inclinações para as letras. Escreve versos. 

Depois, essa tendência é confirmada nos jornais, corno cronista e comentarista político. Na 

qualidade de correspondente de O Estado de S. Paulo, Euclides faz a cobertura jornalística da luta 

armada d esencadead a entre os sertanejos e as tropas estaduais e federais , no movimento de 

Canudos, Hahia , chefiado por Antônio Conselheiro. Retoma su as atividades de engenheiro 

civil, em São José do Rio Pardo e Santos, São Paulo. Segue depois para a Amazônia , chefiando 

a Comissão Brasileira do Alto Purus p ara a demarcação dos limites com o Peru. Assume , em 

1907, a cadeira de Lógica do Colégio Pedro II . Foi eleito para o Instituto Histórico e Geográfico 

e para a Academia Brasileira de Letras. Euclides da Cunha escreveu artigos, ensaios políticos, 

históricos, geográficos, científicos e literários . Seu estilo e suas afirmações científicas, resultado 

de urna formação singular, iriam suscitar críticas, debates e provocar restrições pelos exageros d e 

interpretação d a sociedade brasileira. 
Esta é a primeira edição d e Os Sertões, que faz uma descrição magistral da Campanha 

de Canudos . A Euclides foi dado assistir aos últimos dias de comb ate, porém, não presenciou 

a tornada e a destruição do arraial e o massacre dos prisioneiros , d evido à doença que o 

acometeu, forçando-o a retirar-se dois dias antes do fim da guerra. Do que viu, observou e 

viveu resultaram , inicialmente, as reportagens e correspondência enviadas a seu jornal e , mais 
tarde, aquele que viria a ser um "livro único, sem igual em outras literaturas" : Os Sertões , 

escrito entre 1896 e 1902 . J oaquirn N abuco chamou-o Bíblia da nacionalidade brasileira . Esta obra 

consiste precisamente numa p enetrante tornada d e consciência de alguns aspectos da paisagem 

antropológica e física do Brasil e, p articularmente, do Nordeste. Borba de Moraes observa que, 

n a obra , "a primeira parte focaliza o meio geográfico; a segunda versa sobre o elemento humano; 

a terceira contém o histórico das diversas expedições enviadas contra Canudos, até sua destruição 

final em 1897'' . 

Exemplar r estaurado . 

Fontes: 

BBCD , v. 16 , n. 3, p. 884-894 , set./dez. 1967 . 

Borba de Moraes, p. 471. 

Carpeaux, p. 209-214 . 
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SÉCULO XX 

RODRIGUES, João Barbosa, 1842-1909. 

Sertum paltnarum brasiliensium, ou, Relation des palmiers nouveaux du Brésil : 
découverts, décrits et dessinés d'apres nature I par J. Barbosa Rodrigues. - Bruxelles : 
Typographique Veuve Monnom, 1903. 

2 v. : il. colar . ; 63 x 44 em. 
(V 582.545(81) RODRlJB SERTU) 

João Barbosa Rodrigues nasceu em 1842 , em Minas Gerais, e morreu no Rio de 
Janeiro, em 1909. Fez os cursos primário e secundário no Internato Pedro II. Matriculou-se, 
em seguida, na Escola Central de Engenharia, pela qual diplomou-se em 1869. Dedicou-se ao 
estudo de Botânica , Etnografia e Antropologia, tendo composto, em 1868, monumental trabalho 
sobre as orquídeas do Brasil, em dezessete volumes. Em 1871, a Princesa Regente encarregou-o 
de explorar o vale do Amazonas, onde se demorou três anos e meio, tendo publicado cinco 
importantes relatórios sobre esta missão. 

A história bibliográfica do Sertum palmarum brasiliensium ... é a seguinte: em 
1900 , o Deputado Federal por São Paulo, Dr. Augusto César Miranda Azevedo, apresentou ao 
Congresso Nacional uma emenda à proposta orçamentária para 1901, autorizando o Poder 
Executivo "a mandar imprimir na Imprensa Nacional o texto e as estampas da monografia sobre 
palmeiras do botânico brasileiro Dr . João Barbosa Rodrigues ... " . Entretanto, a autorização 
não pôde ser efetivada porque a Imprensa Nacional não dispunha de equipamento para a 
reprodução das estampas. Em 1901, o Senador pelo Estado do Pará, Dr. Lauro Sodré, apresentou 

emenda à proposta orçamentária para 1902, cuja lei estabeleceu no art. 6°: "é o Governo 
autorizado a mandar imprimir na Europa ou em país onde houver mais vantagem, a obra 
Sertum palmarum . .. , abrindo para tal fim o necessário crédito , e de acordo com o autor". O 

crédito- duzentos contos de réis- foi, finalmente, aberto pelo Decreto n° 4-428, de 12 de 
junho de 1902 , assinado por Campos Sales e referendado por Sabino Barroso , Ministro da 
Justiça. A obra foi impressa em Bruxelas sob a direção do próprio Barbosa Rodrigues, que, para 
este fim ali se demorou nove meses . Trata-se de trabalho gráfico de primeira ordem, tanto pela 
reprodução colorida das estampas, como pelo texto e encadernação. 

Segundo Hermann von Ihering, "é esta uma obra indispensável para o estudo das 
palmeiras brasileiras. Em dois grossos volumes o autor trata de todas as espécies de palmeiras do 
Brasil, cujo número total é de 382, sem contar as variedades, e das quais 166 foram descobertas 
por Barbosa Rodrigues. Deve-se tomar em consideração, ainda, que muitas destas espécies 
novas crescem em regiões longínquas e pouco acessíveis e que as 174 estampas magníficas foram 
todas aquarela das pelo próprio autor, durante as suas viagens. " 

Exemplar em ótimo estado de conservação . Reencadernado em percalina verde, lombada 
em couro com letras dou radas. Gravuras em ouro sobre percalina bordeaux da encadernação 
original, aplicadas nas pastas dos dois volumes. Gravador: F. Wínssaert, Bruxelles. Encadernador: 

Garabin- Schildknecht, Bruxelles. 

Fontes: 

BBCD , v. 12 , n. I , p. 301- 304 , jan ./jun. 1963. 
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179 CUNHA, Euclides da, 1866-1909. 

Contrastes e confrontos I Euclydes da Cunha; prefácio deJ o sé Pereira de Sampaio 

(Bruno).- Porto : Emprêsa Litteraria e Typographica , 1907. 
xxiii, 257 p. ; 18 x II em. 

(V 869.0(81) CUNHA E CONTR) 

Contrastes e confrontos reúne artigos e ensaios esparsos sobre assuntos diversos: 

história , sociologia, literatura, política internacional. publicados no período de 1901 a 1904, 
em diferentes jornais brasileiros. Esclarecem os editores que sua publicação em forma de livro 

atendeu a solicitações de amigos do autor "que muito judiciosamente entenderam que estas 

jóias literárias não deviam ficar esquecidas nos periódicos onde tinham sido insertas" . 

Esta é a primeira edição, valorizada com uma dedicatória do autor aAraripeJúnior 

("Ao grande mestre a (sic) amigo Doutor AraripeJunior. Rio, 7-1-907. Euclydes da Cunha."). 

Sobre o autor, ver referência 177. 

Exemplar em bom estado de conservação , necessitando, porém, de reencadernação. 

Fontes: 

BBCD, v. 16, n . 3 , p. 884-894, set. / dez. , 1967. 
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SÉCU LO XX 

BARRETO, Lima, 1881-19~~-

Recordações do escrivão Isaías Caminha I Lima Barreto.- Lisboa :A. M. Teixeira, 

1909. 
316 p. ; 18 x II em. 

(V 86g.o(81) BARRE L RECOR) 

Manso Henriques Lima Barreto nasceu no Rio dejaneiro, em 13 de maio de 1881, e 

morreu na mesma cidade, em 1° de novembro de 1922. Mestiço, de origem humilde , estudou 

no Colégio Pedro II e ingressou no curso de Engenharia , na Escola Politécnica, abandonando-

o no terceiro ano. Dedicou-se ao jornalismo e, como tal, colaborou em diversos jornais e 

revistas, além de exercer o funcionalismo público. Denominado o romancista da Primeira República e 

dono de um estilo irônico e sarcástico, Lima Barreto foi um crítico acirrado dos valores 

socioculturais e das instituições de seu tempo, o que muito lhe dificultou publicar suas obras. 

Recordações do escrivão Isaías Caminha, edição de 1909, foi o primeiro livro 

publicado de Lima Barreto. De acordo com Borba de Moraes , é um "romance realista revelando 

a vida, nos princípios do século XX, no Rio de Janeiro , especialmente numa redação de jornal, 

segundo experiências de um mestiço, um tanto frustrado , de origem humilde". 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes : 

Borba de Moraes, p. 836. 

Carpeaux, p. 257-260. 

Dic. Lit., v. I , p. 88-89. 

Mirador, v. 13 , p. 68o7-68o8. 
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SÉCULO X X 

BARRETO, Lima, 1881-1922. 

Triste fim de Polycarpo Quaresma I Lima Barreto. -Rio deJ aneiro : T yp [ographia] 

Revista dos Tribunaes, 1915. 

352 P · ; 19 x 13 em. 
(V 869.0(81) LIMAB TRIST) 

Triste fim de Polycarpo Quaresma, segundo romance publicado de Lima Barreto , 

é considerado sua obra prima. Segundo Borba de Moraes , "fornece nítido quadro da vida do 

século XIX, no Rio de Janeiro, especialmente nos círculos militares" . 

Traça de forma irônica o destino tragicômico de um homem tomado pelo patriotismo, 

que luta contra a corrupção dos políticos , sendo , apenas , alvo de risos e de chacota geral. 

O exemplar analisado é da primeira edição , valorizado pela dedicatória do autor a 

Pedro Moacyr ("A Pedro Moacyr. Lima Barreto"), que se encontra na página nove. 

Sobre o autor , ver referência 180. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Borba de Moraes , p . 836. 

Carpeaux, p . 257-260. 

Delta , v. g , p . 4021-4022. 

Dic. Lit., v. I , p. 88 - 8g. 

Mirador, v. 13 , p. 6807 - 6808. 
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S ÉC ULO XX 

ASSIS, Machado de, 1839-1908. 

Memorias posthumas de Braz Cubas I Machado de Assis ; ilustrado por Candido 
Portinari . - Rio de Janeiro: Cem Bibliófilos do Brasil, 1943. 

316 p. : il. ; 39 x 29 em. - (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil ; r) 
(V 869.o(8r) CEM B CEMV. r) 

Machado de Assis, poeta, romancista , contista, cronista , teatrólogo e crítico literário , 

nasceu no Rio deJaneiro, em 21 de junho de 1839 , e morreu, na mesma cidade, em 1908. De 
origem humilde, mestiço e nascido no Morro do Livramento , ficou órfão muito cedo, tendo 
encontrado na madrasta , a lavadeira Maria Inês, o grande apoio de sua infância , especialmente 
após a morte de seu pai, em 1851. Foi sacristão, aprendiz de tipógrafo na Imprensa Nacional até 
1858 , e empregado de livraria , como revisor e caixeiro. Nessa livraria, local de reunião de 

intelectuais, teve os primeiros contatos com a literatura, ao mesmo tempo em que se dedicava à 
leitura das obras dos grandes clássicos. Seus primeiros versos foram publicados em 1855 , no 
periódico A Marmota Fluminense, quando o autor tinha quinze anos de idade. A partir daí, começou 
a firmar-se como cronista e contista. Casou-se, em r869, com D. Carolina Augusta Xavier de 
Novais, moça portuguesa, irmã de seu melhor amigo, que lhe revela os clássicos portugueses e 
vários autores da língua inglesa. Machado de Assis foi nomeado para vários cargos públicos e 
teve uma carreira burocrática paralela às suas atividades literárias. Em 1897, foi eleito o primeiro 
presidente da Academia Brasileira de Letras , fundada no ano anterior, posto em que permaneceu 
até a sua morte, em 1908. 

Cândido Portinari era filho de imigrantes italianos e nasceu na cidade de Brodósqui, 

em São Paulo, em 1903 , e morreu no Rio de Janeiro , em 1962. Em 1918 ~ transferiu-se para o 
Rio de Janeiro, onde matriculou-se na Escola Nacional de Belas-Artes e foi orientado por 

Lu cílio de Albuquerque e Rodolfo Amoedo. Pintou e vendeu o seu primeiro quadro , Baile na 

roça, dois anos mais tarde. Em 1925, recebeu um prêmio de viagem pelo retrato que pintara do 
poeta Olegário Mariano e, então, viajou pela Itália, Reino Unido e Espanha , regressando ao 
Rio de Janeiro, em 1930. Autor de diversos painéis e murais que decoram monumentos e 
logradouros em várias cidades do País , sua arte traduz sua preocupação com a realidade social 
brasileira. Como os muralistas mexicanos , fez de sua pintura um instrumento de denúncia 

social. A partir de 1948, Portinari torna-se cada vez mais expressionista e simplifica , 
progressivamente, o seu estilo . Destacando-se, ainda , como desenhista , gravador e ilustrador , 

o artista criou, entre outras , uma série de águas-fortes para os romances Menino de engenho , 
deJosé Lins do Rego; Memoriasposthumas de Braz Cubas , de Machado de Assis, e A selva , 

de Ferreira de Castro. 
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O romance Memórias póstumas de Braz Cubas foi um marco na obra de Machado 

d e Assis. A partir d ele, o autor inaugura urna nova fase de su a carreira literária, onde enfatizao 

realismo psicológico e a crítica social. Consta n a pró pria obra que esta edição é a primeira das 

publicações da Sociedade d os Cem Biblió filos do Brasil , no ano d e I943· Reproduz o texto da 

quarta edição definitiva , revista pelo autor, e foi ilustrada por Cândido Portinari, com sete 

águas- fortes e diversos desenhos a nanquirn. As águas-fortes originais foram tiradas em papel 

Sunray pelo próprio artista, com a colaboração de seu irmão Loy Portinari, e os desenhos 

foram reproduzidos em clich ês na Imprensa Nacional . A obra teve urna tiragem limitada a cento 

e dezenove exemplares em papel Registro Brasil, sendo cem numerados para os sócios da sociedade 
e os res tantes marcados com as letras A a S , p ara serem oferecidos conforme os estatutos. O 

exemplar da Biblioteca da Câmara é o de letra N. As placas que serviram p ara a ilustração do livro 

foram inutilizad as. A impressão foi concluída em 6 de julho d e 1944, n a Imprensa Nacional. 

Exemplar em bom estad o de conservação. As ilustrações em água-forte estão completas. 

Fontes: 

Delta, v. 12, p . 5472 - 5473· 

Dic. Lit ., v. I , p. 72-73· 

Enc. Lit. Bras., v. I, p. 253-261. 

Mirador, v. 13, p . 7080-7082; v. 17 , p. 9157-9160. 

Porto- Bompiani , v. 7, p. 76-77. 



ALVES, Castro, 1847-187I. 

Espumas fluctuantes: poesias I de Castro Alves ; ilustrações de Santa Rosa.- [Rio 
de Janeiro] :Cem Bibliófilos do Brasil , 1944-1945. 

204 p. : il. ; 33 x 26 em.- (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil ; 2) 
(V 869.0(81) CEM B CEM V. 2) 

Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em Curralinhos, hoje Castro Alves , na 
Bahia, em 14 de março de 1847, e morreu em Salvador, em 1871. Mudou-se p ara o Recife , em 
1862, para cursar Direito; lá produziu poesia lírica e social, além de participar de um grupo 
teatral com a atriz Eugênia Câmara. Com ela vai para o Rio de Janeiro , levando um drama -
Gonzaga- e vasta produção poética . No Rio deJ aneiro , causa entusiasmo ernJ o sé de Alencar 
e Machado de Assis e declama seus poemas em público com grande êxito. Em 1868, transfere-
se para São Paulo, onde matricula-se no terceiro ano da Faculdade de Direito e consagra-se 
declamando Ode ao Dois de Julho , O navio negreiro e O livro e a Ainérica. Portador de 
tuberculose pulmonar h avia algum tempo , sua saúde se agrava após um acidente de caça que lhe 
valeu a perda de um pé, em 1869. No ano seguinte , regressa à Bahia em busca de melhora, mas 
não se recupera e morre aos 24 anos , em Salvador. Antes de morrer, contudo, apressou-se em 
organizar e publicar o livro Espumas fluctuantes. Castro Alves, além de lírico , amoroso e 
intirnista, foi um poeta social. Abolicionista exaltado , foi por isso cognorninado o Cantor dos 
Escravos. Combateu pela liberdade , justiça e fraternidade humana e produziu urna poesia de 
ação , ainda hoje atual pelo seu sentido revolucionário. 

Tomás Santa Rosa Júnior foi cenógrafo, ilustrador, teatrólogo, pintor, gravador, 
decorador e professor. Nasceu em João Pessoa, em 1909, e morreu em Nova Deli, na Índia, em 
1956. Cursou o Liceu Paraibano e, após conclusão do curso, ingressou no Banco do Brasil, 

emprego que abandonaria em 1942. Corno bancário foi transferido para o Rio de Janeiro, em 
1932 , o que lhe possibilitou o contato com o meio artístico e literário da então Capital Federal. 
Exerceu as funções d e desenhista e arte-finalizador no Ministério da Educação e Cultura. Foi 

professor de Artes na antiga Escola Nacional de Belas-Artes e nos cursos do Museu de Arte 
Moderna , além de lecionar Desenho e Artes Gráficas na Fundação Getúlio Vargas. Santa Rosa 

destacou-se também por suas atividades de teatrólogo e cenógrafo: dirigiu a Escola de Teatro do 
Serviço Nacional de Teatro, criou o Ateliê de Decoração Teatral e foi um dos fundadores do 
grupo Os Comediantes . Seus trabalhos de cenografia foram por diversas vezes premiados. É 
considerado um reformador das artes cênicas do teatro brasileiro. No campo das artes gráficas 
e plásticas notabilizou-se pelo seu talento e espírito inovador, defendendo os movimentos de 
renovação e atualização artística em todos os setores em que atuava. Santa Rosa , além de autor de 

diversos ensaios literários, foi também jornalista e crítico de artes. 
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Espumas fluctuantes representou a consolidação da nova estética e da nova linguagem 
poética da literatura brasileira : um lirismo de fisionomia formal, estilística e temática de traços 
nitidamente brasileiros. O livro, publicado pouco antes da morte do poeta , contém a melhor 
parte de suas poesias líricas, como os poemas Hebréia ; Mocidade e morte; O la\'o de fita ; 
Boa noite; O adeus de Teresa; A volta da primavera; Quando eu morrer; É tarde ; e Aves 
de arriba\'ão. Segundo a própria obra, esta edição da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil 
reproduz a original de 1870 e foi ilustrada por Santa Rosa , que também orientou os trabalhos 
gráficos. As quatro águas-fortes foram gravadas pelo artista e tiradas em prensa manual com a 
colaboração de Luís Portinari. A obra foi impressa em papel Imperial Japão White Plate Finish, 
fabricado em Montreal, no Canadá. A edição teve uma tiragem limitada a cento e dezenove 
exemplares, cem dos quais foram numerados e destinados aos sócios, e os demais, marcados 
com as letras A aS, foram oferecidos em conformidade com os estatutos da Sociedade dos Cem 
Bibliófilos do Brasil. Os negativos, bem como as placas gravadas que serviram para a edição, 
foram inutilizados. 

Exemplar em boas condições de conservação. 

Fontes : 

Dic. Bras. Art. Plast., v. 4, p. 177 . 

Enc. Lit. Bras., v. I, p . 197-200. 





SÉCULO XX 

ARINOS, Afonso, 1868-1916. 

Pelo ser tão I Affonso Arinos; ilustrações de LivioAbramo.- [Rio de Janeiro] :Cem 
Bibliófilos do Brasil, 1946. 

I57 p. : il. calor. ; 33 x 24 em. - (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil; 3) 
(V869.0(8r) CEMB CEMV. 3) 

Afonso Arinos de Melo Franco nasceu em Paracatu, Minas Gerais, em I 0 de maio de 
r868, e morreu em Barcelona, Espanha, em 19 de fevereiro de 1916. Formou- se em Direito, 
em São Pau lo, em r889. Apesar de ter vivido longo tempo na Europa, não perdeu a influência 
do regional ismo brasileiro, expresso nas figuras e paisagens descritas em sua obra. Em 1898, 
publicou Pelo sertão , seu livro mais importante, no qual o autor reuniu contos escritos desde 

os tempos de estu dante , alguns publicados em j ornais da época, inclusive assinados com os 
pseudônimosAffar, Olívio de Barros e Gil Cássio. Afonso Arinos escreveu, ainda, rom ances e 
conferências, sendo considerado o precursor d o regionalismo moderno. 

Lívio Abramo, gravador, desenhista e pintor, nasceu em Araraquara, São Paulo, em 
1903, e morreu em Assunção , Paraguai, em 1992. Autodidata, sua primeira gravura foi feita 
em 192 6, após ter visto uma exposição de gravadores alemães. A necessidade de sobreviver de sua 
arte fez com que se mudasse para o Paraguai, em 1962, chefiando o Centro de Estudos Brasileiros 
da embaixada do Brasil. Conquistou prêmios no Salão Nacional de Belas-Artes e na Il Bienal, 
em 1953 , como o melhor gravador do Brasil. A xilografia, a linoleogravura, a água-forte e o jato 
de areia foram processos utilizados na sua arte. Suas obras fazem parte de coleções nacionais e 
estrangeiras e dos principais museus brasileiros. 

Segundo anotações na própria ob ra, "esta edição de Pelo sertã o , d e Afonso Arinos, 
terceira das publicações da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil e relativa ao ano de 1946 , 
reproduz a original , de 1898. Ilustrada por Lívio Abramo com gravuras sobre madeira, 

impressas, as de página inteira , em papel do Japão, pelo próprio artista, coadjuvado por 
Marcello Grassmann. As capitulares , as vinhetas de meio e de fim de capítulo e a gravura da 
antecapa foram talhadas sobre linóleo; a gravura da última página sobre madeira. Os dizeres da 
capa e os títulos dos contos foram talhados sobre linóleo e os fundos executados em madeira 
escavada a jato de areia , nas Oficinas Conrado, pelo esmerilhado r André Savarezze. A impressão 
do texto, em papel Goatskin Parchment , fo i fe ita pela S.A. Indústrias Graphicas - F. Lanzara, 
sendo o diretor Felicio Lanzara, os mestres - de-obras Afonso de Camargo e José Bernini, os 
linotipistas Lau rentino R. Silva e Pedro Cassoli , os impressores Antônio Gorzoni e Francisco 

Azevedo e o tipógrafo Anacleto Braggio. A impressão foi terminada em I2 de j u nho de 1948. 
Tiragem única em cento e dezenove exemplares" . 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Barsa , v. I, p. 18 . 

Delta , v. I , p. 26. 

Dic. Lit. , v. I, p. 66-67 . 

Enc. L it. Bras. , v.!, p . 246 . 





S ~CULO XX 

OLÍMPIO, Domingos, 1850-1906. 

Luzia homem/ Domingos Olympio; águas-fortes originais de Clovis Graciano.-
Rio deJ aneiro : Cem Bibliófilos do Brasil , 1947. 

333 p . : il. ; 33 x 27 em.- (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil ; 4) 
(V 869.0(81) CEM B CEM V. 4) 

Domingos Olímpio Braga Cavalcanti, romancista, jornalista , magistrado, teatrólogo 
e político, nasceu em Sobral, Ceará, em 1850, e morreu no Rio de Janeiro, em 1906 . Bacharelou-
se em Direito , no Recife. Foi promotor público em sua cidade natal e em 1890 transferiu-se 
para o Rio de Janeiro, onde , além de advogar , exerceu o jornalismo e escreveu várias obras 
teatrais e literárias de cunho realista e social. Seu romance Luzia homem projetou-o como um 
dos mais importantes autores ficcionistas do Brasil. 

Clovis Graciano, desenhista, pintor e cenarista, nasceu em Araras, em 1907, e morreu 
em São Paulo, em 1988. Autodidata, começou suas atividades artísticas em 1930, influenciado 
pelo estilo moderno. Ainda que recusasse a orientação de professores, passou a freqüentar o 
ateliê de Valdemar da Costa e a Escola Paulista de Belas-Artes, em 1934. Em seguida, constituiu, 
juntamente com outros expoentes da arte daquela época, o Grupo de Santa Helena , cujas 
atividades influenciaram fortemente o meio artístico paulista. Foi um dos fundadores do Salão 
da Família Artística de São Paulo. Destacou-se, também, na produção de artes cênicas, pintura 
mural e ilustrações de obras literárias, entre as quais , Luzia homem. 

Esta edição, como consta no próprio livro, é a quarta das publicações da Sociedade 
dos Cem Bibliófilos do Brasil, reproduz a original de 1903 e foi ilustrada com águas-fortes por 
Clóvis Graciano. O texto foi composto à mão e impresso em prensas manuais , em Caslon 
Elzevir Romano , corpo vinte, e as gravuras foram tiradas em prensas especiais , sob a direção de 

Luís Portinari. As placas de cobre que serviram para a ilustração foram inutilizadas . Tiragem em 
papel d'Arches , Vosges, França , limitada a cento e dezenove exemplares, sendo cem para os 
sócios e dezenove para serem distribuídos de acordo com os estatutos da sociedade . 

Exemplar em perfeito estado de conservação. 

Fo nt es : 

Delta, v. 7. p. 3I52; v. II, p. 4914. 

Dic. Bras. Art. Plast., v. 2, p. 280. 

En c. Lit. Bras . , v. 2. p. 994· 
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SicuLo xx 

PEIXOTO, Mrânio, 1876-1947. 

Bugrinha I Afranio Peixoto ; litografias de Heloisa de Faria.- Rio de Janeiro : Cem 
Bibliófilos do Brasil, 1948. 

248 P · : il. ; 33 X 25 em.- (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil ; s) 
(V869.o(81) CEMB CEMV. 5) 

Júlio Afrânio Peixoto, m édico e escritor, nasceu em Lençóis, Bahia, em r876, e 
morreu em 1947, no Rio de Janeiro . Formou-se pela Faculdade d e Medicina da Bahia, em 
1897. Foi nomeado inspetor sanitário do Distrito Federal e diretor do Instituto Médico- Legal 
do Rio d eJ aneiro. Foi eleito para a Academia N acionai de Medicina, para a Academia Brasileira 

de Letras e p ara deputado federal pela Bahia, no período de I925 a 1930. Sua obra abrange 
vários assuntos, sendo vastíssima. Estreou na liter atura com Rosa mística . Seus livros abordam 
temas regionalistas centrados na figura feminina. Afrânio Peixoto destacou-se também com o 
crítico liter ário. 

Heloísa de Faria, pintora brasileira, participou do Salão Baiano de Belas-Artes, em 

Salvador, em 1949, obtendo menção honrosa . 
Segundo anotações na própria obra, "esta edição de Bugrinha , quinta das publicações 

da So ciedad e dos Cem Bibliófilos do Brasil e relativa ao ano de 1948, foi ilustrada por Heloísa 
d e Faria com vinte e cinco desenhos r eproduzidos na p edra, para tiragem das litografias, por 
Ênio Marques Ferreira. O texto foi composto à mão e impresso em prelos m anuais , em Velho 
Romano , corpo d ezesseis, e as gravuras foram tiradas em prensas especiais, na oficina da Gráfica 
de Artes S.A., do Rio de Janeiro, sob a direção de Luís Portinari, p o r Oswaldo Caetano da Silva 
e C leanthes Gravini. As pedras, depois de servirem para a ilustração, foram granitadas. A 

tiragem foi feita em papel de Rives, limitada a cento e dezen ove exemplar es, cem para os sócios 
e dezenove p ar a distribuição de acordo com os estatutos. A impressão foi iniciada em 2 d e 

d ezembro de 1949 e terminada em I5 d e outubro d e 1950" . 

Exemplar em bom estado d e conservação. 

Fonte s : 

Delta , v. 11 , p. 52TO- S2II . 

Oic. Bras. Art. Plast. , v. 2 , p. 14 2. 

Oic. Lit., v. 2, p. 8o8- 8o9. 

Ve rbo, v. 14 .. ca l. r6r8 . 
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BILAC, Olavo, 1865-1918. 

O ca\'ador de esmeraldas I Olavo Bilac ; buris originais de Enrico Bianco.- Rio de 

Janeiro: Cem Bibliófilos do Brasil, 1949. 

n8 p. : il. ; 34 x 26 em.- (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil; 6) 
(V 869.0(81) CEM B CEMV. 6) 

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac nasceu em 1865, no Rio de Janeiro, onde 

morreu em 1918. Embora tenha iniciado os cursos de Medicina no Rio deJ aneiro e de Direito 

em São Paulo , não concluiu nenhum deles, tendo se dedicado ao jornalismo. Poeta parnasianista , 

foi considerado um dos melhores ao lado de Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Vicente 

de Carvalho . Corno prosador e conferencista , Bilac escreveu Crítica e fantasia , em 1904 , 

Conferências literárias, em 1906, e Ironia e piedade , em 1916 ; corno poeta, deixou Poesias, 

em 1888, e um Tratado de versifica\'ão, escrito com a colaboração de Guimarães Passos , em 

1905 ; e corno épico, destaca-se, entre outros , o poema O ca\'ador de esmeraldas. Olavo Bilac 

foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras e grande defensor do combate ao 

analfabetismo, sendo, também, o poeta mais popular do início do século XX. 

Enrico Bianco, pintor, nasceu em Roma, em 1918, e, em 1937, transferiu-se para o 

Brasil e adotou a nacionalidade brasileira . A partir de 1939, fez várias exposições no Rio de 

Janeiro e em Belo Horizonte , recebendo, em 1940, a Medalha de Prata da Seção de Arte 

Moderna, no Salão Nacional de Belas-Artes . Entre as grandes pinturas , destacam-se alguns 

painéis: um para o teatro de marionetes dos Jardins do Flamengo, outro para o Banco do 

Estado da Guanabara , e, ainda, o da Sala de Música Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. Foi 

assistente de Portinari na execução dos murais do edifício da ONU, em Nova Iorque. 

O poema O ca\'ador de esmeraldas relata as experiências de Fernão Dias Pais na 

chamada "Bandeira das Esmeraldas" , quando foi explorada grande área do atual Estado de 

Minas Gerais e importante etapa para a descoberta do ouro e do diamante . Conforme anotações 

na própria obra, "foi ilustrado com cinqüenta e urna gravuras a buril sobre cobre de Enrico 

Bianco, sendo a sexta das publicações da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil e relativa ao 

ano de 1949. O texto foi composto à mão em Caslon Romano, no corpo vinte e impresso em 

prelos manuais, nas oficinas da Gráfica de Artes S .A., do Rio de Janeiro , sob a direção de Luís 

Portinari, por Oswaldo Caetano da Silva e Cleanthes Gravini. A tiragem da obra , de cento e 

dezenove exemplares em papelArches , foi iniciada em 2 de novembro de 1950 e terminada em 

18 de agosto de 1951. As placas de cobre que serviram para a ilustração foram inutilizadas". 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes : 

Carpeaux, p . I9I - I95· 

Delta, v. 2 , p . 888 e 902. 

Dic. Lit. , v. I , p. ro8. 

Gde. Enc. Port. Bras., pt. 2 , v. I , p . 672 e 68I - 682. 

Mirador, v. 4 , p. I38r. 
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SÉCULO X X 

SOUSA, Inglês de, 1853-1918. 

O rebelde I lnglez de Souza ; ilustrações de Iberê Camargo. -Rio de Janeiro 
Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil , 1952?. 

121 p . : il. ; 33 x 26 em. - (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil ; 7) 
(V 869.0(81) CEM B CEMV. 7) 

Herculano Marcos Inglês de Sousa nasceu em Óbidos , Pará, em 28 de dezembro de 

1853 , e morreu no Rio de Janeiro, em 6 de setembro de 1918. Formou-se em Direito em São 

Paulo , em 1876, mas dedicou-se à política e ao jornalismo. Foi deputado federal e governador 

das Províncias de Sergipe e do Espírito Santo. Foi membro fundador da Academia Brasileira de 

Letras. Como escritor naturalista , sofreu influência de Émile Zola e de Eça de Queirós . Usou 

os pseudônimos de Luís Dolzoni e Sousa Alemão. 

Iberê Camargo, pintor e gravador, nasceu em Restinga Seca , Rio Grande do Sul, em 

1914~ , e morreu em Porto Alegre, em 1994. Estudou pintura e gravura na Europa com Carlo 

Alberto Petrucci, André Lhote e Giorgio de Chirico. No Brasil, dedicou-se ao ensino da 

gravura . Destaca-se de sua obra baseada no abstracionismo expressionista, a série dos Carretéis, 

em 1960 . Ilustrou livros, revistas e jornais literários. Executou painéis, um dos quais de 7x7 

metros , para a sede da Organização Mundial da Saúde , em Genebra, em 1966 . Recebeu prêmio 

de viagem ao exterior, em 1947 , na divisão moderna de Salão Nacional de Belas-Artes e de 

melhor pintor nacional na VI Bienal de São Paulo, em 1961. O crítico Olívio Tavares de Araújo 

define assim o pintor Iberê Camargo: "sua proposta vital é ética e estética, quem já o viu 

pintando percebe o porquê do vigor de seu gesto pictórico . Ele cai em transe. Não enxerga nem 

procura regras, medidas, a harmonia que se entrega por controle". 

O rebelde é um dos Contos amazônicos , publicado em 1892 . "sétima das publicações 

da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil. É ilustrado com vinte e nove aquatintas originais 

de Iberê Camargo. Texto composto à mão em Caslon Romano , corpo vinte, foi impresso em 

prelos manuais, sob a direção de Luís Portinari e Darel V. Lins. Tiragem única de cento e 

dezenove exemplares em papel Marais , iniciado em 10 de outubro de 1951 e terminada em 9 de 

agosto de 1952 . As placas de cobre que serviram para a ilustração foram inutilizadas" , conforme 

informações na obra. 

Exemplar em perfeito estado de conservação. 

Fontes : 

Carpeaux, p . 170-172. 

Delta, v. 3 . p. 1233-1234 : v .8, p. 3547· 

Enc. Lit. Bras., v. 2 , p. 1275· 

Verbo , v. 4 , co!. 594-595: v. 17 , co!. 586 . 





SÉCULO XX 

ALMEIDA, ManuelAntônio de, I831-186I. 

Memorias de um sargento de milicias I Manuel Antonio de Almeida ; águas-fortes 
de Darel.- Rio de Janeiro : Cem Bibliófilos do Brasil, 1953. 

~v. : il. colar ; 30 x ~4 em.- (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil ; 8) 
(V 869.0(81) CEM B CEM V. 8) 

Manuel Antônio de Almeida, escritor e jornalista, nasceu no Rio deJ aneiro , em 17 de 
novembro de 1831, e morreu em ~8 de novembro de 1861, no naufrágio do navio Hermes , nas 
proximidades de Macaé, Rio de Janeiro. Estudou na Escola de Belas-Artes, mas acabou por se 
formar, em 1855, em Medicina. Exerceu os cargos de administrador da Imprensa Nacional do 
Rio de Janeiro, onde conheceu Machado de Assis , na época , um modesto tipógrafo; e de 
diretor da Academia Imperial de Música e da Ópera Nacional. No jornal Correio Mercantil, 
publicou, em folhetim, nos anos de 185~ a 1853, a obra que o imortalizou: o romance Memorias 
d e um sargento de milicias, que descreve a vida no Rio de Janeiro no princípio do século XIX. 
A obra foi inicialmente publicada sem assinatura, em 1854, e a segunda edição, publicada 
clandestinamente, foi assinada com o pseudônimo de Um Brasileiro. A décima edição, de 1941, é 
considerada a melhor, apesar das incorreções , principalmente porque traz uma introdução de 
Mário de Andrade. Memorias de um sargento de milicias foi traduzido para diversas línguas , 

além de ter tido três adaptações teatrais. 
Darel Valença Lins, artista plástico e professor, nasceu em Palmares, Pernambuco , em 

19~4- Freqüentou a Escola de Belas-Artes do Recife e o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de 
Janeiro , onde estudou com Henrique Oswald. Lecionou litografia na Escola Nacional de Belas-
Artes e na Fundação Armando Álvares Penteado. Como ilustrador , colaborou em jornais, 
revistas e obras literárias. Participou em quase todos os Salões Nacionais de Arte Moderna, entre 

195~ e 1960, e em várias bienais de São Paulo, entre outros, recebendo diversos prêmios. É 
autor de uma série de estudos para os painéis executados no Palácio do Itamaraty, em Brasília. 
Está representado no Museu de Arte Moderna, no Rio deJaneiro. 

Memorias de um sargento de milicias , "oitava das publicações da Sociedade dos 
Cem Bibliófilos do Brasil, foi publicada no ano de 1951 e ilustrada com 69 águas-fortes 
originais de Darel, coloridas à mão pelo artista. O texto que reproduz o da edição de 1854 a 
1855 foi composto à mão em Elzevir século XVII e impresso em prelos manuais , nas oficinas da 
Gráfica de Artes S.A. do Rio de Janeiro , sob a direção de Darel V. Lins, por Oswaldo Caetano 
da Silva e Cleanthes Gravini. Tiragem única de cento e dezenove exemplares em papel Rives , foi 

iniciada em 9 de fevereiro de 1953 e terminada em 30 de outubro de 1954. As placas que 
serviram para a ilustração foram inutilizadas", como consta em nota explicativa da obra. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Delta, v. I , p. 249: v. 5 , p. 207r. 

Dic. Lit. , v. I , p. 4!. 

Gde. Enc. Port. Bras ., pt. 2 , v. I , p. 2I8-2I9: v. 2 , p. 512-5I3 . 

Mirador, v. 2, p. 405. 





SÉCULO XX 

ANDRADE, Mário de, 1893-1945. 

Macunaíma : o herói sem nenhum caráter I Mario de Andrade ; águas-fortes de 

Carybé.- Rio [de J aneiro] : Cem Bibliófilos do Brasil, 1957. 

217 p. : il. ; 39 x 29 em.- (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil; n) 
(V 869 .0(81) CEM B CEM V. n) 

Mário Raul de Morais Andrade nasceu na cidade de São P aulo , em 9 de outubro de 

1893, e morreu na mesma cidade, em 25 de fevereiro de 1945. Cursou o Conservatório 
Dramático e Musical, do qual foi professor. Fundou o Departamento de Cultura, a Discoteca 

Pública, o Curso de Etnografia e Folclore. Foi professor d a Universidade do Distrito Federal, 

Rio de Janeiro, e colaborou com o Serviço de Patrimô nio Histórico e com o Instituto Nacional 

do Livro . Poeta , ficcionista , crítico de artes e letras, musicista, esteta e folclorist a, teve um 

relevante papel na revolução modernista. Foi o impulsionador mais vigoroso do Modernismo 

brasileiro , movimento que se propunha trazer para a arte uma realidade nacional autêntica. 

M ário de Andrade su stentava que a literatura brasileira , para que fosse autêntica, deveria u sar a 

língua brasileira, desprendida das regras gramaticais do português, como legítima forma de 

expressão dos temas nacionais. 

H éctorJulio P áride Bernab ó, que se assinava Carybé, nasceu em Lanús, Argentina, em 

19II, e morreu em Salvado r , Bahia, em 1997. Desenhista e pintor, viveu parte d e sua infância n a 

Itália e, depois , mudou- se para o Rio d e J aneiro , onde estudou na Escola Nacional de Belas-

Artes. A p artir de 1950, r adicou-se em Salvador e , em 1957, naturalizou-se brasileiro. 
Notabilizou-se por utilizar em seus trabalhos motivos baianos com toda sua carga de sugestõ es 

folclóricas. Participou de vários salões de artes e bienais , tendo recebido diversos prêmios . Sua 

obra foi mostrada em exposições, individuais e coletivas, em vários p aíses. 

Macunaíma é um romance que o autor classificava como um poema heróico-cômico 

ou rapsódia. Consta na obra que "esta edição consiste na d écima primeira d as publicações d a 

Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, ilustrada com águas-fortes d e Carybé. Os desenhos 

originais d atam do período de 1945 a 1946 , quando Mário de Andrade ainda vivia. Em 1957 

foram gravados em cobre p elo artista , que então executou uma nova série de d esenhos aquarelados, 

para serem apresentados aos sócios no leilão instituído nos estatutos. O texto foi composto à 

mão e impresso em Caslon Elzevir Romano, prelos manuais, por Oswaldo Caetano da Silva, 

Cleanthes Gravini e Darcy Vieira. Produziu-se uma tiragem única d e cento e vinte exemplares 

em papelArches , iniciada em 8 d e novembro de 1956 e terminada em 25 d e outubro de 1957 . 

As placas que serviram p ara ilustração foram inutilizadas" . 

Exemplar em bom estad o de conservação. 

Fontes: 

Borba de Moraes , p . 696-697. 

Enc . Lit. Bras., v. I , p. 220-222; v. 2, p . 842. 

Gde . Enc. Port. Bras. Actualização , v. I , p. 338- 340. 

Barsa , v. 3, p. 491. 





SOUSA, Gabriel Soares de, ca. I540-I59I. 

Bestiario : trechos do Tratado descritivo do Brasil em 1587 I Gabriel Soares de 

Sousa ; gravuras sobre madeira de Marcello Grassmann.- Rio deJ aneiro : Cem Bibliófilos do 

Brasil, 1958. 
137 p. : il. ; 33 x 26 em.- (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil ; 12) 
(V 869.0 (81) CEM B CEM V. 12) 

Gabriel Soares de Sousa nasceu no Ribatejo, próximo de Vila Nova de Constância, 

Portugal, em, aproximadamente, 1540, e morreu na Bahia, em 1591. Veio para o Brasil em 

1569, com Francisco Barreto, e aqui passou dezessete anos . Em 1590, recebeu autorização régia 
para explorar as terras além do rio São Francisco e uma patente de capitão-mor governador da 

conquista e descobrimento do mesmo rio. A expedição que deveria chegar às cabeceiras do São 

Francisco fracassou, ele adoeceu e morreu no sertão. 

Marcello Grassmann, desenhista e gravador, nasceu em São Simão, São Paulo, em 

1925. Iniciou-se na xilogravura em 1943, expondo em 1946. Na Europa, freqüentou a Academia 

Albertina, de Viena. Recebeu os prêmios de melhor gravador nacional, em 1955 , e de melhor 

desenhista nacional , em I959 · Participou de várias exposições no Brasil e exterior, sendo 

premiado em algumas delas. Trabalhos seus fazem parte de diversos acervos de museus. 

Como informa a própria obra, Bestiario "é a décima segunda das publicações da 

Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil. O texto foi extraído do Tratado Descritivo do 

Brasil em 1587 , de Gabriel Soares de Sousa, ilustrado por Marcello Grassmann com xilogravuras 

e composto à mão em Caslon Romano e impresso em prelos manuais nas oficinas da Gráfica de 

Artes S.A. do Rio de Janeiro, sob a direção de Poty Lazzarotto, por Oswaldo Caetano da Silva, 

Cleanthes Gravini e Darcy Vieira. Tiragem única de cento e vinte exemplares em papel Marais , 

iniciada em 2 de fevereiro e terminada em r6 de outubro de 1958 . As placas que serviram para 

a ilustração foram destruídas". 

Exemplar em bom estado de conservação . 

Fontes: 

Delta, v. 7, p. 3169: v. 14, p. 6414. 

Dic. Bras. Art. Plast. , v. 2 , p . 281-282. 

Gde. Enc. Port. Bras . , v. 29, p. 791-792 . 

Inocêncio , v. 3, p. II2-II4. 
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SÉCULO XX 

REGO, José Lins do, 1901-1957· 

Menino de engenho I José Lins do 
Rego ; gravuras de Portinari.- Rio de Janeiro : 
Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, I959· 

~03 p. : il. ; 37 x ~9 em.- (Socie-
dade dos Cem Bibliófilos do Brasil ; 13) 

(V 869.o(8r) CEM B CEM V. 13) 

José Lins do Rego Cavalcanti nasceu 
em Pilar, Paraíba, em 3 de julho de 1901, e 
morreu no Rio de Janeiro, em r~ de setembro 
de 1957. Formou-se em Direito, em Recife, 

em 19~3. Em 19~5, foi nomeado Promotor 
Público em Manhuaçu, Minas Gerais. Mudou-
se para Maceió, Alagoas, em 19~6, onde 
escreveu seus primeiros livros, e ali permaneceu 

até 1935, quando mudou-se para o Rio de 
Janeiro. Colaborou em revistas e jornais, 

inclusive como cronista esportivo . Em 1955, 
foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. 
É considerado um dos principais representantes do neo-realismo pós-modernista no Brasil. 

Com o romance Menino de engenho, publicado em 193~, inicia o chamado ciclo da cana-
de- açúcar. O livro, recusado por diversos editores, foi publicado às custas do autor, que obteve 
sucesso, pois esgotou-se, em pouco tempo, a edição de dois mil exemplares . 

"Esta edição de Menino de engenho de José Lins do Rego, ilustrada com gravuras de 
Portinari, é a décima terceira publicação da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, realizada 
sob a direção de Raymundo Ottoni de Castro Maya e CyprianoAmoroso Costa e a supervisão 
de Poty Lazzarotto . O texto foi composto à mão em caracteres Elzevir Romano e impresso em 
prelos manuais por Oswaldo Caetano da Silva , Cleanthes Gravini e Darcy Vieira, que também 
tiraram as gravuras na Gráfica de Artes S.A., do Rio de Janeiro. Desta edição, houve apenas uma 
tiragem, de cento e vinte exemplares, em papel Vélin Arches, iniciada em I3 de janeiro e 
terminada em 31 de agosto de 1959. As placas que serviram para a ilustração foram inutilizadas", 
conforme nota explicativa contida na obra. 

Sobre o ilustrador , ver referência r8~. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes : 

Carpeaux, p. 312-314 . 

D elta, v. 9, p. 4044. 

Dic. Lit. v. 2, p . 913-914 . 

Enc. Lit. Bras . , v. 2, p. II33· 

Mirador, v. 13 , p. 6892. 



vou -me embora p'ra pasi\rgada 
la sou amigo do rei 
la tenho a mulher que eu quero 
na cama que escolherei 
vou-me embora p'ra pasargada 

vou-me embora p'ra pasargada 
aqui eu não sou feliz 
la a existéncia é uma aventura 
de tal modo inconsequente 
que joana a louca de espanha 
rainha e falsa demente 

17 
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SicuLo xx 

BANDEIRA, Manuel, 1886-1968. 

Pasárgada :poemas I de Manuel Bandeira ; gravuras de Aldemir Martins. -Rio de 
Janeiro : Cem Bibliófilos do Brasil, 1960. 

74 p. : il. color . ; 29 x 23 em. - (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil; 14) 
(V 869 .0(81) CEM B CEM V. 14) 

Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho , poeta, prosador, ensaísta e professor, 
nasceu no Recife , em 19 de abril de 1886, e morreu no Rio de Janeiro , em 13 de outubro de 
1968. Estudou Humanidades no Colégio Pedro li e cursou Arquitetura na Escola Politécnica 
de São Paulo, que abandonou em razão de uma tuberculose. Em busca de recuperação, transferiu-
se para Clavadel, na Suíça, voltando a fixar-se no Rio de Janeiro, em 1921. Nesta cidade, 
lecionou no Colégio Pedro li e na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil , 
além de exercer o jornalismo e realizar traduções. A obra que criou foi uma das mais relevantes 
da literatura contemporânea, em diversos gêneros: lirismo, crônica, crítica de literatura e artes , 
tradução, edição e didática. Em 1922, aderiu à Semana de Arte Moderna e publicou poemas nas 
revistas de vanguarda. Manuel Bandeira foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 

1940. 
Aldemir Martins, desenhista , pintor e gravador, nasceu em lngazeira, Ceará, em 1922 . 

Seu único professor foi Poty, com quem estudou gravura. No início da década de 1940, 
integrou o grupo de artistas que renovou a arte do Ceará , e foi um dos fundadores da Sociedade 
Cearense de Artes Plásticas, da qual participou ativamente até mudar-se para o Sul. Transferiu-
se para São Paulo em 1946 , tendo lecionado gravura em metal no Museu de Arte de São Paulo , 

a partir de 1950. Artista premiado em diversas mostras e salões de arte, também executou capas 
e ilustrações para obras literárias e teve seus desenhos aproveitados como padrões de tecido e na 

decoração de utensilios domésticos. Em 1970, ilustrou os bilhetes da Loteria Federal. Sua arte 
incorpora elementos da fauna, da flora e do folclore brasileiro . 

Pasárgada é uma coletânea de poemas escritos e escolhidos por Manuel Bandeira , 
ilustrados com gravuras deAldemir Martins. Explica-se na obra que "o livro é a décima quarta 

publicação da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil e foi realizada sob a direção de Raymundo 
de Castro Maya e Cypriano Amoroso Costa. Seu texto foi composto à mão em caracteres 
Grotesca Reforma Magra e impresso em prelos manuais por Oswaldo Caetano da Silva, Cleanthes 
Gravini e Darcy Vieira, que também imprimiram as gravuras . Esta obra teve uma tiragem única 

de cento e vinte exemplares, em papel Vélin Arches, iniciada em 25 de j aneiro e terminada em 
30 de agosto d e 1960. As p lacas que serviram para a ilustração foram inutilizadas" . 

Exemplar em boas condições de con servação. 

Fontes: 

Dic. Bras. Art. Plast., v. 3, p . 78-79. 

Enc. Lit. Bras., v. I, p . 293-294· 

Gde. Enc. Port. Bras., pt. 2, v. I, p. 566-567. 

421 
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194 RODRIGUES, João Barbosa, 1842-1909. 

Poranduba amazonense I]. Barbosa Rodrigues; gravuras de Darei.- Rio de Janeiro : 
Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, rg6r. 

52 p. : il. ; 36 x 29 em.- (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil ; 15) 
(V 86g.o(8r) CEM B CEM V. 15) 

De acordo com nota explicativa na obra, "Poranduba amazonense é uma seleção de 
contos e lendas escolhidos por Barbosa Rodrigues no folclore indígena, publicada pela Sociedade 
dos Cem Bibliófilos do Brasil . A obra deveria ter sido ilustrada por Oswaldo Goeldi, mas a 
morte prematura do artista não permitiu que o projeto fosse realizado. Em homenagem à sua 
memória, Darel Valença Lins fez as ilustrações com águas-fortes com buril. A edição foi elaborada 
sob a direção de Raymundo de Castro Maya e Cypriano Amoroso Costa, auxiliados por Oswaldo 
Neiva. A composição do texto foi executada à mão , em caracteres Caslon Elzevir Romano , e a 
impressão, em prelos manuais , foi feita por Oswaldo Caetano da Silva, Cleanthes Gravini e 

Darcy Vieira, que também estamparam as águas-fortes. A tiragem única de cento e vinte exemplares 
em papel Vélin d'Arches, foi iniciada em 25 de janeiro e concluída em julho de 1961. As placas 
que serviram para a ilustração foram inutilizadas". 

Fontes: 

Sobre o autor, ver referência 178 . 
Sobre o ilustrador, ver referência 189 . 

Exemplar em boas condições de conservação. 

Borba de Moraes , p . 242 e 774· 

Mirador, v. I8, p. 9970. 

423 



Ü pássaro agoni zante 
põe 

pela 
bõca 

os milhares de 
quilômetros · 
que pevorou pelos ares . 

DESCOSENDO O 1-SPAÇO 
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SicuLO x:x 

MACHADO, Aníbal, 1894-1964. 

Cadernos de João I Aníbal Machado ; gravuras de Babinski. -Rio de Janeiro 
Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, 1962. 

76 p. : il. ; 29 x 23 em.- (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil ; 16) 
(V 869.0(81) CEM B CEM V. 16) 

Aníbal Monteiro Machado nasceu em Sabará, Minas Gerais, em 1894, e morreu no 
Rio de Janeiro, em 1964 . Bacharelou- se em Ciências e Letras, no Rio de Janeiro. Cursou 
depois Direito, em Belo Horizonte , diplomando-se em 1917. Foi nomeado Promotor Público 
em Aiuruoca, Minas Gerais , entre 1919 e 1920. Em Belo Horizonte, passou a colaborar no 
Diário de Minas, em cuja redação conheceu Carlos Drummond de Andrade eJ oão Alphonsus, e no 
Estado de Minas, como cronista. Retornando ao Rio de Janeiro , em 1923, foi nomeado quinto 
promotor-adjunto do então Distrito Federal, cargo a que renunciou para assumir interinamente 
a cátedra de Literatura do Colégio Pedro li, onde lecionou até 1930. Colaborou nas revistas 
Antropologia, de Oswald de Andrade, e Estética, de Sérgio Buarque de Holanda e Prudente de 
Morais Neto . Foi eleito , em 1944, presidente da Associação Brasileira de Escritores . Membro 
fundador de Os Comediantes , do Teatro Experimental do Negro, do Teatro Popular Brasileiro 
e do Tablado , foi, ainda , autor de peça teatral, roteirista de cinema e crítico de artes plásticas. 

Maciej Antoni Babinski, desenhista e gravador, nasceu em Varsóvia, Polônia , em 
1931. Iniciou os estudos na Inglaterra e concluiu-os no Canadá , onde apresentou sua primeira 

exposição individual em 1953, ano em que veio para o Brasil . No País, participou de muitas 
mostras coletivas e individuais, conquistando vários primeiros prêmios. 

Cadernos deJ oão, "poemas em prosa e fragmentos de Aníbal Machado, escolhidos 
pelo próprio autor e ilustrados com vinte e quatro águas- fortes de Maciej Babinski , foi a 
décima sexta publicação da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, realizada sob a direção de 
Raymundo de Castro Maya, Cypriano Amoroso Costa e Oswaldo Neiva . Texto composto à mão 
em caracteres Elzevir século XVII e impresso em prelos manuais, teve uma tiragem única de 
cento e vinte exemplares em papelVélin d'Arches, iniciada em IO de outubro de 1961 e terminada 
em 30 de abril de 1962. As placas que serviram para a ilustração foram inutilizadas", conforme 
é esclarecido na obra . 

Exemplar em perfeito estado de conservação. 

Fontes : 

Delta, v. 2, p. 664; v. 9. p . 4155-4156. 

Enc. Lit. Bras. , v. 2, p . 836 . 





SÉcuLo xx 

AMADO, Jorge, 1912-. 

A morte e a morte de Quincas Berro 

D'água I Jorge Amado ; ilustrações de Di Cavalcanti.-

Rio de Janeiro : Sociedade dos Cem Bibliófilos do 

Brasil , 1962 . 

59 p . : il . colo r . ; 46 x 41 em. - (Sociedade 
dos Cem Bibliófilos do Brasil ; 17) 

(V 86g.o(81) CEM B CEM V. 17) 

Jorge Amado nasceu no Município de 

ltabuna, na Bahia, em 10 de agosto de 1912 . Já exercia 

o jornalismo corno repórter no Diário da Bahia , quando 

transferiu-se para o Rio de Janeiro, em 1930. Iniciou 

o curso de Direito nesta cidade , em 1931. Escreveu o 

seu primeiro romance - País do Carnaval - em 

1932. Foi eleito deputado federal em 1945, tendo 

sido cassado três anos depois. Exilou-se na Argentina, 

Uruguai, França e na antiga Tchecoslováquia e, em 

1952 , retornou ao Brasil. É membro da Academia 

Brasileira de Letras desde 1961. 

A MORTE E A MOR T E DE QU INCAS 
BERRO DÁGUA 

Devido it fnh:t de papel e dificuldttdes na 
importap1o, i!ste livro foi feito em iolhas soltas pttlll 
ser distribuído encadernado, porl!m como o tm-
hr.lho de encadernaçno seria muito demorndo exi-
gindo em suo1 feiturn de J a 4 meses e. como alguns 
sôcios preferem enctdernar os livros a seu gósto. 
resolvemos entregá~ lo nesta pasta. 

Na Sede dn Sociednde· poderâ ser visto um 
volume enc;1dernado para servir de orienlaç<10 às 
encadernnções. pois a nossa intençno em mandar 
encadernar em ·· on~ lets ·· por isso tódas as folhas 
têm .2 em a míliS na l:ugurn, pois hã folhas que 
devem ser dobradas e outras cortndas, sendo estas 
colnci :1S twquclas. 

Também as gravurns, que foram nume-
rad:'ls ( levemente) a 15pis. devem ser inseridas no 
livro de ncórdo com a seguinte orientação que 
obedece ao desejo do ilustrador: 
GRAVURA 1, entre as pâginas ro e 11 

GRAVURA l, entre as p:lginas 14 e 15 
GRAVURA J. entre :1s p:lgirws 18 e 19 
GRAVURA 4. entre as p<lginas )2 e .H 
GRAVURA ;. ent re il.S pàginas 5:2 e 73 
GRAVURA 6. entre as pãginns ;6 e 57 

Socied:~de dos C.em Bibliófilos do Brasil 
FeverCiro de J 963 

GrifiC'>. de An~ S. A. do Rio de J~n.il'9 

Emiliano Augusto Cavalcanti e Albuquerque e Melo, conhecido corno Di Cavalcanti , 

nasceu em 1897 , no Rio deJaneiro , onde morreu em 1976 . Iniciou sua carreira artística em 

1914 , corno caricaturista da revista Fon-fon. Iniciou o curso de Direito em 1916, ano em que 

expôs pela primeira vez no Salão dos Humoristas, no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de 

Janeiro. Transferiu-se para São Paulo , em 1917 , para trabalhar no jornal O Estado de São Paulo. 
Juntamente com outros artistas e escritores, participou da organização e realização da Semana 

de Arte Moderna , em 1922. Morou no exterior, onde participou de várias exposições , cursou 

Artes e relacionou-se com vários artistas de vanguarda, entre os quais, Picasso e Matisse . Além de 

pintar, executou vários painéis , xilogravuras e ilustrações de obras literárias. 

"A morte e a morte de Quincas Berro D'água, conto deJorgeAmado , é ilustrado 

com gravuras de Di Cavalcanti. Décima sétima publicação da Sociedade dos Cem Bibliófilos do 

Brasil, foi iniciada sob a direção de Cypriano Amoroso Costa. Texto composto à mão, em 

caracteres Grotesca Reforma Magra , e impresso em prelos manuais sob a orientação de Darel. 

Tiragem única de cento e vinte exemplares em papel Vélin d 'Arches , iniciada em 23 de julho, e 

terminada em 31 de janeiro de 1963. As matrizes que serviram para a ilustração foram 

inutilizadas", conforme texto extraído da obra . 

Exemplar em perfeito estado de conservação . 

Fontes : 

Carpeaux, p . 318-32 0. 

Delta , v. I , p. 28 5; v. 5, p . 2180-2r8r. 

Dic. Bras . Art. Plast. , v. 2 , p. 53-54· 

Mirador , v. 2, p. 422-423. 



CAMPO GERAL 

UM CERTO MIGUIUM mora''l com sua m:le. Seu p:~i e seus iml~os, 
longe. longe d:.qui, muito depois d:t Verecb-do-Fr:mgo·d';\gua e de outru 
veredas sem nome ou pouco conhecidas. em ponto remoto, no Mutúm. 
No meio dos C:uupos Ger:~is, mas num covoJo em tred10 de mat:ls. terr:t 
pret:t. pé de serra Miguilim tinha oito :mos. Qipndo completar.t sete, 
h:~vla 53fdo tbll, pe\ primeirJ vez: o tio Teréz levou-o :t cavalo. ~ frente 
da sela, p:u-;t ser crismado no SucurijU, por onde o bispo p:lS5aYJ. Da 
viagem. que durou dias, Cle gu:~rd:trn aturdidas lembranç;tS, embar.tpdns 
em sua abcdnh:t. De uma, nunC3 póde st tSqUecer: Jlgu~rn. que ji estiver:~ 
no MutUm. tinh:t dito: - "Ê um lug"Jr bonito, entre morro e morro. 
com muit:1 pedreir.! e muito m:lto, dist:mte- de qu:alquer p:trte; e lã chove 
sempre .. . .. 

M:u sua m~e. que cr:J. linda e com os cabt:los pretos e compridos. se 
doia de tristeza de ter de viver :tli. Queixav:l-St. princi~lmente nos de--
mor:~dos meses chuvosos, qu:mdo o.rrtgJ.va o tempo. tudo tlo sdzinho, 
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ROSA, Guimarães, 1908-1967. 

Campo geral / João Guimarães Rosa; ilustr ações de Djanira.- Rio de J aneiro 
Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil , 1964. 

142 p. : il. color. ; 31 x 25 em.- (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil; r8) 
(V 869.0(81) CEM B CEMV. r8) 

João Guimarães Rosa, escritor e diplomata, n asceu em Cordisburgo, Minas Gerais, 

em 27 de junho de 1908, e morreu no Rio deJaneiro , em 19 de novembro de 1967. Em 1934 
ingressou na carreira diplomática, servindo em H amburgo, Baden-Baden, Bogotá e Paris, no 

período de 1938 a 1951. Sagarana foi a primeira obra que publicou, em 1946, e que o projetou 
como escritor. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1963 e tomou posse apenas em 
16 de novembro d e 1967, falecendo três dias depois. 

Djanira da Mota e Silva, pintora, nasceu em.Avaré, São Paulo, em 1914, e morreu em 
1979, no Rio de Janeiro. Começou a pintar como autodidata em 1940; foi descoberta por 
Emeric Marcier - com quem estudou apenas cin co m eses-, e realizou su a primeira exposição 
em 1942. Participou de diversas mostras nacionais e internacionais, n as quais foi , por diversas 
vezes, premiada . 

Conforme consta na obra "Campo geral, novela de Guimarães Rosa, extraída do livro 
Corpo de baile , foi ilustrada com desenhos coloridos d e Djanira, gravados por Darel em cobre 
e as cores em linoleum . D écima oitava publicação da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil , o 
texto foi composto à mão em caracteres Elzevir sécu lo XVII, impresso em prelos manuais. 
Tiragem única d e cento e vinte exemplares em papel Vélin d'Arches. As matrizes que serviram 

para a ilustração foram inutilizadas". 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Barsn, v. 5, p. 2!2 . 

Delta , v. 5, p. 2235: v. 13, p. 5948-5949. 

Dic. Bras. Art. Plast. , v. 2, p. 58- 59 . 

En c. Lit. Bras . , v. 2, p. rr82 - n84. 

Mirador, v. 7, p . 344·7- 3449· 





SécuLO x.x 

ASSIS, Machado de, 1839-1908. 

4 contos I Machado de Assis ; ponta seca e água-forte de Poty.- Rio de Janeiro : 
Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, 1965. 

85p.: il. color.; 34 x 26 em.- (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil; 19) 
(V 869 .o(8r) CEM B CEM V. 19) 

Napoleão Potiguara l.azzarotto, chamado Poty, pintor, gravador, desenhista, ilustrador 
e professor, nasceu em Curitiba, Paraná, em 1924 e morreu em 1998 . Foi para o Rio de 
Janeiro, onde cursou Gravura no Liceu de Artes e Ofícios de 1942 a 1945, sob a orientação de 
Carlos Oswald. Bolsista do Governo francês , estudou em Paris, em 1946, na Escola Superior de 
Belas-Artes, retornando ao Brasil em 1948. Participou de várias exposições, entre elas as I, II e 
III Bienais de São Paulo. Ilustrou diversas obras literárias e foi autor de painéis em azulejo, 

lajota e madeira, possuindo trabalhos artísticos em diversos museus nacionais e estrangeiros. 
4 Contos reúne Cantiga de esponsais, Noite de almirante , Uns bra\'os e Missa 

do galo . Conforme texto da obra esta é a "décima nona publicação da Sociedade dos Cem 
Bibliófilos do Brasil, realizada sob a direção de Raymundo de Castro Maya e Geraldo Amo rim. 
Texto composto à mão em Grotesca Reforma Magra, impresso em prelos manuais por Oswaldo 
Caetano da Silva, Cleanthes Gravini e Darcy Vieira. Tiragem única de cento e vinte exemplares 

em papel Vélin d'Arches , iniciada a 9 de abril de 1965 e terminada em 15 de setembro de 1965 . 
As placas que serviram para as ilustrações foram inutilizadas". A Biblioteca da Câmara possui 

dois exemplares da obra, sendo um deles o de número noventa, impresso para Zeno Marques de 
Souza Zielinsky. 

Sobre o autor, ver referência 182. 

Exemplares em perfeito estado de conservação. 

Fontes : 

Delta, v. I2, p. 5504. 

Dic. Bras. Art. Plast. , v. 3, p. 433 · 
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nós apenas moradas transitórias. 
que canção sem vivência, mi'nha voz, 
pátria sonora. tua elemental 
mão sustém-me com os dedos, mão de irmão. 
um signo quis findar-nos, qu is fundir 
tuas abertas urbes imprudentes. 



SÉCULO XX 

LIMA, Jorge de, 1895-1953. 

As aparições I Jorge de Lima ; água forte e água tinta de Eduardo Sued.- Rio de 
Janeiro: Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, 1966. 

74 p. : il. ; 29 x 23 em.- (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil ; 20) 
(V 869.0(81) CEM B CEM V. 20) 

Jorge Mateus de Lima nasceu em União dos Palmares, Alagoas, em 23 de abril de 1895 , 

e morreu no Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1953. Fez o curso de Medicina nas 
faculdades de Salvador e do Rio de Janeiro , formando-se em 1914. Retornou ao seu estado e 

dedicou-se à Medicina e ao magistério. Elegeu-se deputado estadual em 1926. Quatro anos 

depois transferiu-se como exilado político para o Rio de Janeiro, onde recebeu os prêmios 

Graça Aranha pela novela O Anjo, e da Academia Brasileira de Letras pelo livro de poemas A 

Túnica inconsútil. Elegeu-se vereador, em 1946, e presidente da Câmara do então Distrito 

Federal, em 1948. Foi professor, poeta, romancista, contista, jornalista, ensaísta e crítico 
literário. 

Eduardo Sued, pintor, desenhista, gravador e professor, nasceu no Rio de Janeiro , 

em 1925. Cursou a Escola Nacional de Engenharia. Estudou com Henrique Boese desenho e 

pintura, e com Iberê Camargo, gravura e metal. Trabalhou como desenhista para Oscar Niemeyer. 

Foi um dos fundadores do Museu Goeldi de São Paulo. Participou de exposições coletivas em 

Paris, São Paulo, Rio deJaneiro e Brasília. 

Marc Berkowitz escreve sobre Eduardo Súed: " . . . trabalhando em preto e branco , ele 

encontra uma tal gama de matizes que consegue dar a sensação de cor forte e vibrante ... Tem-se 

a sensação de que aqui houve o encontro e a fusão de um autêntico talento com os seus meios de 

expressão mais apropriados" . 

"As aparições são poemas deJ orge de Lima, ilustrado com água-forte e água-tinta de 

Eduardo Sued. Vigésima publicação da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil , foi realizada 

sob a direção de Raymundo de Castro Maya e Geraldo Amorim. Texto composto à mão em 

Grotesca Reforma Magra, impresso em prelos manuais por Oswaldo Caetano da Silva, Cleanthes 

Gravini e Darcy Vieira, que também tiraram as gravuras na Gráfica de Artes S.A. do Rio de 

Janeiro. Tiragem única de cento e vinte exemplares em papel Vélin d'Arches , iniciada a 10 de 

janeiro de 1965 e terminada em 25 de abril de 1966 . As placas que serviram para as ilustrações 

foram inutilizadas", esclarece texto contido na obra. 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Delta, v. 14, p . 6468. 

Dic. Bras. Art. Plast., v. 4, p . 345· 

Dic. Lit. , v. 2 , p. 529. 

Enc . Lit. Bras., v. 2 , p . 788-789 . 

Mirado r, v. 13 , p . 6807. 
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Deixei o meu sofrimento 
Perto das águas do mar, 
Machucado pelo vento. 
Meu sofrimento está longe 
E por isso me dói pouco, 
Meu sofrimento te segue: 
Às vezes tem forma de onda, 
De mar calado, outras vêzes. 
É tão manso e tão tranquilo 
Daquela tranquilidade 
Que tu , Moura, me ensinaste, 
Lavrada pela renúncia. 

Meu sofrimento te segue: 
Se pescares, vira peixe; 
Se dormires, vira sonho: 
Se-lembrares, vira lágrima. 
Te dei o meu sofrimento 
Por isso fiquei sozinho. 
Meu sofrimento aquecia 
O meu coração gelado. 
Moura, te dei minha pena 
E agora sofro tão pouco . 
Que quase não sofro nada. 
Podes deixar-me para sempre 
Que deixarás quase nada. 



SCHMIDT, Augusto Frederico, 1906-1965. 

Ciclo da Moura: poemas inéditos I Augusto Frederico Schrnidt; água-forte e água-

tinta de Cicero Dias . - [Rio de Janeiro] : Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, 1967 . 

67 p. : il . ; 34 x 26 em.- (Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil ; 21) 

(V 869.0(81) CEM B CEM V . 21) 

Augusto Frederico Schrnidt nasceu no Rio de Janeiro, em 18 de abril de 1906 , e 

morreu na mesma cidade, em 8 de fevereiro de 1965. Fez os estudos primários em Lausanne, 

Suíça , e os secundários, incompletos, no Rio de Janeiro. Viveu em São Paulo, no período de 

1923 a 1925, onde participou do movimento modernista. Além de poeta, Schrnidt foi empresário 

bem sucedido no ramo editorial. Na década de 1930, sua editora teve um papel importante na 

divulgação dos autores d a segunda fase do modernismo, corno J orgeAmado, Graciliano Ramos, 

Raquel de Queirós e Amando Fontes. No governo Kubitschek, ocupou os cargos de embaixador 

e de conselheiro financeiro. 

Cícero Dias, pintor e desenhista, nasceu em Recife, em 1908. Cursou a Escola Nacional 

de Belas-Artes no Rio de Janeiro, de 1925 a 1928 , abandonando -a para dedicar-se, 

exclusivamente, à pintura. A partir de 1927, Cícero Dias participou de inúmeras exposições 

individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Foi professor particular de pintura entre 1930 e 

I935· Viajou para Paris em 1937, onde permaneceu até 1942. Tornou-se amigo de vários 

artistas modernistas, entre os quais , Picasso . Após um período em Lisboa, voltou à capital 

francesa , em 1945, e ligou-se a um grupo de artistas abstratos vinculados à Galeria de Denise 

René . Em 1948, realizou várias exposições no Brasil, e sua arte, até então inspirada no 

abstracionismo, voltou-se para o estilo geométrico. No ano seguinte interessou-se pela pintura 

mural, que passou a estudar. A arte de Cícero Dias caracteriza-se por sugerir a sensação de vida 

e de movimento sem recorrer à representação de seres e objetos do nosso mundo cotidiano . 

De acordo com nota explicativa apresentada na obra, "Ciclo da Moura são poemas 

inéditos de Augusto Frederico Schmidt, cedidos pela Sociedade dos Amigos de Augusto 

Frederico Schrnidt, em cópias datilografadas . A edição da obra, a vigésima primeira publicação 

da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, foi realizada sob a direção de Rayrnundo de Castro 

Maya e Geraldo Pires de Amorirn. Contém treze ilustrações de Cícero Dias em água-forte e 

água-tinta. O texto foi composto à mão em Grotesca Reforma Magra e impresso em prelos 

manuais por Oswaldo Caetano da Silva, Cleanthes Gravini e Darcy Vieira, que também estamparam 

as gravuras . Da edição fez-se uma tiragem única de cento e vinte exemplares em papel Vélin 

d'Arches, iniciada em 20 de outubro de 1966 e terminada em 31 de maio de 1967. As placas que 

serviram para as ilustrações foram inutilizadas". 

Exemplar em bom estado de conservação. 

Fontes: 

Dic. Bras. Art. Plast., v. 2, p. 50. 

Enc . Lit. Bras. , v. 2, p. 1225 -

R. Perez, p. 45-5!. 
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Antologia ..... ................ .... .... .......... ....... ................... . .................. 337 

História e Crítica ........ ..... .. o . o. o. o .•. o. o .. . ... .. . . .................... 281 
Ministro de Estado ..... ............. ..... .... ..... . ...... .... ........................... . ....... 351 

Monarquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. . . . .. ..... . . . . . . . . ... . ... . .. ...... ................... 379 

Movimentos Liberais (1842) ......... .. . .... ... . . . . . ................ ..... , .. ......... 303 , 305 
Nobreza ........... . 

Palmeira ........... .. 

Período Colonial (1500-1822) ......... . .. 263, 273. 339 
Período Colonial (1548-1715) . ...................... . ... ... . . ......... 297 . 363 
Período Colonial (1550-1822) ......... . . ................ 259 
Período Pré-Colonial (até 1500) 
Planalto Central 

............... .. ..... .......................... 273 

Descrição ··········•·o· o· · ···· .............. ....... ..... ........ .......... 375 
Poesia .................... .... ..... ................ . 20!, 331. 335. 409 , 421, 427 , 435 
Política e Governo (1822-1889) · · 323, 351 
Primeü·o Reinado (1822-1831) ............... . ............ . . . ......... .. . 291 
Região N ardeste .. .. .. .................. . ........ . . . . . .. . . . . ..... ...... .. . .... 257 
Região Norte .... . . . . . ............... . ..................... .. .... . ... . 357 
Revolta da Armada (1893-1985) .............. . . . . . 383 
Século XIX 

Legislação ....... .... 347 
Usos e Costumes ....... ........ . .. ................. . . . ......... . .. . .. .. . ......... . . .. . ... 275 

Viage Jn .... .. ............... ... .. 

Segundo Reinado (1840-1889) . 

Senador ..... .. . ..... .. ... . 

Transferência da Capital .. ..................... .. . 

Tupinambás . . ... .. ......... . . . 

Usos e Costumes 

Século XIX 

Viagem .......... . 

Descrição ............... . 

Região Nordeste ..... . 

............ 265 . 275 
. ... ..... . ..... ....... . . ......... . 329 

. .... ... ...... . . . . . . .... . ............. 351 

. .... ... . .......... .... . . .... 375 
. ........... 297 

....... 275 

251, 287. 295. 301, 329. 363 
....... ..... ............ .. 355 

Região Norte............ .. .... . .. .. .. .. .......... ...... .. .................. .. 

. 257 

357 
Sécu lo XIX ...................... ... ............ ........ .. .. .. ........... 265 , 275 

Vice-Reinado (r762-r8o8) .... . . .. ................. . .. . ... .. .. 35I 

Capital (cidade) 

Brasil .. .. ...... .. ................ .. ....... .......... 375 

Capitania de São Vicente 

História ... . . . . .... . . ............. . . . . ............ .. ...... .. ........ 241 

Carlos V, Imperador do Sacro Império Romano Germânico, 1519-1556 

Biografia ........ ...... .. .. ......... ........ .. .. ............ ......... ......... 37 
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142 

Cartas 

Jaceguay , Arthu r Silveira da Motta, Barão de ·379 
·379 Nabuco, Joaquim . .. . . .... ........ .. .............. . 

Vieira, Antonio ... . ....... . ....... 135 

Casamento 

Portugal ...... ......... ... .. ................... .. . ... .... .. .............. ..... .. .. . 141 

Censo Demográfico 

Brasil (1870) .... .. .. ... .. ................... ... . .. .......... ...... . .. .. .. ......... 349 
China (República Popular) 

História .............. . 

Cirurgia. 

Classificação das Ciências ..... 

Co lônias 

.. .... .. .. ....... .. .... . . .... . . ............. .. . 133 

························· 213 
......................... 163 

Europa .... ..... ... .. .. .. .. .... .. .... .... .... . ....... .. ...... .... ........................... .. .. . . . . . 195 
Colonização 

Brasil ..... . . .............................. .. .......... ...... ... .. . .. . . ............. 263 
Colonização Portuguesa 

Ásia ..... . 

Índia 

Comércio Exterior 

Brasil, Estados Unidos. 

Comportamento Moral 

Concilies e Sínodos 

137 
137 

.. .... . .. .. 355 
......... 75 

Bahia (1707) .. .... .. ....... .. . .. .. ..... .. .... .... . .. ........................ . 313 
Constituição 

Brasil 

História ........................ ... ........ ... . 

Estados Unidos Ü787) ................... .... . 
Constituição Estadual 

Pernamb uco 

Projeto .. . 

Cristo logia .. .. 

Crítica Literária 

D 

D. Monso II, Rei de Portugal, II85-1223 

. .................. . ..... .. .. 351 

···························· 299 

-373 

································· 319 
.......... .. ....... 193, 367' 369 

Biografia ...... .... ............... ... . .. ......... ...... ...... . ................... .. ....... ...... .... II5 
D . Monso III, Rei de Portugal, 1210?-1279 

Biografia ... ... ....... . ........... ... ......... . .. ........... II5 
D. João I, Rei de Portugal , 1358-1390 ................ 51 
D. João li, Rei de Portugal , 1455- 1495 ....... .. .. .. ... . ...... ...... .. ....................... 223 
D. Sancho I , Rei de Portugal , II54-12II 

Biografia .... .... .... .. .. . ........ ...... ..... .. . .... .. ............ ...... ......... .. . ...... II5 
D. Sancho I!, Rei de Portugal, 1209-1248 

Biografia ........ .. .... ........ . . . .. .. .. . . . .. ...... . , . ..... .... .. ....... II5 
Demografia ..... .... ........... . .. .... ........ ...... .................... . . .. .......................... 355 
Deputado 

Brasil .......... ...... .......... ..... ......... .... ....... .... ... ............ .. ........ . .. . ............ 351 
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Descoberta Geográfica 

América .. .... . .. . . ........ . . . . . .. . . .... . . ........ . ... ... ... . ... . . . ......... . ... . . .... . ....... .. . . ... . . 15 

Portu gal ...... . . . .. .. . . . . .......... .. . ........ ........ . . . ... .... , . , . , . , . , . , . . . . . , .. .. .. . . . ... .. 137, 191 
D escobrim ento do Br asil (1500) .... .......... ........ .. ..... .... ..... ... .... .... ...... ... ...... 263 
D escrição 

Brasil.. ........ ............. . . . ... . ... . . . . . . . . . .... . ............... ..... 343, 359. 363, 375 , 383 
Planalto Central ............ . . . ..... ··o·o·o····· .. ... ............................................. 375 
Região Nordeste ................... ...... ........ .. .. ..... .................... . ......... ... . ... . .. 257 
Região N arte ........ . .. .. .......... .. .. . . . ................. . ........................... .. ... ... . . . 35 7 

Viagem ·············o·•·············································································· 355 
Egito ... .. .. . ........ . . . . . . . . ..... . ............. .... . . .. . . . .. . . . . .. . . . . ........ . . . . . . ................... 61 
Madagascar ... .. ... . ............... . ............ . ... . ... . ... ....... . .... ..... . .... ................... . . 6 I 

Mato G r osso (Estado) .. ...... 0 . .. . .................. ... . . ...... .. .. . .... .. . . .... . ............... 301 
Pará (Estado) .. .. .. . . .. .. . ..... .... .. ..... . .............. . . . . . .............. .. ....... .. ...... .. ... . 301 
P ernambu co ...... ........ . .. .... .... .. .. . . ...................... o ...... ............ ...... ... .. ... ... 6r 
Pér sia .......... .. .. .. ...... .... .. ·o ............. . . . ............. . .... . .. .. .. ................ . .. .... . ... 6r 
Rio Amazonas .. .. . ............ ... o. o. o. o. o. o. o. o .... .. ............... ..... o ... .. o. o. o ............. 355 
Rio de Jan eiro (RJ) .. .......... .. · 0 ..... .. ...... .. ... .. .. .. ............ .. .... ...... o ...... 355, 361 
Rio Negro . . . . ... . . .... ........... . ........... .. .. .... ... ... . . . ........ .. .... .. ... . .. .. . .. . . . ....... 301 
São Paulo (Estado) . ...... .. .... .. . .. .. . .. ....... .. .......... ... ......... ...... . .. .. ... ....... .. . . 301 

D icion ário 

Língua Latina ...... . . . . . . o ............... ... .. ... .... o. o. o. o. o ... o ... ... .. ......................... 9 9 
Língu a Po r tuguesa .... .. ......................... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. 99o 147, 199, 235, 253 

D ireito C ivil 

Portugal .. ... . ........... ...... ... .. ... . . . ...... .. .... .. . . .. . . . . .... ............... .. .... ... .. . .. ... . I5I 

D ireito Civil Romano . . .. .... ...... .. ........ . .. . ......... ..... . ... , . ...... ...... .. .. ...... . ... .. . . . 197 
Direito de Defesa .............. .. .... ...... ........ .. .. .. .. .. .. .... ....... .......... .. .. ....... 161, 285 
Direito de Gu erra ................... .... ..... 0 .. . .. .. ....... .. ...... .. .... . .. .. ...... .... ............. r6r 

Direito Fluvial Internacional 

Amazônia ........ .. .... .. ............ .. ... ...... .... .. .. . .. .. . . ...... ............. . .. .. ·o .. ... .... . 317 
Direito In ternacional Público . ... ............. . ... . .. . . . . o. o. o ... • .... . . ................. . ... . . . . . .. 161 

Direito Marítimo Internacional ............... ... . . · · · ··•·o·o ··· .. . . .. ....................... ... . .. 161 

D ireito Natural .. ................ .. ...... ...................... ...... .... .. ................ r6r, I97. 277 
Direito Processual 

Portu gal ..... .. ...... .. .......... ..... .. . .. ................. .. · o .. .......... .. ......... .... .... ... .. . r83 
Direit o Romano . .. ... ............... .. .... . . ................ .. .... . .. .......... .. .... .... .. .. : ... . . . . . 197 
D ireitos Humanos ...... . . . . ........ ...... o . .-..... ... ....... .. .............. .. ......... .... .. .. ...... 277 

Domin icanos 

História 

Portu gal ............ .. .......... . .. . .. .......... .. ......... .................. .. ... .. ............ r8I 
Domínio Holandês no Brasil, r624-1654 ..... .... .. .. .. .. .... ..... 53 , 6r, 7Io 89 , 149 , 315 

E 

Egito 

D escrição .............. . .. o. o. o. o ...... ..... . ................... ... o. o. o. o. o. o. o. o. o ... ............... 6 I 
Elaboração Legislativa ...... .. ....... .. ... . . . . ... ................. ....... .. .. .. ......... .. .... .. . ..... 293 

Enciclopédia 

França ......... .... . 0 ..... 0 .... .... .. ...... . .... .. ... . . .. . .. ........ . . . . . . . , .. .. .. .... ..... .. .. : ... ... 163 
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444 

Enfiteuse 

Portugal .. ... ....... . .............. .. .. . . . .... . ...... ...... . ....................... . ................ 151 

Engenharia de Minas ......... ....... ............ . . . ............................... .. ...... .. ........ 247 

Equador 

Viagem ....... . . ·····················································•·····•·•·•···•·•··············· 157 
Escravidão ... .. ..... .. . ... ............................. . ..... .. .......................................... 215 

Escravidão no Brasi l ...... ... ................. .. .. . . ........ .. .. ........................... .... ...... 289 
Escultura ... ..................... ... ....... ..... .. ....... .................... . .. . ... .. .... .. ............ 2 O 9 

Espanha 

Literatura .. .... .... ... ................ ....... .. ............ 49. 67' I05, 231 

Estados Unidos 

Constituição Cr787) ............... .............................................................. 299 
Comércio Exterior ................ , . . ..... . .. . .. . . .............. ·. · · ·. · ... ·. · . ... · ....... · · · · · · · · 355 

Federalismo ...................................................... . . . .................. ....... .... 299 
Estatística Demográfica 

Brasil (r885-1898) ......... ........... .. ... ......... .. ............. .... .................. .. ..... 383 
Estatística Econômica 

Brasil Cr885-1898) .... .. .. .. ........... ... .. ....... .... .... .. ............ ...................... 383 
Estatística Financeira 

Brasil .. .... .......... . 

Estrangeirismo 

Língua Árabe 

Ética 

Ética Cristã 

Etnologia 

. ..... .. ............. ....... .... ...... .... .......... 341 

................ .. ... ........ .... ......... . .. .. .... ...... . . ... . ... . ........... 217 

........... ...... ........ .... .......... ..... .. ....................... 153. 277 
..... .. .. ... ... ........................ 97. 173 

Brasil ... ...... . ................................ .... ........ ..... .......... ........................... 265 
Europa 

Colônias .. .... .... ......................... .. . ........... .... . . ....................... . .... . .. . .. .. 195 
Geografia . . . . .. .... . . . . . . . ............... .... .. . .. ....... .. . . .................... . ... .......... ...... . I 3 

História ..... ... .. .. ..... . .. .. . 

Evangelização 

São Tomé .. 

Expedição Exploradora 

Extremo Oriente 

História .. ... .... .. 

F 

Fauna 

Bahia . 

Brasil. 

Federalismo 

Estados Un idos ..... 

Filologia 

···························································· 195 

·············································· 35 
.. ................ . . .... ... ... . .............. 129 

. .. .... .. .. .. ......... .... ...... 191 

.. ....... 417 

.. ....... 299 

.......... 193 
Filosofia .. .. .. .. ........... ..... ........... .. .... . ..... .. ... 93. 321 
Filosofia Cristã ...... ... . . . .. ... ....... . .... . . .......... . ....... . ........... . . . . . ... .. ................... 25 

Física . . . . ...... ....... . ........... ...... .......... .. . ... ....................... . ..... .......... . .. . ..... 2.13 

F lora 

Brasil .. ..... ........... . ........................ .. ... ......... ......... .......... ..... .......... ..... 261 
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Folclore Indígena 

Amazonas ........ .... ............... .... . ......... . . . . . ...... ...... ....... .. . ................ . . ... . 413 
França 

Enciclopédia ........ ... ..... ...... .... ... .............. .... ............ . . . ......................... 163 
História ............... ..... ............ ..... .............. ....... ................. . ............ 23, 145 
História Naval ......... .. .. .. . .......... ....... ............. ...... ......... .... .. , .. ............. 145 
Literatura 

Franciscanos 

G 

Maranhão 

Missões ...... 

Genealogia 

Brasil ... . ... ...... . 

Geografia 

África . 

Ásia ...... 

Brasil ..... . 

Europa 

Geografia Histórica 

.... .... ... .... 189 

.......... ... ..... ..... ... .. ..... .................................... ..... ........ 353 
. .......... ........................... ...... .. .................... ............... 353 

. ........ ............. ... ...... ........................................ .... 323 

. .................................... ...... 13 
. ............... I3 

263. 265. 359 
............................ . 13 

Brasil Ü822-1889) ................................ .... .. ..... ........ . ...... .......... ......... 323 
Geologia 

Vale Amazónico ... ................................. ... . .. . ........ ........ . .. ................... 343 
Geometria .................. ................ ... ..... ........ ..... .... ...................... 247 
Gramática 

Língua Portuguesa ...................................... . . . ......... . . ....... .. . ..... . . ..... . ... I O 9 

Grécia Antiga 

Literatura ... . 131, 171 
Peça Teatral .. ... . ...... ........... . . ...... 171 
Poesia ..... . ....... . ...... . . . . . ....... .. ... ... ............... . . .. ......... ... . ... . . ... . .. . ............ 131 

Guerra Civil 

Roma, 49-48 a.C. 

Guerra de Canudos (!897) .... ... ..... ........... ........ ....... . 
. ... 127 
. .. 387 

H 

Hino Imperial 

Brasil ... ... .. ........ . . . ......... . . . ............... . ... .................................... 289 

História 

Alemanha ......... .......... . .............. .. .. ............. . ......................... . ............ 237 

América .... ·············································· 15 
Bahia ..... ... .. . ..... . ............ ...... . ........ ... ................. .. ...... . . . ....... 251 

Brasil .... . .. .... ....... .. 53, 61, 71, 89, 175 , 251, 259, 267, 269, 273, 283, 285, 289, 
297. 333. 351 , 359. 361 

Capitania de São Vicente ......... ... ... ................... .... ............. ....... .. . .. .. ... . . 241 
China (República Popular) ........ . . ... .. ............. ...... .................. ·. · · ... · .. · · · ·. 2 3 I 

Constituição 
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Brasil . ... ................ . .. ..... ...... ... .......... . .. ... .... . . . . . ..... . ......... .... . .. ..... . 351 
Dominicanos 

Portugal ...... .... ... . . .... ... . .. .. . . .. ....... ..... . , . . . . . . .... . . ...... ... .... . . . ......... . .... 181 
Europa .. . ......... .. . . .. . .. .. ..... . ... . .... .... . . .... . .. . .... . . ......... . . .......................... 195 
Extremo Oriente . .. . .. .. ... , ... ........... ... . . . , . , . , . , ... . . ... . .. . .......... .. ................... 191 

França . .. ...... ... . . .......... .. . . . ... . . . . . .. . . . . ... ... . .. . .... . .. .. ........................... . 23, 243 
Índia ... ..... . .......... . ...... ...... . . ........ . .•... . . . .. . ..... ......... . ... . ... . . . ................... 191 
Judeus ............... .. .... .. ... ................ . ..... ... . . . . .......... .. .... ...... ··•·•·············· II3 
Maranhão ..... .. . . .. .... . .... .. .......... , ......... ...... ................ ·•·• ·•·•·•·•·•·•·•········· 353 

Minas Gerais . .... . .. ..... .............. ··•··························•···•·•·•·····•·•·•·•········ 283 
Países Baixos (Século XVII) ... ... ...... . . ... ......................................... ·. · ..... 315 
Portugal ..... ....... .. .. 51, 73, 99, 107, II5, 137 , 159, 191, 205 , 207, 223 , 225, 249 
Roma .... ... . .... . .... ................................... ... . . . ....... ..... .. ...... . . ... . ...... 63, 127 
Salvador (BA) .. . .. ....... . .. ... ....... . ...... . ........ ... . . .. . . . . . . . . . . .... .. . ..... . ............. . . . . 41 
São Paulo (Estado) ...... . . . . . . . . . ... . ............... . .. , . .. , ...... . .. ........... . . . . . . ... . 241, 325 

História Antiga ..................•.•. . . . . .. . ............ . .............. . . .......... ... ........ . . ... . . . .. 133 
História Natural ... ........ . ... . ........... .. . .. ...... .... . . .. . . .... ......... . . ... . . . ............ 169, 213 

Brasil . . ..... .... ..... . .. .. . .. . ..... , ...... .. ........ .. , . , ..... ...... . . . ....... . ..... . ..... . ..... . . . . 243 
História Naval 

Fran ça ...... ... .... . . ...... ...... .. .. . . ..... . .. . .... , ........ ....... ......... . .. .. . . ... . . ... . ... ... . . . 145 
Holandeses no Brasil . .. .. . . . . .. .. . . . .... . . ... .... .... . .. . .... ........ . ..... . .. 53 , 71, 89, 149, 315 

Igreja Católica .. ... . ... . . . .... . ................... . .... .. . . ....... . . .......... . ... ...... ........ .... ... 219 
Bahia .. . . ······································· 313 
Missões 

São Tomé ...... . .... . . . ...........• . ... . . . . ... . ...... . . . . ...... .. ...... . ... . . . ..... . ........... 35 
Iluminismo . ... ........ . . ... ... ... ... ... ..... . . . ............... ..... ... . ,., .. ....... . . . . . . . ... .. . .. . . .. 163 
Imperador 

Alemanha ......... .... ....... ... . .. . ....... . .. . . . . . ... ... . .. ... . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ... ... 2 3 7 

Brasil .. .. .......... . .... ...... ..... .... . . . . . . .............. ....... . .. •. . . . ... . ... . ........... .. ... .. . 329 
Pedro I ..... . ........ . . ... . ...... ... . . .... ..... . .. . ... ........ .. .. . . . ..... . .... ... . . . ..... . . .. . 291 
Pedro li ... .. ......... .... .. . , ..... .. ... .......... ... ... ... ... .. , ... .... .... .. ............. . .. 329 

Roma 

Biografia .... ........... . . , . , . , . , . , . . .. ................. . , . , . , ....... . . . .......... .............. 6 3 

Justiniano I .... . ....•. . . . . . .... .... . .. ............. .. .. . . . ... .. .. , . ................ . .......... 197 
Império 

Brasil (1822-1889) ...... ........ ...................... .. .. ... ................ .... .. ........... . 351 

Império Romano ········'··············· . . .... . ..•... . . . . . . .. .... . . .......... ....... . . ............. . . 63 
Independência do Brasil ................ .. . .. , ... . . . ..... ...... .. . ......... . . .... . , ..... . . . . .... .... 267 
Índia 

Colonização Portuguesa ........ ... . . .. ...... . . ... . ... ............ .... . . .. . . . ..... . . ..... ....... 137 
História (1500-1765) ........... .... ...... ...... ..... ............ .... ..... .. ...... ............ ... 191 

Índio 

Brasil. ······································ 263. 363 
Tapuia . ... . . ... . ...... .. . .. .. . . ..... ..... . ... . ....... ... .. . .... . . .. , ..... . ..... .... . .. . . ........ . ..... . 61 

Tupi ·································································································· 353 
Tupinambá ...... .... . .... . . . . . .. .. ... .......... ..... . . ....... .... .... . . ...... . .. ............ . . . . ... 297 
Usos e Cos tumes ......... . . . . . ... ........... ... ..... . ...... . . . . ........ ...... .......... ..... .. . . 359 
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Instituição Cultural 

Brasil . . . .. .. .......... ........ . . . . ... . .. .. . .......... . ................. . . . ... ....................... 323 
Intervenção Estrangeira 

Brasil ........ . ... ....... . . ... .. . ...... . .................... .................................... 381 
Invenção ...... .. ........ . ... ...... . .......... ............ .. ..................... 213 

J 

Jaceguay, Arthur Silveira da Motta, Barão de 

Cartas .. .... ..... . 

Jesus Cristo 

J osefo, Flavio 

. ..... .. .. ............. .. ........ ... ... .. .. . .... ... .. 379 
.... ... ............... . .... .. .. .. .. ..................... ......... ...... . . II3 

Autobiografia ............... .. .. ...... ................ . . . . . . .. .... ,.,., ....... . ...... ........... . . . II3 
Judeus 

História .. 

Justiniano I (483?-565) .. .. . 

L 

Legislaç~o 

Brasil .. 

Século XIX . ........ 

Portugal ................................. . 

Século XVII - XIX ........... .. 

Língua Árabe 

Estrangeirismo 

Língua F rances a 

Enciclopédia ....... ... . 

····· Il3 
. ... 197 

. ............. 255 

.. ............ 347 
. .. ..... .. ..... u9, 233, 239, 243 
. .... ................................ 347 

............................... 2I7 

. ......................... 163 
Língua Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .................. 2 9 

Dicionário . . ......................................... . . .......... . . . . .. . ........ 9 9 

Estudo e Ensino . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. ............... 79 
Palavras e Expressões ....... . 

Língua Portuguesa 

Dicionário .................. . 

Gram.ática ..... . .......... . .. . 

Ortografia .. . .......... . 

Língua Tupi ... 

Lisboa 

.. .............. 147 

. 99, 147, 199, 235, 253 
. .... 109 
..... 185 
.. .. 363 

Viagem .. ·•·• ·• .. ·• .. ·• ... .. , ·• ·•·• ·• ., ..... ··•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•····· 71 
Lisboa, João Francisco 

Biografia ... . ............................ ............... . ............................. 337 
Literatura 

Brasil. .......... 201, 325, 331, 335, 337 , 369 , 387 , 391 , 393· 395 , 397, 399, 403 
405, 407, 409, 4II, 413, 415 , 419, 421, 423, 425, 427 , 429, 431, 433 , 435 

História e Crítica ... . .. .. ................................... 281 
Espanha .. .. . .......... ..... 41 , 67, 69. 105, 231 
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_... A fo momento em que se aproximam as 

~ Jl comemorações alusivas à efeméride do 

V Centenário do Descobrimento do Brasil, a 

Câmara dos Deputados, compromissada com o 

resgate de nosso passado histórico, busca, através 

deste Catálogo, contribuir para a construção da 

memória nacional. 

No limiar de um novo século e milênio, temos a 

plena convicção de que, em um mundo de econo-

mia globalizada, é através da cultura que daremos 

salto qualitativo de afirmação e fortalecimento de 

nossa identidade como nação. 

MICHEL TEMER 

Presidente da Câmara dos Deputados 
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