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SV 2876 
CAMINHA, Gregório Martins, fl. 15-- 
Tratado da forma dos libellos, e das allegaçoens judiciaes, & do processo do juizo secular, & 
ecclesiastico, & dos contratos, com suas glosas, do licenciado Gregorio Martins Caminha, 
reformado de novo com addiçoens, & annotaçoens copiosas das Ordenaçoens novas do Reyno, leys 
de Castella, & modernos, & outras formas de libellos, petiçoens, & allegaçoens judiciaes, com o 
processo do Tribunal da Legacia, e das revistas. Compostas pelo Doutor Joam Martins da Costa... - 
Lisboa: a custa de Francisco de Sousa, & Antonio Leyte Pereyra, 1680: (na officina de Joam da 
Costa). - [8], 232 p. ; 2º (29 cm). - Sob pé de impr.: Com todas as licenças necessarias. - Nome e 
marca do impr. do fim da "Taboada dos contratos" (recto da última f. prelim.). - No rosto, armas 
reais de Portugal com coroa fechada. - Texto a 1 e 2 coln. com glosas marg. - Barbosa Machado 2, 
416 e 693. - Inocêncio 3, 164. - Pinto de Matos 418. - Arouca C 43 
 
SP 3539 (12) 
CASTRO, Diogo Lopes 
Allegaçaõ de direyto feita a vavor do Prior, e mais religiosas do Convento de Nossa Senhora do 
Monte do Carmo desta cidade: em a causa que pende a appelaçaõ no Tribunal da Legacia & lhe 
moveraõ os Irmãos da Veneravel Ordem Terceyra sobre a sagrada, e milagrosa imagem de N.S. Jesu 
Christo / composta por Diogo Lopes Crasto... - Lisboa: Na Off. de Antonio Pedrozo Galram, 1697. - 
56 p. 
 
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 
 
 
 

 


