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946.9(094.4)
LEIS EXTRAVAGANTES E REPERTÓRIO DAS ORDENAÇOES DE DUARTE NUNO DE LIAO
Leis extravagantes e repertório das ordenações de Duarte Nuno de Liao. - Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, imp. 1987. - 218, 112 p. ; 23 cm. - Edição fac-similada
SP 3551 (14) C.F.
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
[Alvará de D. João IV ordenando se guarde o que dispõem as Ordenações quanto ao uso de
pistolas]. - [Lisboa
: s.n., depois de 23 de Fevereiro de 1647]. - [2] f. ; 2º (31 cm). - Título factício. - Começo: "Dom
Joam por graça de Deos Rey de Portugal..."
SP 3550 (1) C.F.
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Ordenações da noua ordem do iuizo sobre o abreuiar das demandas & execuções dellas. - Em
Lisboa: per Manoel Ioam, 1578. - [10] f. ; 2º (29 cm). - Leis de D. Sebastião. - No rosto "Taxadas
a r[ei]s". - Assin: A//10. - Anselmo 723. - Faria BN - Rio de Janeiro p. 53
SP 3553 (1) C.F.
PORTUGAL. LEIS, DECRETOS, ETC. Rei, 1580 - 1598 (Filipe I)
[Leis e Ordenações de Filipe II de Espanha, I de Portugal]. - Lisboa : Chancellaria mòor : per
Andres Lobato impressor, 1583). - 26, [2] p. ; 2º (29 cm). - Título factício . - Assina «El Rey»
«Symão Gonçalves Preto». - Nos dados de publicação: «Aa custa de Luis Martel livreiro del Rey
Nosso Senhor» . - Capital inicial ornamentada: figura de putto rodeada por decoração
vegetalista. - Assin.: A//14. - Para o impressor André Lobato, Anselmo, p. 224 . - Encadernado
com: 69 outros títulos SP 3553 (2) a (70) C.F.
SP 3553 (58) C.F.
LEIS, DECRETOS, ETC.REGIMENTO QUE OS TABELIÃES DAS NOTAS E DO JUDICIAL HÃO-DE TER
CONFORME A NOVA REFORMA DAS ORDENAÇÕES DO REINO
Regimento que os tabaliaes das Notas e do Iudicial ham de ter conforme a nova Reformação
das Ordenações do reyno. - [Lisboa]: s.n., [1603-1700?]. - [16] p. ; 2º (28 cm). - Página de título
apresenta escudo das armas reais portuguesas encimado por coroa real e grifo. - Poderão ser
as terceiras Ordenações do Reino, mandadas compilar por Filipe II em 1603, que vigoraram em
Portugal até 1868. - Assin: A//8. - Capital inicial ornamentada: figura humana em decoração
vegetalista. - Encadernado com: 69 outros títulos SP 3553 (1) a (57) e (59) a (70) C.F.
SP 3553 (59) C.F.
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[REGIMENTO DO QUE HAM DE LEVAR OS TABELIAENS E ESCRIVAENS DE SEUS OFFICIOS.
CONFORME A NOVA REFORMAÇÃO DAS ORDENAÇÕES DO REYNO]
[Regimento do que ham de levar os tabeliaens e escrivaens de seus officios. Conforme a nova
reformação das Ordenações do Reyno]. - [Lisboa]: [s.n.], [1603-1700?]. - [8] p. ; 2º (28 cm). Título retirado do início do texto. - Poderão ser as terceiras Ordenações do Reino mandadas
compilar por Filipe II em 1603, que vigoraram em Portugal até 1868. - Capital inicial
ornamentada: decoração vegetalista. - Encadernado com: 69 outros títulos SP 3553 (1) a (58) e
(60) a (70) C.F.
SP 3553 (60) C.F.
[REGIMENTO DAS COUSAS QUE SAM COMMUNS AOS TABELLIAENS DAS NOTAS & AOS DO
JUDICIAL. CONFORME À NOVA REFORMAÇÃO DAS ORDENAÇÕES DO REYNO]
[Regimento das cousas que sam communs aos tabelliaens das notas & aos do Judicial.
Conforme à nova Reformação das Ordenações do Reyno]. - [Lisboa]: [s.n.], [1603-1700?]. - [7]
p. ; 2º (28 cm). - Título retirado do início do texto. - Poderão ser as terceiras Ordenações do
Reino mandadas compilar por Filipe II em 1603, que vigoraram em Portugal até 1868. - Capital
inicial ornamentada: decoração vegetalista. - Encadernado com: 69 outros títulos SP 3553 (1) a
(59) e (61) a (70) C.F.
SP 3553 (62) C.F.
[REGIMENTO DO QUE HAM DE LEVAR OS TABELIAENS E ESCRIVAENS DE SEUS OFFICIOS.
CONFORME À NOVA REFORMAÇÃO DAS ORDENAÇÕES DO REYNO]
[Regimento do que ham de levar os tabeliaens e escrivaens de seus officios. Conforme à nova
reformação das Ordenações do Reyno]. - [Lisboa]: [s.n.], [1603-1700]. - [7] p. ; 2º (28 cm). Título retirado do início do texto. - Poderão ser as terceiras Ordenações do Reino mandadas
compilar por Filipe II em 1603, que vigoraram em Portugal até 1868. - Capital inicial
ornamentada: decoração vegetalista. - Encadernado com: 69 outros títulos SP 3553 (1) a (61) e
(63) a (70) C.F.
SP 3674
CASTRO, Manuel Mendes de, 15---16-Repertorio das Ordenações do Reino de Portugal: novamente recopiladas: com as Remissões
dos Doutores do Reyno, que as declarão, & concordia das leis de partida de Castella /
composto pelo Licenciado Manuel Mendez de Castro Advogado nos Conselhos de sua
Magestade na Corte de Castela : dirigido ao... Dom Francisco de Rojas, y Sandoval, duque de
Lerma, Marques de Denia, do Conselho de Estado del Rey nosso Senhor. - Em Lisboa: por
Jorge Rodrigues, 1604. - [4], 136 p. ; 2º (29 cm). - Assin. autógrafo do autor "Licen[cia]do
M[anu]el Mendes de Castro" na últ. pág. de todos os exemplares. - No pé de imprensa: "Com
Privilegio Real. Impresso com licença". - P. de tít. impressa a preto e vermelho. - Na p. de tít.,
grav. xilogr. com o escudo das armas reais de Portugal. - Erros na fol.. - Assin.: A21//4, A-R//8. Aparado PTBN: RES. 2361 V.. - Enc. da época, de pele castanha, lombada com frisos, motivos
florais e tít. sobre rótulo, em dourado PTBN: RES. 2361 V.. - Notas mss. à margem do texto
PTBN: RES. 3355 V.. - F. perfuradas PTBN: RES. 3355 V.. - Enc. da época, de pele castanha,
pastas com bordaduras de frisos, esfera armilar nos quatro cantos e escudo das armas reais de
Portugal ao centro, grav. em dourado PTBN: RES. 3355 V.. - F. perfuradas S.C. 1078 A.. - Enc. de
perg. S.C. 1078 A.. - Enc. de perg., deteriorada S.C. 5468 A.. - Muitas notas mss. à margem do
texto e nas f. de guarda S.C. 5704 P.. - F. perfuradas, manchadas S.C. 5704 P.. - Enc. da época,
de pele castanha, lombada com motivos florais e tít. grav. em dourado S.C. 5704 P.. - Pert.
ms., na p. de tít.: "Loppo José Corte Real Vas[concelos]?" PTBN: RES. 2361 V.. - Pert. ms., na p.
de tít.: "De An.a de ..." PTBN: RES. 3355 V.. - Pert. ms., na f. de guarda superior: "Do S.
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Sebastião" S.C. 5468 A.. - Pert. ms., na p. de tít.: "Da livraria publica de Braga/ Coll. da Comp. a
de Jesus..." S.C. 1078 A.. - Pert.: nota ms. na p. de tít. "De Dom Bar... da Rocha Deão de Braga
Primas"; na últ. p. "Livraria de D. Franc. Manuel" (carimbo) S.C. 5704 P.. - Barbosa Machado 3,
309. - Inocêncio 6, 60. - Arouca C 341. - Fac. Direito de Lisboa. Séc. XVI-XVIII : tip. port. 61
CC 56/14
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Repertorio geral ou Indice alphabetico da leis extravagantes do Reino de Portugal: publicadas
depois das ordenações, comprehendendo também algumas anteriores, que se achão em
observancia / ordenado pelo desembargador Manoel Fernandes Thomaz. - Coimbra: Na Real
Imprensa da Universidade, 1815-1819. - 1 v. em 2 t. ; fol (38 cm). - Enc. Inteira de pele. - A
página de rosto está em mau estado de conservação. - Biblioteca Conde Covilhã
SP 2017
GORDO, Joaquim José Ferreira
Fontes próximas da compilação filippina ou indice das ordenações do código Manuelino e leis
extravagantes de que proximamente se derivou o codigo filipino / por Joaquim José Ferreira
Gordo. - 2ª ed. - Lisboa: Academia Real das Ciências, 1829. - XI, 131 p. ; 21 cm. - Inocencio, 4, p.
103
SP 2027 - SP 2029
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Collecção da legislação antiga e moderna do reino de Portugal. - Coimbra: na Real Imprensa da
Universidade, [1786 - 1820]. - vols. ; 4º (22 cm). - Inoc. T. (VI, 327) näo menciona esta colecção
SV 2030 - SP 2033
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Repertório das ordenações, e leis do Reino de Portugal. - Coimbra: Real Imprensa da
Universidade, 1975. - 2 v. ; 22 cm. - Faltam tomos 2 e 3
SP 2037 - SP 2041
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.. Ordenações do senhor Rei Dom Afonso V
Ordenaçoens do senhor Rey D. Affonso V. - Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1786. - v.
; 21 cm. - (Colecção da Legislação Antiga e Moderna eo reino de Portugal. Legislação Antiga.
parte 1). - Livro 1 a 5
SP 2042 - SP 2044(1-2)
PORTUGAL. Ordenações do senhor rei Dom Manuel. Leis, decretos, etc
Ordenações do senhor rey D. Manuel. - Coimbra: Real Imp. Universidade, 1797. - 5 livros em 3
v. ; 23 cm. - (Colecção da Legislação Antiga e Moderna do Reino de Portugal. Legislação Antiga.
Parte 1)
SP 4287 - SP 4288
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Ordenaçoens, e leis do Reino de Portugal: recopiladas per mandado do muito alto, catholico &
poderoso rei dom Philippe o Prio. - [B]. - Impressas em Lisboa: no mostro. de S. Vicente
Camara Real de S. Magde. da Ordem dos Conegos Regulares por Pedro Crasbeeck, 1602. - 5
livros em 2 v. : il. ; 2º (39 cm) ; 5 livros em 1 v.. - Variante. - Sobre pé de impr.: Com licença dos
Supiriores [sic]. - Data segundo documento de Filipe II de confirmação das Ordenações. - Front.
grav. a buril em chapa de metal, tendo na parte inferior grande escudo de armas reais de
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Portugal com timbre, elmo e paquife, subscrito " Petrus Perret fe: - anno 1603". - Texto a 2
coln. - Cada "Livro" com pag. e assin. próprias. - Inocêncio 6, 327 não permite identificar de
que impr. se trata. - Samodães 2, 2279. - Hispanic Society. Print. books 1468-1700 435 não
permite identificar de que impr. se trata. - Pinto de Matos 475 não permite identificar de que
impr. se trata. - Colégio S. Pedro 2, 2827. - Contém: Livro 1 - [4] p. prelim. com alvará de
privilégio para impr. a favor do Prior e religiosos do Mosteiro de S.Vicente de Lisboa, por 20
anos, de 1602.11.16, carta de lei de Filipe II confirmando nova compilação das Ordenações, de
1603.01.11, e Prólogo de Filipe I decretando reforma e compilação actualizada das Ordenações
de D. Manuel, de 1595.06.05; [6] p. sendo as [3] primeiras de "Tavoada" e as restantes em
branco, intercaladas entre p. 282 e 283 ou no fim do "Livro", p. 283-298 com "Regimento novo
dos De-/sembargadores do Paço"; Livro 2 - [4] p. sendo as [3] primeiras de "Tavoada" e a
última em branco, normalmente no fim do "Livro"; Livro 3 - 1ª e 2 últimas das [7] p. em branco,
2ª a 4ª de "Tavoada", normalmente no fim do "Livro"; Livro 4 - [6] p. sendo as [4] primeiras de
"Tavoada" e as restantes em branco, normalmente no fim do "Livro"; Livro 5 - 1ª e última das
[7] p. em branco, 2ª a 5ª de "Tavoada", colocadas antes da p. 174 ou no fim do "Livro", p. 174179 com leis de 1602 e 1603, p. 180 com assin. autógr. de 2 dos seguintes Desembargadores
do Paço, que autenticam impr.: licenciado Melchior do Amaral, Doutores Damião de Aguiar,
Jorge de Cabedo e Diogo da Fonseca e licenciado Henrique de Sousa
SP 4291
PORTUGAL. Leis, decretos,etc.
Ordenaço[n]es, e Leys do Reyno de Portugal : confirmadas, e estabelecidas pelo muito alto, e
muito poderoso Rey Dom Joam o IV... - Impressas em Lisboa: no Real Mosteiro de S. Vicente da
Ordem dos Conegos Regulares, 1636, (e a confirmação no de 1643). - 5 livros em 1 t. : il. ; 2º
(38 cm). - No pé de imprensa: "Com licença dos superiores". - Rosto enquadrado em esquadria
constituída de 4 filetes, com grande escudo de armas reais de Portugal com elmo, grifo e
paquife. - Texto a duas colns. - Barbosa Machado 2, 733. - Inocêncio 6, 327. - Pinto de Matos
475. - Arouca O 102. - BM. STC Span. and Port. 1601-1700 P 471. - "Prologo e ley de
confirmaçam." de Lisboa, 1643.01.29; licenças e taxa com texto e datas semelhantes às da
impr. de 1636 e taxa específica relativa às f. que foram reformadas, 1643.03.06. - Livro 1: [6],
298, [4] p. - 2. f. da "Tavoada", intercaladas entre p. 282 e 283, pertencerão ao cad. S? (5+2 f.).
- Livro 2: 100, [4] p. - Livro 3: 168, [4] p. - Livro 4: 122, [6] p. - Última f. da "Tavoada" em
branco. - Livro 5: 179 [i.é 178], [6] p. - Pag. com erros. - "Patente de successão, doação, e
jurisdição das villas de Ulme, Chamusca, & Regengos, & mais be[n]s do morgado do Principe
Ruy Gomes da Sylva à Rainha Dona Luiza...", [4 p.]. - "Doação das terras, jurisdiço[n]es, e
direitos da Rainha N. S. & Regimento de seu Ouvidor.", 12 p.
SP 4292
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Ordenações e leyes do Reino de Portugal, confirmadas e estabelecidas pelo senhor Rey D. João
IV. novamente impressas, e acrescentadas com tres collecções...por mandado do muito alto e
poderoso rey D. João V. nosso senhor. - Lisboa: No Mosteiro de S. Vicente de Fóra, Camara
Real de sua Magestade, 1747. - 2 vol. em 5 tomos ; fol (44) cm
SP 4293 - SP 4294
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Ordenações, e leys do Reyno de Portugal, confirmadas, e estabelecidas pelo senhor Rey D.
João IV. novamente impressas, e accrescentadas com tres collecções... por mandado do muito
alto e poderoso Rey D. João V. nosso senhor. - Lisboa: no Mosteiro de S. Vicente de Fóra,
Camara Real de sua Magestade, 1747. - 3 vol. ([8], 544 p. ; [4], 167, [4], 162, [2 br.], [6], [2 br.],
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124 p. ; [6], [2br.], 340 p.) ; 2º (44 cm). - P. de tít. a preto e vermelho. - P. de tít. com escudo
das armas reais ladeadas por anjos. - Pert.: "Da Livraria de São João Evangelista de Xabregas"
(manuscrito) PTANTT. - Inocêncio 6, 327. - Fac. Direito de Lisboa. Séc. XVI-XVII : tip. port. 497. Rodrigues 1, 1808. - Borba de Moraes. Bibliogr. Bras. 2, 632

SP 4295 - SP 4296
SP 6038 (1-2)
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Repertorio das ordenações e leys do Reyno de Portugal novamente correcto, accrescentado:
com muitas conclusões tiradas das mesmas Ordenações, e com hum novo Index no fim delle
das materias das Colecções, que se ajuntáraõ aos Livros da Ordenação novamente impressa... Lisboa: no Mosteiro de S. Vicente de Fóra, Camara Real de Sua Magestade, 1749-1754. - 2 vol.
([8], 498, [2] p. ; [6], 328, [1], [1br.], 80 p.) ; 2º (44 cm). - P. de tít. a preto e vermelho. - P. de
tít. com escudo das armas reais ladeadas por anjos. - Fac. Direito de Lisboa. Séc. XVI-XVII: tip.
port. 503. - Borba de Moraes. Bibliogr. Bras. 2, 632
SP 6067
CAMINHA, Gregório Martins, fl. 15-Tratado da forma dos libellos, das allegações judiciaes, do processo do juizo secular, e
ecclesiastico, e dos contratos, com suas glossas, do licenciado Gregorio Martins Caminha.
Reformado de novo com addiçoens, e annotaçoens copiosas das Ordenações novas do Reyno,
leys de Castella, e modernos, e outras fórmas de libellos, petições, e allegações judiciaes, como
Processo do Tribunal da Legacia, e das revistas. Compostas pelo doutor Joaõ Martins da
Costa... - Coimbra: na officina dos Irmãos, e Sobrinho Ginioux, 1764. - [10], 216 p. ; 30 cm
http://purl.pt/6454 http://purl.pt/6454/cover.get
SP 3544 (8)
SP 3553 (50) C.F.
PORTUGAL. LEIS, DECRETOS, ETC
[Lei porque V. Majestade ha por bem determinar os tratamentos, que se deverão dar de
palavra e por escrito nestes reynos e senhorios...]. - [Lisboa Occidental: Chancellaria môr da
Corte e Reyno, 1739]. - [6] p. ; 2º (29 cm). - Título retirado da última página. - Data e locais de
publicação retirados de última página de texto. - Encadernado com: SP 3544 (1) a (7)sete
outras obras
SP 3541 (32)
PORTUGAL. [Resolução de três de Maio de 1757, em que as fazendas, cuja entrada é proíbida,
e que por afectada ignorância das partes se introduziam nestes reinos, sejam admitidas a
despacho, dentro do limite...]. Leis, decretos, etc.
[Resolução de tres de Maio de 1757, em que as fazendas, cuja entrada he prohibida, e que por
affectada ignorancia das partes se introduzião nestes reinos, sejão admitidas a despacho,
dentro do limite...]. - Lisboa: [s.n.], 1757. - [1] f. ; 29 cm
SP 3541 (36)
PORTUGAL. [Decreto sobre as peças de seda, que forem fabricadas nestes reinos, em que
apresentando os fabricantes certidão passada por ordem da Junta do Comércio... sejam
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prontamente seladas com o selo da referida Alfândega, sem pagarem outro direito ou
emolumento,... não obstantes quaisquer regimentos, forais, leis, disposições, ou costumes
contários]. Leis, decretos, etc.
[Decreto sobre as peças de seda, que forem fabricadas nestes reinos, em que apresentando os
fabricantes certidão passada por ordem da Junta do Comercio... sejão promptamente selladas
com o sello da referida Alfandega, sem pagarem outro direito ou emolumento,... não
obstantes quaesquer regimentos, foraes, leys, disposiçoens, ou costumes contrarios]. - Em
Belem: [s.n.], 1757. - [2] p. ; 29 cm. - O exemplar do IANTT tem apenas [1] p.
SP 3541 (73)
PORTUGAL. [Decreto sobre as fazendas, que se acham na Alfândega do Açúcar sem despacho...
possam ser reexportadas para fora destes reinos, e suas conquistas,...]. Leis, decretos, etc.
[Decreto sobre as fazendas, que se achão na Alfandega do Assucar sem despacho... possão ser
reexportadas para fóra destes reinos, e suas conquistas,...]. - Salvaterra de Magos: [s.n.], 1758.
- [1] f. ; 29 cm
SP 3541 (74)
PORTUGAL. [Decreto sobre o intolerável abuso, com que os oficiais da Alfândega do Rio de
Janeiro obrigam, pela negação dos despachos, aos capitães dos navios da carreira do Brasil a
lhes pagarem vinte e quatro mil réis por cada navio...]. Leis, decretos, etc.
[Decreto sobre o intoleravel abuso, com que os officiaes da Alfandega do Rio de Janeiro
obrigão, pela negação dos despachos, aos capitães dos navios da carreira do Brasil a lhes
pagarem vinte e quatro mil réis por cada navio...]. - Salvaterra de Magos: [s.n.], 1758. - [1] f. ;
29 cm
SP 3541 (78)
SP 3547 (11)
[LEY PARA ERIGIR SEIS FARÓES NAS BARRAS, E COSTAS DESTE REINO]
[Ley para erigir seis faróes nas barras, e costas deste Reino]: do primeiro de Fevereiro de 1758.
- Em Salvaterra de Magos: [s.n.], 1758. - [8] p. ; 29 cm. - Contém: Alvará com força de Lei... Contém também: Forma, que Sua Majestade ordena, que se pratique no despacho de todos os
navios das carreiras da África, da América, e Ásia
SP 3541 (86)
PORTUGAL. [Decreto, para promover a observância da proíbição do uso das solas, e atanados,
que não fossem fabricados nestes reinos, e nas suas conquistas]. Leis, decretos, etc.
[Decreto, para promover a observancia da prohibição do uso das solas, e atanados, que não
fossem fabricados nestes reinos, e nas suas conquistas]. - Belem: [s.n.], 1758. - [1] f. ; 29 cm
SP 2226 (2)
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Supplemento à collecção dos breves pontificios, leys regias, e officios que se passaram entre as
cortes de Roma, e Lisboa e sobre os absurdos em que o Reino de Portugal, e seus dominios, se
havião precipitado os reguladores da Campanhia denominada de Jesu... - [Lisboa]: Impresso na
Secretaria de Estado, [1760?]. - 124 p. ; fol. (30 cm)
SP 2186 (2)
PORTUGAL. Leis, Decretos, etc
[Alvará por que Vossa Magestade ha por bem determinar que o Regulamento de 27 de Março
de 1805...sirva de governo para os hospitais militares dos reinos de Portugal... em tudo o que
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não for contrário às presentes instrucções...]. - [S.l. : s.n., 1816?]. - 70 p. ; 2º (29 cm). - Título
retirado da segunda página de texto. - Alvará dado no Palácio do Rio de Janeiro em 14 de Julho
de 1816. - No final do texto: «José Ignacio da Silva o fez». - Encadernado com: SP 2186 (1) e (3)
a (6)5 outras obras
SP 3567 (24)
PORTUGAL. Rei D. José, 1750-1777
[Ley porque Vossa Magestade ... he servido ocorrer ás indispensaveis necessidades que se tem
seguido das clandestinas e abusivas introducçoens da Bulla intitulada da Cea do Senhor, das
que fizerão as bazes dos Indices Expurgatorios e dos mesmos Indices; ordenando que sejam
supprimidos e naõ tenham mais lugar nestes reinos e seus dominios ; e exercitando a
observancia ...das leis patrias...sobre a prohibição, e impressão de livros e papeis...] / [rei D.
José]. - [Lisboa]: Impressa na officina de Miguel Rodrigues, [1768?]. - [9] p. ; 2º (29 cm). - Título
retirado do final do texto. - Anotações manuscritas à margem do texto. - Lei dada em Lisboa a
dois de Abril de 1768. - O texto apresenta uma numeração manuscrita sem sequência com a
dos restantes títulos da encadernação. - No final do texto: «Elrey». - Encadernado com: SP
3567 (1) a (23) e (25) a (79)78 outras obras
SP 3567 (36)
PORTUGAL. Rei D. José, 1750-1777
[Carta de Ley porque Vossa Magestade manda continuar nas Confirmações Geraes que no
reinado do senhor rey dom João IV ficaram incompletas...] / [rei D. José]. - [Lisboa]: Impresso
na officina de Miguel Rodrigues, [1769?]. - [4] p. ; 2º (29 cm). - Título retirado do final do texto.
- Carta de lei dada no palácio de Nossa Senhora da Ajuda em 6 de Maio de 1769. - O texto
apresenta uma numeração manuscrita sem sequência com a da maioria dos restantes títulos
da encadernação. - No final do texto: «El Rey» «Conde de Oeyras». - Encadernado com: 78
outros títulos SP 3567 (1) a (35) e (37) a (79)
SP 3567 (63)
PORTUGAL. Rei D. José, 1750-1777
[Alvará por que Vossa Magestade ha por bem crear a Villa de Pinhel em cidade com todos os
privilegios, franquezas e liberdades de que gozam as outras cidades destes reinos...] / [Rei D.
José]. - [Lisboa]: Regia Officina Typografica, [1770?]. - [4] p. ; 2º (29 cm). - Título retirado do
final do texto. - Alvará dado no palácio de Nossa Senhora da Ajuda em 25 de Agosto de 1770. O texto apresenta uma numeração manuscrita sem sequência com a dos restantes títulos da
encadernação. - No final do texto: «Rey» «Conde de Oeyras». - Encadernado com: 78 outros
títulos SP 3567 (1) a (62) e (64) a (79)
SP 3567 (64)
PORTUGAL. Rei D. José, 1750-1777
[Carta de lei por que Vossa Magestade ha por bem que desde a publicação della até o ultimo
de Dezembro do corrente ano sejam matriculados na Junta do Comércio destes reinos e seus
domínios todos os comerciantes nacionais que formam o corpo da praça desta capital...Que
fique inteiramente prohibido admittirem-se nos despachos das alfandegas e nos escritórios das
casas de comércio...pessoas que não houverem cursado... aula do commercio com cartas de
approvação...] / [rei D. José]. - [Lisboa]: na Regia Officina Typografica, [1770?]. - 10, [2] p. ; 2º
(29 cm). - Título retirado do final do texto. - Glosas e sublinhados manuscritos. - Carta de Lei
dada no palácio de Nossa Senhora da Ajuda em 30 de Agosto de 1770. - O texto apresenta uma
numeração impressa e uma manuscrita sem sequência com a dos restantes títulos da
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encadernação. - No final do texto: «El Rey» «Conde de Oeyras». - Encadernado com: 78 outros
títulos SP 3567 (1) a (63) e (65) a (79)
SP 3567 (65)
PORTUGAL. Rei D. José, 1750-1777
[Alvará por que Vossa Majestade... ha por bem...que as aguas-ardentes da primeira qualidade
se possam vender até o preço de cento e dez mil reis a pipa; as da segunda até o de setenta e
dous mil reis; e as da terceira até o de sincoenta mil reis...] / [rei D. José]. - [Lisboa]: na Regia
Officina Typografica, [1770?]. - [4] p. ; 2º (29 cm). - Título retirado do final do texto. - Glosas e
sublinhados manuscritos. - Alvará dado noPalácio de Nossa Senhora da Ajuda a 26 de
Setembro de 1770. - O texto apresenta uma numeração manuscrita sem sequência com a dos
restantes títulos da encadernação. - No final do texto: «Rey» «Marquez do Funchal». Encadernado com: 78 outros títulos SP 3567 (1) a (64) e (66) a (79)
SP 3567 (69)
PORTUGAL. Rei D. José, 1750-1777
[Alvará porque Vossa Majestade ha por bem animar e proteger as fabricas de louça
estabelecidas na cidade de Lisboa...e… nas... differentes partes deste reino: proibindo a
entrada de toda a louça fabricada fora delle, à excepção da que vier da India e da China em
navios de proprietários portugueses...] / [rei D. José]. - [Lisboa]: na Regia Officina Typografica,
[1770?]. - [4] p. ; 2º (29 cm). - Título retirado do final do texto. - Alvará dado no palácio de
Nossa Senhora da Ajuda em 7 de Novembro de 1770. - O texto apresenta uma paginação
manuscrita sem sequência com a da maiorira dos restantes títulos da encadernação. - No final
do texto: «Rey» «Marquez de Pombal». - Encadernado com: 78 outros títulos SP 3567 (1) a
(68) e (70) a (79)
SP 3567 (72)
PORTUGAL. Rei D. José, 1750-1777
[Alvará por que Vossa Majestade he servido ... prohibir a entrada de todos os chapeos
fabricados fora destes reinos e domínios em beneficio das fabricas que se acham estabelecidas
nos mesmos reinos e das que para o futuro se estabelecerem...] / [rei D. José]. - [Lisboa]: Na
Regia Officina Typografica, [1770]. - [4] p. ; 2º (29 cm). - Título retirado do final do texto. Glosa manuscrita. - Alvará dado no palácio de Nossa Senhora da Ajuda em 10 de Dezembro de
1770. - O texto apresenta uma numeração manuscrita sem sequência com a dos restantes
títulos da encadernação. - No final do texto: «Rey» «Marquez de Pombal». - Encadernado com:
78 outros títulos SP 3567 (1) a (71) e (73) a (79)
SP 3567 (74)
PORTUGAL. Rei D. José, 1750-1777
[Alvará porque Vossa Majestade he servido ordenar... que as visitas das cadeas... sejam feitas
pelo Intendente Geral da Polícia da Corte e Reino..] / [rei D. José]. - [Lisboa]: na Regia Officina
Typografica, [1771]. - [4] p. ; 2º (29 cm). - Título retirado do final do texto. - Glosas e
sublinhados manuscritos. - Alvará publicado na Chancelaria Mór da Corte e Reino em Lisboa
em 23 de Fevereiro de 1771. - O texto apresenta uma numeração manuscrita sem sequência
com a dos restantes títulos da encadernação. - No final do texto: «Rey» «Marquez de Pombal».
- Encadernado com: 78 outros títulos SP 3567 (1) a (73) e (75) a (79)
SP 3567 (76)
PORTUGAL. Rei D. José, 1750-1777

8

[Alvará com força de lei porque Vossa Majestade ha por bem extinguir as feitorias de linho
canhamo em qualquer lugar destes reinos onde se achem estabelecidas...] / [rei D. José ]. [Lisboa]: na Regia Officina Typografica, [1771]. - [4] p. ; 2º (29 cm). - Título retirado do final do
texto. - Anotação manuscrita na margem da cabeça do texto. - Alvará dado no Pinheiro a 25 de
Fevereiro de 1771 e publicado na Chancelaria Mór da Corte e Reino em 7 de Março de 1771. O texto apresenta uma numeração manuscrita sem sequência com a da maioria dos restantes
títulos da encadernação. - No final do texto «Rey» «Conde de Oeiras». - Encadernado com: 78
outros títulos SP 3567 (1) a (75) e (77) a (79)
SP 1604 (4)
PORTUGAL. Rei D. José, 1750-1777
[Decreto, no contexto da Guerra dos Sete Anos, expulsando do reino de Portugal todos os
vassalos das monarquias de França e Castela] / [rei D. José]. - [Lisboa?] : [s.n.], [1762]. - 6 p. ;
8º (20 cm). - Título factício. - Decreto dado no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda a dezoito de
Maio de 1762. - Encadernado com: 13 outros títulos SP 1604 (1) a (4) e (6) a (14)
SP 2187 (1)
PORTUGAL. Rei D. Sebastião, 1568-1578
Regimento dos encabeçamentos das cizas deste reyno : mandado imprimir pelo Conselho da
Fazenda / [rei D. Sebastião] ; [cardeal D. Henrique]. - Lisboa: Por Antonio Craesbeeck de
Mello..., Anno 1674. - [8], 40 p. ; 2º (27 cm). - Xilogravura na página de título apresentando
escudos das armas reais portuguesas encimado por coroa (do príncipe de Portugal?) A coroa
apresenta-se encimada por cruz desenhada a tinta. Assinatura da gravura: «I. Ieghers». Assinatura manuscrita a tinta na página de título. - Regimento do rei D. Sebastião datado de
1566, acrescentado pelo Cardeal D. Henrique em 1580 e confirmado por alvará pelo príncipe
regente D. Pedro (mais tarde D. Pedro II) em 16 de Janeiro de 1674. - Também encadernado
neste volume: Artigos das sisas novamente emendados por mamdado del rey nosso senhor
SP 3558 (25) a (74) (2º tomo)
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Supplemento à collecção dos breves pontificios, leys regias, e officios que se passaram entre as
cortes de Roma, e Lisboa e sobre os absurdos em que o Reino de Portugal, e seus dominios, se
havião precipitado os reguladores da Campanhia denominada de Jesu... - [Lisboa]: Impresso na
Secretaria de Estado, [1760?]. - 124 p. ; fol. (30 cm)
SP 3551 (1) C.F.
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Regimento da forma porqve se ha de fazer o lançamento, e cobrança das decimas qve os Tres
Estados do Reino offerecerão em estas vltimas Cortes, para a despeza da guerra. - Em Lisboa:
Antonio Alvarez, 1654. - [2], 35 p. ; 2º (30 cm)
SP 3551 (9) C.F.
PORTUGAL. Leis, Decretos, etc
[Lei pela qual D. João IV ordena que daqui em diante as informações que se pedirem aos
Ministros de Justiça do Reyno, venhão todas pelos correios ordinários remetidas á mão do
Presidente do meu Dezembargo do Paço, ou de qualquer outro tribunal donde se pedirem as
taes informações...]. - [Lisboa: s.n, depois de 1649]. - [2] f. ; 2º (31 cm). - Titulo fictício. Começo: Dom Ioam por graça de Deos, Rey de Portugal...
SP 3551 (27) C.F.
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SP 3553 (30) C.F.
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Ley sobre as moedas destes Reynos. - Impressa em Lisboa: por António Alvarez, 1641. - [2] f. ;
2'(26 cm). - Borges Carneiro Mapa Cronol. Leis P. 166
SP 3551 (32) C.F.
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
[Alvará que proibe os naturais deste reino de se ausentarem dele sem licença régia]. - S.l.: s.n.,
1646?. - [1] f. ; 2'(28 cm). - Título factício. - Borges Carneiro Mapa Cronol. Leis p. 192
SP 3551 (40) C.F.
PORTUGAL. LEIS, DECRETOS, Rei D. João IV, 1640-1656
[Alvará concedendo ao Desembargo do Paço e a outros tribunais um prazo adicional de dois
meses para reformação de alvarás e provisões, antes de serem assinados pelo rei]. - Lisboa:
Chancelaria Mor da Corte e Reino, 1651. - [2] fls. ; 2º (27 cm). - Título factício. - Assina «Rey». Capital inicial ornamentada. - Encadernado com: 50 outros títulos SP 3551 (1) a (39) e (41) a
(51)
SP 3543 (4) C.F.
PORTUGAL. LEIS, DECRETOS, Rei D. José, 1750-1777
[Ley porque Vossa Majestade... he servido crear huma Meza de Censores Regios com
jurisdição privativa e exclusiva em tudo o que pertence ao exame, approvação e reprovação
dos livros e papeis já introduzidos e que de novo se houverem de introduzir compor e imprimir
nestes reinos e seus domínios]. - Lisboa: Chancellaria Mor da Corte e Reino, 1768: Impressa na
Officina de Miguel Rodrigues). - [6] fls ; 2º (30 cm). - Título retirado do final do texto. - Assina:
«El Rey com guarda» «Conde de Oeiras». - No final do texto: «Antonio Domingues do Passo a
fez» « Manoel Caetano de Paiva a fez». - Assinatura: A//6. - Capital inicial ornamentada. Encadernado com: 6 outros títulos SP 3543 (1) a (3) e (5) a (7)
SP 3542 (8) C.F.
PORTUGAL. LEIS, DECRETOS, ETC
Alvará porque vossa majestade he servido extinguir o officio de Alcaide das Saccas da villa de
Valença do Minho com os seus guardas e homens que o acompanhavaõ e quaesquer outros
alcaides mores, ou pequenos que haja em outros lugares do extremo destes reinos...] / [rei D.
José]. - [Lisboa]: impresso na officina de Miguel Rodrigues, [1767?]. - [3] p. ; 2º (31 cm). - Título
retirado do final do texto. - Assina «Rey» «Conde de Oeyras». - Dado no palácio de Nossa
Senhora da Ajuda a 3 de Agosto de 1767. - Capital inicial ornamentada apresentando, entre
outros elementos decorativos, escudo da coroa real portuguesa ao centro. - Encadernado com:
7 outros títulos SP 3542 (1) a (7) e (9) a (28) C.F.
SP 3542 (27) C.F.
PORTUGAL. Rei D. José, 1750-1777
[Ley porque vossa majstade... he servido ocorrer ás indispensaveis necessidades que se tem
seguido das ...abusivas introducçoens da bulla ...Cea do Senhor das que fizerão as bazes dos
Indices Expurgatorios ...ordenando que sejam supprimidos e não tenhão mais lugar nestes
reinos e seus dominios; e excitando a observancia dos Assentos de Cortes, das Leys
Patrias...sobre a proihibiçaõ e impressaõ de livros e papéis e do que aos ditos respeitos se
tinha determinado pelos Inquisidores Geraes...]. - Lisboa: Chancelaria Mor da Corte e Reino :
Impresso na Officina de Miguel Rodrigues), 1768). - [8] p. ; 2º (31 cm). - Título retirado do final
do texto. - No final do texto: «El rey com guarda». - Capital inicial ornamentada apresentando
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ao centro escudo da casa real portuguesa rodeado por elementos vegetalistas. - Assinatura:
A//4. - Encadernado com: 27 outros títulos SP 3542 (1) a (26) e (28) Casa Forte
SP 3556 (8)
PORTUGAL. Rei D. José, 1750-1777
[Carta de Lei por que Vossa Mjgestade, conformando-se com as paternaes intenções do mui
santo padre Clemente XIV ... e acordando o seu real beneplacito e regio auxilio à Bulla que
principia : Dominus ac redemptor noster Jesus Christo dada no dia vinte e hum de Julho deste
presente anno, que supprimio e extinguio a Companhia... de Jesus...Manda munir com a sua
real autoridade a execução das referidas determinações apostolicas em todos os seus
reinos....]. - Lisboa: Chancellaria Mór da Corte e Reino, 1773. - 5 p. ; 2º (29 cm). - Título retirado
do final do texto. - Capital inicial ornamentada com o escudo das armas reais portuguesas,
encimado por coroa real fechada. - No final do texto: «El Rey com guarda» «Marquez de
Pombal». - Encadernado com: 27 outros títulos SP 3556 (1) a (7) e (9) a (28)
SP 2011
CARNEIRO, Manuel Borges, 1774-1833
Extracto das leis, avisos, provisões, assentos, editaes e de algumas notaveis proclamações,
acordãos e tratados publicadas nas cortes de Lisboa e Rio de Janeiro desde a época da partida
d'el-rei nosso senhor para o Brazil em 1807 até Julho de 1816 / Manoel Borges Carneiro. Lisboa: Na Imp. Regia, 1816. - 182, [1] p. ; 21 cm
SP 3553 (4) C.F.
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Prouisam del Rey nosso senhor, de como se ha de falar & escreuer. - [S.l. : s.n., depois de 16 de
Setembro de 1597]. - [3] f. ; 2º (28 cm). - Provisão de D. Filipe I de 16 Set. 1597. - D. Manuel
414. - Gusmão 865
SP 3553 (6) C.F.
PORTUGAL. Rei, 1598 - 1621 (Filipe II)
[Provisão de Filipe III de Espanha, II de Portugal proibindo, sob a ameaça de penas severas para
os transgressores, que seja feita qualquer afronta aos lançadores e repartidores que, no reino
de Portugal, efectuam cobrança de um milhão e setecentos mil cruzados]. - Lisboa:
Chancellaria, 1605. - [3] p. ; 2º (27 cm). - Título factício. - Assina «Rey» «Dom Consantino». Encadernado com: 69 outros títulos SP 3553 (1) a (5) e (7) a (70) C.F.
SP 3553 (27) C.F.
PORTUGAL. Rei, 1621-1640 (Filipe III)
[Ley e regimento de prevenção para o mal da peste de que se hade usar na cidade de Lisboa &
nas mais partes do reino]. - [Lisboa]: [s.n.], [1630]. - [6] p. ; 2º (28) cm. - Título retirado do final
do texto. - Assina «D. Diogo de Castro». - Glosa manuscrita. - Assin.: A//3. - Encadernado com:
9 outros títulos SP 3553 (1) a (26) e (28) a (70) C.F.
SP 3553 (42) C.F.
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
[Lei que obriga os altos dignatários ao serviço do Rei, a fazerem uma declaração dos seus bens
ao tomar posse dos cargos públicos]. - [S.l. : s.n.], 1655?. - [3] f. ; 2'(28 cm). - Título factício. Assin: A//3. - Borges Carneiro Mapa Cronol. Leis p. 218
SP 3553 (43) C.F.
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PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
[Alvará determinando que não se destruam armas dada a carência notada nas fronteiras do
Reino]. - [S.l.: s.n.], 1660?. - [1] f. ; 2'(30 cm). - Título Factício. - Borges Carneiro Mapa Cronol.
Leis p. 230
SP 3553 (47) C.F.
PORTUGAL. Alvará de privilégio de nobreza que o senhor Rei Dom Sebastião mandou passar a
Diogo Castro do Rio. Leis, decretos, etc.
Alvará porque V. Majestade ha por bem que se cumpraoò Alvara de privilegio de nobresa que
ò Senhor Rei Dom Sebastiaõ mandou passar à Diogo Castro do Rio... e todos seus
descendentes estaõ capazes para todos os lugares e dignidades seculares, Habitos, e
Comendas pela maneira que que mais largamente à sima se declara. - Madrid: [s.n., 1638]. [4 ] p. ; 2º (32 cm). - Título factício
1345/96
PORTUGAL. Regulamento para a fiscalização das fábricas de tabaco do continente do Reino e
ilhas adjacentes aprovado por decreto de 23 de Outubro de 1883. Leis, decretos, etc.
Regulamento para a fiscalisação das fabricas de tabaco do continente do Reino e ilhas
adjacentes approvado por decreto de 23 de Outubro de 1883. - Lisboa: Imp. Nacional, 1883. 41 p. ; 23 cm
13/13 LA
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Collecção de Decretos e Regulamentos publicados durante o Governo da Regencia do Reino
estabelecida na Ilha Terceira. - Lisboa: na Imprensa Nacional, 1830. - vols. ; 30 cm. - Trata-se de
documentação higienizada em 2010. - Bib. MNP. - Enc. Inteira de pele. - [1º. vol.].: Mar. 1830 a
Jul. 1833. - p. var.
CC 610/13
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Artigos das sizas: novamente emendados por mandado de el Rei N. Senhor. - Lisboa: Na
Officina de Miguel Manescal da Costa, 1749. - 74 p. ; fol. (31 cm). - No pé de imprensa: Com
todas as licenças. - Enc. Inteira de pele. - Biblioteca Conde Covilhã
SEC 6718
PORTUGAL. Leis, Decretos, etc.
Collecção de leis e disposições diversas com relação a pesca e serviço marítimo dos portos do
Continente do Reino e Ilhas Adjacentes e no Ultramar: annos de 1896 a 1905 / Ministério da
Marinha e Ultramar. - Lisboa: Imprensa Nacional, 1907. - 1139 p., [1] f. desdobr. ; 24 cm
SP 1967 (1-2)
PRINCIPIOS DE DIREITO DIVINO, NATURAL, PUBLICO UNIVERSAL, E DAS GENTES, ADOPTADOS
PELAS ORDENAÇOENS DO REINO DE PORTUGAL, COM AS REMISSOENS DAS LEIS
EXTRAVAGANTES... E UMA RELAÇÃO EXACTA DAS LEIS...
Principios de direito divino, natural, publico universal, e das gentes, adoptados pelas
ordenaçoens do reino de Portugal, com as remissoens das leis extravagantes... e uma relação
exacta das leis... / escriptos pelo bacharel Filippe Joseph Nogueira Coelho. - Lisboa: na Offic. de
Francisco Borges de Souza, 1773. - Pag. variada ; 4º (21 cm). - Inoc. T. (II, 299). - PErt.: "Carm.as
Des.ços Rem.os Lxa" (manuscrito)
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SP 2034
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.. Colecção da legislação antiga e moderna do Reino de Portugal
Collecção da legislação antiga e moderna do Reino de Portugal. - Coimbra: Na Real Impr. da
Universidade, 1796-. - v. ; 21 cm. - Parte 1: Da legislação antiga. - XIII, 880 p.
SP 2035
PORTUGAL
Leys e provisões que El-Rei Dom Sebastião nosso Senhor fez depois que começou a governar:
Collecção de Legislação Antiga e Moderna do Reino de Portugal. Parte I da Legislação antiga.
Por resolução de Sua Majestade de 2 de Setembro de 1786 / ed. lit. Francisco Correa. - 1ª ed. Coimbra : Real Imprensa da Universidade, 1816. - 270,XXXX p. ; 22 cm
(Brochado) : 1500$00
SP 2036
COLLECÇÃO CHRONOLOGICA DE VARIAS LEIS, PROVISÕES E REGIMENTOS DEL REI D. SEBASTÃO
PARA SERVIR DE APPENDIX...
Collecção chronologica de varias leis, provisões e regimentos del rei D. Sebastão para servir de
appendix.... - Coimbra: Na Real Imprensa da Universidade, 1819. - 264,23 p.. - (Colecção da
Legislação Antiga e Moderna do Reino de Portugal. Legislação Antiga. Parte 1)
SP 2185
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Regimento dos contos do reyno, e casa: nesta nova impressao acrescentandom hum alphabeto
para nelle se achar com muita facilidade o que contem todos os capitulos. - Lisboa: Na Officina
de Valentim da Costa Deslandes, 1708. - 177 p. ; fol. (30 cm)
SP 2225 (1-2)
COLECÇÃO DOS BREVES PONTIFÍCIOS E LEIS RÉGIAS
Collecçaõ dos Breves Pontificios, e Leys Regias, que foraõ expedidos, e publicadas desde o
anno 1741., sobre a liberdade das pessoas, bens, e commercio dos indios do Brasil; dos
excessos que naquelle Estado obraram os Regulares da Companhia denominada de Jesu; das
Reprezentaçoens que Sua majestade Fidelissima fez á Santa Séde Apostolica, sobre esta
materia até a expediçaõ do Breve qur ordenou a Reforma dos sobreditos Regulares; dos
procedimentos que com elles praticou o Emminentissimo, e Reverendissimo Reformador; dos
absurdos em que se precipitaraõ os mesmos Regulares com o estimulo da sobredita Reforma
até o horroroso insulto de 3 de Setembro do anno de 1758; das Sentenças que sobre elle se
proferiraõ; das Ordens Reaes que depois da mesma Sentença se publicaraõ; das Relaçoens que
a Filial veneraçaõ de ElREy Fidelissimo fez ao Papa de tudo o que havia ordenado sobre o
mesmo insulto, e suas consequencias; e da participaçam que o mesmo Monarca fez ao...
Cardeal Reformador, e mais Prelados Diocesanos destes Reinos, das ultimas, e finaes
Resoluções que havia tomado para expulsar dos seus Reinos, e Dominios os ditos Regulares. [Lisboa]: impressa na Secretaria de Estado, [1759]. - [282, 4 br.] pag. variada ; 2o (32 cm). Inclui Índice dos XXI documentos. - N. - Sob pé de imprensa: "Por especial Ordem de Sua
Majestade". - Na p. de tít., grav. com armas reais portuguesas ladeadas por putti. - Pert.: "Da
Livraria do Convento da Santíssima Trindade de Lisboa" (manuscrito) PTANTT. - Inocêncio 2,
90. - Borba de Moraes. Bibliogr. Bras. 1, 191. - Fac. Direito de Lisboa. Séc. XVI-XVIII : tip. port.
396
SP 2227 - SP 2236
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
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Leis do Reino. - [S.l. : s.n., s.d.]. - 10 vols.. - 1639 a 3 de Janeiro de 1816
SP 2257
PORTUGAL. Leis, decretos etc.
Collecçaõ das Leys, Decretos, e Alvarás, que comprehende o feliz reinado Del Rey Fidelissimo
D. Jozé o I. nosso Senhor, desde o anno de 1750. até o fim de Maio de 1761., e a Pragmatica do
Senhor Rey D. Joaõ o V. do anno de 1749. - Lisboa: na Officina de Miguel Rodrigues, Impressor
do Eminentissimo Cardial Patriarca, 1771. - 1 vol. pag. var. ; 2º (32 cm). - Na p. de tít., xilogr.
com escudo das armas de Portugal. - Inocêncio 2, 84. - Tomo II
SP 2256
COLLECÇÃO DAS LEIS=LEYS, ALVARÁS, DECRETOS, E RESOLUÇÕES MILITARES, QUE DESDE O
PRINCIPIO DO REINADO DO SENHOR REI D. JOSÉ O I. SE TEM PROMULGADO ATÉ O PRESENTE
ANNO DE 1791
Collecção das Leis=Leys, Alvarás, Decretos, e Resoluções Militares, que desde o Principio do
Reinado do Senhor Rei D. José o I. se tem Promulgado até o Presente anno de 1791. - Lisboa:
Officina de António Rodrigues Galhardo, 1791. - Pag. variada ; 31 cm. - Provenientes do
Supremo Tribunal Militar
SP 2237
PORTUGAL. Leis, decretos etc.
Collecçaõ das Leys, Decretos, e Alvarás, que comprehende o feliz reinado Del Rey Fidelissimo
D. Jozé o I. nosso Senhor desde o anno de 1750 até o de 1760, e a Pragmatica do Senhor Rey
D. Joaõ o V. do anno de 1749: tomo I. - Lisboa: na Officina de António Rodrigues Galhardo
Impressor do Eminentissimo Cardeal Patriarca, 1790. - 1 vol. pag. var. ; 2º (32 cm). - Na p. de
tít., xilogr. com escudo das armas de Portugal. - Inocêncio 2, 84
SP 2238
PORTUGAL. Leis, decretos etc.
Collecçaõ das Leys, Decretos, e Alvarás, que comprehende o feliz reinado Del Rey Fidelissimo
D. José o I. nosso Senhor desde o anno de 1761 até o de 1769: tomo II. - Lisboa: na Offic. de
Antonio Rodrigues Galhardo, Impressor da Serenissima Casa do Infantado,, 1776. - 1 vol. pag.
var. ; 2o (30 cm). - Na p. de tít., xilogr. com escudo das armas reais de Portugal. - Inocêncio 2,
84
SP 2277
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Colecção de decretos e regulamentos publicados durante o governo da regência do reino
estabelecido na Ilha Terceira. - Lisboa: Imp. Nacional, 1833. - Pag. var. ; 29 cm
SP 2278
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Colecção dos decretos e regulamentos mandados publicar por Sua Majestade Imperial o
Regente do Reino desde que assumiu a regência até à sua entrada em Lisboa. - Lisboa: Imp.
Nacional, 1833. - [12], 7, [12], 7, 6, [18], 16, 12, 16, 48 p. ; 27 cm
SP 2279
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
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Colecção de decretos e regulamentos mandados publicar por Sua Majestade Imperial o
Regente do Reino: desde a sua entrada em Lisboa até à instalação das Câmaras Legislativas:
Terceira Série. - Lisboa: Imp. Nacional, 1835. - 29 cm
SP 4297
APÊNDICE DAS LEIS EXTRAVAGANTES, DECRETOS, E AVISOS, QUE SE TÊM PUBLICADO DO ANO
DE 1747. ATÉ O ANO DE 1760... NO FELIZ REINADO DA AUGUSTA MAJESTADE O FIDELÍSSIMO
REI D. JOSÉ I. NOSSO SENHORLEIS, DECRETOS, ETC.
Appendix das leys extravagantes, decretos, e avisos, que se tem publicado do anno de 1747.
até o anno de 1760.,... no feliz Reynado da Augusta Majestade o Fidelíssimo Rey D. Joseph I.
nosso senhor. - Lisboa: No Mosteiro de S. Vicente de Fóra, Camara Real de Sua Majestade
Fidelíssima, 1760. - [14], 430, 150 p. ; 44 cm
SP 3541 (8)
SP 3558 (2)
PORTUGAL. Lei, porque Vossa Majestade haja por bem restituir aos índios do Grão Pará, e
Maranhão a liberdade das suas pessoas, e bens, e comércio. Leis, decretos, etc.
Ley, porque V. Majestade ha por bem restituir aos indios do Grão Pará, e Maranhão a
liberdade das suas pessoas, e bens, e commercio : na forma que nella se declara. - Lisboa: [s.n.,
1755]. - 12 p. ; 29 cm. - O exemplar do IANTT foi editado na Officina de Miguel Rodrigues
SP 3541 (9)
SP 3558 (3)
PORTUGAL. Alvará com força de lei, por que Vossa Majestade haja por bem renovar a inteira, e
inviolável observância da Lei de doze de Setembro de mil seiscentos cinquenta e três enquanto
nela se estabeleceu que os indios do Grão Pará e Maranhão sejam governados... pelos
governadores, ministros e pelos seus principais e justiças seculares... derrogando todas as leis,
regimentos, ordens, e disposições contrárias. Leis, decretos, etc.
Alvará com força de ley, por que Vossa Majestade ha por bem renovar a inteira, e inviolavel
observancia da Ley de doze de Setembro de mil seiscentos cincoenta e tres... nella se
estabeleceo que os Indios do Grão Pará e Meranhão sejão governados... pelos governadores,
ministros e pelos seus principaes e justiças seculares... derogando todas as leys, regimentos,
ordens, e disposições contrarias. - Lisboa: Na Officina de António Rodrigues Galhardo, 1755. [4] p. ; 29 cm. - O exemplar do IANTT foi editado na oficina de Miguel Rodrigues...
SP 3541 (20)
PORTUGAL
[Alvará com força de lei porque V. Majestade considerando as grandes ruinas dos cabedaes, e
creditos, que a calamidade do memoravel dia primeiro de Novembro do anno proximo
passado trouxe ao commercio... desterrar as fraudes,excitando a inviolavel observancia da
Ordenação do Livro quinto, titulosessenta e seis...]. - Belem: [s.n.], 1756. - 12 p. ; 29 cm
SP 3541 (64)
PORTUGAL
Alvará com força de Lei poque V. Majestade he servido ordenar, que senão possa embargar,
ou apenar cal, tijolo... que se empregarem na fabrica, e transporte dos ditos materiaes : e que
o mesmo igualmente se observe a respeito de todas, e quaesquer obras reaes. - Em Belem:
[s.n.], 1757. - [3] p. ; 29 cm
SP 3567 (43)
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PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Alvará de S. Magestade Fidelissima sobre a fabrica das cartas de Jogar. - [Lisboa]: Na Regia
Officina Typografica, 1769. - 3 p. ; fol. (31 cm)
SP 3551 (39) C.F.
SP3553 (32) C.F.
PORTUGAL. Leis,decretos, etc.
Ley sobre se nam ir nenhuma pessoa deste Reyno para o de Castella sem lice[n]ça de sua
Majestade, com pena de morte. - [S.l.: s.n.], 1640?. - [1] f. ; 2'(27 cm). - Borges Carneiro Mapa
Cronol. Leis p. 160
SP 3577 (39) C.F.
PORTUGAL. Leis, decretos, etc, Pedro II, 1683-1706
Ley & pregmatica porque V. Majestade ha por bem declarar as mais pregmaticas que
antecedentemente se tem passado sobre a prohibiçaõ das telas & outras quaesquer sedas
tecidas cõ ouro ou prata & .... & forma em que estes se devem fazer; & os luttos & funeraes; e
que se naõ possa andar em bestas muares de sella, nem em sege...nem em coches de seis
bestas.... - Lisboa: Na impressaõ de S. Majestade... por Miguel Deslandes, anno de 1698. - [6]
p. ; 2º (31 cm). - Página de título apresenta escudo das armas reais portuguesas encimado por
coroa real fechada, ladeado por dois «puttos» empunhando bandeiras. Esfera armilar no canto
inferior esquerdo e águia ? no canto inferior direito. - Assina «Rey» «Duque P.». - Manuscrito a
tinta no início da página de título: «1698». - Página preliminar apresenta figura, assinada, de
nobre em traje da época. Assin. «Clem.r Bifes ?». - Capital inicial ornamentada com figura de
mulher e motivos vegetalistas. - Encadernado com: 44 outros títulos SP 3577 (1) a (38) e (40) a
(45)
SP 2938 (1)
SOARES, Jerónimo
Leys synodaes que decretou o illustrissimo, e reverendissimo senhor D. Jeronymo Soares, por
merce de Deos, & da Santa Sé Apostólica Bispo desta Cathedral de Vizeu, do Conselho da Sua
Majestade, que Deos guarde... de Junho de 1699. - Lisboa: Na Officina de Antonio Pedro
Galrão, 1700. - 79 p.
946.9(093)
407/94
ORDENAÇOES MANUELINAS
Ordenações Manuelinas. - Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, imp. 1984. - 5 vols. ; 23 cm. vols. 1-5
946.9(093)
SV 9502 (2-5)
ORDENAÇOES AFONSINAS
Ordenações Afonsinas. - (Lisboa): Fundação Calouste Gulbenkian, imp. 1984. - 5 vols. ; 23 cm. vols. 1-5
94(469)
ORDENAÇOES FILIPINAS
Ordenações Filipinas. – Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, imp. 1985. - 3 vols. ; 23 cm. Edição fac-similada. - Livros 1-5

16

946.9(094.4)
AUXILIAR JURÍDICO
Auxiliar jurídico: Apêndice às ordenações Filipinas. - Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
imp. 1985. - 2 vols. ; 23 cm. - Edição fac-similada. - vols. 1-2
SV 2635 (7)
ARANHA, Brito
A imprensa em Portugal nos seculos XV e XVI : as ordenações d´el-rei D. Manuel / por Brito
Aranha. – Lisboa: Impr. Nacional, 1898. - 27, [10] p. : il. ; 24 cm. - Miscelânea
94(469)(093) REF
ORDENAÇÕES MANUELINAS
Ordenações Manuelinas. - Livros I a V / introdução de João José Alves Dias. - 1ª ed.. - Lisboa:
Universidade Nova de Lisboa. Centro de Estudos Históricos, 2002. - 5 Vols.. - Reprodução em
fac-símile da edição de Valentim Fernandes (Lisboa, 1512-1513). - Livro Primeiro: 327 p.. - Livro
Segundo: 139 p.. - Livro Terceiro: 206 p.. - Livro Quarto: 135 p.. - Livro Quinto: 219 p.
94(469)(073) REF
PORTUGAL. Rei, 1433-1438 (Duarte)
Ordenações d´El-Rei Dom Duarte / edição preparada por Martim de Albuquerque e Eduardo
Borges Nunes. - Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1988. - 718 p. ; 22 cm. - Reprodução
fac-simile do fólio 397 do Cód. 9164 dos Reservados da Biblioteca Nacional de Lisboa
94(469) REF
SANTOS, Madalena Marques dos
Diferenças encontradas na comparação entre os Livros I e II das Ordenações Manuelinas:
Edição de 1512-1513 - editor Valentim Fernandes: Edição de 1514 - editor João pedro
Bonhomini / Madalena Marques dos Santos, Miguel Lopes Romão. – Coimbra: Coimbra
Editora, 2002. - Separata da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Vol.
XLIII, Nº 1. - PP. 349-375
SP 3567 (30)
PORTUGAL. Rei D. José, 1750-1777
[Alvará por que Vossa Majestade ha por bem ampliarozição ... das ordenaçõens da fazenda
para que em virtude de sentença de divida liquida possa daqui em diante qualquer ministro ou
juiz passar cartas e precatórios assim para ... mandarem fazer... embargos e penhoras nos
assentamentos, tenças e em quaisquer desembargos dos devedores...] / [Rei D. José]. [Lisboa]: Impresso na officina de Miguel Rodrigues, [1768?]. - [3] p. ; 2º (29 cm). - Título
retirado do final do texto. - Alvará dado no palácio de Nossa Senhora da Ajuda a 17 de Agosto
de 1768. - O texto apresenta uma numeração manuscrita sem sequência com a da maioria dos
restantes títulos da encadernação. - No final do texto: «Rey» «Conde de Oeyras». Encadernado com: SP 3567 (1) a (29) e (30) a (79)78 outras obras
CAMINHA, António Lourenço, ?-1831
Ordenações da India do Senhor Rei D. Manoel de eterna memória...de D. Jeronymo Osorio,
Bispo do Algarve ineditas e offerecidas...D. João Principe Regente / por Antonio Lourenço
Caminha. - Lisboa: Na Impressão Régia, 1807. - 195 p. ; 16 cm
SP 3553 (55) C.F.
[REGIMENTO DO ESCRIVAM DA CAMERA]
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[Regimento do escrivam da camera]: [conforme à nova reformação das Ordenações do Reyno].
- [Lisboa?]: [s.n.], [entre 1603 e 1700?]. - P. [1,2] ; 2º (28 cm). - Título retirado do início do
texto. - Poderão ser as terceiras Ordenações do Reino, mandadas compilar por Filipe II em
1603, que vigoraram em Portugal até 1868. - Exemplar truncado. - Capital inicial
ornamentada : decoração vegetalista. - Encadernado com: 69 outros títulos SP 3553 (1) a (54)
e (56) a (70) C.F.
SP 2195
CASTRO, Manuel Mendes de, 15---16-Repertorio das ordenações do reino de Portugal novamente recopiladas com as remissoens de
todos os doutores do Reyno... / composto pelo... Manoel Mendes de Castro ; accrescentado, e
addicionado... Martin Alveres de Castro ; e nesta ultima impressão accrescentado... Mathias da
Fonseca. - Coimbra: Na Offic. Antonio Simoens Ferreyra, 1743. - [4], 400 p. ; 31 cm. - Exemplar
do ANTT apresenta erro de paginação: página 896 em vez de página 396. - Exemplar do ANTT
apresenta nota manuscrita na página de título: «Da Livraria do Conv.to da SS.ma Trindade de
Lisboa»
94(469)
DOMINGUES, José
As Ordenações Afonsinas: três séculos de Direito Medieval [1211-1512] / José Domingues. - 1ª.
ed.. - [Lisboa]: cop. José Domingues & Zéfiro, 2008. - 601 p. : il. ; 24 cm. - (Ventos da História)
ISBN 978-972-8958-66-4
316 (1-6)/13 LA
PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Colecção da Legislação Portugueza desde a última compilação das ordenações / [ed. lit.]
António Delgado da Silva... [et al.]. - Lisboa: Na Typografia Maigrense, 1763-[197?]. - vols. ; 30
cm. - O 1º. vol. existe na SP com a cota SP 7116(2). - A presente colecção está incompleta. Trata-se de documentação higienizada em 2010. - Inteira de pele. - Bibl. MNP. - Anual. - [1º.
vol.].:1750 a 1762 . - XXI, 897 p. . - [2º. vol.].: 1763 a 1774 . - XIX, 1774 p.. - [3.º. vol.].: 1775 a
1790. - XII, 639 p.. - [4.º. vol.] 1791-1801. - XXV, 948 p.. - [5º. vol.].: 1802 a 1810. - XXV, 948 p. .
- [6º. vol.].: 1811 a 1820. - XXX, 753 p.
Legislação "1763-1820" / Portugal
930.2
DIAS, João José Alves, 1957Ordenações Manuelinas: 500 anos depois: os dois primeiros sistemas (1512-1519) / João José
Alves Dias. - Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal ; Centro de Estudos Históricos - Univ.
Nova, 2012. - 188 p. : il. ; 26 cm http://purl.pt/23755. - A obra vai ser digitalizada em pdf, ver
site descrito no campo 856. - Bibliografia, p. 179-188
ISBN 978-972-565-490-3
SP 2016
GORDO, Joaquim José Ferreira
Fontes proximas da compilação filipina, ou indice das ordenações, e extravagantes, de que
proximamente se derivou o codigo filippino: publicadas de ordem da Academia Real das
Sciencias de Lisboa / por Joaquim José Ferreira Gordo... - Lisboa: Na Officina da Academia Real
das Sciencias, 1792. - VIII, 123, [5] p. ; 4ø (21 cm)
SP 6067
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CAMINHA, Gregório Martins, fl. 15-Tratado da forma dos libellos, das allegações judiciaes, do processo do juizo secular, e
ecclesiastico, e dos contratos, com suas glossas, do licenciado Gregorio Martins Caminha.
Reformado de novo com addiçoens, e annotaçoens copiosas das Ordenações novas do Reyno,
leys de Castella, e modernos, e outras fórmas de libellos, petições, e allegações judiciaes, como
Processo do Tribunal da Legacia, e das revistas. Compostas pelo doutor Joaõ Martins da
Costa... - Coimbra: na officina dos Irmãos, e Sobrinho Ginioux, 1764. - [10], 216 p. ; 30 cm
http://purl.pt/6454 http://purl.pt/6454/cover.get
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