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                            GAZETA DE LISBOA - ANÚNCIOS
                         PERÍODO DE ANÁLISE - 1715 a 1760

1715
Gr Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora
Out Agt 10 1 gazeta a gazeta vende-se em casa de Manoel Diniz, livreiro à Cordoaria Velha n s

1716

Mês Dia Gaz.nº Tipologia Anúncio

ser Jun 11 28 médico

"Doutor D. Luis Morette, Medico estrangeyro, vindo ha pouco do Imperio, faz manifesto a todos que tem medicamento especial para curar em breves dias a Gonorrhea, que muytas vezes por mal

curada origia carnosidade. E com o dito remédio cura as purgaçoes das mulheres, precedidas da falta dos menstruos, de que se originaõ accidentes uterinos, e esterilidade. E que pode o

enfermo, ou enferma ficar curado com o dispendio de um cruzado novo […] Quem se quizer servir do dito remedio, và ao Correio mór, à entrada da rua Lista, onde he morador o dito Medico […] e s

R 18 29 L-vidas de santos
"Imprimiose novamente hum livro em oitava, da vida, e excellencias de Santa Anna , em que nelle se prova com efficacia, não haver tido outro Esposo mais do que ao Santo Patriarca Joaquim,
nem mais outra filha, que a Sacratissima Virgem Maria, dignissima mãy de Christo. [...] vende-se a S. Jorge em casa de Antonio da Sylva Pereyra" n s

A M Agt 8 32 L-farmácia
"Na impressão de Pascoal da Sylva, impressor de S. Mag. Se imprimio agora novamente a muyto curiosa Pharmacopea Ulyssiponense em quarto, para os que exercitaõ a Medicina, e Cirrurgia;
principalmente para os Boticarios, Author João Veiga. Author na Calcetaria defronte da Casa da moeda"; n s

A M " " " L-farmácia
Este mesmo deu a luz no ano de 1713 o livro Thesouro Apoltineo em quarto, com grande aceytação dos Medicos, e Cirurgioens, e pays de familias, pela grande utilidade da sua doutrina; Author
na Calcetaria defronte da Casa da moeda"; n s

bem " " " remédio em a qual também vende toda a casta de drogas, ou simplices, e chymicas, aos Boticarios desta Corte, e Reyno."

bem " " " remédio

"Em casa de Francisco Luis de Vasconsellos no Camp do Curral assiste hum Francez Ecelesiastico, que há pouco tempo chegou a esta Corte, o qual faz pesente a todos os moradores deste

Reyno, ter hum remedio particular prodigioso para curar dentro de 12 ou 15 dias todo o genero de mal gallico, por mais envelhecido, e incurável que pareça [...] O remedio se toma só tres vezes.

E faz o seu effeyto dentro em tres horas sem unção, nem outras operaçoens violentas, e he tão prodigioso que renova a natureza nos corpos humanos. Não pede satisfação do valor do remedio,

nem do seu trabalho, em quanto o doente se não achar inteiramente são. Tambem tem outro remedio efficacissemo para todo o genero de dores de dentes, olhos, estomago e febres. E outros

admiraveis para purificar o sangue, fortificar os nervos. E adoçar os humores que cabem nas partes nervosas, de tal forte que não tornarão a paddecer nellas mais nem dor nem queyxa. e s

R Set 5 36 L-panegírico
"Panegyrico Funeral, livro em quarto, prègado em Leça nas Exequias do seu ballio, pele R.P.M. Fr. Manoel de S. Carlos, Religioso de S. Agostinho, e Vigario geral do mesmo Balliado, com
varias Poesias ao mesmo assumpto, na impressão de S. Mag. n s

R " " " L-oração
" Oração funebre que o P. D. Celestino Seguineau, pregou nas exequias Reaes delRey Christianissimo Luis XIV em a Igreja de S. Luis da Nação Franceza, se acharà na logea de Manoel Diniz,
mercador de livros, à Cordoaria Velha." n s

Out " 12 37 relação-histór "A Relação da grande batalha que as armas Imperiaes alcançáraõ contra os Turcos em a Hungria, se publica hoje e se acharà ode se vendem as gazetas" n s

ser " 26 39 pf-francês
"Mons. De Villeneuf, morador na Rua dos Condes, mestre da lingua Franceza, que tem Aula publica em sua casa, que principiou em Junho, e acaba no fim de presente mez; abre logo no
principio de Outubro duas Aulas huma de manhãa, outra de tarde, a prymeira das 7. atè 9. horas; a segunda das 6 atè 8. horas da noyte; E a respeyto dos que naõ podem assistir na Aula se
obriga a darlhe lição em suas casas a tres pessoas seis mil reis por mez. E a criaças de 6. ou 7. annos" e s

Out Outb 10 41 relação-história "a Relação da batalha  [de Hungria cuja impressão foi anunciada no dia 3 de Outubro, gazeta nº 40 - 216] com todas as circuntancias individuaes do sucesso se publica hoje" n s

R " " " L-sermão
" O Sermão que prègou o P. Fr. Agostinho de S. Maria em acção de graças pelo Capitulo, em que foi eleito Provincial […] vende-se nas logeas de Manoel Diniz, e de Manoel de Figueyredo,
onde estas gazetas se vendem". n s

R " " " L-sermão
E o Sermão prègado nas Exequias delRey Christianissimo pelo R. P. D. Celestino Seguineau, C.R. Thectino, se vende nas mesmas logeas onde se vendem as gazetas, e no adro S. Domingos" 

n s

ser " 17 42 pf-francês

"Hum sugeyto Francez, que tem ensinado a lingua Franceza, e outras que sabe, em algumas cortes da Europa, e em Africa, ensina radicalmente por princípios, e regras gamaticais, e

ortographicas. Ás Senhoras, e aos que não sabem latim, lhes explica precedentemente por hum methodo novo, claro, e facil [...] as oito partes da oração, e sua concordância, dentro de 15. dias

mais, ou menos, mostrando por esta via, que as pessoas de ambos os sexos, podem ser bons grammaticos, sem ser latinos. [...] Finalmente aos mais curiosos ensinarà os elementos de

geographia, applicaçaõ taõ precsa, como honrosa a todas as pessoas, que por causa das suas occupaçoens, não podem correr o mundo [...]. Vive na rua das Flores defronte da botica. Darà

lição das 7 horas por diante, e para as pessoas que tem a manhã occupada, farà o mesmo das duas da tarde por diante. e s

ser " " " médico
O Doutor D. Luis Moretto, Medico estrangeyro, morador no Correyo mór à entrada da Rua da Lista […] offerece ao bem commum outro remedio singular para o Reumatismo, inda que seja
gallicado, com especie de gotta, ou flatos melancolicos. E às mulheres a opilação, falta de menstruo, e accidentes uterinos, como jà tem experimentado felizmente muytas desta Cidade [...]:
cura os pobres pelo amor de Deos. e s

R " " " L-devoção
"Mathias Pereyra, mercador de livros na rua nova, onde estas gazetas se vendem, faz publico, que se vende na sua logea hum livro em oytavo, que se intitula, Consideraçoens sobre os quatro
Novissimos, com varias estampas sobre o mesmo assumpto, impresso em Anveres o ano passado de 1715". n s

ser " 24 43 pf-francês
Nesta Corte se acha hum Mestre de lingua Franceza, por nome Lelang, natural da Cidade de Paris, e morador na rua de Joaõ Bras ao poço novo, que ensina a fallar, ler, e escrever a toda a
pessoa curiosa, e com toda a prefeyçaõ em seis mezes; vay pelas casas a ensinar a composição, e abre huma aula publica em sua casa, pelo mez de Novembro, das sete horas da manhãa atè
às nove: a duas patacas cada discipulo" e s

R " 31 44 L-vidas de santos 
"Eva & Ave, ou Maria triunfante , composto por Antonio de Sousa de Macedo, acrescentado nesta quarta impressão com o Duminio sobre a fortuna, obra do mesmo Author; vende-se na Rua
Nova na logea da viuva de Carlos do Valle Carneyro" n s
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R Nov 14 46 L-devoção
"Hum livro em oytavo intitulado Ultimo instante entre a vida, & a morte, considerado à luz dos desenganos, que o peccador moribundo conceberà, fazendo reflexaõ sobre a sua vida passada,
sobre o seu estado presente, & sbre a sua sorte futura. Author o Padre Miguel Dias da Companhia de Jesus; vende-se nas Casas da Companhia" n s

R " " " L-sermão
"Na logea de Antonio Manescal se vende o Sermaõ, que na festa que os cantores professores da Musica fizeraõ à gloriosa Santa Cecilia, pregou o M.R.P. M. Fr. Francisco de Macedo, Carmelita
Calçado, Definidor da Provincia. n s

B L " 21 47 L-língua portuguesa 

"Agora se imprimio em Holanda hum livro Portuguez intitulado: Antídoto da lingua Portugueza ; o qual consta de tres discursos: No primeyro se mostra, que a Lingua Portugueza he melhor que

todas as vulgares da Europa […]; No segundo discurso se mostra que saõ possiveis na emenda, e melhoramento das linguas outras cousas mais arduas [...]; No terceyro discurso se mosttra,

para mayor divertimento dos curiosos, que sendo o verdadeyro officio da Poesia mover affectos, e sendo a de Camoens a que melhor os move [...] que foi Camoens muyto melhor Poeta que o

celeberrimo Torquato Tasso [...]. Destes livros tem vindo alguns a Lisboa; os quaes se vendem na rua nova em casa de Antonio Manescal, e aonde se vendem as gazetas". n s

ser " 28 48 pf-francês
Monsieur L´Etang, Mestre da Lingua franceza, morador na rua de Joaõ Bras, tem aberto a Aula publica, e dá liçaõ todas as manhãas, desde as sete horas atè às nove; obrigando-se a ensinar a
ler, escrever, e fallar dentro de seis mezes, por hum modo particular, que elle inventou. Levando pelo seu trabalho duas patacas por mez (...) E às que quizerem aprender em suas proprias
casas, se ajustaraão particularmente". e s

Out " " " relação-história
"A Relação Diario do sitio de Carfu com a descripçaõ da Praça e da Ilha em que està situada; operaçoens dos sitiados, e dos Turcos com todos os sucessos que nelle houve (…)se publica hoje,
e se acharà onde se vendem as gazetas". n s

ser Dez 5 49 pf-francês
"Mons. De Villeneuf, mestre da lingua Franceza, morador na rua do Condes, bem conhecido nesta Corte, que tem methodo facil para ensinar em quatro mezes, como se tem manifestado nas
precedentes, faz aviso aos curiosos da dita lingua, que a 15 do presente mez abrirà huma Aula publica em casa de Caetano de Mello, na rua de Ametade, e que devem começar todos no
mesmo dia das seis horas da tarde atè às oyto, o preço meya moeda de ouro por mez cada pessoa". e s

B L " " " L-prosa Alcobaça Illustrada, em folha"; n s

B L " " " L-prosa
"e outro Alcobaça yindicada, também em folha, que he reposta a hum papel que sahio com o titulo de Justa defenia; autor dos ditos livros o R P. Fr. Manoel dos Santos, Monge Real Mosteyro
de Alcobaça; vende-se na logea de Miguel Rodrigues livreyro às portas de S. Catherina onde se vendem as gazetas". n s

Out " 19 51 folheto-artes "Todo o curioso de recitados, que quizer comprar papeis para cantar, os acharà na Impressaõ da solfa na rua dos livreyros" n s

 B L " " " dicionário "Tambem sahio a luz hum livro em fol. Dicionario Portuguez, & Latino, que contèm a letra K.l.M.& N.Author o P. D. Raphael Bluteau […]" e s

B L " " " L-poético  
"Tambem sahio a luz hum Poema heroico intitulado, Carlos reduzido, Inglaterra illustrada, Author Pedro de Azevedo Tojal, cuja decantada acçaõ he a mais gloriosa, exemplar, pia, e catholica da
Serenissima Senhora D. Catharina, Rainha da Grãa Bretanha, Infanta de Portugal, em reduzir à nossa Fè a El-Rey Carlos II, de Inglaterra, seu felicissimo esposo [...]. Vendem-se no adro de S.
Domingos, onde se vendem as gazetas". n s

R " " " L-manual
"Manual da Terceyra Ordem de S. Domingos, traduzido, e acrescentado por Manoel Pinto de Villa-Lobos, Coronel Engenheyro, e da artelharia da Provincia do Minho, Irmaõ da mesma Ordem;
vende-se na portaria de S. Domingos". n s

ser " 26 52 pf-francês
O mesmo sujeito Francez que na gazeta de 17 de Outubro avisou ao publico que ensinava varias linguas por regras, e principios desde os primeyros elementos atè sua ultima, e actual perfeyçãp 
[…]; faz agora aviso, que para mayor commodo dos curiosos tomou casa mais espaçosa na rua do Outeyro [...], e que começarà a dar lição aos que novamente concorrerem no principio de
Janeyro proximo, das duas da tarde por diante". e s

1717
Mês Dia Gaz. nºTipologia Anúncio nac est Lis fora

Out Jan 7 1 relação-história ."A Relação do Novo Nabuco, ou Sonho interpretado de Achmet III, Sultão dos Turcos que se prometteo, se publica hoje, e se achará onde se vendem as gazetas" n s
ser " 14 2 médico "Toda a pessoa que se achar indisposta de doenças vindas a estado incuráveis [...], se lhe oferece em casa de Jacob du Mont, morador nas costas da Igreja de S. Justa

pelo Doutor Palmela, remedios bons, suaves, e efficassimos, experimentados por espaço de annos em Hospitaes, e armadas, em muytas pessoas de ambos os sexos, n s
em tal forma, e com bom sucesso, que livres de tão pestífero mal conseguiraõ o ter geração, e isto por causa de curado como deve ser, e não por interpostas receytas, 

de que usão alguns Xarlatoens [...]

R " " " L-vidas de santos Hum livro em quarto intitulado La Dichosa Perigrina, Vida de Santa Brigida; vende-se na Rua nova". n s
ser Fev 25 8 pf-francês "Mons. L´Abbé de Previlee, ensina nesta Cidade a Lingua francesa,  E a Italiana a varios fidalgos, E entre eles está actualmente aperfeyçoando nos termos da primeyra e s
ser pf-italiano D. Henrique de Menezes, E nos da segunda Pedro de Sousa de Castello branco, Coronel do regimento da armada. Também ensina ao presente o idioma Castelhano  a e s
ser pf-castelhano Pedro Joseph da Silva Botelho, a quem já ensinou o Francez. As pessoas que quizerem valerse do seu prestimo para qualquer destas tres linguas, o acharão na sua e s
ser pf-geografia casa, que he sita na rua do Outeyro, defronte da do Provedor dos armazens Reaes, E ensina actualmente a Geographia  a alguns discípulos." e s
R Mar 25 12 L-vidas de santos "Sahio agora a luz o segundo tomo da Esrella d´Alva de Jesu,  composto por seu filho, o R P. M. Fr Antonio da Expectaçaõ, e se vende no seu Convento de Carmelitas n s

Descalços de Corpus Christi, junto aos torneiros desta idade".

R " " " L-sermão O Sermão da Payxaõ, novamente impresso, prègado no Convento de nossa Senhora da Divina Providencia pelo P. D. Jeronymo Conador de Argote, Clerigo Regular, se n s
acharà nas logeas onde se vendem as gazetas".

R Abr 15 15 L-litúrgico "Aparelho Eucharistico , em oytava, Author o P. Miguel Dias; vendese em S. Roque, e no Colegio. n s
B L " " L-poético A Fenix Renascida, segundo tomo em oytavo, obras Poeticas de varios Authres, vende-se na rua nova na logea de Mathias Pereyra." n s
ser Mai 13 19 comediante "Faz-se aviso a toda a pessoa curiosa que quizer divertir-se com ver executar differentes habilidades, ligeyrezas de mãos, e extraordinarias posturas de corpo, podem

acudir à rua dos Odreyros das tres horas da tarde em diante; e assim mais fazem presente, que havendo alguns Cavalheyros, ou outras pessoas particulares, que n s
quizerem vaõ a suas casas fazer as ditas habilidades, mandandolhe carruagem vaõ servir os ditos Senhores".
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H " 20 20 L-diplomacia "O Tratado da Triple Aliança entre França, Inglaterra, e Hollanda, se acha onde se vendem as gazetas." n s
ser " " " médico D. Balthazar Gisbet, Chymico Valenciano, que mora ao arco dos sete Cotovelos em casa D. Manoel Gonçalves de Mendonça, adverte que as pessoas, que se acharem

enfermas de [...] de qualquer das quatro especies, lhe quizerem applicar remedio lhes darà hum efficacissimo com methodo suave, em que no espaço de 18 dias, 9 para  e s
tomar os medicamentos, e 9 para elles fazerem a sua operaçaõ, se acharaõ effectivamente livres. Tambem tem remedio muy efficaz contra a hydropezia de todas as 

tres especies Aseitis, Tympanitides, ou Annasarca. Da mesma sorte contra as abstrucçoens, ou falta de menstruo, e todos os mais affectos uterinos, que padecem 

varias senhoras, ainda que sejaõ de 40 anos, e naõ tenhaõ tido nunca a bayxa de menstruo fazendo baixallo, e continualio, para que naõ padeçaõ mais semelhante 

achaque, e naõ quem que se lhe pague a cura naõ tendo o effeyto que promete".

R " 27 21 L-litúrgico "A noticia que na Gazeta de 9 Abril proximo passado se deo do livro intitulado Aparelho Eucharistico , foy muyto diminuto, por isso se torna agora repetir, e vem a ser titulo 

do dito livro, Apparelho Eucharistico, ou Methodo de aparelhar a alma para a sagrada Communhaõ. Divide-se em tres breves tratados. No 1. se mostra, quam necessario 

he dispor bem a alma para receber com devoçaõ, o fruto espiritual, o Divinissimo Sacramento. No 2. se propoem 24 Meditações do mesmo Mysterio, para que alguma 

dellas bem considerada nos sirva de apparelho para o dia da Comunhaõ. No 3. se trata da Acçaõ de graças, que depois de commungar devemos render a Chriso N. n s
. Senhor [...]. Author P. Miguel Dias da Companhia de Jesus. Vende-se na portaria de S. Roque, e na de Santo Antaõ.

H Jun 3 22 L-politica As cartas, que se escreveraõ o Conde de Gyliemberg, os Baroens de Gortz, e Spavv, e os seus secretarios tomadas na Corte de Londres, nas quaes se contem o 

designio da premeditada rebeliaõ nos Estados delRey da Grãa Bertanha sustentada pelas forças da Suecia, impressas na Corte de Londres por ordem de S. Mag. Brit nas n s
linguas Franceza, e Inglezas, e fielmente traduzidas no Idioma Portuguez, se acharaõ onde se vendem as gazetas".

R " " " L-sermão "Sermões, e Praticas do P. Jacob Bernardes, primeyro, e segundo tomo; vende se na rua nova". n s
bem " 10 23 remédio "Por naõ estar emcuberto ao bem publico, se dá a saber, como se tem experimentado hum remedio para o cruel mal da gotta artetica: he topico, ou externo, e applicado

 à parte tira em 24 horas toda a dor, e nos dous dias seguintes, continuando o dito remedio, tira a inchaçaõ, de sorte que fica a parte em sua primeyra inteyreza, obra o

dito remedio exalando o mal para fóra: seu Author o Doutor Moette, Medico estrangeyro, que em outras fez aviso curava a Genorrhea, accidentes uterinos, reumatismo

Mora ao Correyo môr à entrada da rua da Lista". n s
ser " " " pf-latim "Na Lisboa Oriental no beco do Picaõ, antes de chegar à porta da Igreja de S. Jorge, abre escola de Latim outro Manoel de Abrantes, que procurará desempenhar o nome 

com o seu methodo de ensinar a todos, os que se quizerem applicar a este estudo". n s
bem " 24 25 remédio "Antonio Gorjaõ de Macedo Cirurgiaõ approvado morador nesta Corte, na rua direyta de S. Paulo defronte da Cruz de [...], tem hum remedio singular contra as lombrigas, n s

todas as pessoas que tiverem semelhante queyxa podem recorrer a elle".

ser " " " pf-francês "Mons. De Villeneuf, mestre da lingua Franceza, que tem methodo facil para ensinar em breve tempo, como já se tem referido nas precedentes, avisa aos curiosos da dita

lingua, haverse mudado para a Cotovia casa de Joaõ Pedro Soares, onde o acharaõ todos os Domingos, e dias de festa atè as dez manhãa". e s
bem Jul 15 28 remédio "Na rua da Oliveyra do bairro das Olarias, em casa de Jaques de Usson, de fronte da mesma oliveyra que dà o nome à rua, se applica hum remedio particular de estufas

na mesma forma que em Inglaterra, e em França, para todas as pessoas que se acharem indispostas de [...], rheumatismos, gotta, ciatica, retacçaõ de nervos, procedida 

de feridas, ou de fracturas, e tambem para os indispostos por causa de lhe ficar no corpo o azougue que se lhe tirarà; advertindo-se que cada indisposiçaõ destas tem e s
sua differente estufa, cujo remedio naõ he o que vulgarmente se chama graõ, nem fumos, e he util àquelles a quem as caldas naõ curaõ fazendo mais proveyto huma 

 estufa, que muytos lanhos: há quartos separados para ambos os sexos".

H " 22 29 L-história eclesiástica"Na logea de Manoel Diniz, na cordoaria velha, se vende hum livro em oytavo, que se intitula, Ramalhete Serafico, que consta da Ordem Terceyra de S. Francisco, e seus n s
privilegios".

bem Agt 12 32 remédio "D. Balthesar Gbert Chymico Valenciano, que na gazeta de 20 de Mayo advertio que tinha remedios efficassimos contra o humor galico, bidropesia, [...] uterinos, e faltas  

de menstruo, adverte agora ter também hum muy efficaz contra a supressaõ de ourinas, pedras nos rins, e contra as carnunculas, e carnosidades para consumilos,  e s
e cicatrizar as chagas; o que vive na rua da Costa, perto das casas do Conde de S. vicente, conformandose sempre, em que naõ quer  nenhuma satisfação da cura, não

 fazendo o effeyto que promette".

H " 23 38 L-história secular "Sahio agora hum livro, intitulado, Historia Insulana, das Ilhas sugeytas à Coroa de Portugal, Author o . Antonio Cordeyro da Companhia de Jesus: vende-se no Collegio de   n s
Santo Antão desta Cidade 

B L Outb 14 41 L-prosa "A terceyra parte da castalia Portugueza, obra postuma do erudito Luis do Couto Feliz, que contem affectos, e discursos do arrependimento, em hum Romance de 1479. n s
Coplas, novamente impressa, se acharà onde se vendem as gazetas". 

R " 21 42 L-vidas de santos "Agora sahio a luz hum livro em quarto, intitulado: Diario metrico en aplauso de la inmaculada Concepcion de Maria Santissima , distribuido para todo  ano, y compuesto por 

Joseph Soares da Silva; obra digna de seu Autor; em o qual por 366 fundamentos diversos se prova como Maria Santissima foy pura na sua Conceiçaõ, expostos 

primeyro em proza. E provados com lugares, authorizados, e razoens, e depois resumidos cada hum destes em seu soneto, manifestos huns, e outros por boca de todo n s
o criado, e do mesmo Increado. Vende-se na logea de Jeronymo Barbosa no adro de S. Domingos, na de Mathias Pereyra na rua nova ao canto do Pelourinho, e no de

Manoel Diniz no da Cordaria velha na rua direyta".

R " " " L-devoção "Hum livro em oytavo intitulado, Ponte segura para passar o golfo da vida no mais estreito passo da morte, composto por Luis Botelho Froes de Figueyredo. Vende-se na n s
logea de Miguel Rodrigues na rua direyta das portas de S. Catherina."
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R Nov 25 47 L-sermão "Sermões do Padre Manoel dos reys da Companhia de Jesus, Lente de Escritura muitos annos no Collegio de Coimbra, primeyra parte, em que se contem muytos  

Sermões pertencentes ao Avento, e Quaresma com outros adjuntos. Vende-se na logea de Joaõ Bautista às portas de S. Catherina". n s
R " " " L - devoção "Hum livro em oytava intitulado, Santuario Mental, composto pelo P. Antonio Carneyro da Companhia de jesus, vende-se na rua nova". n s

" " " folheto-panegírico "Hum papel intitulado, Marte Lusitano, ou Cançaõ Heroica, Panegyrica ao Serenissimo Senhor Infante de Porugal D. Manoel, Author Luis Antonio Cardoso da Gama, se 

vende na rua nova em casa de Mathias Pereyra onde se vendem as gazetas". n s
bem Dez 9 49 oficio "Quem quizer comprar o Officio do escrivaõ do bayrro de S. Paulo desta Cidade Occidental, falle com Antonio Feliz de Siqueyra, official da Secretaria da Junta dos Tres 

estados, morador na rua da Portugueza à Bica de Duarte Bello, Freguezia de S. Catherina de Monte Sinay". n s
R " 23 51 L-parenética "O P. Prègador gèral Amaro dos Anjos imprimio hum livro de Cerimonias Intitulado, Directorio Cermonial, vende-se em Santo Eloy". n s
H " " " L-diplomacia "Hum livro em oytavo, intitulado, Embayxada do Conde de Villar mayor, Fernando Telles da Sylva, à Corte de Vienna, & viagem da Rainha nossa Senhora de Vienna à  

Corte de Lisboa, composto pelo Padre Francisco da Fonseca da Companhia de Jesus. Vende-se em casa de Pedro Villela na rua nova". n s
R " " " L-sermão "A Trindade da terra em tres Sermões, pelo P. Prègador gèral Fr. Manoel de Lima da Ordem de S. Augustinho, se vende na logea de jeronymo Babosa no adro de 

S. Domingos". n s

1718

Mês Dia Gaz. nºTipologia Anúncio nac est Lis fora
B L Jan 3 5 L-comédia "A Comedia que se intitula, Tenerse muertos por vivos, que compoz Manoel Pacheco de Sampayo Valadares, se acharà na Rua nova, onde se vendem as gazetas". n s
H Fev 10 6 L-vidas "O Pangyrico à immortalidade do Excellentissimo Senhor Manoel Carlos de Tavora, Conde de S. Vicente, por Valeriano da Costa Freyre, se acharà à rua nova, e na  n s

Cordoaria Velha".

H Mar 3 L-história eclesiástica"O livro Ramalhete Serafico, que trata da Ordem terceyra de S. Francisco em oytava, se vende na logea Manoel Dinis na Cordoaria velha". n s
H " 10 10 L-vidas "Coroa Castrense no feliz nascimento do Excellentissimo Senhor D. Luis Joseph Thomas [...]de Castro duodecimo Conde de Monsanto, por Gaspar Leytão da Fonseca, se n s

achara na logea de Manoel de Figueiredo no arco da Consolaçaõ".

H " 17 11 L-história secular "Historia do Futuro, pelo P. Antonio Vieyra da Companhia de Jesus, em quarto. Vende-se na rua nova". n s
R " 24 12 L-sermão "sermoens varios, quinto tomo, author o P. Presentado Fr. Manoel de Gouvea. Vende-se no Collegio de S. Antaõ dos Religiosos de S. Agostinho". n s
Out " 31 13 relação-religião "Huma Relaçaõ que se intitula, Novo triunfo da Religiaõ Seraphica, ou noticia summaria do martyrio, & morte que padecèrão em odio da nossa S. Fè, o Venerável P. Fr. n s

Liberato Weis com dous companheyros seus, todos Religiosos da Ordem de S. Francisco [...] se achará onde se vendem as gazetas".

H " " " L-história secular "Hum livro intitulado, In Can Suetonni Tranquill Julium, Octavium, & tres Flavios  cõmentari, Autor o P. M. Pedro de Almeyda da Companhia de Jesus; vende-se na rua nova n s
na logea de Antonio Rodrigues mercador de livros".

ser Abr 14 15 pf-francês "Faz outra vez aviso aos curiosos Mons. De Villa Nova mestre da lingua Franceza bem conhecido nesta Corte, que em dous do mez de Mayo abre duas aulas nas casas e s
em que vive na rua do Condes, huma das 7 até as 8 horas da manhã, e outra das 6 até as 7 da tarde. [...]. O preço de duas patacas por mez".

D Mai 5 18 L-leis "Em quarto lugar sahio o P. M. Antonio Cordeyro da Companhia de Jesus com o primeyro tomo, de seis partes, de resoluçoens Theojuristicas, I. part. De Prazos, ou n s
Emphyteuses, 2. de Juros e censos, 3. de Testamentos, Legados, e Partilhas, 4. de Doaçoens e dotes, 5.de Mogados e Capellas vinculadas, 6. de varios contratos 

utriusque juris. Vnde-se na portaria do Collegio de S. Antaõ dos Padres da Companhia".

Out " " " relação-história fabulosa"A Relaçaõ, brados do Ceo, se publicará Sabado, e se achará onde se vendem as gazetas". n s
Out " 12 19 relação-história fabulosa "Sabbado passado se fez publica a extraorinaria Relaçaõ Brados do Ceo, ou casos horrorosos succedidos em diversas partes do mundo, e a grande inundaçaõ que n s

houve nos Paizes bayxos [...] se achará onde se vendem as gazetas".

R " " " L-sermão "O Sermaõ que na Prosissaõ da Senhora Soror Maria de S. Joseph, em o Convento da Esperança prégou o Padre Doutor D. Joaõ Evangelista, Conego Regular de Santo n s
Agostinho [...], se achará na logea de Manoel Diniz na Cordoaria velha, e na de Miguel Rodrigues às portas de S. Catarina, e na de Mathias Pereyra na rua nova".

Out " " " folheto-apologético "A obsequiosa demonstraçaõ em que os Meninos orfaõs applaudiraõ o felix nascimento Principe nosso Senhor, se vende na logea Manoel Figueyredo arco Consolaçaõ n s
R " 19 20 L-vidas de santos "Sahio a luz hum livro intitulado, Imagem da Virtude em o Noviciado da Companhia de Jesus em Lisboa, de vidas de Religiosos, que alli foraõ Noviços, Author P. Antonio n s

Franco da Companhia Jesus. Acharseha no Collegio S. Antaõ, e ali se achará a Imagem da Virtude em o Noviciado Evora, que se imprimio anno antes".

R " " " L-sermão "Imprimiu-se novamente hum livro de Sermões de festividades de santas, Medalha Evngelica, parte quinta, do P. Doutor Joseph da Natividade de Seyxas, Conego Secular n s
da Congregação de S. João Evangelista, Lente Jubilado na Sagrada Theologia, vende-se na rua nova".

B L " 26 21 L-prosa "Sahio novamente hum livro de oitavo intitulado a Fenix Rebascida, parte terceyra de obras poeticas de varios Authores, vende-se na rua nova". n s
bem Jun 9 23 remédio "O Remedio Secreto que se vendia na rua da Parreirinha, muy decantado nesta Corte pelos prodigiosos effeytos tirar nevoas, ou belidas de olhos, se vende na botica n Sintra

Antonio Fernandes Carneyro, feytos pelo Doutor Francisco Patricio, Medico dos partidos da Villa de Cintra, e Collares, na forma da receita do inventor do segredo". Colares
bem " 16 24 remédio "O Remedio Secreto que se vendia na rua da Parreirinha, muy decantado nesta Corte pelos prodigiosos effeytos tirar nevoas [...] n sntra
R " " " L-sermão "Voz Allegórica, Sermão gratulatorio do Bautista pelo sitio de Campo mayor, Auhor P. Fr. Manoel de Figueyredo Augustiniano, vende-se r. nova na logea Mathias Pereyra". n s
R Jul 14 28 L-sermão "Imprimio-se o primeyro Tomo de Sermoens do P. M. Fr. Antonio de Almeyda, da Ordem dos Prégadores. Vende-se na rua nova, na logea de Joaõ da Fonseca". n s
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Out " 21 29 relação-vidas "A Relaçaõ, e noticia da Trasladaçaõ dos Ossos do glorioso S. Joaõ Marcos, bispo de Attina, Apostolo de Celtiberia, Martyr da primitiva Igreja, hum dos 72 discipulos de n s
Jesus Christo nosso Senhor [...] cujo triunfo se fez em 26 de Abril na cidade de Braga [...]; se achará onde se vendem as gazetas".

T " " " L-teologia moral "Sahio hum livro de quarto, intitulado, Descripçaõ do tormento do Cabo da enganosa esperança  à hora da morte  [...] composto pelo Padre Nicilau Fernandes Collares n s
Prior da Igreja Parochial S. Chtistovaõ da Cidade de Lisboa Occidental; vende-se na calçada do Collegio na logea Joaõ Freyre, e de Mathias Pereyra Sylva na r. nova":

R " " " L- vidas de santos " Sahio outro novamente impresso Vida Chronologica de S. Ignacio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, autor P. Francisco de Mattos da mesma Companhia, e n s
Provincia Brasil; vende-se na rua nova na logea de Mathias Pereyra Silva; na rua d´Almada na de Felis Zurita; ao arco Graça na de Manoel Gomes".

C A Agt 4 31 L-filosofia "Sahio à luz a Nova Arte de Conceytos, que com o título de Liçoens Academicas na publica Academia dos Anonimos de Lisboa, de Francisco Leytaõ Ferreyra. Primeira   n s
Parte. Vende-se na logea de Miguel Rodrigues mecador de livros às portas de Santa Catharina".

bem " " " propriedade "quem quizer comprar h�a Quinta sita em Val de Mourellos, Termo da Villa de Almada, a que chamaõ Espadeyros, que consta de casas nobres, com seu patio grande n Almada
Adega, Lagar mais casas separadas para Abegoaria, palheyro, pombal, casas para trabalhadores [...]. Fallem c. António Maciel Ferreyra, mora largo Conceyção Freyres"

B L " 18 33 L-prosa "Saho a luz a primeir parte dos Progressos Academicos dos Anonymos de Lisboa, em quarto; vende-se na rua nova na logea de Joseph Lopes Ferreyra". n s
A M " 25 34 L-espingarda perfeita"Sahio à luz hum livro de quarto intiulado Espingarda perfeyta, & regras para a sua operação [...]; pelos irmaõs Joseph Francisco, & Joaõ Rodriges. Vende-se na rua nova n s

na logea de Mathias Pereyra da Sylva, & na portagem na logea de Joseph de Oliveira" 

bem Set 8 36 propriedade "Qem quizer comprar h�a quinta com suas casa nobres ao chafariz de Andaluz, fallar com o Doutor Nuno da Costa Pimentel, vereador do Senado da Camera, seu dono". n s
D " " " L-regimentos "Systema, ou Collecçaõ dos Regimentos Reaes, em folio; vende-se na Rua nova". n s
T " 22 38 L-teologia positiva "Sahiraõ a luz dous tomos em folio intitulados, Enigma Theologicum, em que se trata principalmente do mysterio da Santissima Trindade compostos pelo P. M. Alvaro n s

Cinfuegos da Companhia de Jesus [...] impessos em Viena austria. Vemdem-se na Rua nova, & em casa de Joaõ Freyre ao Arco da Graça".

R " " " L-litúrgico "Autos Sacramentaes, compostos por D. Pedro Caldeyron, seis tomos; vendem-se na rua nova de Almada na logea Felis Zurita". n s
H " " " L-história secular "Hum livro intitulado, In Caii Suetonii Tranquilli Julium, Oetavium, & tres Flavios cõmentari, Autor P.M.Pedro Almeyda da Companhia Jesus; vende-se rua nova na logea   n s

de Antonio Rodrigues".

serv Dez 1 48 curandeiro "Na rua da Rosa das partilhas, nas casas que fazem a esquina da rua dos Fieis de Deos, vive hum Estrangeyro, que cura quebraduras de todas as sortes, alporcas, mal  

gallico, & outras enfermidades desta qualidade; & faz fundas taõ singulares pelo seu feytio, como pela commodidade [...]. Tambem tem hum remedio infallivel para fazer os e s
dentes brancos, tirando delles a peda, fortificando-os nas gengivas, & impedindo naõ apodreçaõ, ou não se corrompaõ de todo os que já estiverem tocados". 

bem " 15 50 remédio "Thomás de Broun que agora chegou do Grão Pará a este Reyno, trouxe comsigo hum remedio efficaz para o achaque da pedra [...]: o preço de cada cura he meya  e s
moeda de ouro.Quem necessitar delle, pode procurar casa Capitaõ Manoel de Freitas no Beco do assucar aos remolares. Tem licença do Fisico mór para usar o remedio".

ser " " " Livraria " Quem quizer comprar huma livraria que foy de hum Ministro do Conselho geral do S. Officio composta de livros de direito Canonico, & Civil, encadernados em pasta. & em n s
bom uso, falle com Antonio Correa de Lemos na mesma Officina onde se imprimem as gazetas". 

1719
Mês Dia G. nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

T Jan 12 2 L-teologia moral "Sahio a luz hum livro em oitavo intitulado, Opusculum morale da Bulla Cruciata Latina, & de Monitoriis. Autor o R. P. M. Francisco Caeyro da Companhia de Jesus; n s
vende-se no Collegiode S. Antaõ".

A M Fev 2 5 L-farmacopeia "A Apologia, & discernida explicação do verdadeyro methodo com que se deve usar da ardente (sic) composta pelo Licenciado Francisco Correa do Amaral, Cirurgiaõ da n s
Villa [...] se vende na logea de Filipe de Sousa Villela à Portagem".

C A " 16 7 L-história plantas "Joaõ Vigier que em beneficio deste Reyno imprimio na lingua Portugueza o Thesouro Apolineo em 4º a Pharmaca Ulyssipo em 4º a Versaõ Chirurgica Anatomica completa n s
em 8º offerece agora de novo a Historia das Plantas, em dous volumes com perto de mil estampas. S. Mag informado pelos seus Medicos da utilidade destas obras, lhe 

fez mercê habito Christo com 40U reis tença. Vende-se à [...], na logea do Autor, onde se achaõ todos generos para as Boticas".

R " " " L-devoção "Sahio novamente a luz hum livro em oytavo, intitulado, Graça da Graça, discretas [...] dos Santos & c. primeyra parte, traduzida de Castelhano em Portuguez; se achará n s
na rua nova em a logea de Mathias Pereyra da Sylva, onde se vendem as gazetas".

R " 23 8 L-vidas de santos "No Convento de Corpus Christi dos Religiosos Carmelitas Descalços desta Corte se vende Obras do glorioso Padre S. Joaõ da Cruz in fol. O Compendio da sua vida [...]  n s
Outro livrinho das suas cautelas, sentenças, avisos".

bem " " " transporte "Quem quizer comprar huma Charrua Ingleza, chamada Amizade, de lote de cento & [...] toneladas, & seis peças de artelharia, pode fallar com Jorze Veale morador nas n s
Pedras Negras; a dita Charrua está ancorada defronte de S. Paulo".

Out Mar 16 11 folheto-história "O papel que se intitula, Queyxas de Hespanha, & Inglaterra, & reciprocas justificações de ambas estas Coroas; representadas em varias Cartas, & Memoriaes que se n s
escrevèraõ, e se apresentáraõ nas duas Cortes, se achará onde se vendem nas gazetas".

R " 13 15 L-sermão "O Sermão que o Padre M. Fr. Francisco Vieyra da Ordem de S. Agostinho, pregou no Ano da Fé, que se celebrou no pateo de S. Miguel da Cidade de Coimbra em 19 n s
Junho do ano passado, se achará na logea Manoel Figueyredo, & na portaria da Graça".

R Abr 20 16 L-novena "Imprimiu-se segunda vez a Novena Glorioso S. Vicente Ferrer, accrescentada com huma devoçaõ para nove quartas feyras; vende-se na na Sacristia N. Senhora da n s
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Encarnaçaõ, & tambem o livro da vida do mesmo Santo".

bem Mai 4 18 propriedade "Quem quizer comprar huma quinta chamada do Penedo, sita no termo de Torres Vedras junto lugar de Penedo, que consta de casas nobres, Ermida, vinhas, terras de n T.
paõ, & alguns olivaes, falle com Cosme Soares Gouveia Escrivão das Commissoens, morador a N. S. da Vitoria". Vedras

T " 25 21 L-teologia escolástica"Sahio à luz o quarto, & quinto tomo Crisi Theologica do P. Casnedida Companhia de Jesus, nos quaes se explicaõ as mais difficultosas opinioens Dogmaticas, Moraes, & n s
Mysticas dos Modernos Pontifices [...]. Vendem-se na rua nova em casa de Mathias Pereyra, & na Cordoaria velha em casa Manoel Diniz".

ser Jun 1 22 "Nesta Cidade Lisboa Occidental se acha hum Framcez que há pouco tempo veyo de França; e assiste em casa de Planes, Bordador Catelaõ, morador ao Chiado, sabe

dentista muyto bem alimpar os dentes, tirandolhe a pedra, os faz ficar alvos; os furados lhes chumba o buraco, ou cova, nunca mais tornaõ a doer.[...]. Tambem sabe por dentes e s
artificiais [...] parecem verdadeyramente naturaes. Quem quizer alg�ma destas cousas, o pode procurar na dita casa, e na do caffé na rua nova todos dias pela manhãa". 

Out " 15 24 folheto-história "Imprimiose a traduçaõ da Resposta ao Manifesto publicado pelo Duque de Orleans, & huma Declaraçaõ de S. Mag. Cat. Sobre a resoluçaõ de se por na fronte das suas n s
tropas, para favorecer os interesses de S.Mag.Cristianissima, & da Nação Francesa. Acharseha onde se vemdem as gazetas".

ser " " " propriedade "no lugar de Santo Antonio do Tojal, consta de nobres casas, cavalariça, palheyros, patios com seus poços, pumar grande murado arvores espinho, muytas parreyras: 

casais que rendem duzentos trinta tres alqueyres trigo, cento quarenta hum cevada, quatro moyos sal, cento oyto mil reis em dinheyro de duas marinhas, do mesmo lugar, n Tojal
vinte cinco galinhas, carradas de feno, olivaes, fallar com Bartholomeu Borges dos Santos, mora defronte Marquez Alegrete junto do pasteleyro".

R " " " L-sermão "O quarto, & quinto tomo de Sermões do Ilustrissimo Bispo de Angola D. Fr. Joseph Oliveyra, se acharáo na Portaria Convento N. Senhora da Graça". n s
bem " " " livraria "A S. Vicente Fora nas casas do Doutor Manoel Soares Brandaõ se está vendendo por partes livraria de Medicina, & Politica, prompta para quem quizer comprar". n s
ser " " " médico "chegou agora de proximo hum medico francez, João Francisco Caramon, cura toda casta de galico, por modo muyto, & suave [...]. Tambem cura toda casta males e s

 internos ; assiste no beco Rocha perto do Corpo Santo nas casas da viuva da Rocha; tem um letreiro por sima da porta".

R " " " L-panegírico "Imprimio-se Panegyrico à morte da Senhora Condessa de Pontevel, que se achará na logea de Miguel Rodrigues mercador livros às portas S. Catherina". n s
R " 22 25 L-litúrgico "Na rua da Almada na logea de Felis Zorita se vendem os Actos sacramentaes  em seis tomos de quarto, por pedro Calderon, a preço de 3500". n s
ser Jul 6 27 curandeiro "Hum Estrangeyro Ecclesiatico D. Mathias, que cura quebraduras, alporcas, promete curar as ethicas, hydropesias, hemorregias, fluxo sangue, pela boca, narizes, gotta e s

carnosidades, estilicidios, outras enfermidades semelhantes [...] faz tb huma agua para livrar o corpo da molestia. Vive rua do Saco junto Hospital Terceyros S. Francisco"

R " " " L-sermão "O Sermão da gloriosa santa Cecilia, que prégou o padre Joaõ São Bernardo Mostarda, Conego Secular Congregação S. Joaõ Evangelista, [...] na Parochial de santa n s
Justa da Cidade Lisboa Occidental, ano 1718, se achará na rua nova Logea Mathias Pereyra, e no Adro de S. Domingos na de Jeronimo Barbosa".

bem " 13 28 remédio Manoel Antunes Correa, Morador de Loures, termo da Corte, tem hum remedio efficaz, cura alporcas, sem lancetar, sangrar [...] somente nove empapeis de pós a tomar n Loures
em nove manhãs, não querendo satisfação alguma antes da cura feyta, nem exorbitancias senão do rico como rico, & do pobre como pobre".

B L " 20 29 L-poético "M.R.P.Mestre Fr. Agostinho Santa Maria, Religioso Ordem Santissima Trindade, compoz huma obra que consta Poemas Latinos, & discursos Panegyricos em lingua

Portugueza às memorias Exma. Senhora Condeça de Pontevel: vende-se na logea Manoel de Figueyredo onde se vendem as gazetas". n s
R " " " L-sermão "Imprimio-se hum Sermaõ da Encarnação do Verbo Divino, feyto pelo Doutor Luis Gonçalves; vende-se na logea Paulo Martins na Rua nova". n s
B L Agt 10 32 L-comédia "Sahio impresso huma Comedia nova, se intitula, El Triunfo por la Discreta, Autor Francisco Sousa Almada, a mesma que se representou anno passado no Patio publico. n s

Acharseha logeas de Mathias Pereyra Sylva, de Miguel Rodrigues às Portas S. Catharina, & de Miguel Figueyredo, de Jeronymo Barbosa no Adro de S. domingos".

B L " 24 34 L-retórica "Sahio novamente a luz hum livro em oytavo, intitulado, Systema Rhetorico, causas da eloquencia, dictadas, & dedicadas à Academia Anonymos ; vende-se na logea de n s
Miguel Rodrigues às portas de S. Catharina, & na rua nova onde se vendem as gazetas".

ser " " " cirurgião "Jacques Dumon Cirurgiaõ francez, estabelecido há dez annos nesta Corte, tem feito algumas curas de enfermidades pareciam incuraveis;curou no Hospital Real huma e s
mulher desamparada de Medicos e Cirurgioens por ter um cancro que a cobria da cabeça ao estomago, só com pele e ossos, começando a cura a 17  Dez. 1717, acabou
a 15 Jan. 1718, com admiração dos que assistem no Hospital. Para achaques semelhantes, ou outros  tidos por incuráveis, se oferece servillos, mora r. Oliveira às Olarias

bem " 31 35 remédio "A Agoa de Inglaterraa para cezões, composta pelo primeiro autor Doutor fernando Mendes, vendida Rua das Flores, casa Vicente  Dias campos, se vende agora Rua e s
Nova dos ferros, casa de Anna Maria Brito, viuva que ficou dito Vicente Dias.

bem Set 7 36 propriedade "Vendem-se humas casas nobres, sitas rua direita de S. Joseph, pouco assima Igreja, tem grande quintal, poço; saõ foreiras em fatiozim. Quem quizer comprallas, poder n s
fallar com Sylvestre Martins Carvalho, que assiste em casa Chanceller mór do Reyno".

R Set 21 38 L-devoção "Sahio hum livro novamente impresso, Semana Santa, vozes d´alma nas soledades de Bussaco, Author Padre Fr. Antonio Expectaçaõ, religioso Carmelita Descalço. Obra n s
util às pessoas espirituaes, aos Pregadores, e Sermões de Doutrina, e Missão [...]. Vende-se no Convento de Corpus Christi dos Carmelitas Descalços aos Torneyros".

CA " " " L-cirurgia "No Real Collegio das Artes da Companhia de Jesus da Universidade de Coimbra, se imprimio outro livro em oytavo, intitulada, Pratica de Sangradores, composto por n s Sardoal
Leonardo de Pristo da Barreyra, medico da Villa do Prado [...] obra necessaria a muytos Cirurgioens; vende-se naquella Cidade nas logeas Manoel Leonardo, e Francisco

de Oliveira mercadores de livros, e nesta Corte em casa Joseph Gomes Claro à Rua nova, e na Villa Sardoal, casa Medico da dita Villa".

bem Outb 19 42 remédios "Hum  Sobrinho do Doutor João Curvo Semmedo, faz publicos alguns grandes remedios que tem colhido, experimentado com maravilhosos effeytos:  

A agua da vida que fazia pela sua mão o Conde Villa Flor, D. Christovaõ Manoel Vilhena, a quem o Doutor Curvo chama simplesmente Divina & Celeste [...]; Hum oleo para 

dor de pedras [...]cura em brevissimos instantes a quem usar delle; outro oleo para quebraduras que aplicada tres ou quatro vezes a solda e fecha brevemente; A água 
de Inglaterra mais verdadeira [...] a quem vem de fora chegar com alguma corrupção, por cuja causa não faz effeytos a muytas pessoas a quem se applica. n s
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Todos estes remedios são aprovados pelo Doutor Joaõ Bernardes de Moraes, Físico mór dp Reyno. Tb tem remedio muy efficaz para preservar do terrível mal Hollanda [...]

tira todo o mau cheiro da boca, conserva os dentes saõs até mayor idade. Vive junto da casa Senhora Condessa de Tarouca por detraz de S. Antonio Capuchos".

ser " " " curandeiro "Em casa rever. Cura S. Mamede na rua Farinhas, està um sugeito que cura carnosidades com toda segurança e brevidade, e sem molestia dos enfermos, não leva cousa n s
alguma pela cura, se não aproveitar, e aos pobresa faz de graça"

R Nov 9 45 L-sermão "Sahio à luz o primeyro tomo dos Sermoens Padre Diogo Curado da Congregação do Oratório desta Cidade Lisboa Occidental, impresso em Roma: acha-se portaria Congregação n s
ser " 16 46 transporte "Quem quizer carregar Rio Janeiro, na Galera N. S. Bom Sucesso, e S. Maria, Senhor Excelentissimo Conde Ribeyra Grande, pronta para receber carga, e com o favor de n s

Deos partirà com a brevidade possivel, pode fallar com David Gul, que tem poderes necessários do dito Excelentissimo Senhor". 

ser Dez 7 49 pf-latim "Mons. Villanova, Mestre linguas, morador rua dos Condes, bem conhecido nesta Cidade, faz aviso que tem composto hum methodo muyto fácil, e breve de ensinar a falar e s
Latim em tempo hum anno: aquelles que quizerem em servirse do seu prestimo, o acharão em casa todos dias atè nove horas da manhãa".

C A " " " L-crítica "Sobre aquelle monstruoso parto das duas crianças pegadas, na Villa de Castello Branco em 16 Julho 1716, se imprimio hum livro intitulado, Discurso Apologetico   em Coimb
defensa dos prodigios da natureza, vistos pela experiencia, quallificados de hum sucesso, composto por Bernmardo Pereira, Medico Villa Sardoal; vende-se nesta Corte n s Sardoal
em casa Joseph Gomes Claro à Rua Nova; em Coimbra nas Francisco Oliveyra; e Manoel Leonardo, e no Sardoal na do Authoe".

R " 21 51 L-catecismo "Imprimio-se novamente [septima ediçaõ] o livrinho intitulado Espelho de Confissão, composto pelo Padre Emerio de Bonis da Companhia Jesus [...] agora novamente    n s coimb
acrescentado pelo P. Raphael Lourenço Duraens. Obra utilissima para penitentes todos estados, mas tb para Confessores. Vende-se em Coimbra casa Luis Simoens;    

e nesta Cidade em casa de Mathias Pereyra na rua nova".   
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bem Jan 4 1 remédio "Agua Inglaterra para [...] composta pelo primeyro Autor Doutor Fernando Mendes; vende-se somente na rua nova casa de D. Anna Maria Brito; faz esta advertência, por e s
haver quem diga que vem corruptas, o que não tem achado no discurso de 40. annos que a dita D: Anna as vende em sua casa".

R " " " L-vidas de santos "Sahio agora hum livro intitulado, Loreto Lusitano, Virgem Senhora da Lapa, pelo P. Antonio Cordeyro Companhia Jesus; vende-se na portaria S. Antaõ, e logea Francisco n s
da Fonseca Osorio na rua nova".

ser Fev 1 5 cirurgião "D. Mathias que vive rua Saco junto hospital dos Terceiros de S. Francisco, movido da lastima que padecem muytas pessoas quebradas por causa do ferro, ou aço com  

que se formaõ as fundas que usaõ, ferindoas, e magoandoas, inventou um novo modo de as fazer, nem de ferro, nem aço, com a mesma, ou mayor segurança [...] e n s
saõ taõ convenientes para hum menino de hum anno, como para hum velho de oytenta".

ser " 8 6 pf-italiano "O Reverendo D. Francisco Floravanti, intenta ensinar lingua Italiana, Cosmografia, Filosofia experimental, ou moderna, que se pratica maior parte Europa [...]quem quizer e s
ser pf-cosmografia aprender qualquer destas faculdades precisas, para se fallar com propriedade, irà à rua Oliveyra, em casa de Thadeu Luis Antonio". e s
ser pf-filosofia e s
bem " " " remédio "Pedro Joaquim Curvo Semmedo, nome trocado na gazeta de 13 Outubro último, na curiosidade de descobrir segredos físicos, naõ só iguala, mas excede seu tio; além  n s

dos advertidos, faz mais o ouro diaphoretico; remedio excellente contra febres malignas, bexigas, sarampos, contra todo mal que commette coraçaõ [...].

H " 29 9 L-história militar "Sahio impresso hum livro intitulado Memorias Militares de Antonio Couto Castello-branco, trata tudo que pertence serviço militar, na terra como no mar, desde simples n s
Soldado a General supremo; fortificação, artelharia, insignias, bandeyras, [...], e os ataques das Praças, em oytavo. Vende-se logea Mathias Pereyra na rua nova".

R Abr 25 17 L-sermão "Sahio novamente à luz hum livro Sermões Padre Manoel Reys da Companhia Jesus, Lente de  Escritura muytos annos Collegio Coimbra, segunda parte, contèm Sermões n s
do Sacramento, da Senhora, e de alguns Apostolos. Vende-se na logea João Bautista Mercador livros às portas Santa Catharina".

bem " " " ofício "Quem quizer comprar officio Almoxarife, & Juiz dos Direytos da Villa Benavente, falle com Abbade Sylveira Castro Gama, que vive junto portaria carro dos Padres Santo n Benav.
Eloy, que tem ordem do proprietário para o ajuste, e este licença S. Mag.".

bem Mai 9 19 remédio "Joseph Cardoso morador rua Veraõ, abayxo Sè Oriental, tem huma água Portugueza, Conserv. Saude. para diversidade queyxas, experiencia oyto annos o tem mostrado

e pelos DD Hospital Real desta Cidade, consta suas certidoens, que o remedio he bom, abonado Coimbra Lente Manoel Cruz, e outros . Quem o quizer usar, não necessita n s
sangria nem mais despezas versehaõ seus effeytos breves dias, usando na fórma, e direcção Autor [...]Tem tb remedio para almorreymas, seus effeytos se verão logo. 

Tem licença Físico-mor. Podem procurallo sua casa de manhãa atè 8 horas, e de tarde das 6 atè as 8 ou nabotica da rainha nossa Senhora".

bem " 16 20 remédio "Toda pessoa que padecer achaque de dor pedra, e quizer comprar huma neufritica, muyto experimentada, que usando della naõ terá mais accidente tal achaque, falle com n s
Doutor Joseph Homem Costa, morador defronte porta travessa Sè Oriental para banda do mar, elle dirá o modo como se deve usar da dita pedra".

R Jun 27 26 L-devoção "Sahio novamente à luz hum livro em oytavo intitulado: Favores Maria Santissima a seus devotos. Vende-se logea Mathias da Sylva na rua nova". n s
R Jul 11 28 L-sermão "Idéas Sagradas, & consagradas em varios Sermoens Panegyricos, pelo Prègador geral Fr. Manoel Lima Ordem S. Augostinho tomo I. Se imprimiraõ na Officina Mathias n s

Pereyra Sylva, e se vendem na sua logea".

bem " 25 30 remédio "Em casa Christovaõ Francisco Almeyda Confeiteiro, na rua direita Loreto, defronte Conde Santiago Aposentador mór Reyno, se vende hum remedio infalível para toda sorte

de dor dentes, que em vários Paizes estrangeiros se tem experimentado, e nesta Cidade com muyta gente. Approvado pelo Doutor Físico mór do reyno; vende-se a tostão n s
cada papel. Saõ certos poz a tomar pelo nariz como tabaco, na forma que dirá o mesmo que o vende [...]
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bem " " " remédio "Em casa Jacques Domont rua Oliveira junto às Olarias se dá hum remedio efficaz, e suavissimo para o achaque Ashma, assim em homens, como mulheres, e toda a casta 

tosse, e achaques de peyto por inveterados que sejaõ, por ser infallivel. Outro remedio para crianças peyto que se suffocaõ por causa tosse, e se aplica a sujeitos muita n s
maior idade. Outro remedio efficacissimo para lançar fora as lombrigas qualquer jeito [..]. Mostrará certidoens de muytas, e varias curas, em doenças q. julgavam irremediaveis"

H Agt 8 32 L-história eclesiástica"Sahio novamente imppressa Chronica Cister, composta pelo Doutor Fr. Bernardo Britto, Chronista da sua religiaõ. Vende-se ba rua da Figueyra, na impressaõ S. Magestade". n s
B L " 19 38 L-poético "todas obras do Grande Luís de Camões com os Luziadas, commentados pelo Licenciado Manoel Correa, e os argumentos do Licenciado Joaõ Franco Barreto, com retrato so n s

natural corpo inteyro; e a sua vida escrita Chantre Manoel Severim Faria, em folha. Vende-se na rua Nova".

BL " " " L-aula politica "Aula Politica, & Curia Militar, &c. Obra do celebre D. Francisco Manoel. Vende-se rua Nova na logea Mathias Pereyra da Sylva". n s
C A " " " L-lógica "Pharus Dialectica, five Logicae universae brevis elucidatio pelo R.P.Bento Macedo da Companhia Jesus, Mestre Filosofia Universidade Evora, em oytavo, vende-se Portaria n s

do Collegio Santo Antaõ".

bem " " " remédio "Os dous grandes remedios, que se davaõ graça aos pobres casa Doutor Joaõ Curvo Semmedo, defunto, o Espirito aureo, [...] e o oleo do espasmo do Duque de Florença, [...]

se daõ com a mesma caridade em casa do Sobrinho Pedro Joaquim Curvo Semedo, morador Santo Antonio Capuchos, às casas Excellentissima Senhora Condessa Tarouca, n s
onde tb se vende a mais pura agua Inglaterra, que há no Reyno, e hum oleo para quebraduras, e os mais remedios das gazetas de 19 Outubro do ano passado, e na 8 de

fevereyro do presente, receytados por muytos Medicos desta Corte, e de fora".

T Set 26 39 L-teologia escolástica"Sahio impresso hum livro intitulado Politica Religiosa , vende-se rua nova logea Mathias Pereyra Sylva, Author P.M.Fr.Manoel Macedo da Ordem Pregadores, sojeito raro talento" n s
bem " " " remédio "A Myrra Persia se deve derreter, e liquidarse com manteiga, cuja virtude he servir toda a sorte de quedas, interiores, como exteriores [...]; vende-se na botica delRey" n s
B L Outb 3 40 L-vocabulário "Na Officina Real de Pascoal Sylva se acabáraõ imprimir o sexto, setimo volume do grande Vocabulario Portuguez, & latino, composto pelo P. D. Rafael Bluteau, Clerigo Regular n s

da Divina Providencia, e o oytavo volume, o ultimo desta obra,jà está no prelo da dita Officina".

bem " 17 42 propriedade "Vende-se huma quinta forra, e isenta entrada lugar Povoa Santo Adriaõ, junto estrada, com casas de sobrado, e mais annexas que se aligaõ, tem poço no meyo da fazenda, n n
outro nas mesmas casas[...]; quem quizer intentar nella, fallar com seu dono, Luis Duarte Salvado, que mora rua nova, e de presente assiste na mesma quinta".

bem " 24 43 propriedade "Thadeo Luis Antonio lopes Carvalho da Fonseca e Camoens, faz advertir, todas as pessoas a quem dever alguma cousa, ou criados sua casa, concorraõ a ella atè terça n s
feyra 29 deste mez, e fallem com Joseph da Rocha Botelho na rua da Oliveira".

R Nov 7 45 L-vidas de santos "Sahio novamente a luz hum livro em quarto, Vida Serafica Madre Santa Teresa de Jesus, Doutora Mystica, & Fundadora dos Carmelitas Descalços, escrita pela mesma Santa, n s
traduzida da lingua Castelhana em a nossa, e Dilucidações [...], escritas P. Fr. Antonio S. Joseph. Vende-se portaria Convento Corpus Christi".

bem " 14 46 p.domésticos Antonio Marques Cunha, morador Cidade Junto S. Lazaro, adverte que comprará toda rodilha branca Linho, Cambray, Bretanha, Estopa, por presso de dez reis o arratel". n s
T " 28 48 L-teologia moral "Imprimio-se segunda vez o livro intitulado, o Ultimo instante entre a vida, & a morte, composto pelo P.Miguel dias Companhia  Jesus; vende-se, Collegios S. Antão Coimbra". n coimb
bem " " " transporte "Quem quizer comprar o navio N. Senhora do Roque Amador, ou Alamoda, que he Senhor Joseph Pereyra Araujo, vá casa Escrivaõ da Corte Joaõ V,  junto roda  Engeitados" n s
R De 5 49 L-vidas de santos "O P. João Antunes Congregação Oratorio desra Cidade Lisboa Occidental, deo luz primeiro tomo da sua obra, Arvore da vida, em que trata das historias mais selectas, e n s coimb

extraordinarias das vidas dos Santos [...]; vende se na portaria da Congregação Lisboa Occidental, e em Coimbra casa Manoel Leonardo mercador de livros".

R " 12 50 L-milagres "Sahio o oytavo tomo dos Santuarios Milagrosos N. Senhora; e o Setimo dos aditamentos sahirá brevemente, escritos R.mo P. Fr. Agostinho Santa Maria; vende-se em casa n s
do Livreyro Francisco da Sylva junto ao arco da Consolação, e à Sè Oriental".

R " " " L-novena "Sahio huma Novena Evangelista S. Joaõ com o titulo de Tributo amoroso do Discipulo amado, elegante, devotamente composta por Antonio Rqamires & Mello; vende-se na n s
logea de Manoel de Figueiredo, onde se vendem as gazetas".

1721
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

T Jan 2 1 L-teologia moral Imprimio-se, Eleyçaõ entre o bem, & o mal eterno. Autor Padre Alexandre de Gusmão da Companhia de Jesus, bem conhecido por aquelle pio, e devoto livro Escola Belem, n s
de que he Autor. Vendem-se à Sè em casa Manoel Moreyra, e indo para o Collegio na logea de Pedro dos Santos".

T " 16 3 L-teologia mística "Sahio Impressa a segunda parte da Descripçaõ do tormentoso Cabo da enganosa esperança à hora morte, composta pelo P. Nicolao Fernandes Collares [...]obra muy erudita, n s
e espiritual, e muy importante para Pregadores.  Vende-se Rua Nova entrada Paço da Foteya, logea Antonio Nunes Correa, onde se achará tambem a primeyra parte".

C A " 23 4 L-filosofia "Sahio novamente a luz a segunda parte da Arte Conceitos, composta pelo Beneficiado Francisco Leytaõ ferreira; vende-se na logea Miguel Rodrigues postas S. Catharina" n s
A M Fev 13 7 L-directório prata/ouro "sahio hum livro intitulado, Directorio Pratico de prata, & ouro, em que nelle se mostra o valor intrinseco destes dous metaes, com taboadas, e regras geraes para se ligarem, n s

& porem justamente nas leys que se mandaõ lavrar, por Antonio Sylva, Ensayador da Casa Moeda desta Cidade Lisboa. Vende-o Manoel Fernandes da Costa na Rua Nova".

B L " " " L-poético "Sahio a Luz a quarta parte da Feniz Renascida de varias Poesias. Vende-se logea de Mathias Pereyra na Rua Nova". n s
bem " " " Ofício "Quem quizer comprar a propriedade do Officio de Almoxarife da Mesa Mestral da Ordem de Christo das Villas Thomar, & Pias, que he rendoso, & authorisado, vá fallar com n Tomar

Manoel Ferreyra Azevedo Procurador Causas, no Beco Escadinhas defronte poço Burratem, tem ordem dita venda, que quer fazer proprietário por concessão q tem S. Mag."

Out " 20 8 carta-vidas "Imprimio se huma carta vinda Astracan, com noticia de hum sucesso muy raro de hum Eremitaõ Persiano, a quem se dá nome de Encuberto Mahometano, ou Mohaidin redivivo; n s
& se vende nas mesmas partes, onde se vendem as gazetas".

Out " 27 9 carta-vidas "Idem" n s

A publicidade na gazeta de Lisboa (1715-1760) 8



Volume II

CA " " " L-cirurgia "Sahio novamente impresso hum livro em quarto intitulado, Cirurgia Methodica, & Chimica, que Compoz Doutor Francisco Soares da Ribeira;traduzido do Castelhano no idioma n s
pelo Licenciado Manoel Gomes Pereyra; he obra Muy proveitosa para todos Cirurgioens; vende-se RRRua nova na logea de Joseph Gomes Claro":

R Mar 6 10 L-sermão "Sahio novamente à luz hum livro com vinte Sermões da Conceyçaõ de N. Senhora, Author R.mo P.M.Fr.Joseph Sousa, Carmelita Calçado, Qualificador do Santo Officio, & Pro- n s
vincial que foy da sua Religiaõ. Vende-se Convento do Carmo, e na logea Antonio da Sylva Livreyro a S. Jorge".

T " 13 11 L-teologia mística "Sahio novamente luz hum livro em oytavo intitulado Escada Mystica de Jacob, composto pelo Padre Paulo Cardoso". n s
ser " " " pf-francês "Faz-se aviso aos curiosos lingoa francesa, que Mons. Villaneuf, que he o único Mestre nesta Corte, que seja natural Pariz, assiste agora ao Remolares, à entrada Beco e s

Carvaõ; tem huma taboletaà sua janela".

R " 20 12 L-vidas de santos "O livro intitulado La Dichosa Peregrina, segundo Apocalypse de Dios, Embaixatriz del Cielo Santa Brigida de Suecia, princesa de Nericia, traduzida do idioma Italiano, se achará n s
na logea de Manoel Gomes Mercador de livros na rua dos Livreiros ao Collegio".

R " " " L-novena "Tb se imprimio huma Novena de Nossa Senhora da Oliveira, e vende-se na logea de Joseph Gomes Claro na rua nova, aonde se vendem as gazetas". n s
R Abr 3 14 L-vidas de santos "Sahio novamente a luz hum livro em quarto intitulado Peregrino curiosos, da vida, morte, tresladaçaõ, e milagres do glorioso S. Joaõ Marcos, na Augusta Cidade Braga, compo-

sto pelo P. Antonio Mariz Faria, Mestre sagrada Theologia, e das Ceremonias, &c. vende-se na logea de Miguel Rodrigues às portas S. Catharina". n s
R " " 15 L-novena "No Collegio Jesus dos Meninos Orfaõs se colloca nas oytavas da Paschoa a Imagem do milagroso Santo S Joaõ Marcos, E se lhe hade fazer a Sua Novena, que começará em n s

18, do corrente, para o que se fizeraõ imprimir livrinhos do modo com que se hade praticar esta devoçaõ, e se hade festejar a 27."

H " 17 16 L-história eclesiástica"Sahio a luz o segundo Tomo da Chronica dos padres Carmelitas Descalços da Provincia de Portugal, Author P. Fr. João Sacramento Leytor Theologia, e Chronista mesma n s
Provincia; vende-se no Convento Real de Corpus Christi na rua dos Torneiros".

T " " " L-teologia moral "Tambem sahio outro em quarto Thesouro espiritual Serafico, guia Catholicos para a Bemaventurança, pelo caminho da Terceira Ordem de S. Francisco, primeira parte. Author n s
M.R.P.Fr. Joseph do Egypto, Prègador jubilado observante da P.Portugal; vende-se logea Joseph Oliveira canto Portagem, na de Carlos Sylva defronte S. Antonio, e Adro S.Dom." 

H " " " L-história eclesiástica"Sahio à luz a quinta parte da Chronologia Seraphica da provincia Portugal, composta pelo M.R.P.Fr. Fernando da Soledade, Chronista, e Padre da mesma Provincia, vendem os n s
Irmãos Terceiros no seu hospital rua do Saco; 

R " " " L-novena "Pelo mesmo Author huma novena da Madre santa Clara, que se vende na logea de Mathias Pereyra da Sylva na rua nova". n s
bem " " " remédio "O admirável remedio para dor dentes, com approvaçaõ do Físico mór se vende casa de Christovaõ Francisco Almeyda, Confeyteira rua direita Loreto, se dá mayor quantidade n s

sem alteração do preço, que he um tostão".

T Mai 22 21 L-teologia mística "Faz-se  presente ao publico que por morte Doutor Joaõ Semmedo, Medico insigne do presente seculo, se acabou imprimir o livro, intitulado Atalaya da vida, se vende  na casa,  n s
B L L-prosa em que morava o mesmo Autor defunto, na rua direita S. Paulo", & he o seu preço doze tostoens;& na mesma se acharaõ a sua Polyathea por dous milreis" n s
B L " " " L-prosa "& hum de Observaçoens Latinas por quinze tostoens;  n s
B L L-prosa & outro de Observaçoens Lusitanas por dezoyto tostoens, tudo em papel; e estas saõ todas as obras, que compoz o dito Autor". n s
B L Jun 5 23 L-diálogo "Imprimio se novamente hum livro em quarto, que se intitula, Apologos Dialogaes, de D. Francisco Manoel Mello, obra muyto erudita, discreta, e galante; vende-se na rua Nova" n s
BL " " " L-discursos "Tb se imprimio h� em oytava, Discursos Politicos, & Obras Metricas, autor Duarte Ribeyro de Macedo; vende-se na Rua nova". n s
T " " " L-teologia mística "Em oytava, O Caminho Christaõ, que dirige a sua jornada para a Patria Celestial, traduzido de Latim em Portuguez pelo P.Fr. Agostinho S. Maria Ex Vigario geral dos Agostinhos n s

Descalços; vende-se na logea de Francisco Sylva a A. Antonio".

T " 12 24 L-teologia mística "O livro intitulado  Escada Mystica de Jacob, se vende na rua nova na logea de Pedro Villela". n s
C A " " " L-medicina "& o Tratado da Gotta se vende na rua nova na logea de Pedro Villela". s
B L " " " L-gramática "Sahio a primeira parte explicaçaõ da grammatica, composta por Manoel Coelho Sousa, Sargento mayor Corte, onde se achaõ muytas duvidas facilmente explicadas; para melhor n s

saber esta Arte com Perfeyçaõ; vende-se na rua nova na logea de Joaõ Antunes Pedroso".

bem " 19 25 ofiício "O Proprietario dos Officios de Meirinho da Correyçaõ, Contador, Enqueredor, & Distribuidor da Ouvidaria de Barcellos, tem corrente a faculdade S. Mag. Para os renunciar; se n Barcelos
alguem quizer ter os ditos Officios, ou todos juntos; ou o de Meyrinho da Correyçaõ somente. Pode fallar com Joseph Costa Viçoso, Porteyro Contadoria geral guerra & Reino, às

Portas S. Antaõ".

C A " " " L-medicina "Na officina da Musica se imprimio hum livro em oytavo, Anchora Medicinal, para conservar vida com saude, escrito pelo Doutor Francisco da Fonseca Henriques, natural Miran- n s
dela, Medico do numero S. Mag, obra mutro util para cada pessoa se governar na saude. Vende-se em casa seu Author ao jogo da pella; custa em papel hum cruzado novo":

R Jul 10 28 L-novena "Sahio impresso huma novena da Virgem N. Senhora Nazareth, disposta, & ordenada pelo R.mo P.Fr. Agostinho S. Maria, Exvigario geral Agustinhos Descalços, com a historia da n s
peregrinação da  sua santissima Imagem, que se venera na Villa da Pederneyra; vende-se logea Manoel de Figueiredo ao arco da Consolaçaõ".

R " 24 30 L-vidas de santos "Sahio hum livro em quarto da Vida Santa Victoria Virgem, & Martyr Portugueza, Advogada da peste, escrita por Dom Francisco Xavier Rego, Clerigo regular Divina Providencia. n s
Vende-se na rua Nova na logea de Mathias Pereyra da Sylva".

bem " " " remédio "Toda pessoa que se quizer curar sezões, qualquer que sejaõ, com muyta facilidade, e segurança, pode recorrer casa Francisco Valle Cordeyro, na rua do Norte, o qual faz n s
huma agua muy efficaz contra a dita enfermidadee, e com mais ventagens, que a celebrada de Inglaterra" .

bem " " " remédio "Tb tem hum remedio contra toda sorte ardores, que expurga os maus humores  dos rins, e bexiga, e cura as chagas, e excuriações das mesmas partes. Ambos estes remedios n s
são approvados pelo Doutor Cypriano  de Pina, Medico Hospital Real desta Corte, e pelo Doutor Sebastiaó Estaço Vilhena, Medico do Hospital Real de N. Senhora da Luz".
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R Agt 14 33 L-vidas de santos "Sahio hum livro em oytavo da Vida, & milagres do glorioso S. Nicolao Thaumaturgo, arcebispo Mira, e no fim delle se achará a Novena do mesmo santo; Vende-se logea de  n s
 Lourenço da Maya à Sé".

bem Set 4 36 remédios "O Doutor Jeronymo Moreyra Carvalho, Medico Villa Souzel, ao presente nesta Corte, alojado estalagem Coyxo da Bistega, touxe seus grandes remedios particulares, que são; n s
hum curar carnozidades, outro gallico pertináz, outro alporcas, outro frieiras e callos, outro febras chamado Pedra de David. Todos pobres enfermos , que quizerem ir para Hospi-

tal real os curará pelo amor de Deos, dandoselhe para isso licença, pois o naõ póde fazer nas suas casas pelas distancias desta corte".

R " 18 38 L-vidas de santos "sahio impresso hum livro em quarto: Innocencia prodigiosa, Triunfos da Fé, & da Graça , nas vidas, & martyrios admiraveis de varios meninos, & meninas Santos, com a vida do n s
Menino Jesus; primeiyro tomo, composto pelo P. Manoel Conciencia da Congregação Oratorio Lisboa Occidental;

R " " " L-novena "imprimio tb outro livro, que se intitula: Novenas para todos Mysterios de Nossa Senhora , a que se juntaõ duas N. Senhora Carmo, & do Rosario, & outras S. Joseph, S. Joaquim, S. n s
João Bautista, E S. Joaõ Evangelista; vendem-se portaria do Convento da mesma Congregação do Oratorio".

B L " " " L-vocabulário "Da officina de Pascoal Sylva Impressor Sua Magestade, sahio o oytavo, e ultimo volume grande Vocabulario Portuguez, e Latino do P. Rafael Bluteau, Clerigo Regular, juntamente n s
 com hum Diccionàrio Castelhano, e Portuguez, do qual se poderaõ valer os Castelhanos para compor em latim pelo dito Vocabulario".

bem " " " remédio "Toda pessoa que se quizer curar sezões, qualquer qualidade, com muyta facilidade, e segurança, pode recorrer casa Francisco Valle Cordeyro Cirurgiaõ, morador rua do Norte n s
parte Loreto, faz huma agua muyto efficaz, de que se tomam dezaseis copos, cura ainda alg�as febres rebeldes, que costuma curar àgua Inglaterra, pode levarse sem corrupçaõ 

para Alentejo, Beyra, e mais Provincias"

bem " " " remédio "tb prepara outro remedio contra toda sorte ardores ourina, que consta h�as pirolas, e huma agua que sem abalo algum adoça as fleumas salgadas, tempera os soros acres [...]. n s
Este remedio continùa por doze ou quinze dias, e ambas estas medicinas são approvadas pelos Medicos Hospitaes Reaes desta Corte, e de N.Senhora da luz".

R " 25 39 L-vidas de santos "Imprimio-se novamente hum livro em folio, intitulado Plos sanctorum Augustiniano , primeyra parte, contém Santos de Janeyro, Fevereyro, Março. Autor Padre M. Fr. Joseph Santo n s
Antonio, Vigario Provincial. Vende-se no Convento de N. Senhora da Graça".

R Outb 1 40 L-parenética "Sahio impresso livro intitulado Ramalhete Espiritual composto  com as flores doutrinaveis, que pregou o Venerável Padre Fr.Antonio das Chagas em doze Sermoens, tirados luz n s
pelo M.R.P.Fr. Joseph da Trindade Ex Provincial da provincia Xabregas; vende-se na rua nova".

bem " " " raizes/sementes "Manoel Joseph Vermuelen, Hollandez de naçaõ, morador rua fermosa junto Igreja N.S. das Merces, tem para vender raizes toda sorte flores Inverno, a saber, muytas castas Rain- e s
unculos, Annemones, Jacinthos dobrados maçaroca, varios Pionias dobradas, Junquilhos, varias castas Tulipas, semente repolho, tudo vindo agora novo da Hollanda".

D " 16 42 L-jurisprudência "sahio novamente quarta parte da Pratica Judicial , composta pelo Doutor Antonio Vanguerve Cabral; vende-se na rua nova". n s
C A " " " L-filosofia "A Nova Arte Conceitos primeira , e segunda parte, que compoz o Beneficiado Francisco Ferreyra, se achará logea de Miguel às portas S. Catharina". n s

H " 23 43 L-história eclesiástica"Sahio luz hum livro de quarto, Historia de Joseph Principe do Egypto , pelo M.R.P.Fr.Joseph do Egypto, Releg. Observante Provincia Portugal; vende-se rua nova, defronte S. Antonio n s
H Nov 6 45 L-vidas "Sahio impressa vida Conde Galveas Diniz de Mello Castro,  composta em elegante estylo por Julio Mello Castro seu sobrinho, in fol. Vende-se na rua nova". n s
R " " " L-devoção "Sahio setimo tomo Santuarios de N. Senhora , e additamentos aos seis primeiros, escrito pelo R.mo P. Fr. Agostinho S. Maria; vende-se casa Francisco da Sylva à Sè". n s
T " " " L-teologia moral "Outro livro em quarto intitulado Dictames para a vida Religiosa, & perfeyta , escritos pelo [...] Doutor Igreja S Bernardo, traduzidos do latim pelo P.M. Fr. Joaõ Barbarica, Lente jubilado n s

Sagrada Theologia, e D. Abbade do Real Mosteyro S. Pedro das Aguias".

B L " " " L-língua portuguesa "hum em oytavo regras lingua Portugueza, espelho lingua Latina, ou disposiçaõ para facilitar o ensino lingua latina, pelo P. Caetano Maldonado da Gama; vendemse na rua nova". n s
D " 20 47 L-leis "Tornouse a imprimir o terceyro tomo de Forenses de Obligationibus, & Actionibus de Pegas; vende-se na rua nova". n s
T " " " L-teologia moral "na mesma rua se achará hum livrinho em doze, que se intitula, Clarim do Ceo, & exame Clerical". n s
B L " " " L-prosa "Na logea Joseph Rodrigues à Misericordia se achará hum livro em oytavo: Infancia ilustrada, y ninez instruida,  em Castelhano muy curioso todo genero virtudes moraes e politicas, n s

disposto em liçoens com hum exemplo no fim de cada huma".

B L " " " L-comédia "Imprimiose a Comedia Querer sin querer , composta Doutor Manoel Pacheco Sampayo e Valadares, vende-se na rua nova, e portas Sta Catharina logea Joaõ Rodrigues". n s
B L " " " L-comédia "aonde tambem se achará a Comedia Tenerse muertos por vivos  do mesmo autor". n s
H " " " L-história eclesiástica"na mesma logea se vende o livro, que jà se publicou da Historia de Joseph Principe do Egipto" . n s
bem " 27 48 remédio "Quem quizer usar de hum singular, e infallivel remedio contra sezoens rebeldes, e da mais verdadeira agua Inglaterra chamada Fernaõ Mendes, và rua dos Mouros, e casa do n s

Desembargador João Sousa Mexia se dirá a em que se vende na mesma rua".

bem " " " remédio "onde se achaõ tambem os copos afamado do Medico de Buarcos, que servem purificar o sangue, e os mais humores, e tem virtudes contra obstruçoens rebeldes [...], em abono se  n s
acharaõ muytas certidoens principaes Medicos Corte em casa Christovaõ da Rocha cardoso, Notario Apostolico, e official Camera Patriarcal".

R Dez 11 50 L-sermão "Imprimio-se novamente o Segundo tomo Sermoens, Ideias Sagradas, author P. Prègador geral Fr. Manoel de Lima Augustiniano; vende-se na rua nova". n s
R " " " L-novena "A Novena de S. Joaõ Evangelista  se vende na portaria da Congregação do Oratorio". n s
R " " " L-vidas de santos "onde tambem se achará hum livrinho, que se intitula, escravidaõ de Maria Santissima ". n s
B L " 25 52 L-língua portuguesa "Sahio luz hum livro intitulado Regras da lingua Portugueza Espelho da Latina,  que he hum methodo novamente inventado, pelo qual facil, e brevissimamente podem oss meninos n s

aprender a lingua latina: serve tb para aprender outras linguas, em oytavo; vende-se na rua nova".

H " " " L-história eclesiástica"na mesma rua se acharán hum livro Itinerario da Terra Santa, que compoz Fr. Pantaleaõ d´Aveiro n s
R " " " L-sermão "O Segundo, e Terceiro tomo de Sermoens do P. Diogo Curado da Congregaçaõ Oratorio desta Cidade se vendem portaria da mesma Congregaçaõ, onde tb se vende o primeiro". n s

A publicidade na gazeta de Lisboa (1715-1760) 10



Volume II

R " " " L-oração "Tb se imprimio hum livrinho, Arte de orar , composto pelo P. Antonio Carneyro da Companhia Jesus; vende-se portaria S. Roque, na rua nova, e à Sè na logea Caietano Silveyra". n s
bem " " " remédio Aguas para sezoens, inventadas pelo Fisico mór delrey da Grãa Bretanha, que atè o presente não vendia senaõ curas inteiras, remetteo novamente meyas curas a esta Corte a e s

D. Anna Maria de brito, que mora rua nova dos Ferros, adiante Igreja nova da Conceiçaõ, donde somente as manda".

1722

Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora
R Jan 22 4 L-sermão "No Convento dos Carmelitas Descalços junto aos Torneiros, se vende hum Sermonario moderno, de folio, em lingua Castelhana". n s
R " " " L-devoção Sahio segunda vez impresso o livro intitulado Motivos para acompanhar Santissimo Sacramento ; propostos a todos fieis, & principalmente Irmaõs Senhor, composto pelo M.R.P. n s

Antonio Reys da Congrgação Oratório, e Academico da Academia Real História, acrescentado novamente pelo autor".

R " " " L-devoção "Imprimio-se novamente hum livrinho intitulado Pensamentos Christaõs  para todos dias do mez; vende-se logea de Miguel Rodrigues às portas S. Catharina, e em Coimbra casa n s Coimb
de Antonio Simoens Ferreira".

R " 29 5 L-devoção
"O livro intitulado Pensamentos Christãos  para todos dias do anno, se adverte, que nesta segunda edição se lhe accrescentou novamente o Manual da Missa, o Officio N. Senhora,

n s Coimb
e outros exercicios, se achará logea de Miguel Rodrigues às portas S.Catharina, e em Coimbra na de Antonio Simoens Ferreira".

R Mar 12 11 L-moral
"Sahio a luz hum livro intitulado Luz verdades Catholicas, composto pelo P.M.Joaõ Martin de la Parra, da Comp.Jesus, traduzido na lingua Portugueza pelo P.M.Fr. Simaõ Antonio de S.

n s
Catharina Monge S. Jeronymo, muy necessario Parrocos, pais familia, Pregadores. Vende-se logea Carlos Sylva defronte Sto Antonio, e na Joaõ Rodrigues portas Sta Catharina".

R " 19 12 L-devoção
"Imprimiraõ-se novamente huns livrinhos da Coroa Senhora das Sete dores, trataõ devoçaõ, que se pratica nos sete dias, que se festeja sua milagrosa Imagem Sta Igreja Patriarcal,

n s
vende-se Cordoaria velha logea Manoel Diniz Mercador livros, e Officina Musica; e as Contas Senhora se acharaõ na maõ Rev.Padre Thesoureiro da mesma Igreja". 

R " " " L-vidas de santos "Tb se imprimio outro em oytavo, Vida admiravel Gloriosa S. Margarida [...], traduzida de Castelhano em Portuguez; vende-se logea Joaõ Rodrigues às portas Sta Catharina". n s
T Abr 2 14 L-teologia moral "Sahio impresso em Lisboa Officina Pascoal da Sylva Impressor S. Mag. Hum Resume da Theologia Moral do Crisol, disposto ordem alphabetica, e accommodado ao prudente exer- n s

cicio das operaçoens humanas, pelo P.Fr. Miguel Sto Antonio Relig. Trinitario Descalço, acrescentado com differenças que há entre Bulla Sta Cruzada concedida estes Reinos, e a 

de Hespanha, e dos casos reservados nos Arcebispados, e Bispados deste Reyno, e suas Conquistas; obra utilissima, para todos Catholicos, e os mesmos Confessores, em 4º

bem " 9 15 remédio "As aguas Inglaterra para sezoens, que se vendia rua nova D. Anna Maria Brito, na escada de Joaõ Gomes de Brito, tem de presente curas inteiras, meyas curas,quartas curas, e s
todas compostas Doutor Fernando Mendes, primeiro inventor das aguas; faz-se a advertencia, pq junto mesma escada se vendem outras aguas, dizendo que saõ as de Inglaterra".

T " " " L-teologia moral
"O livro Resume Theologia Moral de Crisol, que se publicou gazeta semana passada, que se imprimio Officina Pascoal Sylva, Impressor S. Mag, se achará mesma impressaõ, rua da

n s
Figueira às portas Sta Catharina". 

R " 16 16 L-vidas e santos
"O livrinho da portentosa vida S. Margarida de Cortona  se achará logea Joaõ Rodrigues portas S. Catharina, e de Joaõ Rodrigues na rua nova, de Manoel Figueiredo arco Consolaçaõ"

n s
bem " " " propriedade "Na praça publica desta Cidade se ham de arrematar tres propriedades de casas, duas nobres, sitas humas rua Outeiro, outras no Rocio junto Passo, e as ultimas na rua Salvador. n s

He Escrivaõ da arremataçaõ Simaõ da Sylva Lamberto".

B L Mai 14 20 L-prosa "Imprimiraõ-se novamente todas as obras Francisco de Rodrigues Lobo em h� tomo de quarto; vende-se na rua nova. n s

Out " " " relação-religião
"Na mesma rua se acharà a Relaçaõ do que se tem obrado em Constantinopla sobre  reedificaçaõ Templo Sto Sepulcro de Jesu Christo nosso Senhor, situado Sta Cidade Jesrusalem"

n s

R " " " L-sermão
"Na logea Joaõ Rodrigues às portas S. Catharina se acharà hum Sermaõ Panegyrico, que nas exequias Marquez das Minas prègou o R.mo P. D. Joseph Barbosa, Clerigo Regular, e

n s
Coronista da Serenissima Casa de Bragança".

ser " " " pf-grego
"Huma pessoa curiosa que se acha nesta Corte versada linguas antigas, e modernas, se offerece ensinallas todos Cavalheyros que quizerem aprender, e  especialmente  a Grega,

e s
ser pf-latim Latina, Ingleza.  Todas as pessoas que o quizerem procurar, o podem fazer nas casas do caffé da rua nova desta Cidade, onde se darà noticia delle, e do lugar da assistencia". e s
ser pf-inglês e s

R " 21 21 L-santuários
"Sahio a luz o nono tomo dos Santuarios N. Senhora do arcebispado Bahia, e mais Bispados Pernambuco, Paraiba, Rio Grande, Maranhaõ, Graõ Parà , que compoz R.mo P.Fr.Agostin-

n s
ho Sta Maria, Ex-Vigario Geral da Congregaçaõ dos Agostinhos descalços de Portugal".

R " " " L-sermão
"Tb se imprimio segundo tomo Sermoens das festas Christo Senhor nosso, e de sua Mãy Santissima, que compoz R.mo P.M.Fr. Joseph Sousa;Qualificador S. Officio, e Provincial da

n s
Provincia N. S. do carmo; vende se na portaria do mesmo Convento".
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bem " " " propriedade
"Quem quizer comprar huma Quinta estrada Benfica, defronte Convalecença dos Capuchos, que he do Coronel Fernado Moraes Madureira, consta casas nobres, jardim, pomar frutas

n s
poço de nora, todas as mais officinas correspondentes às casas, courella de vinha, và fallar com o Padre Pedro Pinto Agraço, que assiste a D. Joaõ Sousa Dom Prior Guimaraens".

C A Jun 11 24 L-medicina "O Doutor Antonio Soares Faria Physico mór do exercito deste Reyno, escreveo, e imprimio hum livro intitulado Falciculus Medicus Practicus, ex quatuor tractatibus collectus  [...], n s
secundo Termalibus balneis, tertio de Lacte, quarto de Risus [...]; vende-se na logea de Antonio de Seixas Junto à rua dos Ourives da prata".

T " " " L-teologia mística
"Curssos Theologia Mystico Scholastice , 2.vol.in fol. Author o R.P.M.Fr. Joseph Espirito Santo Carmelita Descalço, Lente de prima theologia, Reytor Sevilha, Provincial, deffinidor geral

n s
que foy sua Ordem. Vende-se logea de Lucas da Sylva junto ao arco do Rosario defronte do campo da lãà".

B L " " " L-prosa
"Sahio impresso em Madrid quinto tomo Conferencias de Corella,  continuado pelo P.Fr.Francisco Joseph de Cintruemgo, por privilegio S. Mag. Que Deos guarde, ninguem pode mandar 

n s
 vir de Castella, nem vender, ou imprimir neste  Reyno, senaõ Antonio Manesial Mercador de livros".

Out " " " folheto-religião
"Imprimio se a Novena Nossa Senhora Carmo, e offerecimento da Coroa, o Terço da mesma Senhora, traduzida de castelhano em Portuguez, acrescentado  pelo irmaõ Fr. Eusebio de

n s
Sà Religioso da mesma Ordem; vende-se na portaria do mesmo Convento".

R Jul 16 29 L-oração
"Sahio Novamente a luz hum Livrinho intitulado, Exercicio Christaõ,  com varias Oraçoens para entre dia, e noyte, com hum novo Manual da Missa. Vende-se na Impressaõ Real, e às

n s
Portas S. Catharina na logea Miguel Rodrigues, e ao Arco N.S. da Graça, junto Collegio Padres Companhia, na logea de Manoel Gomes".

B L " 2 " L-prosa
"Hum livro in fol. Que se intitula; Cupido Prostrado, Amor profano desvanecido , em que se mostra a real existencia do amor, e sua maravilhosa communicaçaõ a toda natureza criada.

n s
vende-se na rua Nova".

B L " 23 30 L-poético
Imprimiose novamente em Madrid hum livro em quarto de Obras Poeticas posthumas do Mestre D. Manoel de Leon Marchante, a assumptos Sacros, Humanos, e Comicos, obra muy"

n s
deleitavel pela variedade, e conceituoso no estyl, Vende-se logea de João Rodrigues na rua direita das portas S. Catharina".

bem " " " propriedade "Quem quizer comprar huma Quinta ao chafariz de Andaluz, que consta casas nobres, pomar com poços agua, falle com o Desembargador Nuno da Costa pimentel". n s

R " 30 31 L-vidas de santos
"Sahiraõ novamente os livros seguintes: Vida, & milagres S. Caetano Thiens Fundador dos Clerigos Regulares, pelo M.R.P.D.Jeronymo Contador de Argote C.R. Academico Academia

n s
Real da Historia. He obra muyto elegante, devota, e curiosa, e contem muytas noticias em quarto;vende-se na rua nova, e na portaria dos Caetanos". 

C A " " " L-filosofia 
"Arte de sagradores intitulada, Tratado da Phebotomia, pratica racional, & directorio de principiantes , novamente composta por Eugenio ferreira Roque morador na Cidade Evora junto

n Evor
poço de S. Manços; vende-se em casa do mesmo Autor".

bem " " " ofício
"Quem quizer comprar officio Contador geral Villa Barcellos , cujo servintuario paga de renda 100U.reis cada anno, falle com Joaõ Latino Porteiro tribunal Serenissima Casa Bragança" 

n Barcel

R Agt 6 32 L-devoção
"Finezas Jesus Sacramentado para com homens, & ingratidoens homens para com jesus Sacramentado,  composto P.Fr. Joaõ Josph S. Tereza, Carmelita Descalço da Congreg. De

n s
Italia, em oitavo, vende-se logea Felix Zurita, na rua nova Almada".

R " " " L-vidas de santos "Vida Santa Quiteria composta Padre Doutor Fr. Bento Ascensaõ Ordem de S. Bento, em oitava, vende-se na rua nova". n s

C A " 13 33 L-ciência geográfica
"Imprimiose novamente hum livro em oytavo com titulo Mode de fazer as Cartas Geograficas,  & tirar as plantas; acharseha logea Miguel Rodrigues portas SSS. Catharina, e rua nova".

R Se 3 36 L-vidas de santos
"Sahio impressa Historia da vida, e martyrio Veneravel P. Joaõ Brito da Companhia Jesus , composta por Fernaõ Pereira Brito Fidalgo Casa S. Mag.Alcayde môr Alter Chaõ, e Commenda-

n s Coib
dor Monforte na Ordem Christo, ilustrada com 81 reflexoens politicas, e moraes, interpostas varias partes da narraçaõ in folio. Vende-se Lisboa adro S. Domingos, na rua nova, logeas

Manoel Gomes junto Collegio, na de Joaõ Baustista Araujo às portas S. Catharina, em Coimbra no Collegio da Compabhia".

bem " 17 38 remédio
"As aguas verdadeyras Inglaterra para cesoens, que sempre vendeo nesta Corte Vicente Dias Campos, vende por sua morte D. Anna Maria Brito, mora rua Nova escada Joaõ Gomes

e s
Brito junto Igreja Conceyçaõ; pq junto à mesma escada se vendem aguas feitas na terra, dizendo q. saõ mesmas, e tem taboleta, se adverte q.as verdadeiras as vende a dita D. Anna 

Maria de Brito, e naõ tem taboleta".

R Outb 8 41 L-novena "A 11 deste mez Outubro principia Novena do portento penitencia glorioso S. Pedro Alcantara; o livro mesma Novena se vende logea Manoel Diniz na Cordoaria velha". n s

C A " " " L-filosofia 
"Na logea de Miguel Rodrigues, livreiro portas S. Catharina se vende hum livro em oitavo, Escola do Mundo,  o qual contem quatro Dialogos: o primeiro trata Conhecimento homens; o 

n s
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segundo da Decencia, e da Affabilidade; o terceiro da Complacencia, e do Beneficio, o quarto da Conservaçaõ, e Dissimulaçaõ".

bem " " " propriedade
"Quem quizer comprar huma propriedade de casas nobres, sitas S. Vicente de fóra, com seu jardim, quintal, e vista mar, falle com Doutor Manoel Luis Soare, na calçada Correyo mór".

n s

bem " " " remédio
"A verdadeira agua Inglaterra para sezões, composta pelo primeiro inventor Doutor Fernando Mendes, que jà se tem repetido nas Gazetas, a vende somente na Cidade Coimbra Antonio

e s Coib
Maria Periny, e Companhia, moraõ rua da calçada, e nesta Cidade D. Anna Maria Brito, moradora rua nova, mulher que ficou de Vicente Dias de Campos".

R " 22 43 L - novena "A Novena Santissimo Sacramento , como tb a Escada Mystica de Jacob  em oytavo se vendem na Portaria S. Domingos". n s

bem " " " ofício
"Theotonio Lopes da Cruz, que de presente assiste casa Ruy Vaz Sequeyra Freyre à Cruz Santa Helena, tem alcançado renuncia para poder vender o officio de Escrivaõ dos Direitos 

n Viseu
Reaes, e Almoxarifado da Cidade de Viseu,  do que faz aviso às pessoas que o quizerem comprar".

R " 29 44 L-sermão "sahio novamente impresso o primeiro tomo Sermoens Panegyricos, & Moraes do P. Manoel Conciencia Congregação desta Cidade; n s
T " " " L-teologia moral "q. tb he Author do primeiro tomo do livro intitulado Innocencia prodigiosa, Triunfos da Fé, & da Graça ; n s

R " " " L-novena
"e de outro que se intitula Novenas para todos os mysterios Nossa Senhora, & para N. Senhora Carmo, & do Rosario, S. Joaquim, S. Joaõ Bautista, & Euangelista . O que tudo se vende

n s
na portaria Convento Espirito Santo na rua nova do Almada".

R Nov 5 45 L-novena "Os livrinhos da Novena Santa Gertrudes a Magna , que principia Domingo 8 do presente mez, se vendem na portaria do Mosteiro S. Bento da Saude". n s

B L " 19 47 L-ortografia
"Sahio a publico hum livro intitulado Nova Escola  para aprender ler, escrever, & contar, para curiosos todas as formas letras que ao presente se usaõ[...] para quem quizer ser perfeito

n s
na Arte da Penna. Autor Manoel Andrade de Figueiredo; vende-se em sua casa na rua direita de S. Vicente de fôra".

T " " " L-teologia especulativa
"Sahio luz o primeiro tomo de Theologia Especulativa do P.M.Fr. Paulo Conceiçaõ, Definidor Geral dos Carmelitas Descalços, impresso Madrid [...]; vende-se portaria Convento Boa hora"

n s

ser Dez 3 49 pintor
"Nesta Corte se acha ao presente hum Pintor, Carlos Ricciardi, que tem varios segredos uteis ao publico, hum o de alimpar ouro velho das molduras, retabolos, e ainda sobre cal, e o

e s
ouro macisso, e a prata dourada deixando tudo como novo. Tb alimpa pinturas em payneis, marmores [...]; vive rua Flores travessa casas novas, defronte casas S. Conde Dalveyas".

BL " 10 50 L-miscelânea
"Na logea Joaõ Rodrigues mercador livros na rua direita portas Santa Catharina se achará hum livro em quarto impresso intitulado Miscelanea Moral , com singular clareza se trataõ  

n s
varias materias Moraes em perguntas muyto necessarias."

T " " " L-teologia moral "Na mesma logea se acharà tambem o Crisol de Theologia Moral" n s

B L " 24 52 L-prosa
"Sahio o livro Triumvirato espiritual, & historico , composto R.mo P. Fr. Agostinho Santa Maria, Ex Vigario geral Agostinhos Descalços; vende-se casa Francisco da Silva a S. Antonio". 

n s
T " " " L-teologia moral "Tb se imprimio novamente o livro, Avisos do Ceo, sucessos Portugal;  vende-se logea Miguel Rodrigues na rua direita das portas S. Catharina,; n s
CA " " " L-filosofia "onde tambèm se acharáõ os dous tomos de Arte de Conceitos ". n s
bem " " " propriedade "Quem quizer comprar huma quinta com casas nobres, sitas defronte chafariz Andaluz, va fallar viuva do Desembargador Nuno da Costa Pimentel, que mora nella". n s

bem " 31 53 ofício
"Quem quizer comprar officio de Escrivaõ do publico Judicial, e notas da Villa Monte mor o velho, falle com Francisco Azevedo Fragoso, casa Joseph Saldanha Menezes e Sousa junto  

n s
Convento N. Senhora de Jesus".

1723
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

ser Fev 18 7 lotaria
"O Provedor e irmaõs da Mesa dos Engeitados Hospital Real todos Santos faz publico, que a Lotaria de Sortes, concedida a favor dos meninos expostos na roda delle se achaõ a 28 

n s
deste presente mez de Fevereiro, e se lhe dá principio a tirarem se o primeiro de Abril Infallivelmente".

bem " " " remédio
"O Doutor Hieronymo Moreira de Carvalho Medico, natural Villa Souzel Provincia de Alentejo, se acha nesta Corte com seus remedios das carnosidades, e achaques de [...], alporcas, 

n s
febres, gallico, e outros muytos; està alojado em casa do Coronel Francisco Codeiro Vinagre, junto à Igreja do Menino Jesus".

bem Mar 4 9 remédio
"A verdadeira agua Inglaterra para Sezoens, composta pelo seu primeiro autor o Doutor Fernando Mendes, morador em Londres, se vende somente na Cidade Coimbra casa de Martini

e s Coib
Evan Heydendael moradores rua da Calçada; e nesta Cidade na rua Nova casa de D. Anna Maria de Brito, moradora na escada Joaõ Gomes de Brito".

C A " 18 11 L-medicina
"Sahio novamente à luz hum livro in folio intitulado Epitome Cirurgico Medicinal, e observante questionado,  composto por Joseph Francisco Ferreira de Sá, morador Castello S. Jorze, 

n s
 em cuja casa se vende".
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T " 25 12 L-teologia escolástica
"Sahio impresso, e se vende na portaria dos Rever. Padres da Congregaçaõ S. Filipp Neri hum livrinho intitulado, Triunfo de Christo nosso Senhor , alcançado a favor seus devotos 

n s
contra os infernos inimigos, composto pelo Ver. P. Antonio de Carvalho".

R Abr 8 14 L-catecismo 
"Imprime-se novamente hum livro em oitavo, Relogio da Alma, e Despertador da vida humana , em que se contèm varios exercicios utéis, e proveitosos à salvaçaõ de hum pecador; com

n s
dous additamentos [...], quem quizer viver exercitada, e recolhida; vende-se na logea de Joaõ Rodrigues às portas S. Catharina, e na rua nova".

R " 22 16 L-vidas de santos
"Sahio luz segunda parte do Flos Sanctorum Augustiniano , que contèm os Santos de Abril, Mayo, Junho, he dividido em seis partes; as quatro primeiras trataõ dos Santos e Beatos; 

n s
 [...] vende-se portaria N. Senhora da Graça e na logea de Antonio Alvarez na rua dos Livreiros junto ao Collegio S. Antaõ dos Padres da Companhia".

T " " " L-teologia moral "Tb se imprimio segunda parte dos Avisos do Ceo, sucessos Portugal;  vende-se logea de Miguel Rodrigues portas S. Catharina, onde se acharà tb a primeira". n s
bem " " " ofício "Quem quizer comprar o officio Contador do geral Villa Barcellos, proprietario Manoel Palha Leitaõ, com faculdade de S.Mag. para o poder vender, ou renunciar, falle na Cidade de n Barc

Lisboa com o proprietario, ou na dita Villa com o Doutor Manoel Andrade de Almeida".

bem Mai 6 18 transporte
"Sesta feira q. se contaõ 7 deste mez presente Mayo, se hade arrematar sem falta, em casa Bartholomeu Ignacio Jorge, Chanceller, e Secretario Consulado geral França, morador Boa 

n s
vista, pateo Gallegas, navio N.Senhora das Candeas,  lote 150 tonelladas, com todos seus petrechos [...] encalhado praya Boavista; pode acodir atè quatro horas da tarde  mesmo dia". 

bem " 13 19 remédio "As verdadeiras aguas Inglaterra para cezoens compostas pelo primeiro Author Doutor Fernando Mendes, que mora escada Joaõ Gomes de Brito, faz esta advertencia por se e s
venderem outras contrafeitas junto mesma escada, o que se jura Santos Euangelhos serem falsificadas, e estas as vendem com huma taboleta, dizendo saõ as de Inglaterra".

R " 27 21 L-santuários
"Sahio decimo, e ultimo tomo dos Santuarios N.Senhora,  que escreveo R.P.Fr.Agostinho S.Maria, Ex Vigario geral Agostinhos Descalços, se vende à Sè casa Francisco Silva e B.hora". 

n s

T " " " L-teologia moral
"Infancia ilustrada, y niñez instruida em todo genero virtudes Christianas, Morales, y Politicas , que conducen la Santa education, y buena criança de los niños, em oitavo; vende se 

n s
logea de Lucas da Silva Aguiar junto Collegio dos Padres da Companhia".

T " " " L-teologia positiva
"Larraga [?] t raduzido, e acrescentado com dous tratados, hum da Bulla da Santa Cruzada concedida a este Reyno, e outro dos Casos reservados nos Bispados do mesmo Reyno, 

n s
com outras cousas mais tiradas de varios Authores; vende se na rua nova"e

C A Jun 3 22 L-medicina
"Epitome Cirurgico Medicinal , e observante questionado, parte primeira; trata varias questoens, e argumentos curiosos; varias observaçoens de achaques de Medicina, e de Cirurgia; 

n s
trata tb hum Antidotario varios remedios que inculca, e manifesta para varias enfermidades [...]; experimentados pelo seu Author Joseph Francisco Ferreira e Sá, morador no Castello".

CA " 17 24 L - filosofia moral
"Sahio luz hum livro em oitavo a Margarita-animada, idéa moral, politica, e historica de tres estados , discursada na vida Veneravel Margarida de Chaves, natural cidade Pontadelgada  

n s
 [...]; vende se na logea de Francisco da Sylva à Sè".

T " " " L-teologia moral "Outro em oitavo empresso em Madrid intitulado Doctrina Christiana, Cartilla Moral, mystica, y pedicable, muy util, e necessario todo genero pessoas; vende se na rua nova". n s
A M " 24 25 L - instrução militar "Instrucçaõ militar, para o serviço da Cavallaria, e Dragoens, em quarto; vende-se na rua nova". n s
R " " " L-vidas e santos "Vida de Simiaõ Gomes Sapateiro, em oitavo; vende-se na logea Lourenço Da Maya à Sè". n s

bem " " " remédio/cavalos 
"Jaques Dumont morador nesta Cidade rua da Lista ao Correyo, tem hum remedio muy particular, todo genero doenças de Cavallos, Machos, Mulas, que lhe foy dado em Constantinopla

e s
pelo Estribeiro mór do Sultaõ anno 1693, em que esteve naquella Corte [...]; quem quizer aproveitarse delle, o pode procurar em sua casa". 

bem " " " propriedade
"Quem quizer comprar duas moradas de casas, Huma sita à Annunciada rua das Pretas, outra pateo Rica a S. Pedro Alfama, falle a Helena Cruz, que assiste casa de Pedro Hasse".

n s

T Jul 1 26 L-teologia moral
"Imprime-se novamente hum livrinho em oitavo, Breve aparelho, e modo facil para ajudar bem morrer hum Cristão , composto Padre Estevaõ da Companhia Jesus; vende-se na logea de

n s
Francisco da Sylva à Sé".

T " " " L-teologia moral "Sahio luz sexto, e ultimo tomo Moral dos Salmanticenses dos Padres Carmelitas Descalços; vende-se no seu Convento de Corpus Christi aos Torneiros". n s

R " 15 28 L-sermão
"Sahio novamente à luz o terceiro tomo de Sermoens panegyricos, quem em varias festividades de Santos Prègou M.R.P.M.r.Foseph de Sousa, Qualificador do Santo Officio, Provincial 

n s
do Carmo; vende-se na portaria do mesmo Convento".

C A Agt 12 32 L-filosofia moral a Oficina Ferreyriana se acabáraõ de imprimir todas as obras Moraes, e Metricas de Francisco Rodrigues Lobo em folha, se vende na Rua Nova" n s
T " " " L-teologia posiiva "Faz-se aviso que na dita Impressaõ se está imprimindo o Flos Sanctorum  do Padre Fr.Diogo do Rosario, accrescentado com estampas". n s
bem " 26 34 p.domésticos "Quarta, quinta, e sesta feira que se contaõ primeiro, segundo, e terceiro Setembro, se hade fazer arrematação dos moveis, mais fazendas que deixou defunto Diogo Courtors, n s

morador no Beco do Carvaõ, que se hade fazer na casa do dito defunto, quem quizer póde ir qq dos referidos dias, que hamde principiar pelas tres horas da tarde".
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T Set 2 35 L-teologia positiva
"Hum livro impresso em Roma com humas reflexoens doutissimas a favor da Bulla Unigenitus, com hum sermaõ mesmo assumpto. Vende se na Portaria Real Conv. S.Vicente de Fóra".

n s
B L " " " L-poético Sahio impressa huma elegante Poesia em Oitavas intitulada Eco Sonoro dos jubilos festivos, com que Villa Santarem se desempenhou no triunfo Augustissimo Sacramento. n s

Vende-se logea Joaõ Antunes Pedroso juno à rua dos Ourives da prata onde se vendem as gazetas".

bem " 9 36 p.domésticos
"Aos 10 e 11 presente mez Setembro pelas oito horas manhaa em casa Miguel Pedro homem negocio, morador beco Caes Rocha, se haõ arrematar em leilaõ publico, varias fazendas

n s
de Hamburgo, que se salvàraõ do navio Charidade, que naufragou costa praia fermosa; para as verem podem ir à dita casa hum dia antes da arremataçaõ".

CA " " " L-cirurgia "Sahio hu livro Cirurgia intitulao, Castello forte, seu author Joaõ Lopes Correa; vende se no Hospital". n s

bem " " " ofício 
"Qem quizer comprar officio Meirinho mar, e sacas da Villa Santarem , falle na dita Vlla com Francisco Leal Sampayo, criado Belchior Torres Almeyda, ou Elvas, Manoel Leal Sampayo".

n Sant

bem " " " ofício
"Quem quizer comprar officio Escrivaõ da Mamposteria mór dos Cativos Cidade Viseu,  e Bispado, de que he proprietario Theotonio Lopes Cruz, póde fallar com elle, que assiste casa

n s Viseu
Ruî Vaz de Sequeira Freire à cruz Santa Helena, tem concessaõ Sua Mag. para o poder renunciar".

bem " 16 37 p.domésticos
"Aos 23, 24 e 25 presente mez Setembro pelas oito horas manhãa em casa Miguel Pedro homem negocio, morador beco caes Rocha, se haõ arrematar em leilaõ publico,varias fazendas

n s
de Hamburgo, que se salvaraõ do navio Charidade, que naufragou costa praya fermosa; para as verem podem ir à dita casa hum dia antes arremataçaõ".

H " " " L-vidas O livro  Vitâ & Rebus gestis Nonni Alvaresii Pyreriae , composto por Antonio Rodrigues da Costa, Academico da Academia real; vende-se na rua nova". n s

H " 30 39 L-vidas
"Imprimio-se a vida D. Nuno Alvarez Pereira Condestavel Portugal, em Portuguez em volume grande, novamente composto P.Fr.Domingos Teixeia, Religioso S.Agostinho, com grande

n s
aceitaçaõ; vende-se na Impressaõ da Musica na rua dos Gallegos". 

T " " " L-teologia moral
"Hum livro oitavo Motivos Espirituaes , composto novo, accrescentado pelo P.Fr.Rodrigo Deos, Religioso Capucho Provincia Arrabida;vende-se rua nova logea Manoel Gomes Alvarez"

n s

bem Outb 7 40 raizes/sementes
"Manoel Joseph Vermuele, morador rua fermosa junto Igreja N.Senora Merces, tem para vender raizes flores Inverno todas sortes a saber; renunclos varias castas, anemones, tulipas

e s
[...] e outras muytas  castas, que elle pessolmente pode char em Hollanda, mesma sorte sementes varias hortaliças; couve-flor, alface, repolho, bitirraba, sarfolha, e outras muytas".

bem " " " p.domésticos
"Hoje que se contam 7 presente mez Outubo, e mais dias que se seguem atè se acabar, se hade continuar casa Miguel Pedro, moador beco caes da Rocha pelas oito horas manhãa, 

n s
leilaõ varias fazendas hamburgo, que se salvaraõ do navio Charidade, que naufragou costa praya fermosa, o que se adverte às pessoas que quizerem lançar nellas

ser " 14 41 lotaria
"No Hospital Real Todos Santos se hamde tirar sortes com licença S:Mag., havendo respeito grandes empenhos em que se acha pelas extraordinarias despezas, que faz com muyta

n s
occurrencia doentes, que a elle se vem curar. Determina-se darlhe principio todo este mez Outubro.Tirarsehaõ cem mil bilhetes entrada 480. reis cada hum, que fazem somma 120U

cruzados; destes se hamde tirar 24U cruzados razaõ vinte por cento, para desempenho hospital, despeza sortes e os 96U cruzados, que ficaõ livres, se hamde repartir 58 premios[...]

C A " 21 42 L-filosofia moral
"Sahio luz hum Tratado Philosofia De Generatione, e Corruptione , obra posthuma do M.R.P.Doutor Francisco Ribeyro Companhia Jesus, Mestre Philosophia, Lente Thelogia Univ. Evora".

n s

T " " " L-teologia esclástica
"Tb se imprimio novamente hum livro em quarto Luz de Verdades Catholicas, e explicação doutrina Christãa, pelo P.M.Joaõ Martin de la Parra Companhia Jesus; segunda parte, traduzidas

n s
P.M.Fr. Simaõ Antonio sta Catharina, Lente teologia Moral; vende-se na impressaõ da Musica rua Gallegos, onde se acharà primeira parte".

H " " " L-vidas "na mesma impressaõ se acharà a Vida de D. João de Castro em oitavo". n s

R " 28 43 L-oração
"Imprimio-se hum livrinho em doze, intitulado Preparação Eucharistica, ou oraçoens competentes para antes, e depois sagrada Communhaõ; vende-se logea Manoel Gomes poço Fotea".

n s

A M 2 " " L-instrução militar
"Sahio um livro quarto por Francisco Joseph Sarmento, Sargento mór Regimento Dragoens Provincia Tras-os-Montes, initulado Instrucçaõ Militar governo Cavallaria ;  vendeo nesta

n s Brgaç
cidade Antonio Nunes Correa na rua nova, e na de Bragança Pascoal Ramos". 

bem Nov 4 44 p.domésticos
"Carlos, e Roberto Loens, moradores beco paciencia à Cruz da Cata que farás, tem varias curiosidades moveis, louças India, que se hamde arrematar desde 9 do corrente pelas 2h tarde".

n s

T " 11 45 L-teologia moral
"Sahio novamente luz hum livro oitavo, Excellencias do Mundo, e conservaçaõ da vida em graça , pelo P.Fr.Francisco de Pontlabbè, Religiosos Capuchinho [...], qualificador Sto Officio, 

n s
[...]; vende-se logea Miguel Rodrigues às portas Santa Catharina".

bem " " " ofício Antonio Barrto Guavaõ da Cidade Braga, mora junto pateo Comedias, alcançou faculdade .Mag. para renunciar o officio de Contador dos feiitos da Corte, e Casa Supplicaçaõ, toda  n s
pessoa, que lhe tiver conta, lhe pode fallar em sua casa".
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bem " 25 47 remédio
"O Doutor Jeronymo Moreira Carvalho, Medico Villa Sousel, hora Residente Cidade Lisboa Oriental, pateo Santos o velho, junto hospicio Barbadinhos Italianos tem varios remedios para

n s
carnosidades, e gallico applicados exteriormente, e para febres, alporcas, e outros achaques.

ser Dez 9 49 pintor "Nesta cidade assiste Monsieur Henrique, que està casa Vicente Gomes, morador Cutelaria, que alimpa pinturas como se sahiraõ do pincel, e entalhado de ouro, que fica novo". e s

T " 16 50 L-teologia mística
"Imprimiose novamente hum livrinho oitavo, Monte de Piedade, e concordia espiritual , ordenada Veneravel P.Fr.Domingos Jesus Maria;vende se impressão Francisco Xavier Andrade"

n s
R " " " L-sermão "Tb se imptimio hum Sermaõ da festividade N. Senhora Remedios, que prégou Doutor Luis gonçalves Pinheiro, que se vende ao Collegio, na rua nova, e a S.António". n s

1724
G Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora
R Jan 13 2 L-oração Sahio a luz primeira parte das Oraçoens Academicas Rever.P.M.Fr.Simaõ Antonio S. Catharina Monge S.Jeronymo, Academco Academias Anonimos, Portugueza, Escolastica. n s

vende-se na Officina Musica na rua dos Gallegos.

H " " " L-politica
"Exemplar Politico, que nas acçoens Senhor Rey D. Pedro primeiro do nome, oitavo dos Reys Portugal  seu oitavo neto R.mo P.M.Fr. Henrique Noronha, Presentado Sagrada Theologia 

n s
Provincial que foy Ordem Carmo [...]; vende-se logea Miguel Rodrigues às portas Santa Catharina".

bem " " " p.domésticos A viuva de Joaõ Brand, Mestre Relejoeiro, que teve logea na Capella, a intenta fechar, e vender os instrumentos, e ferramenta ditto officio [...]. Tb tem para vender em comodo n s
varios relogios curiosos, e de repetição".

bem " 20 3 p.domésticos
"Segunda feira 24 presente mez, se hamde arrematar bens moveis, que ficaraõ do funto Joaõ Brochet, mercador Inglez, mora calçada Correyo, pelas nove horas manhã e mais dias".

n s

bem " " " remédio
"Pedro dos Reys da Fonseca, Cirurgião approvado, morador rua Oliveira junto Carmo tem efficaz remedio para curar cruel achaque carnosidades, q. naõ experimentará o enfermo dor;

n s
naõ terà mais repetiçaõ [...]; tudo originado hum particular segredo, de hum Religioso do Carmo, que veyo India, com ele vio na India e Brasil operaçoens prodigiosas, e nesta Corte". 

H " 27 4 L-história eclesiástica"Historia-Sacra, & Theologica Dogmatica, in fol. Autor R.P.M.Fr.Joaõ Feixo [...] Villalobes da Ordem Carmo". n s

Out " " " relação-religião
"Forausteiro admirado, Relaçaõ Panegyrica triunfo, e festas, celebrou Real Conv. Carmo Lisboa pela Canonizaçaõ S.Maria Magdalena Pazzi, relig. Sua Ordem, em fol, Autor Siro Ulperni

n s

T " " " L-teologia moral
"Dous livros oitavo, a saber; Exercicio Espiritual em morrer. Jardim das Flores, que produzio o Monte Santo Carmo, ambos pelo P.Fr.Pedro Cruz Juzarte Carmelita Regular Observancia".

n s
R " " " L-sermão "sermaõ que P.M.Fr.Vicente Luz pregou exequias Serenissima Rainha Portugal D. Maria Sophia n s
R " " " L-sermão "sermão que o P.M.Fr.Francisco Natividade prégou exequias do Beatissimo P. Innocencio XI n s
R " " " L-sermão "sermaõ que P.M.Fr.Joseph de Lima prégou na festa glorioso Patriarca Doutor da Igreja S. Jeronymo. Estes livros e sermões se vendem portaria do Convento do Carmo n s

ser Fev 3 5 lotaria
"Thomàs Crawford tem estabelecido humas sortes de 500 bilhetes, casa Antonio [...], que tem logea caffé rua nova. Premios varios, paineis excellentes pinturas differentes Mestres;

n s
cada sete bilhetes branco hade sahir hum premio; o mayor valor de 100U. Reis, o menor de 12U. As pessoas que quizerem podem ir à mesma logea, pq se hamde começar a tirar a 20"

ser " 10 6 acções
"Os Drectores Companhia Corisco, e Costa Guiné, fazem presente toda pessoa q. quizer interessar se dita Companhia, que dia 10 mez Abril se hande principiar a abrir livros della para

n s
se receber o dinheiro com que se entrar, com a declaração, q. os primeiros tres dias seguintes se admitem somente os deste reyno, as entradas se haõ fazer casa Dir. Fr. Nunes Cruz"

bem " 17 7 remédio "O Doutor Jeronymo Moreira Carvalho Medico Villa Souzel mora em sete covelos, junto beco sem sahida, com seus remedios de carnosidade, mais achaques de bexiga, gallico,  n s
achaques do pescoço, alporcas; febres, nevoas olhos; e outros, sem molestia na applicaçaõ, como jà he notorio em todo Reyno".

R Mar 12 9  L-devoção
"sahio impresso hum livrinho muy devoto, proprio deste tempo, Triunfo da Paixaõ de Christo , em que se introduz outra obra espiritual, titulo Relogio Semana Santa , composto P.Antonio

n s
Carvalho Congregação S. Filippe Neri; vende-se portaria da mesma Congrgaçaõ, e na rua nova".

bem " 16 11 escravo "Quem quizer comprar hum escravo preto, idade 16 annos sem achaques, sabe cozinhar, capaz todo serviço, và casa Ricardo King, morador calçada Correyo mór". n s

R " 23 12 L-sermão
"Imprimiose novamente hum livro sermoens em quarto, prègou R.P.M.Fr.Vicente Luz, Religioso N.Sª Carmo; vende-se rua nova logea Antonio Rodrigues Henriques; e na  Manoel Diniz 

n s
na Cordoaria Velha, e portaria Carmo".

bem " " " proriedade
"Quem quizer comprar hum prazo de sete vinhas grandes com suas casas Palma Sima, freguezia Benfica, fallar Reverendo P.Fr. Agostinho Nazareth, releg. S.Joaõ Deus seu Mosteiro".

n s
bem " " " p.domésticos "Quem quizer comprar huma pouca talha, que se tirou tribuna Capella mór da freg. Nª Sª Martyres, falle Procurador Irmandade do Senhor da dita freguezia". n s
bem " " " remédio "Quem quizer remedio efficaz contra hemorrhoidas, dores cadeiras, cursos sangue, ou outro achaque, falle Manoel Correa Ferrador, que mora às portas Sto Antaõ". n s
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ser Abr 6 14 acções
"Os Drectores Companhia Corisco, e Costa Guiné, fazem presente toda pessoa q. quizer interessarse dita Companhia, que dia 10 presente mez se hande principiar a abrir livros della 

n s
para receber entradas q. naõ hamde ser menor quantia mil cruzados, com a declaraçaõ, primeiros tres dias seguintes se haõ admtir só naturaes deste Reyno, as ditas entradas se 

haõ fazer casa Director Francisco Nunes Cruz manhãa das nove horas atè onze, de tarde das tres atè às seis".

R " 13 15 L-sermão "Imprimiose novamente o primeiro tomo Sermoens intitulado Ramos Euangelicos , que prègou .P.M.Fr. Ignacio Ramos, Religioso Or. Nª Sª Carmo; vende-se potaria do Carmo". n s
R " " " L-sermão "Tb se imprimio novamente hum Sermaõ, prègou R.P.Fr.Joseph Sousa da Sagrada Ordem Prégadores, nas Exequias Conde Atalaya D.Pedro Manoel Tavora Mosteiro Bom Sucesso; n s

vende-se na impressaõ Bernardo Costa na rua dos Latoeiros à Conceiçaõ velha, e Livreiros rua nova".

bem " " " proriedade "Quem quizer arrendar no sitio Pedrouços humas casas grandes com estrevarias, palheiros, todos mais comodos, do Duque Cadaval, falle com Antonio Costa, que he seu criado". n s

bem " 20 16 remédio
"No ultimo comboy Hollanda chegou esta Cidade Alberto Leonardo Konig, official mayor Botica Vienna Austria, para Provisor Botica Rainha nossa Sª [...] traz comsigo muytos segredos

e s
medicinaes da Augustissima Casa Austria [...], muyto simples, medicinas uteis; com que dita Botica serà administrada, e procurará conservar, augmentar a reputaçaõ que jà tinha". 

bem " 27 17 ofício
"Quem quizer comprar officio Tabelliaõ do publico judicial, da Villa S.Francisco Seregipe do Conde, districto Bahia Todos Santos, o mais antigo officio dita Villa, arrendada ao presente

n s Baía
30U reis, va fallar com Pedro da Gama Moraes, que assiste sua quinta de Valle escuro junto Penha França".

R Mai 4 18 L-oração
"Sahio impressa huma Oraçaõ funebre na morte Senhor D. Miguel composta Luis Simoens Azevedo Academico Anonymo; vende-se logea Joaõ Rodrigues Livreiro portas Sta Catarina".

n s

bem " " " remédio
Quem quizer hum remedio efficaz para almorreimas, cursos sangue, dor cadeiras sem prejuizo da sua saude, vá fallar Manoel Correa, ferrador portas Sto Antaõ, dirá onde se vende.

n s
Custa uma moeda de ouro, naõ se achando capaz, ou saõ dentro hum mez, tornará dar dito remedio, e se lhe dará seu dinheiro".

R " 11 19 L-sermão
"Sahio novamente quarto tomo Sermoens Quaresmaes que prègou P. Mestre Fr. Joseph Sousa, qualificador Santo Officio, Provincial Carmo; vende se na portaria mesmo Convento".

n s

R " " " L-novena 
"Tb se imprimio novamente huma Novena, Reclamo Amor Divino, para festa do Espirito Santo, pelo P.Manoel Conciencia da Congregação do Oratorio;vende-se portaria Congregaçaõ".

n s

H " " " L-história eclesiástica
"Methodo para compreender historia dos Papas, que contem que se passou mais particular seus Pontificados; traduzido Francez em Portuguez por Francisco Ferraõ Castello Branco,

n s
impresso anno 1719 na Officina de Miguel Manescal".

R " " " L-vidas de santos
"Epithome Vida S.Felix de Cantalice, tb traduzido Francez em Portuguez pelo dito francisco Ferraõ Castellobranco, impresso mesma Officina anno 1716, acharsehaõ estes dous livros

n s
logeas Antonio Rodrigues Henriques na rua nova, e Rodrigo Maya Ferreira defronte Santo Antonio".

H Jun 1 22 L-história eclesiástica"O Padre Agostinho Santa Maria Religioso Descalço Santo Augustinho, Exvigario geral sua Congregação, Autor dez tomos Santuario Mariano, deu ao prelo outro intitulado Historia n s
Tripartita in quarto, no primeiro trata vidas tres Santos Martyres de Lisboa; Verissimo, Maxima, e Julia; segundo vida Santiago a Espanha; terceiro historia Rea, Conv. Santos. Vende-se 

na rua nova de Almada, logea de felix Zurita".

bem " " " propriedade
"quem quizer comprar huma propriedade de casas, nas pedreas negras entrada arco Nª Sª Piedade, com logeas, tres sobrados, vista do mar, se vendem 51U. Reis com encargo serem 

n s
foreiras a S. Jorze 600 reis, falle com Joseph Ferraõ Castellobranco, mora bairro alto na traveça da Espera junto rua da Atalaya".

R " 8 23 L-vidas de santos "Imprimiose novamente hum livro em quarto, Rosas do Japaõ, e Cochinchina, consta martyrios algumas illustres Japoas, Cochichinas, e muytos meninos e meninas, deram vida n s
testemunho da Fè Catholica; Author P.Fr.Agostinho Santa Maria, Exvigario geral Agostinhos Descalços. Vende se logea Felix Zurta na rua nova Almada".

R " " " L-novena "Tb se imprimio novamente huma Novena de Nª Sª Mae de Deos, composta P.Fr. Eusebio de Sà, Religioso Carmo. Os devotos acharaõ portaria do Carmo desta cidade". n s

bem " 15 24 remédio
"Fr. Antonio Castro; Hespanhol, Religioso Ordem S. Joaõ Deos, Cirurgiaõ aprovado, conhecido nesta Corte pelo bom sucesso suas curas, entre remedios que tem efficazes [...] os com

e s
experiencias muy continuadas, são seguintes: aguas, para gallico [...]; sezoens, ouvidos, dor dentes, gonorrheas, fluxos sangue; Balsamos, para preservar de aborto [...],confortar

nervos; Emplastros, [...]; Pós, para matar lombrigas [...]; Unguento, para almorreimas.Vende Botica Luis Maya Pinto, Boticario Duque Lafoens, rua direita das portas Sta Catharina".

B L " 26 29 L-prosa
"Imprmio-se novamete hum livro em oitavo, Escola do Mundo, ou instruçaõ de hum pay para hum filho, pertencente modo como viver no mundo, segundo tomo; vende-se logea Miguel 

n s
Rodrigues na rua direita das portas Sta Catharina, onde se chará o primeiro".

R " " " L-oração "Outro livrinho, intitulado Preciosas, e odoriferas flores, &c., contêm hum Officio Santissimo Nome Maria, he composiçaõ S. Boaventura; vende-se portaria do Carmo". n s
R Jul 29 31 L-vidas de santos "Na logea Jeronimo Babosa mercador livros adro Igreja S.Domingos se vende hum livro novamente impresso em Sevilha, compoz P.M.Fr.Ignacio Catoira, Prégador delRey Catholico, n s

Examinador Synodal Arcebispado Santiago Ordem Prègadores, que se intitula Ilustraciones del Apostol Valencia S. Vicente Ferrer, com dogmas, textos, que authorizaõ seus milagres".  

ser Agt 17 33 acçoes "Os Directores Companhia Corisco e Costa Guinè fazem saber, q. no ultimo mez Setembro proximo futuro, se haõ fechar livros dita Companhia, passado dito tempo não receberem n s
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entradas pessoa alguma, ficaráõ os interesses dita Companhia por conta seus interesados".

ser " 24 34 acçoes Idem n s

H " " " L-história secular
"Imprimiose novamente Officina da Musica o livrinho Chronica do Principe D. Joaõ, Rey que foy destes Reynos, segundo do nome que summariamente se traraõ as cousas substanciaes

n s
[...], composto por Damiaõ de Goes; vende-se na mesma Officina na rua dos Gallegos".

ser " 31 35 acções
"Os Directores Companhia Corisco e Costa Guinè fazem saber, q. no ultimo mez Setembro proximo futuro, se haõ fechar livros dita Companhia, passado dito tempo não receberem [...] 

n s
ser Set 7 36 acções Idem n s

A M " " " relojoeiro
"Na logea que foi Relogoeiro Joaõ Brand, defronte porta Paço Real, assiste outro Relogoeiro, que veyo Inglaterra, faz e concerta relogios repetiçaõ de toda sorte grandes e pequenos".

e s
ser " 14 37 acções "Os Directores Companhia Corisco e Costa de Guinè fazem saber, que no ultimo deste presente mez Setembro, se hão fechar livros da dita Companhia [...] n s
ser " 21 38 acções Idem n s

H " " " L-vidas
"Sahio luz o livro, Vida de Gomes Freire , Author P.Fr.Domingos Teixeira da Ordem Stº Agostinho, Author livro da vida Conde Nuno Alvares Pereira, Vende-se R.Nova, ao arco Graça". 

n s
ser " 28 39 acções "Os Directores Companhia Corisco e Costa de Guinè fazem saber, que no ultimo deste presente mez Setembro, se hão fechar livros da dita Companhia [...] n s
bem " " " raizes/sementes "Manoel joseph Vermuele, morador junto Igreja N.S.Merces rua fermosa, tem para vender muita variedade raizes de flores Inverno das mais seletas q. há Hollanda a saber [...]; e e s

juntamente semente varias hortaliças do dito paiz a saber [...]; faz este aviso aos curiosos como costuma todos annos qd lhe vem novas".

B L Outb 5 40 L-erudição
"Imprimio-se hum livro de oitavo, Ramilhete do Jardim da erudiçaõ,  deleitavel compendio sentenças melhores Authores, expostas pelas letras ABC, com curiosos Indices, e noticias;

n s
Vende-se casa Joseph Lopes Miranda Official Conselho Ultramar Caes Santarem dentro Arco Jesus; e Rua Nova logea Livreiro Antonio Gomes Claro".

R " 12 41 L-sermão "Imprimio-se novamente hum Sermaõ Quarenta horas, q. prégou P.M.Francisco Gomes da Comp. Jesus. E huma Relação Certame Poetico Eucharistico, q. celebraraõ Academicos n s
Applicados no Convt. N.Srª Graça. Vendem-se às portas S. Catharina logea Joaõ Rodrigues, e na de João Rodrigues Carvalho na rua nova".

bem " 26 43 ofício
"Quem quizer intentar na renuncia officio Escrivaõ da Ementa Alfandega Cidade Bahia, falle Joseph Rodrigues Macedo morador rua Ourives da porta, que tem faculdade o renunciar".

n s

bem " " " remédio
"Francisco Valle Cordeiro, Cirurgiaõ approvado, faz composiçaõ huma agua, remedio efficaz contra toda sorte sezoens, costuma fazer mesmos efeitos agua Inglaterra, cuja cura custa

n s
doze tostoens; e humas pirolas mesmo effeito, custa huma cura 960. Vendem Botica viuva de Joaõ Bautista no centro R. Gaveas, onde se dirá o modo de se applicarem".

A M Nov 9 45 L-artes
"sahio luz um livro de quarto, Tratado, ou Noticia da Arte Cabala, por D. Francisco Manoel Mello, Author bem conhecido seus escritos; vende-se rua nova logea Antonio Nunes Correa

n s
onde se vendem tb outros dous livros de quarto mesmo Author, Dialogos Apologaes, e Aula Politica"

R " 23 47 L-sermão "Sahio impressa terceira parte Sermoens do Padre Manoel Res da Companhia de Jesus; Vende-se à portaria do Collegio Santo Antaõ da mesma Companhia". n s
H Dez 7 49 L-história eclesiástica"Sahio impresso hum livro, Memorias historicas dos Illustrissimos Arcebispos , e Escritores Portuguezes Ordem Nª Srª Carmo, pelo P.Fr.Manoel Sà, Religioso mesma ordem e n s

Academico supranumerario Academia Real; Vende-se logea francisco Silva a Stº Antonio, na de Miguel Rodrigues portas Sta Catharina, e portaria Convento Carmo".

R " " " L-devoção
"Sahio novamente hum livro em oitavo: Delicias do coraçaõ Catholico, o Menino Jesus nascido Belem [...],seu Author P. Manoel Consciencia Congregação Oratorio; vende-se na portaria 

n s
H " 14 50 L-história eclesiática "Sahio impresso hum livro, Memorias historicas dos Illustrissimos Arcebispos, e Escritores Portuguezes Ordem Nª Srª Carmo, pelo P.Fr.Manoel Sà, Religioso mesma Ordem[...] n s
R " " " L-devoção "Sahio tambem novamente hum livro em oitavo: Delicias do coraçaõ Catholico, o Menino Jesus nascido em Belem [...]. Vende-se portaria da mesma congregaçaõ". n s

1725
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

R Fev 1 5 L-oração
"A Oraçaõ Panegyrica, que pela exaltaçaõ Summo Pontifice, Benedicto XIII recitou Igreja S.Francisco lingua Latina, o P.M.Fr.Francisco Xavier Sta Therese, Religioso Ordem S. Francisco

n s
Xavier Sta Theresa [...], novamente se imprimio, se achará logea Joaõ Rodrigues às portas Sta Catharina, e na rua nova".

R " 8 6 L-devoção
"Quem quizer exercitar devoçaõ Almas Purgatorio pelo livrinho intitulado [...]feliz, agora sahio luz, và Officina Musica rua dos Gallegos, [...], com condiçoens expressadas seu Prologo".

n s
R " 15 7 L-parenética "Sahio novamente h� livro intitulado Alphabeticum Eucharisticum, obra particular Pregadores; vende-se logea Joaõ Rodrigues Carvalho na rua Nova".

ser " " " dentista "Chegou novamente esta Cidade hum Francez, que limpa, branque, iguala dentes toda perfeiçaõ [...]. Poèm outros postiços, de que tudo se prova as curas que tem feito. Chama-se e s
Filippe Duquenet, vive Calcetaria; defronte Secretario [...] em casa de Beltram, e Bureau, Cabelleireiros".

R " 22 8 L-sermão
"Imprimio-se novamente hum Sermaõ em acçaõ graças pela eleyçaõ Santissimo Padre Benedicto, prègado Convento S. Domindos,por P.Mest. Fr.Pedro [...],vende-se Portaria Convento".

n s
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T Mar 1 9 L-teologia mística
"Os Exercicios Espirituaes de retiro, que Veneravel Madre Maria Jesus Agreda praticou [...]depois de impresso duodecima vez em Castella, traduzido pelo P.Fr.Leonardo Conceiçaõ, 

n s
Religioso Provincia da arrabida, se vende rua Nova".

D " " " L-regimentos "Sistema dos Regimentos Reaes segundo tomo, se vende tambem na rua Nova". n s
BL " 8 10 L-prosa "Livrinhos novamente impressos, a saber, Nova concordia , Vendese na impressaõ Pedro Ferreira ao Arco Jesus junto a S. Nicolao". n s
R " " " L-novena "Estaçoens para correr os Passos; vendese na logea de Antonio Nunes Correa na rua Nova". n s
R " " " L-catecismo "Manual da Missa com estampas finas impressas no anno 1724. Vendese na Officina de Antonio Pedrozo Galraõ". n s
R " " " L-vidas de santos "Ceo Mistico; vida de S. Anna em quarto vendese na Portaria da Congregaçaõ do Oratorio". n s
R " 15 11 L-vidas de santos "Sahio novamente luz a vida Santa Anna, composta Padre Sebastiaõ Azevedo da Congregaçaõ Oratorio, ilustrada com Doutrinas moraes, elogios panegyricos, livro de quarto, Ceo n s

Mystico; vendese portaria da Congregaçaõ do Oratorio".

H " " " L-viagens
"Acabouse imprimir Officina Ferreiriana livro intitulado Peregrinaçaõ Fernaõ Mendes Pinto , com accrescentomento Itenarario Antonio Tenreiro in folio; vendese mesma Officina defronte

n s
Igreja S.Thomè, alli se acharáõ outros muitos livros, que nela se tem impresso, e de fora, ficaraõ por falecimento de Manoel, e Joseph Lopes ferreira".

R " " " L-catecismo
"Aurea Coronaanni in santissimo Rosario, ou Manuale Praedicatorum, Author Padre Fr.Gosvino Henrique, da Ordem dos Pregadores; parte Primeira; vendese logea Joaõ Rodrigues às

n s
portas Santa Catharina".

T " 22 12 L-teologoa moral
"Espelho do Espelho, em que se deve ver, compor a alma que quizer chegar a uniaõ de Deos, &c.[...] por Boaventura Marcial Stranha; impresso ano 1724 em doze. Vendese logea de

n s
Joaõ Rodrigues de Carvalho na rua nova, e na de Joaõ Rodrigues às portas de Sta Catharina".

T " " " L-teologia moral
"Sahio novamente luz o livro intitulado breve aparelho, e modo facil para ajudar bem morrer, composto P. Estevaõ de Castro, acrescentado devoçaõ à Virgem Maria nossa Srª, composta

n s
pelo Serafico Doutor S.Boaventura. Vendese na rua nova, e à porta da Misericordia".

A M Abr 5 14 L-farmacopeia
"Imprimio-se terceira vez a Pharmacopea Lusitana do Padre D.Caetano Santo Antonio, Conego Regular Stº Agostinho, augmentada todos os Tratados, e hum Lexicon Farmaceutico, com

n s
index dos achaques pelo mesmo Author, vende-se Portaria do Real Mosteiro S,Vicente de Lisboa Oriental".

R " 19 16 L-sermão
"Imprimio-se novamente hum Sermaõ em acçaõ graças pela exaltaçaõ nosso Santissimo Padre e Benedicto XIII que prégou o P.M.Fr. Manoel S.Bernardino, Religioso da Observancia S. 

n s
Francisco Provincia Portugal; vende-se logea joaõ Rodrigues às portas Santa Catharina, e na de Joaõ Antunes Pedroso na rua nova".

Out " 26 17 folheto-religião "Imprimio-se hum papel Academico intitulado Encyclo Certame Eucharistico de Gaspar Leitaõ da Fonseca. Acharseha na logea Manoel Diniz Livreiro, na Cordoaria velha". n s
ser " " " juros "Quem quizer comprar quarenta mil reis de juro, que foy de Joseph Sylva Bravo pode fallar com seus testamenteiros, que saõ Antonio Maya, Official mayor do assentamento, e n s

Manoel Leitaõ de Lima".

ser " " " lotaria
"As sortes Reaes, que Sua Magestade, que Deos guarde, Foy servido conceder a favor Hospital Real todos  Santos, se haõ de fechar mez Junho presente anno, para se publicarem 

n s
em quinze Julho com qq dinheiro, que houver infalivelmente".

ser Mai 3 18 acções
"Os Directores da Companhia de Corisco e Costa da Guinè, fazem saber aos seus interessados, que devem entrar com o terceiro pagamento atè dia 10 Novembro deste presente ano

n s
proximo seguinte, para completarem as suas entradas, na forma das Condiçoens dita Companhia".

B L " 17 20 L-língua portuguesa 
"Sahio luz hum livrinho em oitavo, impresso segunda vez, muy accrescentado, e correcto, intitulado, Regras da lingua Portugueza, espelho lingua Latina, composto Padre Dom Jeronymo 

n s
Contador argote, Clerigo Regular, Academico da Academia Real.[...]; serve tb para os Estrangeiros aprenderem a lingua Portugueza. Vende-se na portaria dos Padres Caetanos".

Out " 31 22 folheto-vidas
"Na Officina Ferreirinha se imprimio Hum papel, que se intitula grinalda varias flores, com q. se orna a muy Augusta thiara nosso Santissimo Padre Benedicto XIII [...]. Vendese na dita

n s
Officina a S. Thomé, e na rua nova logea de Joseph Gomes Claro".

bem " " " propriedade "Quem quizer comprar duas terras boas, huma vinha, sitos na Villa Arruda, falle com Doutor Manoel Luis Soares, que mora na calçada do Correyo". n Arruda

T Jun 7 23 L-teologia positiva
"Em casa lourenço Morganti, morador rua dos Alamos, se vende obra, que Padre Fr.Gregorio Selleri, Religioso Ordem Prégadores, e Mestre Sacro Palacio Apostolico, compoz em seis

n s
tomos de quarto sobre Bulla Unigenitus".

bem " " " remédio
"Joseph Cardoso, assistente Valverde, Hospicio dos Frades Jeronymos, tem remedio de huma agua Portugueza, que se intitula conservaçaõ da saude, suave tomar, sem causar abalo,

n s
serve quixas seguintes. Quenturas, febres toda casta [...].A experiencia dos seus efeitos se tem visto há doze annos justificados, Coimbra pelo Lente Manoel da Cruz, e outros, nesta
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Cidade Doutores Hospital Real, que de todos tem certidoens; com aprovação Fisico mór Joaõ Bernardes, agora novamente reformada, aprovada Doutor Manoel da Costam Fisico mór 

deste Reyno. Procurar Author sua casa manhãa atè oito horas, de tarde das cinco até sete, e botica Manoel Sylva Villella, junto à Cruz catequefares".

H " 21 25 L-diplomacia "Ficase imprimindo hum Tratado Paz; ajustado entre o Senhor Emperador, e S. Mag. Catholica, que se fará publico Sabbado proximo, e se achará onde se vendem as Gazetas". n s

T " 28 26 L-teologia canónica
"Sahiraõ novamente luz dous tomos de Restitutione , obra posthuma, muy util para Theologos, Juristas, composta Padre Doutor Manoel Pereira da Companhia Jesus;Vende-se portaria  

n s
S.Roque, e logea Miguel Rodrigues livreiro às portas S. Catharina"

H " " " L-diplomacia "Imprimio-se o Tratado de Paz, ajustado entre Senhor Emperador, Sua Mag. Catholica, e se achará onde se vendem as Gazetas". n s

A M " " " L-ofício
"Sahio hum livro (Luz de Comadres ou Parteiras) trata como se há de acodir aos partos perigosos, que devem fazer as mulheres pejadas para terem bons partos [...].Vendese rua nova  

n s

bem Jul 5 27 remédio
"Os remedios publicados gazeta de 15 Junho 1724 em nome Fr.Antonio Castro, foraõ inventados por Luis Pinto Boticario Duque Lafoens [...], naõ só se mandam publicar novamente mas

n s
tb os seguintes:conserva para facilitar maravilhosamente o ventre aos que o tiverem constipado. Pilulas de efficacissima virtude [...]hum agradavel, e efficaz remedio para defender o  

coraçaõ todos os vapores [...]. As experiencias tem mostrado, que se naõ encarece este remedio. Na mesma Botica se declara o modo de se applicarem estes remedios".

H " 12 28 L-vidas "O livro novamente impresso Joseph Infante Peregrino, obra singular, se vende logea de Joaõ Sousa defrontede santo Antonio". n s
R " 26 30 L-devoção "Sahio novamente luz hum livro intitulado Alma Chorosa do pecador arrependido, guia para o perdaõ [...], por Joaõ Cardoso Costa. Vende-se Officina Musica na rua dos gallegos". n s

T Agt 9 32 L-teologia moral
"Das obras Padre Manoel Bernardes, da Congregaçaõ do Oratorio desta Cidade Lisboa, que faltaõ para imprimir-se, sahio luz Direcçaõ para ter os Exercícios Espirituais . Vende-se 

n s
na Portaria da mesma Congregaçaõ".

H " 23 34 L-diplomacia
"A Ratificasaõ das pazes, feitas entre Suas Magestades, Imperial, e Catholica, e as Plenipotencias,[...], e Acto da sua publicaçaõ em Madrid. Achar-seha onde se vendem as Gazetas".

n s

T " " " L-teologia moral
"Sahio novamente à luz hum livro, intitulado:Vindicias Da virtude, e Escarmento de virtuosos nos publicos castigos dos Hypocritas, dados pelo Tribunal Stº Officio, obra posthuma do

M.R.P.Doutor o Mestre Fr. Francisco da Anunciaçaõ [...]. Vende-se Sancristia Convento Nª Sª Graça, e casa Rodrigo Maya Ferreira, Mercador Livros, defronte Stº Antonio Cidade".

bem " " 2 remédio
"As verdadeiras aguas Inglaterra, para sezoens compostas pelo seu primeiro inventor Doutor Fernando Mendes, Fisico mor delRey  Grãa Bretanha, se vendem nesta cidade somente 

e s Coib
em casa D. Anna Maria Brito na rua nova e em Coimbra casa Martiny Evan Heydendael; por Provisaõ S. Mag. 9 Abril 1724[...] para evitar enganos, nenhuma pessoa o podesse vender

com lacre encarnado, só o concedia ao dito fernando Mendes [...].

bem Set 13 37 raizes/sementes
"Manoel joseph Vermuele, morador bairro alto, calçada Combro, à Cruz pao; adverte todos curiosos de flores, e hortalices estrangeiras, haver recebido novamente da Hollanda grande

e s
quantidade raizes, e cebolas de flores [...], e muitas sementes de hortaliça [...].

T " 20 38 L-teologia positiva "Sahio impresso hum livro de meditações sobre os Euangelhos das Domingas, composto pelo Padre Antonio Carneiro da Comp. Jesus, vende-se na Portaria S. Roque". n s

H " 27 39 L-diplomacia
"Sahio Novamente impresso na língua Portugueza, o Tratado Navegação, e Commercio feito entre Emperador Alemanha, e ElRrey Castella. Acharse-há onde se vendem as Gazetas".

n s

R " " " L-vidas e santos
"A Novena prudentissima Virgem, e Serafica Madre Stª Theresa de Jesus, Fundadora, e Matriarca Sagrada reforma Carmelitana, composta pelo Padre Manoel Conciencia Congregaçaõ

n s
do Oratorio desta Cidade [...]. Vendem-se na rua nova na logea de Joaõ Rodrigues de Carvalho".

H Outb 4 40 L-diplomacia O Tratado Navegaçaõ, e Commercio, feito entre Sua Mag. Imp. E S. Mag. Catholica novamente impresso, se achará onde se vendem as Gazetas". n s

R " 18 42 L-sermão
"sahiraõ novamente impressos hum Sermaõ do Santissimo Sacramento, exposto no Real Convento S.Francisco Cidade lisboa Occidental, no terceiro dia do Carnaval deste ano [...]".

n s
R " " " L-novena E a novena da Gloriosa Virgem e Martyr Santa Barbara, composta pelo Doutor Joaõ Caetano Calado. Vendem-se logea Joaõ Rodrigues às Portas de Santa Catharina". n s
bem " " " propriedade "Quem quizer comprar humas terras de paõ, livres, sitas ao pé do Caes de Povos, va fallar com Manoel Sousa Campello, casa do senhor de Pancas". n s

T Nov 15 46 L-teologia escolástica
"Imprimiraõ-se novamente Salamanca anno 1724, e neste presente, tres tomos de obras Reverendo P.Fr. Francisco Aguilar, Leytor jubilado [...] na lingua Latina em quarto, intitulados: 

n s
I.Hierogliphica Mariana. II Psalterium decem Chordarum. III Orbis Eucharisticus, ubi materialis mundo creatio […] Vendem-se na rua nova de lisboa".

R " " " L-devoção "Sahio impresso hum livrinho intitulado o Penitente instruido traduzido na lingua Portugueza pelo P. Fr. Agostinho stª Maria, Exvigario geral dos agostinhos Descalços". n s

bem 2 " " canários
"A semana passada chegaraõ esta Cidade huns estrangeiros com varios Canarios Imperio, huns todos brancos, outros diversas cores, cantaõ de noite à luz; quem quizer comprar, va

e s
ao remolares ao beco do carvalho defronte Pedro Miguel aonde moraõ"
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R " 22 47 L-exorcismo
"Sahio novamente impresso hum livro intitulado Brognolo recopilado [...], methodo utilissimo de exorcizar, expellindo demonios, desfazendo feitiços, segundo ditames Sagrado Evangelho.

n s
Vende-se rua nova na logea Joseph Gomes Claro".

R Dez 6 49 L-devoção
"O livro intitulado Delicias Coração Catholico, o Menino Jesus nascido em Belem, [...] pelo P.Manoel Consciencia da cong.do Oratorio. Vende-se na Portaria da mesma Congregação".

n s

bem " 27 52 remédios
"Em casa Luis Maya Pinto, Boticario Duque Lafoens, morador às Portas Stª Catharina se acharaõ seguintes remedios de seu invento, approvados Fisico mor do reyno; Pós Para confor-

n s
tar estomago, ajudar digestaõ alimentos; Pós Para suavisar, e dulcificar os humores acres [...]. Agua prodigiosissima virtude para escorbuto, firmar dentes, encarnallos, fazellos alvos".

1726
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

bem Jan 3 1 propriedade
"Quem quizer comprar huma quinta, lugar Stª Anna da Carnota, termo Alenquer, da Srª D.Mecia Maria de Tavora Tavares; consta casas, vinhas, olivaes, terras, pomares, lagar vinho,

n Alenq
atafonas, moinho agua, cerrado, salgueiraes, fallar Padre Manoel Dias Flamengo Carvalho, Thesoureiro do Real Convento Santos de Lisboa Oriental".

R " 17 3 L-liturgia
"Sahio luz hum livro em quarto: Instruçaõ de Ordinandos, na qual se instruem Ordinandos no q. devem saber sobre cada huma Ordens, os Confessos, Pregadores [...] traduzido italiano 

n s
para portuguez e acrescentou hum Methodo aprender facilmente Rubricas da Missa, o Padre Antonio Reys, da Congregação Oratorio. Vende-se Portaria da mesma Congregação".

CA " 24 4 L-cirurgia
"Sahiu hum livro impresso em Londres, Theorica Verdadeira das marés confórme á Philosophia do Cavalhero Izaac Neuston, pelo Doutor Jacob Castro Sarmento do Real Colegio dos

n s
R " 31 5 L-elogio "Sahio novamente luz hum livro em folha, Sol nascido no Ocidente , e posto ao nascer Stº Antonio Portuguez; hum Epitome Historico e Panegyrico [...]. Vende-se na rua nova". n s
T Fev 7 6 L-teologia mística "Sahio luz hum livrinho oitavo, compoz Padre Constantino Barreto Companhia Jesus, Exercicios espirituais, do Patriarca Stº Ignacio Loyola [...]. Vende-se portaria S. Roque". n s
H " 14 7 L-história secular "Na Officina Ferreiriana sahio novamente impresso quarto tomo da Monarchia Portugueza, accrescentado. Vendese mesma Officina, aonde se achará toda a obra". n s

R Mar 7 10 L-vidas de santos
"Sahio luz 3ª parte Flos Sanctorum Augustiniano , Author P.M.Fr.Joseph Stº Antonio:contém entre outras vidas prodigiosas, do gde Patriarca Stº Agostinho. Vendese portaria Graça".

n s
R " " " L-novena "Tb sahio luz a Novena S. Joseph, com Hymnos, e Antifonas em canto chaõ; vendese ao arco Jesus, junto S. Nicolao, casa Padre Manoel Sylva Moraes". n s

C A " 28 13 L-música
"Sahio novamente luz hum jogo Cantatas, com letra Castelhana, e italiana, que consta dous livros; hum partitura, outro acompanhamento. Vende-se Officina Musica rua dos Gallegos".

n s

R Abr 4 14 L-vidas de santos 
"Reimprimio-se nesta Cidade vida gloriosa Stª Rosa de Stª Maria, escrita elegantemente Latim, titulo Rosa Peruana em oitavo. Vende-se rua nova logea Thomé Carvalho Mercador livros".

n s

CA " " " L-cirurgia
"Sahio luz segundo tomo Cirurgia, em folha, Castello Forte, contra todo genero feridas, chagas, deslocaçoens, fracturas [...], Author Joaõ Lopes Correa, cirurgiaõ Hospital Real Todos 

n s
Santos; vende-se rua nova, logea Antonio Gomes Claro Mercador livros".

CA " 18 16 L-música
"Em casa Manoel Oliveira Barreto morador rua Teixeira a S. Pedro de Ancantara, se vende hum livro em folio manuscrito; contém mais oitocentas obras em cifra para viola, dos melhores

n s
Authores modernos".

T Mai 2 18 L-teologia positiva "Sahio luz segundo tomo dos ramos Euangelicos Padre M.Fr.Ignacio Ramos, religioso nossa Senhora Carmo. Vendese portaria seu Convento, como tb o primeito tomo". n s
ser " 9 19 pf-filosofia "O Curso Filosofia Experimental, que Luis Baden Filosofo Inglez advertio queria instituir nesta Cidade casas Conde S. Miguel, sitas rua Cordoaria velha, não teve efeito tempo [...] e s

determina fazer sua primeira liçaõ introductoria sesta feira 17 corrente, será pública, e gratis todas pessoas, se continuará mais sestas feiras do anno pelas quatro horas tarde [...]".

R " 16 20 L-vidas de santos 
"Imprimio-se novamente Epitome vidas Santo Antonio Noto e S. Benedicto, pretos, da Ordem S. Francisco; vendese logea Joaõ Rodrigues  portas Stª Catharina, e Officina Pedro Arco 

n s
Jesus a S. Nicolau".

T " " " L-teologia positiva "Sahio luz segundo tomo Ramos Euangelicos Padre Mestre Fr. Ignacio Ramos, Religioso nossa Senhora Carmo: Vendese portaria seu Convento, como primeiro tomo". n s
R " 23 21 L-sermão "Na logea Antonio Nunes Correa rua nova se vendem os livros seguintes: Os Sermoes Bispo de Martyria D. Fr. Christovaõ Almeida, quatro tomos de quarto" n s
BL " " " L-diálogos "Dialogos Apologaes, Aula Politica;  n s
A M " " " L-arte equestre "Curia Militar, Arte Cabalistica, tres tomos de quarto, compostos por Dom francisco Manoel de Melo; n s
T " " " L-teologia mística "Arte Espiritual de Meditaçoens, hum tomo de quarto; n s
T " " " L-teologia moral "Cabo da enganosa esperança, dous tomos de quarto, compostos pelo Padre Nicolao Fernandes Collares, Prior que foy S. Chistovaõ". n s

H Jun 6 23 L-história clesiástica
"Sahio impresso, se vende Convento N.S.Graça hum livro, que trata origem, progressos antiquissima Ordem Terceira Augustiniana, por P.M.Fr.Joseph S.Antonio, da mesma ordem".

n s
R " 27 26 L-vidas de santos "sahio luz hum livro quarto, se intitula Ceo Mystico, vida gloriosa Santa Anna, ilustrada com elogios panegyricos, pelo Padre Sebastiaõ Azevedo Congregaçaõ Oratorio. Vende-se n s Porto
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portarias das Congregaçoens de Lisboa Occidental, e da Cidade do Porto". 

R " " " L-oração
"Outro em oitavo, que se intitula Manjar da alma, verdadeira pratica da Oraçaõ Mental, &c. traduzido Italiano em Portuguez, pelo P.M.Fr.Estevaõ Stº Angelo Relig. Nª Srª Carmo. Vende-se

n s
portaria do Convento do Carmo desta Cidade".

R Jul 7 27 L-milagres
"Sahio luz huma relação hum milagre, que Christo Senhor nosso obrou em Pariz em 31 Mayo 1725[...].Vende-se logea Manoel Diniz na cordoaria velha e de Joaõ Antun. Pedroso R.Nova 

n s
Out " 18 29 relação-história fabulosa"Nas mesmas partes onde se vendem as Gazetas se achará a Relação de hum animal monstruoso, que se matou nas vizinhanças de Jerusalem". n s

T Agt 1 31 L-teologia moral
"Sahio luz segundo tomo das Vindicias da virtude, escremento virtuosos, Author P.Doutor Fr. Francisco da Annunciação dos Eremitas Santo Agostinho. Vendese na Sacristia da Graça

n s
R " " " L-oração "Outro intitulado Diagoge Christiana, consta varias oraçoens, e devoçoens [...], obra muito espiritual, escrita Latim. Vendese logea Estevaõ Thomás, livreiro a Santo Antonio". n s

A M " " " L-farmacopeia
"Outro intitulado Aquilegio Medicinal,  em que se dá noticia aguas de caldas, fontes, rios, poços, lagoas, cisternas do Reyno Portugal e dos Algarves, escrito pelo Doutor Francisco da

n s
Fonseca Henriquez. Vendese na Officina da Musica na rua da Condessa".

bem " " " propriedade
"Toda pessoa, que quizer arrendar as saboarias de sete Comarcas, de que he Donatario Conde Calheta, reposteiro môr; tres de sabaõ preto, que saõ as Coimbra, Esgueira, Thomar, 

n Açor
quatro sabão branco, que são as da Guarda, Lamego, Viseu, Pinhel; fallar com Rafael Sousa Pinto, procurador mesmo Conde, que lhe tomará seu lano".

H " 8 32 L-história secular
"Na Officina Ferreiriana se acabaraõ imprimir os Elogios Serenissimos Reys Portugal com os mais verdadeiros retratos que se poderaõ descobrir;vendese dita officina, na rua Canos".

n s
T " 15 33 L-teologia mística "Sahio luz quarto tomo Nova Floresta, compoz P.Manoel Bernardes Congregação Oratorio de Lisboa Occidental. Vendese Portaria mesma Congreação". n s

C A " " " L-crítica 
"Tb sahio luz hum livro em oitavo intitulado Discurso, e Observaçoens Apollineas, sobre as doenças que houve nestas Cidades, Outono anno 1723.Composto Doutor Simaõ Felix Cunha;

n s
Vendese logea Lourenço Maya, defronte Igreja Stº Antonio".

R " 29 35 L-sermão "Sahio novamente impresso segundo tomo sermoens Panegyricos, e Moraes P.Manoel Consciencia da Congregação Oratorio, e nella se vendem". n s

ser " " " dentista
"Chegou esta Corte hum famoso Dentista, natural Ilha Malta, chamado Joaõ Bautista Grimaldo, tem estado varias cortes grande estimaçaõ, pelo especial engenho que tem embranquecer

e s
conservar dentes e as gengivas, tirar sem dor os que doem [...]; mora rua nova Almada, defronte Igreja Espirito Santo". 

R Set 19 38 L-parenética
"sahio novamente luz segunda parte Aurea Corona anni in Sanctissimo Rosario, ou Manual pregadores, ornado varias figuras, allegorias [...] pelo P.Fr.Alberto Brandaõ mesma Ordem.

n s
Vendese logea Joaõ Rodrigues, onde tambem se achará a primeira parte".

C A Outb 3 40 L-medicina
"Reimprimio-se novamente o Livro intitulado Luz Medicina, composto Doutor Francisco Morato Roma, obra muito util, e necessaria; acrescentado em varios remédios Cirurgia, recopilado 

n s Coimb
Thesouro dos pobres; vende-se caza Miguel Rodrigues portas Stª Catharina, Coimbra casa Antonio Simões Ferreira, Porto casa Paula Sylva". Porto

R " 17 42 L-vidas de santos "Sahiraõ novamente luz dous livros em oytavo, a saber: O Servo prudente, constituido sobre familia Seu Senhor, vida, e morte S. Joseph &c.Author Fernando Avren Faria". n s

T " " " L - Teologia Mo
"Casamento perfeito, em que se contèm advertencias muito importantes para viverem os casados em quietação, e contentamento. Author Diogo Payva Andrade. Vendem-se logea de

n s
Miguel rodrigues às portas Stª Catharina".

B L Nov 21 47 L-poético "Sahio luz hum livro quarto, Luzes Poesia descubertas no Oriente de Apollo, dividido tres Luzes; Author Manoel Fonseca Borralho.Vende-se Portagem logea Filippe Sousa Villela". n s

T " " " L-teologia mística
"Outro oytavo, que se intitula Caminho do Ceo encuberto no espiritual Prado Doutrina Christã, descuberto em hum Dialogo entre Mestre, e discipulo, Author Padre Missionario Francisco

n s
Stº Thomàs, Conego Secular Congregaçaõ Evangelista; vende-se Officina Pedro Ferreyra arco de Jesus a S. Nicolao, logea Joaõ rodrigues às portas stª Catharina".

R " " " L-vidas de santos 
"mesmas portas se acharà Epitonne das vidas Santo Antonio de Noto, e S. Benedicto, pretos da Ordem São Francisco, Author P.Joseph Pereyra Bayaõ, Presbytero do Habito S. Pedro"

n s

T Dez 5 49 L-teologia moral
"Sahiraõ impressos dous tomos Theologia, hum Moral, outro Especulativa, cõpostos pelo P.Doutor Francisco Sande Companhia Jesu, Cancellario actual Universidade Evora. Vendem-se

n s
casa Manoel Gomes junto arco Graça, e collegio S. Antaõ".

R " " " L-novena
"Impriimio-se tb huma Novena do Natal, ou Preparação devota, para festejar espiritualmente Nascimento Menino Deos; Author P. Antonio Carneiro Companhia JESU; vende-se portaria

n s
S. Roque

T " 19 51 L-teologia moral
"sahio luz III Tomo, ou II Parte das Vindicias da Virtude composta pelo M.R.P.M.Doutor Fr.Francisco Annunciaçaõ, religiosos dos Eremitas Santo Agostinho, obra muy util aos que seguem

n s
vida devota. Vende-se Portaria N.Srª Graça, e nas logeas Bento Costa, e Antonio Nunes na rua nova".

Out " " " relação-telúrica "A Relaçaõ do horrivel terramoto de Palermo, cabeça do reino Sicilia, se acharà onde se vendem as Gazetas" n s
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R " 26 52 L-sermão
"Sahio luz I Tomo Sermoens, se intitula Peregrinaçaõ Euangelica, author P.M.Fr.Joseph de Lima, Religiosos Carmo da Provincia de Portugal. Vende-se logea Miguel Rodrigues portas Stª

n s
Catharina, e Portaria do Carmo".

1727
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

BL Jan 16 3 L-prosa
"sahio luz hum livro in fol. se intitula Justino Lusitano, ou traduçaõ de Justino da Lingua Latina para Portugueza, seu autor descreveo as historias do Mundo, por Troillo Vasconcellos da

n s
Cunha. Vende-se logea Antonio Maneseal".

H " " " L-vidas
"Tb sahio outro impresso anno 1724, intitulado Vida de Gomes Freire Andrade I parte, escrita P.Fr.Domingos Teixeira, Author Vida D. Nuno Alvares Pereira. Vende-se arco Graça logea

n s
de Lucas Sylva, e ficase imprimindo a II parte"

D " 23 4 L-decretos "Na Portaria Real Mosteiro Saõ Domingos se vendem os livros seguintes:Turre Cremata, sobre Decretos Graciano em dous tomos; Summa Alexandrina quatro tomos; n s

" " " L-teologia positiva Dissertationes originis, Sanctissimi Rosarij; Liber Ceremoniarum Pontificis". n s

R " " " L- devoção
"Imprimio-se anno 1724 hum livrinho em dezaseis, intitulado Estaçoens para visitar com devoçaõos sete Passos, Author Frey Joseph Saõ Rufo, da Ordem Militar de nosso Senhor Jesu 

n s
Christo. Vende-se Impressaõ de Pedro Ferreira ao Arco JESUS junto S. Nicolao, Rua Nova na logea Antonio Nunes Mercador livros" 

bem Fev 13 7 livraria
"Em casa Lourenço Margante na Rua dos Alemos se achaõ a vender todas as obras do Eminentissimo Cardial Cozza, geral que foy de toda Ordem Serafica, e saõ as seguintes:[...] 

n s
H " 20 8 L-história secular "Sahio novamente impresso Chronica Senhor Rey D.Affonso Henriques I Rey Portugal, que atè presente se naõ imprimio; vende-se Officina Ferreyriana, onde se imprime". n s
T " " " L-teologia moral "Tb se imprimio hum livro Voz da Verdade, composto P.Fr.Miguel Santa Maria Ordem Eremitas Santo Agostinho, Mestre sagrada Theologia, e Academico Real Acad.Hist., trata naõ o n s

Apostolo Santiago mayor, mas S. Paulo he o que ilustrou a Hespanha com primeiras luzes Evangelho".

H " " " L-história secular
"Imprimio-se in fol. Oitava parte Monarquia Lusitana , contèm historia tempo Senhor Rey D. Fernando, e eleyçaõ Senhor Rey D.Joaõ I composto Padre Fr.Manoel santos, Monge Real

n s
Mosteiro Alcobaça, Mestre jubilado Theologia;

H " " " L-história secular "Chronica Sua Magestade, e destes reynos, e da Ordem Saõ Bernardo; ambos estes livrosse vendem logea Francisco Sylva defronte Santo Antonio". n s

R " " " L-sermão
"Tb se imprimio hum Sermaõ da Payxaõ Christo, prègou Padre D. Francisco Xavier Rego, Clerigo Regular Divina Providencia;vende-se mesma logea, e Joaõ Rodrigues portas StªCatarina

n s
H Mar 6 10 L-história secular "Sahio impresso Cathalogo Chronologico, Historico, Genealogico, Critico Rainhas Portugal, ordenado por D.Joseph Barbosa, Clerigo Regular,[...]:vende-se logea Miguel Rodrigues"  n s
C A " 20 12 L-medicina "Sahio quarta vez impressa a Polyanthea Medicinal, segunda vez as Observaçoens portuguezas, Author Doutor Joaõ Carvo Semmedo, [...];vende-se sua casa defronte Casa da n s

Moeda a S. Paulo".

T " " " L-teologia moral "Sahio tb outro livro quarto Conselheiro fiel, composto Padre Frey Manoel Guilherme, Ordem Prègadores. Vende-se casa Impressor rua dos Espingardeyros" n s

R Abr 10 15 L-sermão
Imprimio-se hum sermaõ, prègou P.Fr.Manoel Figueiredo, Prior Convento Graça, nas exequias, que a Irmandade dos Passos fez mesmo Convento pelo Duque D.Nuno Alvares Pereira

n s
Mello; vende-se logea Joaõ Rodrigues Carvalho na Rua nova".

ser " " " limpeza vestuário "No beco Estoppa por cima almazem Henrique Grena assiste casa hum alfayate Escoces, hum Estrangeiro nome Archibald Scott, que tira toda casta nodoas em vestido pannos". e s

H " 24 17 L-história secular
"Sahio luz hum livro em quarto Portugal glorioso, e illustrado, com vida, virtudes Bemaventuradas Rainhas Santas Sancha, Theresa, Mafalda, Isabel, Joanna, outras particularidades, e 

n s
noticias curiosas deste Reyno; vende-se logea Joaõ Rodrigues Mercador livros Portas Stª Catharina"

R " " " L-sermão "onde tb se acharà Sermaõ Panegyrico do Doutor Maximo S.Jeronymo, que pregou Padre Mestre Frey Joaõ Saõ pppedro, Monge Saõ Jeronymo" n s

H " " " L-história secular
"Na do Miguel Rodrigues Mercador livros às Portas Stª Catharina se acharaõ as Antiguidades de Hespana propugnadas en las noticias de sus Reyes y Cõdes de Castilla la Vieja pelo  

n s
Rever. Fr.Francisco Berganza Religiaõ Soõ Bento, dous volumes em folha enquadernados pergaminho [...]; Vende-se esta Obra por tres mil e duzentos reis".

H Mai 8 19 L - nobiliarquia
"sahio luz novo reimpressa Nobiliarchia Portugueza, trata da Nobreza deste Reyno, outras noticias curiosas, composta por Antonio Villasboas, e Sampayo Villa Barcellos; vende-se 

n s
Officina Ferreirinha, e na rua nova na logea Joseph Gomes Claro".

R " 15 20 L-cerimonial 
"Sahio luz 3. tomo da Estrella D´Alva, e alguns assumptos para varias festividades do anno, pelo Rever. P.M.Fr.Antonio Expectaçaõ, Religiosos Carmelita Descalço: vende-se Convento

n s
de Corpus Christi aos torneiros".

bem " " " remédio
"A agua sympatica de Estevaõ Jordaõ, temperada pela altura do Polo sobre nosso Meridiano de 38. graos, tem obrado maravilhas muitas enfermidades incuraveis, se vende com licença 

n s
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Fysico mor pelo limitado preço 120. reis cada medida sua casa canto Cordoaria velha: advertindo-se que se naõ bebe, só deve usar della a modo banho"

T Jun 5 23 L-teologia moral
"As Vindicias da Virtude, obra muy util Confessores, pessoas boa vida, 3. tomos, pelo Padre Mestre Fr.Francisco Anunciação, religioso Santo Augustinho; se vendem rua nova logea 

n s
de Joaõ Rodrigues Carvalho".

bem " " " p.domésticos "onde tambem se vende tinta para escrever muito boa, e feita por huma receita nova". n s
R " 12 24 L-novena "Imprimiose a Novena Saõ Joaõ Bautista. Vende-se na Sacristia da Igreja de nossa Senhora da Encarnaçaõ" n s

R " 19 25 L-devoção
"Sahio impresso hum livrinho em dezasseis intitulado Devoçaõ para cada hum dos dias semana a Stº Antonio, composto Coronel Francisco Ferraõ Sastelbranco. Vende-se logeas; Joaõ

n s
Sousa Mercador livros defronte Stº Antonio, e Jeronymo Barbosa adro S.Domingos, de Joaõ Rodrigues às Portas Stª Catharina".

T " " " L-teologia positiva
Imprimio-se em Madrid tradusida lingua Castelhana [...], e principaes efeitos de D.Fr.Bartholomeu Martyres Ordem S.Domingos, Arcibispo Braga, insigne em Doutrina, santidade; [...] com

n s
grande copia doutrinas da Escritura, Concilios, e Santos Padres, pelos Religiosos mesma Ordem do Noviciado geral Pariz".

T " " " L-teologia moral "Tb se imprimio na Officina da Musica outro livrinho em 12. intitulado Avisos importantes Salvaçaõ escrito por D. Francisco Xavier Rego, Clerigo Regular; vende-se mesma Officina". n s

H " " " L-vidas
"No Hospicio Real S. Joaõ Nepomuceno dos Carmelitas descalços Alemães situado pè monte Stª Catharina se vende hum livro tradusido lingua Alemã na Portugueza, contè a vida da

n s
Augustissima Senhora Emperatriz Leonor, may Rainha nossa senhora, com estampas".

R Jun 26 26 L-sermão
Sahio impresso hum Sermaõ das Sete Dores N.S. prègado pelo Padre Dom Francisco Xavier Rego Clerigo regular; dá-se gratuitamente em obsequio Serenissimo Senhor Infante Dom

n s
Antonio Portaria dos Caetanos"

H Jul 10 28 L-história secular
"Na Officina Ferreiriana se imprimio Chronica Senhor rey Dom Sancho I, nome composto pelo Chronista mòr Ruy Pina. Vende-se mesma Officina, e Rua nova logea joseph Gomes Claro

n s

R " " " L - catecismo
Sahio luz hum livrinho Breve instrucção de Ordinandos, pelo Padre Antonio Quintana Companhia JESUS, traduzido Hespanhol lingua portugueza por h� Religioso mesma Companhia, 

n s
obra muy util Ordinandos, e Parocos. Procure-se logea Manoel Gomes arco Graça junto Collegio".

H " " " L-vidas
"Sahio luz segunda Parte da Vida Gomes Freire escrita por Fr.Domingos Teyxeyra Eremita Sãto Agostinho. Vende-se logea Lucas Sylva Aguiar rua Livreyros junto Collegio Stº Antaõ".

n s

R " " " L-vidas de santos
Sahio novamente impresso segunto Tomo livro intitulado: Innocencia prodigiosa, vidas, martyrios varios mininos e mininas Santos [...] Author Padre Manoel Conciencia, Congreg. Oratorio

n s

ser " 17 29 Pf-francês
"Monsieur Villanova , natural Pariz, cuja destreza ensinar lingua Franceza se tem reconhecido geralmente neste reyno, havendo 10. annos [...] tem inventado hum methodo facilissimo  

e s
para ensinar falar dentro quatro mezes [...] declarando dará liçaõ todos dias (excepto Domingos, e Santos) cada discipulo por mez 4U800. Naõ ensinará hum só, mas dous, ou tres 

juntos. Vive defronte Convento Esperansa casa hum Cabeleireiro Francez chamado Manoel Auroy".

R " 17 29 L - vida de santos
"Imprimio-se hum livro Receita Universal, ou Breve noticia Santos especiaes Advogados, composto Padre Luis Cardozo Congregação Oratorio. Vende-se portaria mesma Congregação".

n s

ser " 24 30 pf-francês
"Mons. Villanova  natural Pariz, cuja destreza ensinar lingua franceza se tem reconhecido neste Reyno [...]tem inventado hum methodo facilissimo para ensinar falar dentro 4 mezes. 

e s
Vive na Cotovia em casa João pedro Soares de Noronha"

R " " " L-panegírico
Sahio impresso Panegyrico Funeral prègado Igreja Paroquial Stª Justanas exequias Duque D.Nuno Alvares Pereira Mello pelo Padre D.Joseph Barbosa Clerigo regular [...]vende-se Adro 

n s
S. Domingos".

R " " " L-sermão 
Tb se imprimio h� Sermão do Patriarca S.Francisco, prègado pelo Reverendo Fr. Fernando da Soledade, Padre provincia Portugal, Chronista sua Religiaõ [...]. Vende-se logea Antonio

n s
de Freytas livreyro à Misericordia".

H Agt 14 33 L-história secular "Na portaria de S.Roque se vende hum livro impresso em Hollanda, se intitula [...] D. Josephi Portuguallensis per Petrum Almeidam Societatis Jesu". n s
R " " " L-parenética "sahio luz hum livro chamado Bibliotheca Secreta Prègadores, obra muito util para Parocos [...], e para Messionarios; vende-se ás portas Stª Catharina". n s
T " " " L-teologia escolástica"Tb sahio novamente o terceiro tomo Luz Verdades Catholicas em quarto, vende-se Officina da Musica na rua Oliveira". n s

B L " " " L-poético
"E hum Poema à morte Duque Cadaval D. Nuno Alvares Pereira Mello, compoz Jeronymo Tavares, Cursista Universidade Coimbra;vende-se logeas Lucas Sylva ao arco Graça, e de

n s
Rodrigo da Maya defronte da Igreja de santo Antonio".

Out " " " relação-histótia fabulosa
"Nas logeas aonde se vendem as gazetas, se acharà a Relação, Emblema vivente, ou noticia hum prodigioso Monstro, que da Provincia Anatolia foy mandada ao Sultaõ Turcos; com a 

n s
sua figura copiada".
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bem " " " escravos "Quem quizer comprar escravos, e escravas buçaes, que vieraõ nesta monçaõ de Cacheu, pòdem-nos ir ver casa Patricio Nolan no meyo da rua das flores no bairro alto". n s
Out " 21 34 relação-história fabulosa"Nas logeas se vendem as gazetas, se acharà Relação, que se intitula Emblema vivente, ou notici prodigiosodo Monstro, [...] foy mandado Sultaõ Turcos, com sua figura copiada". n s

Out " " " relação-religião
"Huma Relaçaõ festa Canonizaçaõ S. Jacomo de la Marca, fez a Ordem Terceyra Vila Moura. Vende-se Impressaõ Pedro Ferreira, na logea João Rodrigues Portas S. Catharina, onde se

n s
acharà os Privilegios dos Protonotarios".

T " 28 35 L-teologia mística "sahio luz hum livro em 4. Celeste, e devota Filothea, he espiritual, e muy devoto, compoz P.Fr.Agostinho Stª Maria, Ex.vigario geral Congregação Agostinhos descalços: Vende-se n s
portaria Convento Boa hora"

bem " " " raizes/sementes
"Manoel Joseph Vermuele morador Cruz pào, faz costumado aviso curiosos, lhe haver chegado toda variedade raizes flores Inverno; como tb varias sementes hortaliças estrangeiras,

n s
craveiros de mais cem castas, vindas Inglaterra, Hollanda, tudo com muito comodo".

R Set 4 36 L-oração
"Relogio Alma e despertador vida humana, impresso anno 1723 he tb espiritual. Entre varias devoções que tem para todos dias semana, outras muitas, trata exercicio Oraçaõ mental [...]

n s
modo de correr a Via Sacra. Vende-se logea Joaõ Rodrigues às portas Stª Catharina, onde tb se acharão da vida santa Margarida de Cartona".

R " " " L-apologia
"Sahio tb luz huma Apologia em 4. favor P.Antonio Vieyra Companhia JESUS, [...]. Escreveo-o a Madre Soror Margarida Ignacia, Religiosa Santo Agostinho no Convento Stª Monica de 

n s
Lisboa Oriental, vende-se portaria da Boa hora".

bem " " " escravos "Quem quizer comprar escravos, e escravas buçaes, que vieraõ nesta monçaõ de Cacheu, pòdem-nos ir ver casa Patricio Nolan no meyo da rua das flores no bairro alto". n s
B L " 11 37 L-poético "Sahiraõ luz as [rimas] Francisco de Pina de Mello, Acharsehaõ em Coimbra na Officina de Joseph Antunes da sylva impressor da universidade". n Coimb
R " " " L-sermão Sahio impresso o sermaõ do Padre Fr. Manoel Guilherme na Canonizaçaõ dos dous Santos Jesuitas. Vende-se Portaria Saõ Domingos". n s

R " 18 38 L-vidas de santos
"Sahio novamente luz Vida glorioso S. João Cruz, Doutor Mystica, primeiro Carmelita Descalço da Reforma Stª Theresa, agora novamente Canonizado pelo Summo Pontifice Benedicto,

n s
composta Padre Joseph Pereira Bayam. Vende-se Xiado defronte arco Dom Francisco em casa Domingos Calheyros".

D " 25 39 L-jurisprudência
"Na logea Miguel Rodrigues às portas Stª Catharina se acharàõ os livros seguintes: Tribunal Theologicum, & Juridicum contra solicitantes, Autor Fr. Joaõ de Azevedo Augustiniano";

n s
H " " " L-história secular "Cathalogo Chronologico Historico, critico das rainhas de Portugal"; n s
R " " L-vidas de santos "Cazamento Perfeito, vida S. Joseph. Escola do Mundo em dialogos 2. tomos". n s

ser " " " pf-francês
"Os pays que tiverem curiosidade fazerem ensinar seus filhos falar Francez em breve tempo, com pouco custo na Aula publica, que Meste Villa-nova quer abrir primeiro mez proximo

e s
huma hora antes Sol posto, portas S. Catharina, entrada rua figueira [...] pagar mez por mez adiantado; advertindo que naõ tendo numero discipulos declarados naõ abrirá a aula".

A M Outb 2 40 L-instrução militar "Sahio novamente luz hum livro em quarto, Norte Cappellanes, y Guia de Militares, obra util, compoz Pe Fr. Marcos Salzedo Ordem Prègadores; vende-se rua nova logea Antonio n s
Rodrigues Henriques".

R " " " L-sermão "Tb se imprimio hum Sermão prègou Pe Dom Joseph Barboza, Clerigo regular Divina providencia, Chronista Serenissima Casa Bragança, Academico da Academia Real,  n s
Canonizaçaõ dos gloriosos  Santos  Stanislao Kostka  [...]. Vende-se rua nova logea Miguel Almeyda, e na de Jeronymo Barbosa no adro de S. Domingos".

D " 16 42 L-jurisprudência
"Imprimiose quinta parte Pratica Judicial , com a formalidade com que deve requer nos Tribunais [...], e modo de se porem correntes os Ministros nos lugares para que são nomeados:

n s
vende-se rua dos Canos Officina Ferreiriana".

ser " " " pf-francês
"A Aula lingua Francesa naõ abrio ainda, por naõ haverem concorrido os discipulos numero que se propunha, se adverte que selhe darà principio a 3.Novembro, haverà duas Aulas

n s
huma desde 3. atè 4. horas tarde para pessoas adultas, outra desde 4.até 5. para meninos. Quem quizer entrar fallar com Pedro Lavre mercador estampas entrada Cordoaria velha".

ser " " " mestre engenhos
A Romaõ de la Torre, natural Madrid, se acha nesta Corte, Mestre Engenhos moer paõ, com huma só mula moe cada dia hum moyo, outros de serrar madeyra com movimento natural,

e s
sem agua, nem vento, foy S.Mag.concederlhe Alvara de Privilegio tempo dez annos [...], assiste nas varandas do Terreyro Paço junto do chafariz casa Thomàs Gomes".

H " 30 44 L-história secular
"Sahio novamente impresso Chronica Senhor Rey D.Affonso II, do nome, terceiro Portugal. Vende-se Officina Ferreiriana rua dos Canos, e rua nova logea Joseph Gomes Claro, com 

n s
duas antecedentes dos Reys D.Affonso Henriques, e D. Sacho I".

T Nov 6 45 L-teologia moral "sahio luz segunda Parte do Conselheiro Fiel, composto Padre Fr.Manoel Guilherme, religioso S.Domingos. Vende-se casa Impressor Antonio Galraõ rua dos Espingardeiros" n s

R " 13 46 L-sermão
"Sahio  luz terceiro tomo Sermões Padre Mestre Fr.Ignacio Ramos, Religiosos Ordem Carmo, titulo Ramos Evangelhos; vende-se portaria seu Convento, onde se achaõ tb 1º e 2º tomo".

n s

bem " " " transporte
"Quem quizer comprar hum Brigantim 3.atè 4. annos, carrega 130. toneladas pouco mais ou menos fallar Patricio Nolau, homem negocio morador meyo rua das flores, tem Inventário".

n s
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R " 27 48 L-oração
"Sahiraõ impressos, traduzidos lingua Portugueza pelo P.Migiel Amaral da Companhia Jesus, Exrecicios Santo Ignacio, compostos Italiano Padre Pinamonte [...], livro utilissimo pessoas 

n s
todos Estudos; vende-se portaria collegio S.Antaõ da mesma Companhia".

R " " " L-sermão "Sahio impresso hum livro Sermoens Varios, pregou sua vida Padre Mestre Frey Andrè Cerqueyra, Provincial N.S.Carmo. Vende-se Portaria mesmo Convento; n s
R " " " L-sermão "Tb se acharà outro Sermonario do Padre Mestre Frey Vicente Luz, outro devoçoens, que se intitula Manjar Alma". n s
R " " " L-devoção "outro devoçoens, que se intitula Manjar Alma". n s
R Dez 4 49 L-sermão "imprimiose hum sermaõ N.S.Divina Providencia, que prègou Padre D.Francisco Rabello Lima, clerigo regular. Vende-se logea joaõ Rodrigues às portas Stª Catharina; n s
R " " " L-vidas de santos "onde se acha tambem a vida, e Novena Stª Quiteria, como tambem no Convento de Guimarães". n s Guim

R " 18 51 L-oração
"Sahio impressa huma Oraçaõ composta S.Francisco sales, para mulheres prenhadas invocarem assistencia Divina para bom sucesso seu parto. Vende-se Officina Pedro Ferreira ao

n s
arco JESUS junto S. Nicolau"

ser " 25 52 livreiro "Adverte-se Curiosos de livros haver chegado Madrid hum Castelhano Mercador livros que traz huma grande partida delles historicos, Politicos, Mysticos, sermonarios, e de outras e s
faculdades, vive no beco Santo Antonio na rua das arcas defronte beco Comedia".

1728
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

B L Jan 1 1 L-comédia
"Oriente Illustrado, Primicias Gentilicas, adoracion de los Magos, obra comica, Author Felix da Castanheira Turaceu;vende-se Arco da Graça rua direita Collegio logea Lucas da Sylva". 

n s
R " " " L-sermão "Imprimiose hum Sermaõ na festa nossa Senhora Rosario se intitula Teara Pontificia, que pregou Padre Antonio Santos; vende-se portaria S.Domingos desta Cidade". n s

R " 3 24 L-meditação
"Sahio luz hum livrinho Meditaçoens, e Suspiros do glorioso Doutor Igreja S.Agostinho, traduzido Castelhano Portuguez por Frey Agostinho Stª Maria Ex-Vigario Geral Congregaçaõ dos

n s
Agostinhos Descalços. Vende-se Portaria do Convento da [...]".

ser " 22 4 pf-francês
"Mons. Villanova intenta deterse ainda seis mezes nesta Corte, faz aviso curiosos  lingua Franceza, que dando liçaõ tres vezes semana naõ levarà mais cada humpor mez que huma 

e s
moeda [...] e sendo todos dias moeda meya, por cujo preço se obrigarà a ensinar dous, ou tres discipulos juntos: assiste na Cotovia casa Juan Pedro Soares Noronha".

bem Fev 12 7 propriedade "Quem quizer comprar humas fazendas sitas Alcobaça , que constaõ casas, quinta, foros fallar com Dom Gaspar Joseph da Camerã Coutinho n Alcob

T " " " L-teologia positiva
Imprimio-se hum Sunimario, e explicaçaõ das Graças, Indulgencias q. S�mo Pontifice Benedicto XIII na Canonizaçaõ S. Jacome da Marca, S.Francisco Solano concedeo às Medalbas,

n s
Coroas, Rosarios, &c[...]que se acharão no dito Sunimario: Acharsehá no Hospital da fundaçaõ do Menino deos". 

H " 19 8 L-vidas 
"Sahio impresso hum livro vida Dom Joaõ Castro na lingua Latina, pelo Padre Francisco Maria Del Rosso Companhia JESUS.Vende-se Portaria Collegio Stº Antam da mesma Companhia".

n s

R " " " L-sermão
"Tb sahio hum Sermaõ que prègou no Collegio Stº Antam desta Corte, sobre Canonização S.Perigrino Lazziozi, Padre Frey Aleyxo Miranda Henrique, presentado Santa Theologia [...]

n s
Lente de Vespora Real Collegio Nossa Senhora Escada [...]; vende-se Portaria Saõ Domingos".

Out " " " relação-história "A Relação da Embaixada do Marquez Abrantes, impressa em Madrid, se acharà logea Manuel Diniz mercador livros na Cordoaria velha". n s

R " " " L-oração
"A Oração composta por S.Francisco Sales, para mulheres prenhadas invocarem a assistencia Divina para bom sucesso do seu parto: que já se deu noticia em outra gazeta. Vende-se

n s
Officina Pedro Ferreyra ao arco Jesus junto S. Nicolao".

H " 26 9 L-história eclesiástica
"Sahio luz primeira parte Memorias historicas Ordem N.Srª Carmo da Provincia Portugal, composta Mestre Fr.Manoel Sà [...]Chronista geral mesma Ordem nestes reinos, seus Dominios 

n s
Prègador Serenissimo Senhor Infante D.Francisco, Qualifcador, e Revedor Stº Officio [...] Consultor da Bulla da Cruzada. Vende se Portaria Convento Carmo  desta Cidade",

H " " " L-história eclesiástica"onde tambem se acharam as vidas dos Bispos, e Escritores da mesma Ordem, em outro volume, composta pelo mesmo Author". n s
T " " " L-teologia mística "Tb se imprimio quinto Tomo da Nova Floresta, composta Padre Manoel Bernardes da Congregação do Oratorio. Vende-se portaria mesma Congregaçaõ n s
Out " " " relação-história "A relaçaõ Embayxada do Marquez Abrantes impressa em Portuguez na Corte de Madrid, se acharà na logea Manoel Diniz, e aonde se vendem as gazetas". n s
T Mar 4 10 L-Teologia escolástica"A quarta parte Luz de Verdades Catholicas, em quarto. Vende-se na Officina da Musica". n s

T " " " L-teologia moral
"O Peccador convertido ao caminho da verdade, instruido com documentos mais importantes para observancia da Ley Deos, composto P. Frey Manoel Deos, Missionario Varatojo em 

n s
oitavo. Vende-se na logea Miguel Rodrigues Portas Stª Catherina, e na de Joseph Olibeira à portagem".

R " " L-catecismo "O Manual Missa, composto por Soror Violante do Ceo, Religiosa Dominicana com seus Soliloquios, e Oraçoens devotas. Vende-se logea Estevaõ Thomas à Igreja Stº Antonio". n s
T " " " L-teologia positiva " A Regra do Grande Patriaca Saõ Bento. Vende-se no Mosteyo do mesmo Santo". n s
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R " " " L-sermão
"Hum Sermaõ Panegyrico da Canonizaçaõ Saõ Luis Gonzaga pregado no Collegio Padres Companhia da Cidade Faro, no dia que officiava o Cabido, pelo Dr Lourenço Bautista Feyo,

n s
Conego Coimbra, e Comissario Santo Officio".

R " 18 12 L-sermão
"sahiraõ impressos dous sermões, hum prègado Convento N. Senhora Remedios na Canonizaçaõ Saõ Joaõ Cruz, titulo Reformador prodigioso, pelo P.Doutor Joseph Natividade seyxas,

n s
Conego secular Congregação S. João Evangelista, Examinador Synodal Diocese Lisboa Oriental, das Tres Ordens Militares; vende-se rua nova Logea Thomè Carvalho".

R " " " L-sermão
"O segundo prègado na sumptuosa Festa Canonizaçaõ Saõ Luis Gonzaga, Santo Stanislao Kostka, Casa Professa Saõ Roque, pelo Reverendo P.Frey Joaõ Santiago, Mestre Sagrada 

n s
Theologia, e Custodio Provincia do Carmo e Portual Regular Observancia: vende-se Cordoaria velha casa Manoel Deniz, assima Magdalena, Logea Pedro Antonio Caldas".

T " " " L-teologia positiva
"Tb se imprimio hum Prognostico, e Lunario perpetuo, tirado Doutrinas Sarrabal Milanez, composto Padre M.Fr. Theobaldo Jesus Maria, Religioso Paulista; Vende-se logea Lucas Sylva

n s
Aguiar ao Arco Graça; e às Portas Stº Catharina logea Joaõ Rodrigues Mercador Livros".

H " " " L-história eclesiástica
Imprimiose anno 1726 a História das Prodigiosas vidas Gloriosos Santos Prètos , Santo Antonio de Nato, Saõ Benedicto, composta Padre Joseph Pereyra Bayaõ, Presbytero Habito Saõ  

n s
Pedro. Venese-se Officina Pedro Ferreira ao arco Jesus junto Saõ Nicolao, que se deu noticia em outra gazeta".

T Abr 1 14 L-teologia moral
"Sahio novamente impresso hum livro intituado A mocidade enganada desenganada, primeira parte, Author P Manoel Consciencia Congregação Oratorio. Vende-se Portaria da mesma".

n s
T " " L-teologia moral "Na Offcina Pedo Ferreira Impressor livros ao Arco JESUS, junto S. Nicolao, se acharà hum epitome Doutrina Christã, Caminho Ceo, composto Padre Francisco Stº Thomàs Conego  n s

Conego secular Congregação S. João Evangelista".

R " 8 15 L-sermão
"Imprimio-se novamente Sermaõ primeira Dominga Advento, que pregou anno 1677, Padre Dom Luis Ascençaõ, Conego Regrante Stº Agostinho, irmão terceiro Conde Oriola, nono Baraõ 

n s
Alvito D. Vasco Lobo. Vende-se Officina Pedro Ferreyra arco JESUS, junto S.Nicolao, e logea João rdrigues carvalho rua nova.

R " " " L-devoção
Sahio impresso hm livrinho, que se expoem o modo, qe se hade ter devoçaõ das treze sestas feiras glorioso Saõ Francisco Paula, no qual se referem algumas acçoens da Vida deste  

n s
Santo, e alguma parte seus milagres. Vende-se Rua nova logea Joaõ Rodrigues Carvalho".

CA " 29 18 L-cirurgia "imprimio-se segundo tomo Breve Curso de la Nueva Cirurgia, composto D. Antonio de Monrava y Roca, Doutor em Medicina pela Universidade Lerida, Doutor Anatomico Sua Meg.  n s
Cathedratico da Anatomia Hospital Real, e Presidente noca Academia mesma faculdade; vende-se casa mesmo author".

R Mai 13 20 L-sermão "Imprimio-se Sermaõ que pregou Canonizaçaõ S. Joaõ Cruz, no Collegio S. Joze dos Carmelitas Descalços Coimbra o P.Fr.Joze do Apocalypse Linhares, Religiosos S. Franciscio. n s
Vende-se logeas Francisco Sylva, e Lucas da Sylva mercadores de livros";

R " " " L-devoção
"e na deste utimo se acharà tb o livro Favores de Maria Santissima, que tb se acharà na de Joze Vieira à Cruz de pào, composto pelo P.Bernardino de Velhegas Companhia Jesus".

n s
H " " " L-história secular "Na Officina Ferreiriana sahio luz a Chonica Senhor Rey D. Affonso III. Vende-se na dita Officina e na logea Joze Gomes Claro na rua nova". n s

R " 27 22 L-devoção
"Sahio impresso hum livrinho intitulado Despertador Eucaristico, em que se allegaõ razoens para presuadir aos fieis a acompanhar Santissimo Sacramento pelo Padre Manoel Rodrigues 

n s
Presbytero Ulyssiponensse; Vende-se Officina Pedro Ferreira ao arco JESUS junto a S. Nicolau".

D " " " L-jurisprudência "Na logea Miguel Rodrigue às Portas Stª Catharina se acharà segunda parte Hontalva de Jure Supervenienti". n s

R Jun 3 23 L-sermão
"O Sermaõ que se imprimio primeiro Domingo Advento, que no ano 1677, prègou Padre D. Luis Ascençaõ, Conego Regrante Stº Agostinho [...] que jà se fez publico outra occasiaõ, se 

n s Coib
acharà na rua nova logea Joaõ Rodrigues Carvalho, em Coimbra logea Antonio Simoens ferreyra, mercador Livros".

R " 10 24 L-sermão
"Saho impresso hum Sermaõ, que em applauso maximo dos Doutores S.Jeronymo pregou seu Convento do Matto, o P.Fr.Joze da Quietalçaõ, religioso S.Francisco Provincia Algarves, e

n s
Conventual Xabregas: vende-se na ribeira na logea Manoel Ferreira mercador livros".

T " " " L-teologia mística "Na logea Domingos Gonçalves Livreiro, junto Igreja Magdalena se vende hum livro em oitavo, impresso em Genova, Retiro de dez dias, ou Exercicios Espirituaes". n s
B L " 17 25 L-poético "Impimio-se hum livro intitulado Opusculum Eucharisticum, composto em verso Latino pelo Padre Antonio Fonseca, Capellaõ Religiosas da Anunciada; vende-se logea Maniel Dinis, n s

Cordoaria velha, e na entrada rua Ourives da prata logea Joze Rodrigues".

R " " " L-novena
"No anno 1721, se imprimio huma Novena nossa senhora Nazareth, com noticia appariçaõ desta milagrosa Imagem, composta pelo P.Fr.Agostinho Stª Maria, Ex-Vigario geral Agostinhos

n s
Descalços; vende-se Officina Pedro Ferreira Arco JESUS junto a S. Niculao".

H " 24 26 L-história eclesiástica
"Sahio impresso com titulo Memorias historicas, panegyricas, e metricas, a noticia do Sagrado culto, com que Real Convento nossa Senhora Carmo desta Cidade celebrou Canonizaçaõ

n s
S. Joaõ Cruz, composta P.Fr. Manoel Sá, Religioso mesma ordem [...]. Vende-se logea Miguel Rodrigues às portas Stª Catharina".
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Out " " " relação-religão
"Tb sahio impressa huma Relaçaõ das festas Solenne Triduo, que na Canonização Santos Luis Gonzaga e Stanislao Kostka, se celebrou Igreja S.Paulo Padres Companhia Braga, escrita

n s
por Joaõ Oliveira da mesma Cidade, na qual se incluem tres Sermoens, [...]. Vendem-se logea Pedro Antonio Caldas à Magdalena, e Pascoal Martins na rua nova". 

T Jul 15 29 L-teologia moral "Imprimio-se novamente o terceiro tomo do Conselheiro fiel, composto pelo P.Fr.Manoel Guilherme, Religioso Ordem S.Domingos: vende-se no seu Convento". n s
T " " " L-teologia moral "Hum livro em quarto intitulado Os ultimos fins do homem, composto pelo P.Manoel Bernardes Congregaçaõ Oratório, em cuja portaria se vende". n s
D " " " L-decretos "Nas mesmas partes aonde estas se vendem, se acharaõ tambem impressos os tres novos Decretos de que se fez mençaõ a semana passada n s
Out " " " relação-religião "A Relaçaõ das festas dos Santos Luis Gonzaga e Stanislao Kostka, que se celebràraõ Casa Professa S.Roque Companhia Jesus, se acharà na rua nova". n s
R " " " L-vidas de santos "A Vida prodigiosa Santa Margarida de Cortina se acharà logea de Joaõ Rodrigues às portas Stª Catharina". n s
T " 22 30 L-teologia moral "Vendem-se portaria Real Collegio S.Antaõ Companhia JESUS os livros seguintes: Idea Consiliarij, sive Methodus tradendi Consilij ex regulis Conscientia"; n s
T " " " L-teologia moral "De Vera, e falsa Probabilitate Opinionum Moralium"; n s
R " " " L-vidas de santos "Vida Grande Patriarca S.Ignacio Loyola"; n s
CA " " " L-musica "Coro Mystico dos Canticos"; n s
R " " " L-meditação "Meditaçoens para todos dias do anno"; n s
T " " " L-teologia mística "Exhortações Panegyricas, e Asceticas. Authores todos mesma Cõpanhia". n s

H Agt 5 32 L-vidas 
"A Vida, Virtues, e Doutrina admiravel de Simaõ Gomes, Portuguez, chamado vulgarmente, O Sapateiro Santo, pelo P.Manoel Veyga Companhia JESUS impresso 1723. se acharà na 

n s
Officina Pedro Ferreyra ao arco Jesus junto S. Nicolao e logea Antonio Alvares Livreiro na Ribeyra".

R " 12 33 L-vidas de santos
"Imprmio-se o Epitome prodigiosa Vida Santa Getrudes a Magna, em oitavo, composta pelo P.M.Fr.Joaõ Prazeres, Monge Ordem S.Bento, Chronista q. foy sua Ordem. Vende-se logea 

n s
Lucas Sylva Aguiar ao arco Graça, e na do Livreiro à Cruz pao".

H " 19 34 L-história eclesiástica"Sahio luz primeira parte Chronica Provinca da Arrabida, composta P.Mestre Frey Antonio Piedade: vende-se rua nova casa Joaõ Antunes Pedrozo". n s

R Set 2 36 L-vidas de santos
"Sahio impressa segunda vez a Vida Veneravel Fr. Antonio Chagas, novamente accrescentada com humas Poezias do mesmo Veneravel Padre. Vende-se rua nova logea Joze Gomes

n s
Claro, e na rua das portas S.Catharina na de Miguel Rodrigues".

B L " 9 37 L-poético 
"Sahio luz primeiro tomo Epigrãmas do P. Antonio Reys Congregaçaõ Oratorio desta Cidade em quarto: contèm 500. Epigrãmas, alèm hum Poema, que lhe serve Dedicatoria ElRey nosso

n s
Senhor, no qual se dà noticia todos Poetas naturaes destes Reynos, assim vulgares, como Latinos".

bem " " " raizes/sementes
"Manoel Joseph Vermeule, morador Cruz pao, no bayrro alto, faz costumado avizo curiosos, de lhe haver chegado Hollanda toda variedade raizes flores Inverno, que tem para vender, 

e s
como tb varias sementes ortalices Estrangeiras, e craveiros vindos Inglaterra, e Hollanda, toda a singularidade, e tudo com muito commodo".

R " 23 39 L-sermão
"Imprimio-se hum Sermaõ prègado Villa Santarèm sobre Canonizaçaõ glorioso S. Joaõ Cruz, pelo P.Fr.Joseph de N.Srª, [...]. Vende-se rua nova Almada, logea Miguel Francisco Sousa".

n s

R " " " L-sermão
"b se imprimio outro prègado Collegio Espirito Santo da Cidade Evora sobre Canonizaçaõ Stº Stanislao Kostka [...] pelo Mestre Antonio S.Bernardo, Conego Secular Congregaçaõ S.Joaõ

n s
Evangelista. Vende-se logea Joseph Oliveira à Portagem, na de Lucas da Sylva Aguiar ao Collegio".

R " " " L-vidas de santos "Vende-se logea Antonio Alvares Moreira na ribeira hum Livro intitulado Receita Universal, ou Breve noticia dos Santos, em oitavo". n s
Out " " " relaçaõ-história "sahio impressa huma Relaçaõ com titulo de Guimarães festiva, vende-se nas partes aonde se vendem as Gazetas". n s
H " 30 40 L-história secular "Sahio luz Chronica Senhor Rey Dom Sancho II. de Portugal: vende-se beco do Bogio em casa Gabriel Soares". n s
R " " " L-sermão "Imprimio-se tb dous Sermoens sobre Canonizaçaõ S. Joaõ da Cruz, pregados P.Dom Joze Barboza, Clerigo regular Divina Providencia, Coronista Serenissima Casa Bragança [...]. n s

Vende-se logea Jeronymo Barboza no adro Saõ Domingos, na de Francisco Sylva a Santo Antoio.

R " " " L-vidas de santos
"A prodigiosa vida Stª Margarida Cortona em oytavo se acharà logea Joaõ Rodrigues mercador livros rua direita das portas Stª Catharina; se acharà tb portaria Convento N.Srª de Jesus

n s

C A Outb 14 42 L  filosofia
"Sahio novamente luz o Tratado de Competentiis de Manoel Alvarez Pegas, accrescentado com Opusculo mesmo Author de Simultanea libera, autiturnaria Beneficiorum Provisione, Sede

n s
Papali, vende-se rua dos Alemos casa Lourenço Morganti Contratador de livros".

Out " " " relação-história "A Relaçaõ intitulada Guimarães festiva se vende à Magdalena logea Pedro Antonio de Caldas, mercador de livros". n s

H " " " L-história secular 
"Sahio impressa Historia Vida delRey S.Fernando de Castella, escrita lingua Portugueza pelo P.Joseph Pereira Bayaõ, clerigo do habito S.Pedro, em quarto. Vende-se rua nova logea

n s
Joseph Gomes Claro, mercador livros, e Officina Pedro Ferreira ao arco JESUS junto a S.Nicolao".

R " 21 43 L-parenética  
"Na Imprensa Pedro Ferreira se deu Segunda vez luz livro intitulado Enigma Numerico, engenhoso emprego da curiosidade muitos Prègadores: vende-se mesma Officina, e no Convento

n s

A publicidade na gazeta de Lisboa (1715-1760) 28



Volume II

N.S. Boahora

B L Nov 4 45 L-vocabulário "Sahiram impressos dous tomos de Suplemento ao Vocabulario do Padre D.Rafael Bluteau compostos pelo mesmo Author". n s
H " 11 46 L-história secular Sahio impressa historia Emperador Carlos Magno, e dos doze Pares de França, traduzida Castelhano em Portuguez. Vende-se rua nova logea Joze Gomes Claro"; n s
C A " " " L-arquitectura "aonde tambem se acharà hum livro de arquitectura em Castelhano composto por Diogo Lopes de Areyas". n s
R " 18 47 L-novena "Impimio-se a Novena da Conceiçaõ de nossa Senhora. Vende-se Portaria Convento N.Srª JESUS, e logeas Antonio Rodrigues Henriques na rua nova, e na do livreiro Cuz pào". n s
T " " " L-teologia moral "Em a logea Miguel Francisco Soares na rua nova da Almada se acharaõ as obras, que escreveo Padre Frey Agostinho Santa Maria, Agostinho Descalço". n s

R Dez 2 49 L-sermão
"Imprimi-se hum Sermaõ Canonizaçaõ S. Joaõ da Cruz, que pregou Convento N.Srª Piedade dos Religiosos Carmelitas Descalços da Villa Cascaes, P.Fr. Jose Oliveia Ordem Santissima 

n s
Trindade: Vende-se rua das portas Stª Catharina no canto da rua Figueira".

Out " 16 51 relação-religião "Sahio impressa com titulo Innocencia insultada, huma relação da crueldade com que Mouros de Mequinêz insultàraõ, matàraõ, e feriraõ os Religiosos Ordem Saõ Francisco, que n s
residem naquella Cidade no mez Agosto passado".

Out " 23 52 relação-religião
"Sahio impresso com o titulo Innocencia insultada huma Relaçaõ dos insultos padeceraõ os Religiosos S.Francisco da Cidade Mequinêz [...]; se acharà aonde se vendem as gazetas".

n s
B L " " " L-prosa "Tb se imprimio hum livro intitulado Recreaçam Proveitosa, que contem noticia muitos prodigios da arte, e da natureza em oitavo: vende-se rua Alamos casa Lourenço Murganti". n s

Out " " " relação-religião
"Imprimio-se novamente h�a Relaçaõ sobre a invençaõ do corpo do Eximio Doutor da Igreja Stº Agostinho, que appareceo Cidade Pavia: Vende-se logea Antonio Freitas à Misericordia".

n s

B L " 30 53 L-gramática
Imprimio-se hum livro, com titulo Lucerna Grammatical, composto pelo P.Bartholomeu Soares Fonseca, em que se explica com brevidade e clareza o modo escrever, pronunciar, compôr

n s
as partes oraçaõ: vende-se logea Joaõ Antunes Pedrozo mercador livros na rua nova, casa do Autor nas Carniçarias".

R " " " L-novena "Tb se imprimio Novena Glorioso S. Gonçalo, Vende-se na portria S. Domingos". n s

1729
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

bem Jan 13 2 canários
"À boa vista, defronte cays que chamam de Manoel Ribeyro, casas que vive Sebastiaõ Joseph, se achaõ dous Estrangeiros que chegàraõ no Paquete, trazem para vender quantidade

e s
canarios brancs, malhados de varias cores";

bem " " " raizes/sementes "e na mesma casa se vendem rayzes, e sementes de varias castas de flores, e hortaliças estrangeiras por preço muyto acomodado". e s
Out " 10 6 relação-crítica "Na mesma parte aonde se vendem as gazetas, e Officina Pedro Ferreira onde se imprimem, se acharà a Relaçaõ que tem por titulo Innocencia insultada". n s
R " " " L-devoção "Sahio luz Monte Piedade, que em Socorro almas approvou o Summo Pontifice, Gregorio XV. Vende-se logea Estevaõ Thomàs na Sè Oriental"; n s
R " " " L-catecismo "aonde se aharà tb Manual da Missa por Sor Vilante do Ceo, accrescentado com varias devoçoens". n s

bem Fev 24 8 canários
"À boa vista casas Sebastiaõ Joze assistem dous Estrangeiros que vieraõ Alemanha com Canarios diversas cores, que vendem por peços muito acomodados, cantaõ  dia e de noite";

e s
bem " " " raizes/sementes "Na mesma casa se vendem vazos com craveiros, e flores estrangeiras, e sementes de muita casta hotaliças". n s
R Mar 10 10 L-sermão "sahio impresso segunda vez Sermaõ, qe pregou P.Fr.Manoel Guilherme Religiosos S.Domingos Casa S. Roque Canonizaçaõ Santos Luis Gonzaga e Stanislao, vende-se logea n s

Manoel Diniz à Cordoaria velha".

T " " " L-teologia mística "Tb se imprimio hum chamado Resumo Theolgia Mystica, composto pelo P.Bautista Rabello Cidade Braga. Vende-se portaria Conveno S. Dmingos". n s
R " 17 11 L-meditação "Imprimiraõ-se humas novas Meditaçoens da Payxaõ Christo nosso Senhor, compostas P.Antonio Carneiro Companhia Jesu, se acharà Portaria S. Roque". n s
R " 24 12 L-meditação Imprimiraõ-se humas novas Meditaçoens Payxaõ Christo nosso Senhor, compostas P.Antonio Carneiro Companhia JESU, se acharà Potaria S. Roque". n s

B L " 31 13 L-gramática
"No fim anno passado se imprimio Lucerna Grammatical, livro em oitavo, composto P. Bartholomeu Soares Fonseca, em que explica por hum methodo muito breve e claro, modo escrever

n s
pronunciar e compôr perfeitamente partes Oraçaõ [...]. Vende-se logea Joaõ Antunes Pedrozo mercador livros na rua nova e rua arniçarias casa seu Autor".

H " 31 13 L-história secular
"Tb sahio impresso hum livro in folio, Memorias Collegio Real S.Paulo Universidade Coimbra, e seus Collegiais e Porcionistas, compoz D.Joze Barboza, Clerigo Regular [...] Academico

n s
Real: vende-se logea Joaõ Rodrigues às portas Santa Catharina".

R " " " L-novena "Na Portaria Convento Saõ Domingos desta Cidade Lisboa Occdental se acharà hum livrinho da Novena S.Vicente Ferrer". n s

R Mai 12 19 L-sermão
"Imprmio-se com titulo Triunfo glorioso do Reformado Carmelo, hum Sermaõ, na Canonizaçaõ S.Joaõ Cruz, Convento Religiosos Carmelitas Descalços Villa Santarem pregou P.Fr.Antonio 

n s
Piedade, Lente theologia, Prior Mosteiro Stº Agostinho dita Villa; vende-se logea Manoel Diniz na Cordoaria velha".

R " " " L-sermão
"Tb se imprimio Sermaõ q. prègou Stª Igreja Patriacal, quarta feira Cinza o P.D.Francisco Rabello Clerigo Regular Divina Provdencia; vende-se logea Manoel Diniz na Cordoaria velha".

n s
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H " " " L-história secular "Sahio impressa curiosa serie Serenissimos reys Portugal, a qual vende defronte Stº Eloy, caza Antonio lopes Franco Manoel Gonçalves Correa". n s
R " 26 21 L-oração "Sahio impresso hum Livrinho intitulado Breve Compendio e direcçaõ para santo exercicio Oraçaõ Mental, pelo Irmaõ Francisco Jesus Maria Joze, Ermitaõ, Terceiro da Ordem S. n s

Francisco. Vende-se Officina Pedro Ferreira ao arco JSUS junto Saõ Nicolao".

R Jun 2 22 L-oração "Sahio impresso hum livrinho intitlao Breve Compendio e direcçaõ para Santo exercicio da Oraçaõ Mental, pelo irmaõ Francisco Jesus Maria Joseph, Ermitaõ, e Terceira Ordem Daõ n s
Francisco. Vende-se Officina Pedro Ferreira ao arco JSUS junto Saõ Nicolao".

D " " " L-leis "Imprmiraõ-se os tomos de Pegas à Ordenaçaõ, que faltavaõ para ajustamento dos jogos, os quaes se acharaõ na rua nova nos mercadores de livros". n s

H " 9 23 L-história secular
"Imprimio-se anno passado a Historia da Vida delRey Saõ Fernando de Castella, escrita lingua Portugueza pelo P.Joseph Pereira Bayaõ, Clerigo habito Saõ Pedro, em quarto. Vende-se 

n s
logea Antonio Alvres livreyro na Ribeyra e na Officina Pedro Ferrera ao arco JESUS juntoa S.Nicolao".

R " " " L-catecismo "Tb o anno passado sahio luz livro intitulado Enigma Numerico, engenhoso emprego curiosidade muitos Prègadores: vende-se dita Offiina e no Convento nossa Srª da Boahora". n s
H " 16 24 L-história. secular  "Imprimiose anno passado historia Emperador Carlos Magno e doze Pares França, traduzida Castelhano em Portguguez. Vende-se rua nova logea Joze Gomes Claro"; n s
C A " " " L - arquitectura "aonde tambem se acharà hum livro de Arquitetura em Castelhano composto por Diogo Lopes de Arenes". n s

Out " 30 26 folheto-história
"Nas logeas Manoel Caetano Rifarto e Pedro Antonio Caldas mercadores livros moradores arco da Consolaçaõ, e de Manoel Dinis à Cordaria velha se vende hum papel impresso Madrid

n s
intitulado Breve discripcion la entrada que Sus Magestades y Altezas Lusitanas hicieron por el Rio Tajo en la Corte Lisboa dia 17 Febrero ano 1729 un Romance heroyco muy erudicto".

R Jul 7 27 L-sermão
"Sahio luz hum tomo Sermoens varias festividades primeira parte prègou Fr.Joaõ Tavares, Mestre Provincia, e Provincial Ordem Santissima Trindade Redempçaõ Captivos, qualificador 

n s
Stº Officio; vende-se portaria Trindade".

B L " 14 28 L-prosa
"Sahio impresso Officina Ferreiriana cita rua Galegos o Comento Horacio muyto emendado dos erros que se tinham introduzido outras ediçoens. Vende-se mesma Officina, rua nova

n s
logeas de atheus Santos, e Pascoal Martins".

H " " " L-história secular "Na mesma Officina se imprimio e vende a Chronica delRey D.Dniz com as dos Reys antecedentes". n s

ser " 21 29 médico
O Doutor Gilberto Latte Medico Flamengo, que em 28 Abril deste anno foy examinado Medicina pelo Doutor Manoel Costa Pereira Fisico mor Reyno, com os Doutores [...], faz presente 

e Lour
resolveu estabelecerse lugar Loures duas lgeas desta Cidade, se offerece curar mayor parte queixas muytos Medicos tem por incuraveis [...], ser Medico, Cirurgiaõ e Anatomico".

T Agt 11 32 L-teologia mística
"Imprimio-e hum livro tiulo Livro de ouro, ou Introduçaõ à vida devota novamente acrescentado com declaraçaõ mystica Cantico dos Canticos [...] pelo Bemaventurado S.Francisco Sales 

n s Coimb
Bispo Genebra. Vende-se Coimbra logea Antonio Simões Ferreira mercador livrs, em Lisboa na de Miguel rodrigues às portas Stª Catharina".

D Set 1 35 L-jurisprudência
"Epilogo Juridico varios casos Civis e Crimes com hum Tratado sobre ley novissima Facas por Antonio Vanguerve Cabral, in folio, vende-se Rua nova, logea Joaõ Rodrigues Carvalho".  

n s
D " " " L-leis "Obras varias direito, de joaõ Pinto Ribeiro accrescentadas por Duarte Borges in folio. Vende-se Coimbra logea Joze Antunes da Sylva". n Coib
B L " " L-prosa "Arte Latina do P.Manoel Alvares explicada para Duque Lafões pelo P.Joaõ Moraes de Madureira dous tomos, vende-se largo Carmo, escada Gregorio do Paço. n s
H " 8 36 L-história secular "A curiosa Serie Serenissimos Reys Portugal, que em outra occasiaõ se publicou, se acharà Officina Pedro Ferreyra ao arco Jesus junto S.Nicolao, defronte Loyos casa Manoel n s

Gonçalves Correa e Serra".

B L " 15 37 L-gramática "Da Explicaçaõ Arte Grãmatica Latina P. Manoel Alvares feita pelo P.João Moraes, sahio Primeiro tomo que contem a explicaçaõ todos principios da Grãmatica". n s

B L " " " L-poético
"Sahio impresso com titulo Feudo do Parnasso, e Victima Numerosa huma Poesia panegyrica dedicada Sua Mag., obra posthuma Francisco Vasconcellos Coutinho [...] conhecido pelo

n s
seu grande espirito Poetico. Vende-se Officina Pedro Ferreira Arco JESUS junto S. Nicolao"

T " 22 38 L-teologia positiva
"Sahiraõ Impressos novamente hum Trattado sobre Bulla Unigenitus composto P.Fr.Matheus Encarnaçaõ, Monge Ordem S.Bento e Dom Abbade do seu Mosteiro Rio Janeyro, Defensio

n s
Doctrinae Sanctae Matris Ecclesiae. Vende-se logea Antonio Sousa Silva, mercador livros rua nova";

H " " " L-históra militar "onde tambem se acham quatro tomos de Guerreyro, fc. de Divisionibus, de Inventario, de Recusationibus, & de Privilegiìs". n s

" " " L-devoção "Hum livrinho devoto com titulo Jardim Doloroso, trata de Ponderaçoens, Colloquios sobre Payxaõ Christo. Vende-se logea Joaõ Sousa Mercador livros a Santo Antonio". n s

R " " " L-sermão
"Hum Sermaõ Genealogico, historico, Panegyrico de S. Domingos, prègou seu Convento Porto P.Fr.Francisco Melo mesma Ordem. Vende-se portaria S. Domingos e logea Joaõ Sousa". 

R " " " L-novena "Huma Novena do Santissimo Sacramento acrescentada. Vende-se na Mesa das Bullas em S. Domingos". n s
R " " " L-novena "Outra Novena, que se imprimio anno pasado, do Maximo Doutor Igreja S.Jeronymo, resumida a sua vida [...], composta por Joze Seixas e Vasconcellos. Vendese rua nova, logea n s

Antonio Nunes Coreia". 

B L " 29 39 L-prosa
"Fabula de Ecco e Narcizo, escrita em 115. Oytavas pelo Duque Montelhano; aplaudida outras tantas mesmos consoantes pelo Conde Ericeira D. Francisco xavier Menezes in 4 [...]. 

n s
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Vende-se rua Gallegos Officina Ferreiriana".

H " " " L-história eclesiástica
"Memoras para Historia Ecclesiastica do Bispado da Guarda . Escrita pelo Dr.Manoel Pereira Sylva Leal, Juris-consulto, Collegial Collegio S.Pedro Universidade Coimbra da Ordem de

n s
Christo [...]. Vende-se defronte de s. Antonio logea Francisco da Sylva".

R " " " L-indulgências
"Regra Terceira dos Minimos, e Thesouro das Indulgencias, que ganham Irmãos Terceiros de hum, e outro sexo traduzida Portuguez Padre Fr.Marcos Gonçalves de la Cruz, pregador 

n s
jubilado [...]. Vende-se ao arco Jesus, junto S.Nicolao, Officina Pedro Ferreyra".

T Outb 6 40 L-teologia escolásticaSahiraõ impressos livros seguintes: Quarto Tomo das Decisoes Doutor Manoel Temudo Fonseca Vigario Geral que foy Arcebispado Lisboa: vende-se rua nova" n s
B L " " " L-gramática "Exame Syntaxe, e reflexoens sobre suas regras que se explicaõ sua verdadeia inteligencia, muy differente que atè agora se ensinava. Autor Manoel Coelho Sousa Sargento mòr n s

privilegiados Corte. Vende-se rua ourives prata logea Joaõ Antunes Pedrozo e rua direyta portas Stª Catherina na de Agostinho Cardozo Bautista, onde se acharaõ outras do autor".

T " 20 42 L-teologia escolástica
"As verdades principaes e mias importantes da Fè, e justiça Christam, destribuidas em 52. instrucçoens pelas 52. Domingas do anno, escrito Frances Pelo Bispo Rodes D. Luis Abelly,

n s
traduzido Italiano Bispo de Senegalia, agora Portuguez por hum curiosos in 4. Vende-se S.Antonio logea Francisco da Silva"; 

H " " " L-história secular "onde se acharà tambem o Tomo oytavo da Monarquia Lusitana". n s
T " " " L-teologia mística "Sahio impresso hum livro em oytavo composto pelo Padre Luis Cardozo da Congregaçaõ Oratorio titulo Receita universal, obra espiritual muy util, muy curiosa: vende-se ao poço, n s

 fotea logea de Izidorio do Vale, Mercador de livros".

bem Nov 3 44 raizes/sementes
"Manoel Joseph Vermeulen morador à Cruz Pao junto casas Monteyro mòr tem ara vender toda variedade raizes flores Inverno, sementes hortaliça do Norte, caixoens craveiros novos 

e s
Inglaterra [...], de que faz aviso aos curiosos".

B L " 10 45 L-poético 
"Na Officina Pedro Ferreyra na freguezia S.Nicolao ao Arco Jesus, se começaraõ vender Sabbado 12. corrente Obras Poeticas Francisco Vasconsellos Coutinho, natural Ilha Madeira,

n s
primeira segunda parte. Primeira Feudo do Parnoso, segunda Hecatombe Metrico, de cem Sonetos trata muytos passos Sagrada Escritura, do principio mundo atè morte Christo senhor

B L " 17 46 L-poético "As Obras Poeticas de Francisco Vasconcellos Coutinho, primeira e segunda parte, dedicadas Sua. Mag. se vendem rua nova logea Antonio Nunes Correa mercador livros". n s

Out " " " relação-religião
"Sahio novamente impressa Relaçam Metrica das solemnissimas festas que Religiozos Carmelitas Lisboa Occidental celebràraõ a Canonizaçaõ S.Joaõ Cruz, pelo P.Fr.Simaõ Antonio S.

n s
Catherina, Lente thelogia Moral, e Academico das Academias Anonima Portugueza, e Escolastica".

H " " " L-história secular
"Imprimiose no anno 1727 hum livro intitulado Portugal Gloriosos e Illustrado com Vida e Virtudes Bemaventuradas Rainhas Santas Sancha, Theresa, Mafalda, isabel e Joanna, pelo P.

n s
Joze Pereyra Bayam Presbytero Habito S.Pedro. Vende-se Portas Stª Catharina logea Joaõ Rodrigues, mercador livros".

R " 24 47 L-novena "Sahio impressa huma Novena da Conceiçaõ N.Senhora; vendem-se os livrinhos na Portaria Mosteiro N.Senhora Jesus". n s
CA " " " L-cirurgia "Tb se imprimio hum livro Discurso apologetico Cirurgico-Medico, obra util para os que professam Arte Cirurgica; por Joseph Sylva Fernandes, Cirurgião approvado nesta corte. n s

Achar-sehà em casa mesmo Aythor à horta seca".

B L Dez 1 48 L-prosa "Sahio luz hum livro intitulado Antiguedad Y Ribera impugnados. Autor Doutor antonio Monrava y Roca, Cathedratico Anatomia Hospital Real Lisboa. Vende-se casa mesmo Autor". n s
R " " " L-novena "sahio tb huma Novena da Conceição N.Senhora; vendem-se os livrinhos Portaria Mosteiro N. Senhora Jesus". n s

R " " " L - novena
"Outra Novena do glorioso Saõ Liborio Bispo Cenomania e especialissimo Advogado contra penosissina dor pedra. Vende-se Officina de Pedro Ferreira, ao arco Jesus junto S.Nicolau"

n s
R " " " L-milagres "E hum prodigioso milagre do gloriosos Santo Antonio Lisboa. Vende-se na mesma Officina". n s

BL " 8 49 L-prosa
"Sahio impressa segunda parte Livro intitulado Recreaçaõ proveitosa onde em forma Colloquios se dà noticia muitos prodigios memoraveis da Arte e Natureza. Vende-se rua Alemos 

n s
casa de Lourenço Morganti".

R " " " L-milagres "Na Officina Pedro Ferreira ao arco JESUS junto Igrea São Nicolao se vende hum prodigioso milagre do Gloriosos Santo Antonio de Lisboa". n s

H " 22 51 L-história eclesiástica
"Sahio impresso com titulo Claustro Dominicano hum livro em quarto que dà noticia Arcebispos, Bispos q. Sagrada Ordem Pregadores tem tido nestes reynos Portugal, Algarves, nas

n s
suas conquistas, terras seu Padroado [...]. Composto pelo P.Mestre Fr.Pedro Monteyro Religiosos mesma Ordem [...]. Vende-se defronte Igreja Stº Antonio logea Joaõ Sousa M.Livros"

T " 29 52 L-teologia mística
"Sahiram impressos livros seguintes Novo Espelho do espelho em que se deve ver, e compor a Alma devota q. aspira perfeito amor Deos [...] por Boaventura Maciel Aranha Secretario

n s
Casa do Despacho, e Contador fazenda da Mitra Primaz das Hespanhas, em doze".

R " " " L-devoção "Exciercios admiraveis para dias recolhimento interior q. costumaõ, e devem ter pessoas religiosas, e as q. dezejam Salvarse [...] mesmo Autor do Novo espelho. Vendem-se rua n s Brag

A publicidade na gazeta de Lisboa (1715-1760) 31



Volume II

espingardeiros na Officina Antonio Pedrozo Galraõ, e na Cidade Braga na rua Souto".

1730
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

B L Jan 19 3 L-poético
"Sahio impresso hum Soneto e seys oytavas feytas em aplauso prodigioso obrou gloriozo Stº Antonio na Cidade Oviedo. Vende-se Officina Pedro Ferreira Freg. S.Nicolao Arco Jesus"

n s

bem " " " remédio
"Felix Vieira Pharmaceutico natural morador lugar Sacavem, tem licença Fisico mòr Reyno Manoel Costa Pereyra, fazer publico, poder vender hum remedio admiravel curar tosse, tb he

n s
grande remedio para os q, estam eticos, ou tizicos. Acha-se caza Joseph dos Santos ao lagar cebo nesta Cidade, se dá hum papel impresso que ensina o modo como se usar dele".

R Fev 9 6 L-vidas de santos "Na logea João Rodrigues mercador livros portas Stª Catharina, se vende hum livro em quarto Vida da gloriosa Virgem Santa Getrudes a Magna, Religiosa Benedicta, escrita lingua n s
Castelhana pelo P.Alonço Andrade Companhia JESUS, traduzida na Portugueza por hum seu devoto".

Out " 16 7 relação-anatomia
"Sahio impressa com titulo Typografia admiravel, e impressaõ prodigosa, huma relaçaõ anatomia, que se fez no corpo, e coração Veneravel Madre Veronica Juliana; vende-se officina

n s
Pedro Ferreyra impressor livros ao arco JESUS, Freguesia S. Nicolao".

D " " " L-jurisprudência
"Imprimiose oimbra hum livro in folio varias obras, compostas pelo Doutor Joaõ Pinto Ribeiro Dezembargador Paço, sobre varios casos com tres Relaçoens Direyto [...]; acrescentado pelo

n s
Doutor Duarte Ribeiro Macedo, Dezembargador Aggravos: Vende-se logea João Rodrigues mercador livros portas S.atharina".

Out " 23 8 relação-anatomia
"Sahio impressa com titulo Typografia admiravel, e impressaõ prodigosa, huma relaçaõ anatomia, que se fez no corpo, e coração Veneravel Madre Veronica Juliana; vende-se officina

n s
Pedro Ferreyra impressor livros ao arco JESUS, Freguesia S. Nicolao".

R " " " L-novena Na Igreja Convento S.Dmingos no bofete Bulla Cruzada se acharà hum livrinho da Novena, ou disposiçaõ Catholica para celebrar festa Santissimo Sacramento, [...] n s
T Mar 2 9 L-teologia moral " Sahio luz livro intitulado Estimulo pratico para seguir o bem, e seguir o mal, composto P.Mestre Bernardes Congregaçam ratorio: Vende-se na sua portaria". n s
R " " " L-sermão "Imprimiram-se Sermoes seguintes. Sermaõ Stª Tecla advogada hora morte. Vende-se sua portaria". n s
R " " " L-sermão "Sermaõ da Degolaçaõ S. Joaõ Bautista prègado Convento Santa Monica. Ambos pelo P.Gregorio Sylva, Mestre em Artes, Doutor Sagrada Theologia [...]. Vende-se na rua nova". n s
R " 9 10 L-oração "Sahio impressa Officina Pedro Ferreyra, onde se vende h�a Oraçaõ devotissima, de cada dia usava o muyto Stº Padre Innocencio XI". n s

D " 16 11 L-jurisprudência
"Sahio novamente impressa Pratica criminal para todos Ministros, Officiaes Justiça, Advogados mais pessoas que julgaõ, e ligitaõ em causas crimes. Vende-se Officina Ferreiriana na

n s
rua dos Galegos junto ao Carmo".

R " " " L-sermão
"Na Officina Pedro Ferreira freguesia Saõ Nicolao junto arco JESUS, se acharà hum Sermaõ, que primeyra Dominga Advento prègou R.P.Dom Luís Ascençaõ,  [...] impresso anno 1728".

n s
R " " " L-oração "Na mesma Officina se acharà huma Oraçaõ devotissima, de cada dia usava muyto Santo Padre Innocencio Undecimo". n s
R " 23 12 L-oração "Sahio hum livrinho intitulado Fiel Amigo com direcçaõ para Oraçaõ mental, meditaçoens dias semana; com compendio Doutrina Christaã [...]; vende-se portaria Congregaçaõ". n s

T " " " L-teologia moral
"Tb se imprimio outro livrinho em dezasseis Remedio Efficacissimo q. hum Fizico espiritual pertende aplicar pecador doente suas culpas; por Joaõ Bauptista Fulciete. Vende-se Officina

n s
Pedro Ferreyra impressor livros ao arco JESUS, Freguesia S. Nicolao e logea Izidorio Vale mercador livros ao paço foteya".

H " 30 13 L-história secular
"Sahio novamente luz hum livro in folio Historia America Portugueza, compoz Coronel Sebastiaõ Rocha Pia, Fidalgo Caza S.Mag. Academico Supernumerario Academia Real Historia; 

n s
Vende-se logea joaõ Rorigues, mercador livros às portas Santa Catharina".

R Abr 6 14 L-oração
"Sahio impressa elegante Oração funebre que anno 1697 fez nas exequias do Reverendissimo P.Antonio Vieyra Igreja S.Roque, o Padre D.Manoel Caetano Sousa do Conselho S. Mag.  

n s
[...] Vende-se logea Miguel Rodrigues mercador livros portas S.Chatarina, e portaria dos Caetanos. 

R " " " L-sermão
"E hum Sermão Stº Antonio Lisboa prègado Convento Stº Antonio Capuchos da Cidade Lisboa Occidental, anno passado 1729, pelo P.Mestre Fr.Antonio Stª Maria Leytor Theologia [...]

n s
Vende-se logea Miguel Rodrigues mercador livros portas S. Catharina, e na portaria dos Caetanos".

T " 13 15 L-teologia positiva
"Sahio luz hum livro, Ramos Evangelicos, quarto Tomo, composto P.M.Fr.Ignacio Ramos Religioso N. Srª Carmo. Vende-se portaria seu Convento, aonde se acharaõ Tomos antecedentes

n s

Out " " " folheto-história
"Na logea João Rodrigues mercador livros portas Stª Catharina, vende hum papel q. sahio luz com titulo Espelho da Corte, ou um breve Mapa Lisboa, he Autor Manoel Marques Resende".

n s
T " 20 16 L-teologia mística "Sahio impresso Coimbra hum livrinho intitulado Memorial para vida eterna, e Ramilhete Flores Esirituaes. Vende-se baiirro alto rua Gaveas em caza livreiro Antonio Costa Valle". n s

R " 27 17 L-sermão
"Em caza Manoel Ferreira na rua nova, se vende hum livro in folio Parayso de Oraciones Sagradas com quar�ta Sermoes. Author P.Fr.Bento Gil Bezerra, Leytor jubilado Prov. S.Miguel".

n s
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Out Mai 8 18 relação-fúnebre
"Sahio h�a Relaçaõ Exequias que Conde Ericeira fez ao Padre Antonio Vieira. Acha-se casa Miguel Rodrigues com Sermaõ que mesmas Exequias pregou P.D.Manoel Caetano Sousa".

n s
D " 11 19 L-jurisprudência "A Pratica Criminal, que novamente sahio, se vende casa seu Author Travessa Loureiro, que vay para Trindade, pela parte Carmo". n s
R " " " L-oração "Na Officina Pedro Ferreira freguesia Saõ Nicolao junto arco JESUS, se acharà huma devotissima Oraçaõ, todos dias costumava rezar Santissimo Papa Innocencio Undecimo"; n s

T " " " L-teologia moral
"aonde se acharà tb hum livrinho em dezaseis inttulado Remedio Eficacissimo, que hum Fysico Espiritual pertende aplicar ao peccador [...], Author Joaõ Bautista Fulciete, tb se acharà 

n s
ao poço da fotea logea Izidro Valle mercador livros".

H " 18 20 L-diplomacia "Imprimiose lingua Portugueza Tratado Paz, União, e Aliança, feito Cidade Sevilha, entre Coroas Hespanha, França, Inglaterra; se acharà aonde se vendem as gazetas". n s
H " 25 21 L-diplomacia Idem n s
B L " " L-gramática "Sahio luz a Arte explicada parte Segunda Syntaxe em quarto para uso Excellentissimo Duque Lafoens, pelo Mestre Joaõ Moraes Madureiro, Presbytero, Bacharel em Theologia. n s

Vende-se Officina Miguel rodrigues mercador livros na rua da ametade portas Stª Catharina".

R Jun 1 22 L-oração
"Sahio impresso hum livrinho intitulado Exercicio quotiiano para os treze dias do gloriozo Portuguez Stº Antonio, com hum Epitome Genealogico [...] prodigioza vida do Santo. Vende-se  

n s
portas S.Catharina logea Miguel Rodrigues; e na Carlos da Silva na rua nova".

T " 8 23 L-teologia positiva
"Sahio luz livro Theo-Rhetoris Simulacrum, five Artem Theorico-Pratictam, ponderandi Sacram Scripturam, per conceptus Praedicabilis, author D.Fr.Joze Caetano Monge S.Jeronymo.

n s
Vende-se rua nova logea Bento Costa Guimaraens, Collegio logea Lucas Sylva Aguiar; ás portas Stª Catharina na Miguel Rodrigues, e rua Alemos caza Lourenço Morganti em quarto".

R " " " L-devoção
"sahio luz livro oytavo, Caminho do Ceo descuberto aos viadores terra, composto Fr. Antonio S.Bernadino, Confessor Serenissima Rainha Grãa Bretanha [...]. Vende-se logea Estevaõ 

n s
Thomàs à Sè Oriental, e na de Francisco da Cunha na rua nova".

R " " " L-oração
"Tb se imprimio outro livrinho intitulado Exercicio dez dias, recolhimento interior às Chagas Christo Crucificado, com humas saudaçoens suavissimas Doutor Melifluo, a cada huma das

n s
chagas: vende-se rua nova logea Joze Gomes claro".

Out " 22 25 relação-história "Imprimio-se huma relaçaõ que trata huma Procissaõ preces, que os Turcos fizeraõ Cidade Meca. Acharseha aonde se vendem gazetas; fica-se imprimindo a 2. parte". n s

T " 29 26 L-teologia Polémica
"Sahio à luz Livro Verdade elucidada, e falcidade convencida: o qual concludentemente demonstra haver tido Santa Inquisiçaõ Lusitana dous Inquisidores Geraes sucesivos [...] o ultimo

n s
antes creaçaõ Supremo Tribunal, o primeiro depois da sua creação. Autoro R.P.Fr.Manoel S.Damazo Pregador Bibliotecario Stª Provincia Portugal Observancia S.P.S.Francisco. 

Achaseha em papel caza Manoel Barboza, Syndico mesma Provincia, ao Pelourinho desta Cidade".

Out " " " relação-religião
"Tb se imprimio huma Relaçaõ de huma Procissaõ de preces, que os Turcos fizeraõ Cidade Meca; acharseha onde se vendem gazetas, a segunda parte se publicaràa semana proxima".

n s

H " " " L-vidas
"Tb sahio outro livro em oitavo, intitulado vida, e acçoens do famozo Sevagy da India Oriental. Author Cosme da Guarda natural Murmugaõ; vende-se Officina Musica rua da Oliveira".

n s

H Jul 13 28 relação-história
"A segunda parte Relaçaõ Procissaõ, que Turcos fizeraõ em Meca; na qual expoem pratica que Moufti fez povo[...] se acharà logea Manoel Diniz Cordoaria velha, e tb a primeyra parte". 

n s
H " 20 29 L-história eclesiástica"Na logea de Izidoro do Valie ao Paço Fotea se vende hum livro em quarto: Memorial historial, y Politica Christiana que discobre las ideas; y maximas deley ChristianissimoLuis XIV". n s
R " " " L-vidas de santos "Na de João Rodrigues portas Stª Catharina hum em oytavo, a Flor de Florença, ou a vida Stª Maria Magdalena de Pazzi. Autor Antonio Silva Sampayo". n s

R " " " L-devoção
"Outro em oytavo, que compoz P.Fr.Manoel de Deos, Missionario Varatojo: Catholico no Templo, exemplar e devoto. Vende-se logea Miguel Rodrigues, e portagem na de Joze Oliveira".

n s

R " " L-devoção
"Caminho Ceo descuberto aos Viadores da terra, Autor Fr.Antonio S.Bernardo [...]. Vende-se logea Estevaõ Thomàs Sè Oriental, Francisco Cunha rua nova, Manoel Diniz à Cordoaria

R " " " L-oração 
"Outro em dezaseis, intitulado Quotidianos exercicios em louvor da Incomprehensivel, e Preeycelsa Trindade Santissima, traduzidos Fr.Luis Silva Telles Religioso Trinitario; acharse-há

n s
na Igreja da Santissima Trindade aos Domingos, e dias Santos".  

R " 27 30 L-oração
"Imprimiose hum livro em quarto: Cartas directivas; outro em oytavo, Soccorro de Moribundos, que deu luz P.Manoel Velho natural Algarve. Vendem-se portaria S.Domingos de Lisboa".

n s
H Agt 3 31 L-história secular "Imprimiraõ-se os livros: Ludovici Caietani de Lima Cler.Reg.Regiae Academiae Socii Epigrammata, quibus aliquot gesta Augustissimi Lusitanorum Regis Joannis V; vende-se logea n s

Miguel odrigues às portas Stª Catharina".

R " " " L-devoção
"Caminho do Ceo, acrescentado com huma semana Espiritual Meditaçoens, pelo P.Fr.Manoel Deos; vende-se logea Estevaõ Thomàs Sè Oriental, e na Francisco Cunha na rua nova".

n s
H " " " L-vidas "Chonica vida, feitos, e morte Infante Santo D. Fernando, que morreu cativo Fez anno 1443, terceira impressaõ oitavo. Vende-se logea Joaõ Rodrigues portas Stª Catharina". n s
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A M " " " L-ofício
"Luz de Comadres, ou Parteiras. Tratado breve como se deve acodir aos partos perigozos, o que devem fazer mulheres pejadas, para terem nelles bom sucesso [...]; como se devem

n s
tratar, e pençar as crianças; varios remedios que se pode usar aonde não houver boticas. Vende-se Officina Pedro Ferreira junto arco JESUS freguesia S.Nicolao".

R " 24 34 L-sermão
"Imprimio-se hum Sermaõ Exequias Santissimo Padre Benedicto XII prègado S.Domingos, por P.Mr.Fr.Joze Puificaçaõ; vende-se logea Manoel Diniz Cordoaria velha, se vendem gazettas"

n s

R " " " L-devoção
"Caminho do Ceo, acrescentado com huma semana Espiritual Meditaçoens, pelo P.Fr.Manoel Deos; vende-se logea Estevaõ Thomàs Sè Oriental, e na Francisco Cunha na rua nova" [...]"

n s

R " " 31 L-oração
"Imprimio-se huma Oraçaõ funebre, laudataria, historica, panegyrica das Exeqyias Summo Pontifice Benedicto XIII mandadas celebrar ordem Eminentissimo Cardeal Pereira, na Sé Cidade 

n s
Faro. Vende-se logea Rodrigo da Maya à Sè Oriental".

A M Set 7 36 L-agricultura
"Sahi novamente impresso hum livro em oytavo, intitulado Agricultor instruido com prevençoens necessarias para annos futuros, &c. por Fr.Theobaldo Jesus Maria, Religiosos Paulista.

n s
Acharseha portaria seu Convent desta cidade".

R " 14 37 L-sermão
"Sahiraõ impressos , hum Sermaõ prégado festa Patriarca S. Francisco na Igreja S.Joze Ribamar, pelo P.Fr.Antonio Stª Anna [...]; vende-se logea Isidoro Valle Cardozo à Sè Oriental".

n s
R " " " L-sermão "Outro, Pregado Stª Igreja Patriarcal ultimo dia Septenario, que Rainha Nª Srª Consagra Dores Virgem Santissima, pelo P.Fr.Joze Purificação; vende-se portaria S.Domingos". n s

R " " " L-sermão
"Outro, prègado festa Encarnaçaõ do Divino verbo, Igreja Conveno Nª Srª Jesus dos Religiosos Terceiros S.Francisco, por P.Fr Sebastiaõ Encarnaçaõ; vende-se portaria seu Convento"

n s
R " " " L-sermão "Outro que prègou P.Fr.Francisco Angelico Mello Religiosos Dominico, Historico, Panegyrico do Doutor Angelico Stº Thomàs Aquino; vendese logea João Sousa a Stº Antonio"; n s
R " " " L-sermão "Donde se acharà tb o Sermaõ genealogico, historico, e panegyico de S. Domingos, prègado pelo mesmo aytor". n s
T " 21 38 L-teologia mística "Exercicios admiraveis, em quarto. n s Brag
T " " " L-teologia mística Novo Ramilhete de Divinas flores em doze; n s Brag
T " " " L-teologia mística Novo Espelho, do Espelho em doze; n s Brag
R " " " L-devoção "Introduçaõ e modo facil para se aprender, e ajudar bem morrer, em doze; n s Brag

R " " " L-devoção
"Consolação de atribulados, gemidos, e affectos espirituaes, de huma alma a Christo crucificado, em doze. Todos ordenaos por Boaventura Maciel Aranha, Secretario Caza Despacho 

n s Brag

" " " Arcebispado Braga; vendem-se logea Isidoro Valle à Sè Oriental, de Joaõ Rodrigues Carvalho na rua nova, e de Jozè Ferreira Cidade Braga".

R " " " L-devoção "Lembrança da Srª Boa morte para bem morrer, em doze, mostra o exercicio da boa morte, muitas devoçoens, vinte quatro novenas Santos mayor devoçaõ"; n s Coimb

R " " " L-devoção
"Dezempenho festivo, ou Triunfal apparato com que moradores Cidade Braga tiràraõ a publico Eucharistico Mannà Sacramento &c. em quarto, com sermoes no fim, pelo P.Joze Leite da

n s Coimb
Costa. Acharsehaõ estes dous logea Isidoro do Valle, de Joaõ Rodrigues Carvalho, e Cidades Coimbra e Porto

R " " " L-milagres Na Officina Pedro Ferreira, freguesia S.Niculao junto arco JESUS, se acharaõ dous Romances, hum Hespanhol, trata milagre Nª Srª Consolaçaõ; n s
R " " " L-milagres outro traduzido trata dous milagres succedidos em 12 Mayo 1730; hum Stª Rita outro Stº Andre de Mon-Real". n s

R " 28 39 L-oração
"Sahio luz hum Diario Espiritual Oraçaõ vocal, mental, impresso Coimbra Officina Bento Seco, com modos ouvir Missa, rezar o Rosario [...]:vende-se rua nova logea Miguel Vasconcellos"

n s

H " " " L-história secular
A Historia America Portugueza, seu Author Sebastião Rocha Pitta, Fidalgo Casa Sua Mag. se vende logea Francisco Silva defronte Stº Antonio, e João rodrigues poras Stª Catharina".

n s

R Out 12 41 L-cerimonial
Sahio luz hum livro in folio, Ceremonial Serafico, e Romano em duas partes do Coro, e Altar [...] obra muy excellente todo Ecclesiastico, por Fr. Manoel Conceiçaõ, Vigario Coro Jubilado

n s
Convento S.Francisco Xabregas. Acharsehà logea anoel Ferreira entrada rua prata".

D " " " L-leis
"Sahiraõ impressas em dous tomos todas obras Doutor João Pinto Ribeiro Conselho S. Mag. e Dezembargador Paço; vendem-se Coimbra casa Joze Atunes Silva Impressor Univer.".

n Coimb

T " " " L-teologia moral
"Sahio luz segunda parte livro Mocidade Enganada, e Desenganada obra muy util Prègadores, Confessores, Missionarios, por P.Manoel Conciencia Congregaçaõ Oratorio; vende-se ali"

n s

bem " " " raizes/sementes
"Manoel Joze Vermeule, morador Cruz pao, faz saber curiosos, como todos annos costuma, terlhe chegado Norte raizes flores e sementes hortaliças; espera craveiros varias castas".

e s

Out Nov 2 44 relação-religião
"Na officina Pedro Ferreira, Arco Jesu freuesia S. Nicolao, se achará huma Relaão novamente impressa, titulo Directorio extracto por onde se pode ordenar, e dispor a Procissaõ que

n s
a Maria Santissima do Rosario dedica afectuosa, e tributa rendida, e empenhada a sempre Augusta, nobre, antiga Corte Villa-viçosa".

R " 9 45 L-devoção "Sahio novamente luz hum livro in folio, contem todos Exercicios perfeiçaõ, compoz Veneravel P.Alonço Rodrigues Companhia Jesus traduzido de Castelhano em Portuguez; n s
  vende-se logea Joaõ Rodrigues Carvalho Mercador de livros rua nova

T " " " L-teologia moral "donde tambem se acharaõ os tres tomos de Vindicias da virtude" n s
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R " " " L-novena "Os livrinos Novena da Conceiçaõ N. Srª se vendem portarias Convento N.S. de Jesus, e S. Pedro de Coimbra, logea Pascoal Martins na rua nova". n s Coimb
R " " " L-sermão "e nas mesmas partes se vende Sermaõ N.Srª. Encarnaçaõ, que prègou P.Fr.Sebastiaõ da Encarnaçaõ Religiosos Tercera Ordem de S.Francisco". n s Coimb

R " 16 46 L-oração
"Breve exhortaçaõ Christaõ repartida dias semana, passos Payxaõ Christo pelo P.Manoel Ferreira [...]. Vende-se calçada S.Anna caza Joseph Vieira, rua nova logea Antonio Henrques"

n s
D " " L-regimentos "Regimento Juizo dos Orphaõs em quarto. Vende-se logea Joaõ Antunes pedrozo na Rua nova". n s

D Dez 7 49 L-leis
"Sahio impresso e se vende rua nova logea Joaõ Antunes Pedrozo, Livro seguinte in folio Bibliotheca Juris Consultorum Lusitanorum. Tomus primus, [...] per Doctorem Ignatium da Costa 

n s
Quentella, honorariam Senatorem, institutionum Imperialium in Conimbricensi Academia Professorem, quondam in Collegio D. Petri Collegiatum".

R " " " L-sermão
"Tb se imprimio hum Sermaõ prègado Igreja Divina Providencia festa milagrozo e esclarecido Patriarca S.Caetano, pelo Mr Fr. Thomàs Souza, Religiozo Ordem Santissima Trindade [...].

n s
Vende-se rua Cordoaria velha logea Manoel Diniz mecador livros".

R " " " L-sermão "Tb sahio luz primeiro tomo Sermoens do P.Mr.D.Luis da Ascençaõ, chamado o Baraõ, Conego Regular S.Agostinho [...]. Vende-se Real Convento S.Vicente de fora em Lisboa. No n s Coimb
Collegio Conegos regulares Coimbra; seu Convento cidade Porto."

C A " 14 50 L-astrologia
"Na officina Pedro ferreira Impressor da Corte ao arco Jesus, logea Manoel Diniz à Cordoaria velha, onde se vendem gazetas; se acharà Pronostico do Astrologo moderno; contem um

n s
Lunario geral com mudanças tempos: methodo para agricultura, regras medicinaes; resumo Chonologico q. tem succedido Portugal; Hespanha, outras partes desde creaçaõ mundo [...]".

C A " 21  L-astrologia "Idem" n s
R " 28 52 L-sermão "Sahio luz o Viridiario Evangelico: primeito tomo Sermoens do Rever.P.Mr.Doutor Fr.Matheus Encarnaçaõ Pina, Monge S.Bento: vende-se portaria S.Bento Saude desta cidade". n s
R " " " L-vidas de santos "vende-se com o Defensio Fidei Sanctae Matris Ecclesiae do mesmo Autor" n s

1731
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

R Jan 4 1 L-sermão
"Sahio impresso com titulo Fenix gloriosa entre aromas devoçaõ, renascida, em annuaes diarios eternizada, oitavo tomo Sermões Politicos, panegyricos, Moraes do famoso prègador

n s
Frey Manoel Gouvea Ordem Santo Agostinho. Vende-se portaria Mosteiro Nossa Senhora Graça, com mais livros mesmo Autor, juntos ou separads".

R " " " L-sermão
Sahio tb o Viridiario Evangelico: primeiro tomo Sermões Rever. P.Mr Doutor Fr. Matheus Encarnaçaõ Pina, Monge Saõ Bento, vende-se na portaria de Saõ Bento da Saude desta Cidade".

n s
R " " " L-vidas de santos "vende-se tb o Defensio Fidei Sanctae Matris Eccclesiae do mesmo Autor". n s
D " 11 2 L-jurísprudência Sahio impresso, se vende rua nova logea Joaõ Antunes Pedrozo, de Manoel Dinz à Cordoaria velha, o livro, in folio: Bibliotheca Jurisconsultorum Lusitanorum. Tomus primus, de n s

haeredum institutione admentem insignis D.Petri Baboza in privatis Scholis ad Tit.D. [...] per Doctorem Iguatium Costa Quintella, honorarium Senatorem in Conimbricensi Academia". 

H " 18 3 L-história secular "Sahi luz Chronica delRey D.Sebastiaõ primeira parte. Vende-se Officina Ferreiriana, rua arroca, aonde se acharaõ as mais". n s
CA " " L-cirurgia Sahio tb luz o Epilogo varias Observaçoens Aureas em oitavo, Autor Licenciado Joseph Custodio, e Costa, Cirurgião approvado. Vende-se nesta Cidade logea Joze Gomes Claro, n s Via

Officina Pedro Ferreira Impressor da Corte; em Vianna Botica do Hospital real".

C A " " " L-medicina 
"No anno 1721 se imprimio Methodo para curar radicalmente carnozidades, compoz Jeronimo Moreira Carvalho, Medico approvado Villa Souzel: vende-se sua casa beco Lava cabeças

n s
junto poço da Fotèa, e na logea Joseph Gomes Claro na rua nova".

Out " " " relação-história A Relaçaõ Catastrophe da Corte Ottomana se acharà aonde se vendem as gazetas". n s

R " 25 4 L-sermão
Na logea Miguel Rodrigues portas S. Catharina se acharà Sermaõ Panegyrico Funebre que anno 1725 pregou casa Stª Misericordia Exequias Sr. Rrey D.Manoel, o P.Caetano Gouveia".

n s
Out " " " relação-história "A Relaçaõ Catastrophe Corte Ottomana, se acharà aonde se vendem as gazetas". n

T Fev 15 7 L-telogoa mística
"Imprmio-se hum livro quarto, Maria Santissima Mistica Cidade Deos, hum compendio da Vida e Mysterios Nª Srª , se contèm nas obras Veneravel Madre soror Maria JESUS de Agreda,

n s
traduzidas Portuduez; vende-se livreiro do adro S.Domingos, logea Migiel Rodrigues às portas Stª Catharina, e rua nova na de Manoel Fernandes Costa".

R " " " L-cerimonial "O Ceremonial Serafico e Romano dividido duas partes de Coro, e Altar, com explicação rubricas Breviario, e Missal Romano, e quantidade decretos Sagrada Congregaçaõ Ritos, n s
exposta por Fr.Manoel Conceiçaõ, Vigario Coro Convento S.Francisco Xabregas, se acharà logea Manoel Ferreira entrada rua prata".

R " " ! L-vidas de santos "Vida Santa Getrudes em quarto"; n s
H " " " L-história secular "Chronica, e vida do Infante Santo D.Fernando que morreu e Fez"; n s
T " " " L-teologia mística "Espelho dalma, feyto e Reflexos S. Filippe Neri"; se acharàm logea de Joaõ Rodrigues às portas S.Catharina, e de Joze Oliveira Lemos, à Misericordia". n s

D " " " L-jurisprudência
"Sahio novamente impresso segundo tomo Pratica Criminal, composto Doutor Manoel Lopes Ferreira, obra muito necessaria todos Ministros, Officiaes Justiça, Advogados, para todos q.

n s
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litigaõ em Juizo Criminal: vende-se casa Author travessa Loureiro assima Arco, q. està defronte porta principal Carmo".

B L Mar 1 9 L-poético
"Sahio segunda vez impresso, accrescentado novamente, em oitavo, primeiro tomo Epigrammas P.Antonio Reys Congregaçaõ Oratorio Lisboa Occidental; vende-se Portaria da mesma".

n s
R " " " L-oração "Tb sahio Luz hum livrinho Pia Christandade, contèm Orações Para Stª Sacrificio da Missa, Confissaõ, Comunhaõ, de estampas finas [...]: vende-se casa Joaõ Bautista Miguel [...], n s

morador rua da Portugueza, perto Igreja Chagas".

T " " " L-teologia moral
"Outro livrinho em dezaseis intitulado Brado formidavel ao peccador na sua culpa obstinado e motivos efficacissimos para naõ peccar, Autor Francisco Maria Bonante, vende-se logea

n s
Miguel Frãcisco Soares, mercador livros rua nova Almada e Officina Pedro Ferreira, Impressor da Corte, ao arco Jesus, junto S.Nicolao".

T " 8 10 L-teologia moral "Sahio luz segundo tomo Moraes de Executionibus; vende-se logea Carlos Sylva Correa rua nova"; n s
R " " " L-catecismo "Na mesma logea se acharà os livros: hum Manual Missa com titulo Pia Christandade, com estampas Finas"; n s
A M " " " L-agricultura "Agricultor Instruido com as prevençoens necessarias, em oitavo"; n s

H " " " L-história secular
"hum livrinho em doze, q. novamente sahio luz, intitulado Historia Chronologica Papas, Emperadores, Reys que tem reynado Europa do Nascimento Christo atè presente traduzido de

n s coib
Francez, accrescentado por D.Damiaõ Goneto Sylva, Lisbonensem com noticia exacta Imperios, Reynos, obra muyto curiosa; este vende logea Miguel Rodrigues portas Stª Catharina

porto
no Real Mosteiro S. Vicente Fóra; em Coimbra logea Antonio Simões Ferreira; no Porto de Paulo Sylva; Guimaraens de Jeronimo Ribeiro Castro". guimar

B L " " " L-educativo "Tb sahio Luz hum livrinho em oitavo intitulado Modo facil para ensinar a construir, &c. Vende-se Officina de Pedro Ferreira, Impressor da Corte, ao arco Jesus". n s

B L " 15 11 L-gramática
"A Lucerna Grãmatical accrescentada hum opusculo intitulado Decuriaõ Instruido, modo ensinar a declinar Nomes, conjugar verbos, pricipalmente uso Linguas trocadas; vende-se arco

n s
Graça logea Agostinho Gomes; portas Stª Catharina de Miguel Rodrigues; e rua Carniçarias em casa do author".

B L " " L-educativo "Sahio tb hum livrinho em oitavo, intitulado Modo Facil ensinar a construir, e ver bom Romanço, e lingua Portugueza quaesquer periodos, escritos na latina; primeiras Definiçoens n s
Grammatica Historica, composto Joze Caetano, Mestre Grammatica: vende-se Officina Pedro Ferreira Impressor Corte ao arco Jsus freguesia S. Nicolao".

C A " " " L-medicina
"Na logea dos irmãos Pascoal e Antonio Martins da rua nova desta Cidade se vende primeira parte hum livro intitulado Portugal Medico, ou Monarquia Medico-Lusitana, historia, pratica, 

n s
ethica, politica, repartida, e demarcada em animal, vegetal, mineral [...] composta por Braz Luis de Abreu, Medico Portiense, in folio".

bem " " " p.domésticos "Na rua Almada, defronte do adro N.S.Boahora, em huma logea se vendem varias fazendas de Macao". n s

bem " " " p.vestuário
a fabrica estabelecida na Villa de Pôvos por João Mendes Faria, e com faculdade Real; se fazem atanados e [...] com a mesma perfeiçaõ dos que vem de Inglaterra. Vendem-se mesma 

n s
fabrica, ou no almazem que esta tem a S.Nicolao nesta Cidade, dez por cento mais baratos que os Inglezes".

R " 29 13 L-novena "Oliveira exaltada, huma Novena novamente impressa, à honra milagrosa Imagem Nª Srª Oliveira. Vende-se logea da viuva Manoel Ferreira da Veiga na rua nova". n s

BL " " " L-prosa
"Sahio tb impressa segunda parte de Ribeira impugnada; Autor  Doutor D. Antonio Monrava y Roca, Cathedratico Anatomia; quarto tomo suas obras;vende-se casa do mesmo Author".

n s
R Abr 5 14 L-sermão "Imprimio-se hum Sermaõ N.S.prègado dia da Encarnaçaõ, pelo P.Gregorio Silva, se acharà na rua nova"; n s
R " " " L-vidas de santos e dous mais mesmo author hum Stª Tecla"; n s
R " " " L-vidas de santos outro degolação de S. Joaõ Bautista". n s
H " " L-história secular "Na officina Ferreiriana se imprimiraõ in folio, os Descobrimentos do grande Antonio Galvaõ. Vendem-se na mesma Officina rua da Barroca da calçada Santa Anna". n s

C A " 12 15 L-crítica
"Na logea Joaõ Rodrigues Carvalho mercador livos na rua nova, se acharà hum livro em quarto, impresso Madrid lingua Castelhana: Crisis Doxologica Apologetica, e Juridica, Author P.

n s
Fr. Manoel Baptista Castro, Monge S.Jeronymo".

T " " " L-teologia moral "Hum livrinho espiritual intitulado: despertador quotidiano para ter bons dias, &c. autor Padre Baptista Rabelo, natural Braga; vende-se officina Antonio pedrozo Galvaõ". n s

H Mai 3 18 L-história secular 
"Sahio impresso primeiro tomo memorias DelRey Joaõ I compostas pelo Academico Jozè Soares Sylva; vende-se logea Francisco Sylva defronte Igreja Stº Antonio e na de Agostinho

n s
Cardozo entre a Cordoaria velha e a rua da Figueyra".

R " " " L-oração
"O Exercicio para treze dias do glorioso Portuguez Stº Antonio Lisboa, accrescentado com Epitome genealogico sua illustrissima ascendencia; prodigiosa Vida; noticia existencia seus 

n s
sagrados ossos [...], se acharà às portas Stª Catharina logea Miguel Rodrigues, e na rua nova na de Carlos Syla Correa".

D " " " L-jurisprudência "Eco Juridico, in folio; author Doutor Francisco Trigueros Goes. Vende-se Officina Musica, rua Oliveira junto do Carmo". n s

R " 10 19 L-sermão
"Sahio impresso Sermaõ Senhora Monte do Carmo, prègado dia sua Commemoraçaõ Igreja seus irmaõs Terceiros Cidade Faro, pelo Doutor Lourenço Bautista Feyo, Conego Magistral da

n s
Sè mesma Cidade [...]. Vende-se logea de Manoel Diniz aonde se vendem as gazetas".

A publicidade na gazeta de Lisboa (1715-1760) 36



Volume II

R " " " L-manual
"Na logea Carlos Sylva rua nova se acharà hum Manual estampas finas, para assistir Santo Sacrificio da Missa, se intitula a Pia Christanade, com oraçoens para confissaõ, Communhaõ.

n s
O mesmo manual se acharà caza Joaõ Bautista Miguella Bouteux , Francez, na rua a Portugueza".

R " " " L-oração
"Hum livro em oitavo, Exercicios espirituais quotidianos, offerecidos a Christo Jesus crucificado, pelo P.Fr.Nicolao Madre Deos Prègador. Vende-se logea Antonio freitas à Misericordia".

n s

R " 17 20 L-vidas de santos
"Sahio impressa vida Soror Ignez Jesus, Religiosa Conversa Convento Annuncada Lisboa, insigne em virtude, por Francisco Sousa Silva Alcaforado: vende R.nova logea dous irmãos".

n s
R " " " L-sermão Hum sermaõ milagrosa Imagem Santo Christo dos Perdoens, pregou P.Fr.Jozè Noss .Srª Ordem ds Menores"; n s
Out " " " folheto-história "e hum papel de seis Anagramas Reaes, Chronologicos, applicados a gloriosa dedicaçaõ Real Templo Mafra, pelo mesmo Author; vende-se logea Manoel Barboza ao Pelourinho, n s

Syndico religiosos S.Francisco da Cidade".

T " " " L-teologia mística
"Tb se imprimio huma Obra comica intitulada, Noticia Mystica, y representasion metrica, y verdadeira historia de los abuelos de Maria, y bisabuelos Christo; pelo P.M.Dr.Fr. Fozè Pereira

n s
Stª Anna, religioso Nª Srª Carmo: Vende-se Cordoaria Velha logea Manoel dniz, e na rua nova de Atonio Nunes Correa".

C A " 31 22 L-medicina
"Tornou-se imprimir Ancora Medicinal, para conservar vida com saude, escrita Doutor Francisco Heriques. Vende-se logea Miguel Rodrigues mercaor livros rua portas Stª catharina".

n s

H Jun 7 23 L-história secular
"Na logea Jeronymo Barbosa adro S. Domingos se vende livro intitulado Aparatus historicas [...], Relig.Princip. D. Affonsi Henrici, primi Portg. Regis. Author Jozè Pinto Pereira, Doutor

n s
Sagrada Theologia, em Direito Civil, Canonico fidalgo Casa real, Cavalleiro Ordem Christo; impresso Roma anno 1728".

D " " " L-jurisprudência
"Imprimi-se novamente livro intitulado Lucubrationes, & Commentaria in libros quatuor Institutionum Imperielium, Procupida legum juventute per prima Civilis, Canonici, & Regii Juris principia 

n s
ad Theoricam & praticam jurisprudentiam manuducenda. Author Ignatio Costa Quintella. Vende-se ligea Joaõ Antunes Pedrozo".

D " " " L-jurisprudência
"Nas logeas Miguel Rodrigues portas Stª Catharina, em Coimbra, na de Antonio Simões Ferrera, no Porto na de Paulo Sylva, se acharà Pratica Judicial; Author Antonio Vanguerve Cabral

s s coimb
com hum indice geral todas cinco partes, e Reformaçaõ Justiça, que a faz mais util". Porto

R " 14 24 L-catecismo "sahio novamente impresso hum livrinho em dezasseis, Instrucçoens para meninos e meninas, que devem admitirse primera vez Sacramento confissaõ, e à Santissima Comunhaõ; n s
tiradas Appedix Concilio Romano no anno 1725 [...]; acharseha arco Graça logea Bernardo Sylva Lobato e na Manoel Fernandes Costa no fundo rua a Prata":

T " " " L-telogia moral
"Tb sahio luz outro livrinho oitavo, Preciosa Allegoria Moral, Authora Madre Marina Clemencia; Religiosa S.Francisco Mosteiro Ilha S. Mguel: harseha Officina Musica R.Oliveira ao Carmo".

n s
T " " " L-teologia positiva "Na mesma rua casa Abridor Bernardo Fernandes Gayo, e na logea Joaõ Rodrigues às portas Stª Catharina se acharà a Sacra, Evangelho S.Joaõ, e Lavabo" n s

C A " 21 25 L-medicina
"Na Officina Augustiniana se està acabando imprimir novamente livro Ancora Medicinal para conservar vida com saude, accrescentado seu Autor; Dr.Francisco Fonseca Henriques 

n s
Mirandella, em cuja vida se começou esta impressaõ":

T " " " L-teologia moral "O livrinho dos dictames, documentos moraes, espirituaes de S.Filipe Neri; vende-se Portaria Congregaçaõ Oratorio desta Cidade". n s

R " 28 26 L-sermão
"Sahio luz hum Sermaõ que no Retiro milagrosa Imagem Madre Deos prègou P.Fr.Joaõ de nossa Srª o Poeta, Academico Pregador que foy da Probenda na Villa Olivença; vende-se casa 

n s
Carlos da Silva Correa na rua nova".

Out " " " folheto-história "Na Officina Pedro Ferreira Impressor Corte, ao arco de Jesus, se acharaõ dous papeis, Feudo do Parnãzo, e Victima numeroza, primeira parte"; n s
Out " " " folheto-relegião "Hacatombe Metrico, consagrado às aras Cruz Sacratissima, e à pureza immaculada sempre Virgem Maria N.Srª, segunda parte. Autor Francisco Vasconcellos Couinho, Bacharel n s

na facldade Sagrados Canones, Universidade Coimbra, natural cidade Funchal".

R Jul 5 2 L-novena
"A Novena S.Liborio, especialissimo advogado contra dor pedra, que começa 14 deste mez, se acharà Officina Pedro Ferreira, Impressor Corte logea Manoel Gonçalves R. Escudeiros".

n s

B L " 12 28 L-prosa
"Sahio luz segunda parte das Obras Academicas Padre M.Fr.Simaõ Antonio Santa Catharina, Monge S. Jeronymo, tiulo Rimas Sonoras: Vende-se defronte Stº Antonio à Sè Oriental".

n s
H " 26 30 L-história secular "Na Officina Ferreiriana, se imprimio livro Imperio da China, composto por Manoel Faria e Sousa. Vende-se ba dita Officina". n s
D " " " L-jurísprudência "Tem impresso Lourenço Murganti, primeiro tomo Emmanuelis Gonçalves da Sylva, Commentaria ad Ordinationes Regni Portugaliae [...], ac enucleantur secundum Juris ac praxis in n s

utroque foro laico [...]. Vende-se em sa casa na rua dos Alemos".

T Agt 9 32 L-teologia moral
"Imprimio-se novamente o livro Compendio narrativo do Peregrino da America, se trataõ varios discursos espirituaes, moraes [...] e documentos contra abusos pela malicia diabolica nos 

n s
Estados Brasil I. parte, Autor Nuno Marques Pereira: vende-se logea Manoel Fernandes Costa, livreiro rua dos ourives da prata, e Jozè Ferreira Veiga, à Misericordia".

T " " " L-teologia mística
"Na logea Antonio Rodrigues Henriques rua nova, se acharà hum livro oitavo Mystica Theologica, composta pelo doutor Serafico S.Boaventura, do verdadeiro caminho do Ceo, &c.".

n s
R " " " L-devoção "O utilissimo livrinho Director Espiritual, que ensina methodo para viver santamente; vende-se portaria Congregaçaõ Oratorio desta Cidade"; n s
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R " " " L-devoção "aonde se acharà tb huma devoçaõ do Oytavario de Saõ Filippe Neri para alcançar com sua intercessaõ as graças que cada hum dezeja". n s

T " " " L-teologia mística
"Na mesma Portaria se vende livro intitulado Praeparationes devotae & gratiarum actiones, ac meditationes, ac meditationes affectuosae ad digne celebrandum, seu communicandum".

n s

Out " " " folheto-crítica
"Sahio luz hum opusculo em oitavo, Contramina Gammatical, com que se desvanescem diversas notas, que hum curiosos imprimio contra os Grãmaticos, em especial contra Arte da 

n s
Grãmatica Latina do doutissimo P. Manoel Alvares da Sagrada companhia Jesus. Vende-se logea Jozè Santos às Portas Mouraria, onde se vendem mais livros Padres Companhia".

R " 16 33 L - novena Imprimio-se novamente huma Novena glorioso Stº Thomàs de Villanova, composta por Francisco Pedro Vidal Carvalho; principia 9 Setembro. Acharseha Officina Pedro Ferreira, ao n s
arco Jesus Freguesia S.Nicolao"; 

Out " " " relação-teolg. Na mesma Officina se acharà tb huma relaçaõ enigmatica e deffinitiva do Tempo". n s

R " 23 34 L-devoção
Sahio novamente impresso lingua Portugueza, hum livrinho em oitavo, Culto, e venerçaõ Sacrosanto Coraçaõ Jesus Christo [...]. Nelle se propoem Methodo pratico, verdadeira desta

n s
singularissima devoçaõ com a Coroa, Preces, Jaculatoras, Regras, Meditaçoens [...]. O Rever.P.Mr.Jozè Gallifet. Acharseha na Portaria da Casa professa S. Roque desta Corte".

R " " " L-devoção
"Tb sahio outro em oitavo, se intitula Coraçaõ Jesus, communicado aos coraçoens dos Fieis. Da-se noticia huma prodigiosa visaõ que Christo manifestou Veneravel Madre Margarida 

n s
Maria Alacòque [...]; Autor Fr.Jeronymo Bellem, Pregador, Bibliotecario Convento S.Francisco Xabregas Provinca Algarves; Vende-se entrada rua nova logea Manoel Ferreyra".

R " " " L-sermão Sahio luz hum sermaõ que no retiro milagrosa Imagem Madre deos, prègou P.Fr.Joaõ Nª Srª o Poeta, Academico Pregador [...]; vende-se casa Carlos Silva Correa rua nova". n s

B L " " " L-crítica
"O primeiro tomo Selecta cõmentada, que novamente sahio impresso, escrito Pelo P.Mathias Viegas Sylva Presbytero Habito S.Pedro, se acharà casa author defronte Igreja Convento

n s
N.Senhora Jesus dos Cardeaes, e nas logeas Henrique Sylva ao arco Consolaçaõ, e Agostinho Cardozo Bautista portas Stª Catharina".

R " 30 35 L-sermão "Imprimio-se hum livro quarto Relaçaõ das Festas, Apparato triunfal, varios sermões e Tragico-medias, com q. Collegio e Universidade Companhia Jesus da Cidade Evora, applaudio n s
Canonizaçaõ dos gloriosos santos, Luis Gonzaga e Stanislao Kostka, mesma Companhia; Vende-se logea Jozè dos Santos às Portas Mouraria".

T " " " L-teologia mística
"Sahio luz hum livro Jozefina Panegyrica, e Ascetica, quarto, em dous tomos, pelo P.Fr.Antonio Expectaçaõ, religioso Carmelita Descalço [...]. Vende-se Portaria Convento Corpus Chisti

n s Coimb
nesta Corte, no Collegio S. Jozè em Coimbra, e no Convento Carmo no Porto". Porto

R " " " L-devoção 
"O livro Coraçaõ de Jesus communicado aos coraçoes dos Fieis, &c. que na semana passada se disse se vendia logea Manoel Ferreira; tb se achará Confeitaria Domingos Cerqueira".

n s

R Set 6 36 L-devoção
"Testamento e ultima vontade da Alma. Livrinho admiravel, por S. Carlos Borromeo, traduzido Portuguez, accrescentado algumas oraçoens efficazes para alcançar de Deos salvaçaõ na

n s
tremenda hora morte: vende-se rua portas S.Catharina logea Miguel Rdrigues, e defronte S.Antonio na de Francisco Silva".

T " " " L-teologia moral
"Medulla da Theologia Moral, na qual se resolvem com faclidade casos Consciência tirado varios Autores pelo Rver.P.Hermano Busembau Companhia Jesus [...], e nesta quinquagessima

n s
impressaõ acrescentada com tratado Bulla Santa Crusada deste Reyno [...]. Vende-se rua nova logea Antonio Nunes Correa";

R " " "  L-novena "e na mesma se acharà Novena Glorioso, e serafico Patriarca S. Francisco". n s

R " " " L-orações
Exercicios espirituaes cotidianos. Autor P.Fr.Nicolao Madre Deos, filho Provincia Algarves [...]; vende-se logea Antonio Freitas junto Misericordia, e de Pascoal Martins na rua nova".

n s

bem " " " raizes/sementes 
"A todos curiosos flores se dà noticia de haverem chegado a Jozè Lino morador Bos vista junto à Biquinha, varios caixoens flores estrangeiras todas castas [...] e sementes hortalices

n s
de toda a sorte que a darà por preços acomodados".

R " 13 37 L-novena "A Novena Glorioso Serafico Patriarca S.Francisco, se acharà logea Manoel Ferreira na rua nova, e logea Manoel Diniz na Cordoaria velha, aonde se vendem as gazetas". n s

R " " " L-devoção
"Imprimio-se de novo hum livrinho em doze, Director Espiritual, que ensina hum methodo facil para viver santamente, pelo Doutor Gaugerico Lespagnol, traduzido por hum Padre Congre.

n s Coimb
Oratorio. Vende-se portaria Real Mosteiro S.Vicente fóra, e Officina Pedro Ferreira fregue. S.Nicolao junto arco Jesus; tb se acharà Coimbra logea Antonio Simões Ferreira, no Porto". 

Porto

R " " " L-oração
"nas mesmas partes se acharà outro livrinho em vinte quatro, intitulado Pensamentos Christãos para todos dias mez, &c., accrescentado nesta ultima impressam com Jardim D`Alma". 

n s Coimb
R " " " L-oração "Na logea Agostinho Gomes mercador livros ao arco Graça, se acharà hum livrinho para trazer nas contas que se intitula Rosario Nª Senhora, ordenado pelo P.Fr.Filippe Chagas" n s
T " 20 38 L-teologia escolástica"Na portaria Convento Carmo desta Cidade se acharà hum livro, Speculum Theologiae Bacconicae, & Commentaria in ejus sententiarum libros, Autor Fr.Diogo Castilha Carmelita". n s

R " " " L-vidas de santos
"Na Impressaõ Ferreiriana na barroca Santa Anna, se imprimio hum livro quarto Vida, e acções do Eminentissimo Fr.Luiz Mendes Vasconcellos, Gram Mestre Sagrada Relogiaõ Malta.

n s
Vende-se mesma Officina".

T " " " L-teologia moral "A segunda parte Innocencia prodigiosa se vende tb Collegio Jesus dos meninos Orfãos desta Corte". n s
bem " " " raizes/sementes "A Manoel Joseph Vermeue, morador à Cruz pao, junto Monteiro mor, chegou do Norte variedade raizes flores Inverno, taõ verdadeiras como se tem experimentado há 20 annos, e s
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advertindo, que acomodarâ tanto o preço dellas [...]; e mesma sorte as sementes ortaliças do Norte, e tudo o mais acomodado".

R " 27 39 L-sermões
"Sahio luz segundo tomo Sermoens P.Mr.D.Luiz Ascensaõ, chamado o Baram, Conego Regular Stº Agostinho, Doutor, Lente jubilado sagrada Theologia, Pregador Mag.Sr.Rey D.PedroII.

n s Port
Vende-se Lisboa portaria Real Convento; no Porto Convento mesma Religiaõ".

T Out 4 40 L-teologia escolástica
"Na logea Francisco Sylva a S.Antonio, e casa Antonio Maria Scani portas S.Catharina, se acharão 1.2.3.parte livro Divim Verbi Hierologia, five ars Theorico-practica ponderandi Sacr.

n s
Script [...]. Autor D.Fr.Jozè Caetano, Lente  de Durando Universidade Coimbra, utilissimos para Pregadores, se continua mais obra, que se farà publicar em sahindo Luz".

R " 11 41 L-vidas de santos 
"Sahio hum livro em quarto, Historia da prodigiosa vida, e admiravel morte, e milagres glorioso S.Francisco Paula, brilhante luz de Calabria [...] Fundador Ordem dos Minimos, &c.traduzido 

n s
Castelhano em Portuguez, pelo P.Fr.Marcos Gonçalves Cruz [...]. Vende-se Officina Pedro Ferreira ao arco jesus, e casa Joaõ Bautista Lerso, defronte porta travessa Loreto".

T " " " L-teologia moral "Tb sahio terceiro tomo intitulado a mocidade enganada dezenganada; que compoz P.Manoel Consciencia Congregaçaõ Oratorio; vende-se portaria mesma Congregaaõ". n s
R " " " L-sermão "Hum Sermaõ Festa Santissimo Sacramento, que prègou P.Fr.Caetano Albuquerque, Monge S.Jeronymo. Vende-se logea Joaõ rodrigues às portas Stª Catharina". n s

R " " " L-devoção
"Sahio novamente traduzido lingua Portugueza livrinho intitulado Devoçaõ e culto, do Sacrosanto Coraçaõ Maria Satissima, pelo Revr.P.Mr.Jozè Gallifet Companhia Jesus; Acharseha

n s
na Portaria Casa Professa de S.Roque desta Corte".

R " " " L-devoção
"hum livrinho em doze, intitulado Coroa Serafica, deprecativa Santissimo e dolorosissimo Coraçaõ Maria, &C. Vende-se rua nova logea Manoel Ferreira, e Confeitaria Domingos Araujo".  

n s

R " 18 2 L-oração
"Hum livrinho em doze, Breve exercicio intitulado Via Sacra com mais Seguros Dictames, impresso anno 1728. Vende-se Portaria S. Domingos, no bofeta Bullas, Igreja mesmo Convento"

n s

 B L " 25 43 L-educativo
"Sahio novamente impresso hum livro oitavo Opusculo breve, contèm hum methodo facil converter lingoa Latina no idioma Portuguez, exposta publica utilidade Estudantes [...]. Vende-se

n s
casa Luis Meirelles, Mestre Grammatica Bica Duarte Bello, no fundo rua da Prata logea João Antunes pedrozo, e na Henrique Sylva arco Consolaçaõ".

Out " " " folheto-crítica O voato que correo que naõ havia livro Decisoens Phoebo, foy falso, pq sempre os houve, se vendem travessa Loureiro, em casa Autor Pratica Criminal, tb casa Bento Soares, n s
mercador livros rua Barroca indo para Santa Anna, donde se acharaõ quem os quizer comprar".

B L Nov 1 44 L-gramática A lucerna Grammatical, acrescentada com Docuriaõ instruido, vende-se fundo rua da prata, logea Manoel Fernandes Costa, e na rua carniçarias em casa do Autor". n s
Out " " " relação-história "As duas relaçoens Procisaõ dos Turcos, vida e morte Mafona, que se imprimiraõ anno passado, se vendem logea Manoel diniz na Cordoaria velha aonde se vendem gasetas". n s

bem " " " raizes/sementes 
"A Jozè Lino Vermeule, morador Boavista chegàraõ novamente do Norte diversas castas flores estrangeiras, as dà preços muy acomodados; como tb sementes hortaliça toda sorte".

e s

C A " 8 45 L-astrologia
"sahio impresso Almanack, chamado o Astrologo moderno, contem noticias muy curiozas e particulares com muytas observaçoens para a agricultura, nascimentos Principes Europa

n s
taboa marès, Lunario geral; hum resumo Chronologico sucessos mundo. Vende-se Cordoaria velha, aonde se vendem as gazetas.

R " " "  L-novena Na Officina Pedro Ferreira, ao arco Jesus freguesia S.Nicolao, se acharàõ os livrinhos: Novena Santo Thomàs de Villanova, Arcebispo Valença, da inclita familia Augustiniana; n s
T " " " L-teologia moral "Remedio efficacissimo, que hum Fisico espiritual pertende applicar ao pecador doente das suas culpas";  n s
T " " " L-teologia moral "Brado Formidavel ao peccador na sua culpa obstinada, e motivos efficacissimos para naõ peccar"; n s
R " " " L-vidas de santos "e a Viada dos Santos Pretos; S. Benedicto, e Santo antonio de Noto". n s

H " 15 46 L-história militar
"Sahio impressa segunda parte memorias militares, do Brigadeiro Antonio Couto Castellobranco, obra muy util todas pessoas que militaõ no mar, na terra. Vende-se Officina Musica".

n s

R " " " L-devoção
"No Mosteiro S.Bento da Saudade desta Cidade se vende obras Fr.Jozè S.Bento, Religiosos leigo mesma ordem, compiladas em hum livro em folio, nelle se trataõ pontos muita utillidade, e

n s
consolaçaõ almas, nunca atègora ouvidas, como affirmaõ Thelogos approvantes".

C A " " " L-médico "Sahio a Allegaçaõ Medico-Legal, que fez Joaõ Pinheiro Pereira Coutinho, sobre a sua defença. Vende-se logia Carlos Sylva Correa, na rua nova". n s
R " " " L-devoção "Hum livrinho em oitavo impresso anno passado breve exortaçaõ ao Christaõ, repartida pelos dias semana, pelos Paços Paixaõ Christo, e peccados mortaes; vende-se casa Jozè n s

Vieira Pontes Escrivaõ dos Orfaõs calçada Santa Anna, e em casa Ayres Santos, livreiro ao arco Jesus, junto S.Nicolao".

H " 22 47 L-história  militar "As Memorias militares, do Brigadeiro Antonio Couto Castellobranco, e Figueiroa, se vendem logea Rodrigo Saraiva ao arco Graça, na rua direita Collegio Stº Antaõ". n s
Out " " " relação-religião Sahio impressa huma Relaçaõ que trata Origem, fundaçaõ, antiguidade freguezia S.Juliaõ desta Cidade, e da solemne procissaõ Corpo Deos, que fez no anno 1582 a irmandade n s

Santissimo da mesma Parrochia [...]. Vende-se logea Manoel Diniz na Cordoaria velha".

C A " 29 48 L-medicina 
"Sahio impresso em quarto livro Anchora Medicinal, que deixou accrescentado, seu Autor Doutor Francisco Fonseca Henriques Mirandella; vende-se caza Pedro Arvellos, Cirugiaõ, 

n s
morador à calçada Santa anna".

R " " " L-novena "Huma Novena nossa Senhora Pilar, que contem huma breve noticia vinda mesma Senhora a Saragoça, vende-se portaria do Real mosteiro S.Vicente Fora". n s
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Out " " " relação-religião
"sahio impressa h�a Relaçaõ trata Origem fundaçaõ, antiguidade freguezia S.Juliaõ desta Cidade, e selemne procissaõ Corpo Deos [...]. Vende-se logea Manoel Diniz Cordoaria velha"

n s

B L Dez 6 49 L-poético 
"sahio luz hum tomo quarto intitulado Imagens conceituosas dos Epigramas Padre Antonio dos Reys, readuzidas metro Latino ao Lusitano, por Joaõ Souza Caria:vende-se logea Joaõ 

n s
Gonçalves na rua Escudeiros".

A M " 13 50 L-almanaque
Sahio impresso Almanack, composto mesmo Autor chamado Astrologo moderno; contem noticias muy curiozas, particulares com muitas observaçoens para agricultura, nascimentos

n s
Principes Europa, Taboa das marès, Lunario geral; Vende-se Cordoaria velha, aonde se vendem as gazetas".

H " 20 51 L-história secular "A Historia Universal escrita lingua Franceza por Mons. Bossues, Bispo Meaux, traduzida na Castelhana por D.Andre Salceda [...]. Vende-se rua nova logea Matheus dos Santos". n s
R " " " L-novena "Sahio luz h�a Novena para festejar Transito Gloriosissimo Patriarca S. Jozè, Author Jozè Sylva Fernades, Cirurgiaõ approvado, morador horta seca, em cuja casa, ou Sacristia n s

Paroqueal Igreja nossa senhora Encarnaçaõ, pode procurar quem quizer".

C A " " " L-filosofia metódica
"Tb sahio novamente Officina Ferreiriana hum livro oitavo, Filosofia Methodica, que comprehende seis Compendios a Logica, Methafisica, Fysica, Ethica, Politica, Occonomia, traduzida

n s
lingua Latina na Portugueza pelo P.Beto da Victoria; vende-se defronte dita Officina à Barroca S.Anna casa Bento Soares

R " " " L-novena "Hum livrinho em dezasseis intitulado Novena N.S.Merces, se achará todos Domingos, e dias Santos no bofete mesma Irmandade à porta Igreja S. Nicolao". n s

B L " 27 52 L  prosa
Sahiraõ impressos livros Obras Joaõ Pinto Ribeiro, in folio, se vendem Coimbra, casa Jozè Antunes Sylva, Impressor Universidade, Lisboa logea Joaõ Rodrigues Portas Stª Catharina" 

n s Coimb

1732
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

H Jan 10 2 L-história eclesiástica
"Deu-se à luz grande obra que contém noticias desde antes vinda Christo ao mundo atè presente tempo, se intitula Thezouro singular, e admiravel Excellencia Sacrosanto Sacrificio Ley 

n s
Evangelica; dividido tres partes em hum só tomo, in folio, donde acharà todo estado muyta doutrina, e noticias muy importantes [...]. Traduzido da lingua Castelhana pelo P.Antonio

Bautista Viçozo, Presbytero Habito S.Pedro. Vende-se caza do Autor arco Jesus freguesia S.Nicolao, Sacristia Igreja S.Juliaõ, logea Manoel Fernandes Costa, na rua nova"

B L " 1 3 L-gramática "Hum livro em oitavo, se intitula Dezafios para meninos Ecola dos primeiros rudimentos Grammaica, com toda variedade, mediçoens dos verbos Lyricos de Horacio, e figuras mais n s
principaes da Rhetorica; Autor Paulo Gomes Silva Barboza. Vende-se logea Domingos Gonçalves, detraz Igreja Magdalena".

R " " " L-novena "H�a Novena Gloriosos Martyr S.Braz Bispo Sebaste. Vende-se logea Manoel Diniz na Cordoaria velha, aonde se vendem as gazetas." n s

R " " " L-oração
"Banquete da Alma, no qual contèm quatro pastos para alimentar espirito, com oraçoens devotissimas, hum breve instrucçaõ para examinar consciencia. Vende Impressaõ Ferreiriana, 

n s
na Cordoaria velha logea Manoel Dinz, e rua Mestre Gonçalo logea Joaõ Pereira Dias".

T " 24 4 L-teologia mística
"Na Officina Pedro Ferreira, Impressor Rainha Nª Srª, ao arco Jesus, freguesia S.Nicolao, se acharà hum livrinho em oitavo, impresso anno 1726, intitulado Caminho do Ceo encuberto no

n s
espiritual prado Doutrina Christã, decuberto em hum Dialogo entre Mestre, e Disipulo, composto P.Missionario Francisco Stº Thomàs, Conego Secular Congregaçaõ Evangelista [...]".

bem " " " canários "Ao arco do ouro moraõ huns Alemães, que vieraõ há pouco fóra, os quaes tem para vender canarios brancos, e outras cores, que cantaõ de noite à luz candea". e s

R " 31 5 L-vidas de santos
"Imprimiose anno passado hum livro em quarto, Historia prodigiosa vida, e admiravel morte, e milagre glorioso S.Francisco Paula, brilhante luz Calabria [...], Fundador Ordem Minimos, &c.

n s
traduzida Castelhano por P.Fr.Marcos Gonçalves Cruz, Presidente Hospicio q. sua religiaõ tem nesta Corte. Vende Officina Pedro Ferreira,  arco Jesus e caza Joaõ Lerso travª Loreto" 

R Fev 14 7 L-fúnebro Na Officina Mosteiro nossa Srª Graça, se impimio em quarto [...], o Manual dos defuntos para o Clero commum. Vende-se portaria do mesmo Convento n s
T " " " L-teologia escolástica"Tb se imprimio novamente hum livrinho em dezasseis, Quatro Axiomas, ou Maximas Filosofia Christã [...], compostas Italiano pelo P.Joaõ Bautista M. da Companhia Jesus, traduzido n s

Portuguez. Vende-se Officina Ferreiriana rua Barroca de Santa Anna, e rua nova logea Jozè Gomes Claro, Mercador livros.

R " 21 8 L-sermão
"Impimio-se hum Sermaõ glorioso Patriarca Saõ Joseph, q. Sè Faro prègou P.Mr.Fr.Francisco Cunha, Ordem Eremitas Stº Agostinho: vende portaria Graça, e logea Bernardo Rodrigues"

n s
Out " " " folheto-história fabulosa"Cruelade sem exemplo, executada em Affonso Roberto, tres annos, nove mezes, natural Villa D.Gonçalo, Reyno Cordova, 28.Dezembro passado; acharseha se vendem gazetas" n s

B L " " L- poético
"Na logea Joaõ Gonçalves Moreira, livreiro rua nova, se vende hum livro quarto, Luzes da Poesia, [...], dividido tres luzes essenciaes, impresso 1724. Author Manoel Fonseca Borralho"

n s
T " 28 9 L-teologia moral "sahio impresa terceira parte Mocidade enganada, &c. n s

B L " " " L-prosa
"e novamente outro livro: Academia universal,  Author ambos P.Manuel Conciencia Congregaçaõ Oratorio. Vende-se mesma Congregaçam, e logea Rodrigo Maya, defronte Stº Antonio"

n s
H Mar 6 10 L-história militar "As Memorias Militares de Antonio Couto de Castellobranco e Figueira, se vendem logea Rodrigo Saraiva, mercador livros a Stº Antonio da Mouraria". n s
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B L " 13 11 L- educativo
"Sahiraõ impressos Rudimenta Literaria em quarto, obra muito util para os principiaõ applicarse estudo, Grammatica, como humanidades; pelo P.Francisco Xavier, natural desta Cidade.

n s
Vende-se rua nova logea Joaõ Rodrigues Carvalho".

D " " " L-jurisprudência
"Pratica Judicial, parte sexta, composta Doutor Antonio Vanguerve Cabral. Vende-se casa Autor da Pratica Criminal, travessa Loureiro defronte arco Carmo, indo Trindade, e todas as

n s
seis partes, juntas, ou divididas com seu principio, e Index, se vendem Officina Ferreiriana".

R " " " L-devoção "hum livro em oitavo Mestre da Vida, muito util Salvaçaõ Almas e ajudar bem morrer, Authr P.Presentado Fr.Joaõ Franco Ordem Prègadores. Vende-se portaria S.Domingos"; n s
R " " " L-indulgências "onde se acharà outro em dezaseis, Cathalogo das Indulgencias, graças, e Jubileos, que Summos Pontifices referidos concederaõ à Archiconfraria, e Capella Santissimo Rosario". n s

B L " " " L-erudição
"Hum livro oitavo Ramalhete do Jardim da erudiçaõ, e sentenças melhores Authores, limitado preço, universal utilidade. Vende-se Casa Thomaz Joseph Macedo e Miranda, Escrivaõ 

n s
Contos Reyno morador defronte Contador mór do Reyno, &c."

Out " 20 12 folheto-panegírico
"Na Officina Pedro Ferreira, Impressor Rainha Nª Srª, arco Jesus, freguesia S.Nicolao, se acharà hum papel impresso anno 1730. Typographia admiravel, ou impressaõ prodigiosa [...]

n s
R " 27 13 L-sermão "sahioimpresso hum Sermaõ Stº Antonio, prègado pelo P.Mr.Fr.Antonio Stª Maria [...] Acharseha logea Joaõ Antunes Pedrozo, mercador livros rua ourives da prata"; n s
R " " " L-sermão "onde se acharà outro do mesmo Santo, e do mesmo Author". n s

H " " " L-história secular
"Tb sahio impresso segundo tomo Memorais para vida delRey D.Joaõ o primeiro, compostas Academico Joze Soares Sylva. Vende-se logea Francisco Sylva defronte Stº Antonio, e de

n s
Manoel Diniz entrada Cordoaria velha";

H " " " L-história secular "e em ambas as logeas se acharà tb primeiro tomo das mesmas Memorias". n s
B L Abr 10 15 L-poético "Sahio impresso livro intitulado Pinto renascido, comprehende primeira parte Poesias Thomàs Pinto Brandaõ, em quarto. Vende-se rua Oliveira Officina da Musica". n s
BL " 24 17 L-prosa "Sahiraõ novamente impressos os livros seguintes: Constitutio Benedicta explanata; n s
B L " " " L-prosa "Five dilucida pro Regularibus instructio, &c.Autor P.M.Fr.Antonio Caetano S.Boaventura, Leitor jubilado, Ex Custodio Provincia Portugal n s
B L " " " L-prosa "onde tb se acharà hum livro infolio, Remissoens de Barboza, addicionadas" n s

T " " " L-teologia moral
"Na logea Joaõ Rodrigues Carvalho mercador livros rua nova se acharà hum livro in folio Instruções moraes, e ascetrais deduzidas vida morte Veneravel Soror Francisca Livramento

n s
Autor P.M.Fr.Manoel S.Luis Leitor jubilado".

H " " " L-história secular "Na officina Ferreiriana se imprimio e vende livro intitulado Historia Tangere, comprehende noticias desde sua primeira conquista  atà sua ruina". n s

R Mai 8 19 L-sermão
"Sahio impresso lingua Castelhana hum Sermaõ Panegyrico de S. Pedro Alcantara, prègado nova Colonia Sacramento [...] nas festas em obsequio Despozorios Principe nosso Senhor

n s
mandou fazer Governador mesma Colonia Antonio Pedro Vasconcellos".

B L " " " L-romance
"Tb se imprimio hum Romance, em que se da noticia ditas festas, de que se fica imprimindo huma Relaçaõ. Vende-se Officina Pedro Ferreira, e portas Stª Catharina logea Joaõ Rodrigues

n s

H " " " L-história secular 
"sahio impresso segundo tomo Commento da Selecta que contem Quinto Curcio, e Suetonio [...] e consta Salustio e Tito Livio, se vende casa Author P.Mathias Viegas Sylva, defronte

n s Coib
livreiros. Em Coimbra se acharaõ estes livros logea Francisco Oliveira mecador livros".

CA " 15 20 L -filosofia
"Sahio luz hum Curso toda filosofia, em tres tomos, obra muy facil, proveitoza todo Grammatico ser perfeito Filosofo [...]. Author P.M.Fr.Domingos de S.Pedro Alcantara, Leytor Theologia"

n s
R " " " L-devoção "Vende-se hum Religioso mesma Ordem caza Thomàs Joze Macedo e Miranda, que mora defronte Contador mòr do Reyno". n s
R " " " L-sermão "Tb se imprimio hum Sermaõ Stº Agostinho, acharse-hà Portaria Boa hora, e Officina Pedro Ferreira Impressor Serenissima Rainha nª Srª, ao arco Jesus junto S. Nicolao"". n s

bem " " " raizes/sementes
"Manoel Joze Vermeule, na Cruz pao, se acha com trezentos para quatrocentos craveiros varias castas, faz esta advertencia curiozos, pq vaõ abrindo podem comprar os seu agrado 

n s

B L " 22 21 L-poético
"Sahio impresso Poema La Isabel, dedicado Rainha nª Srª, refere metricamente vida Gloriosa Rainha Portugal S.Isabel: Autor Gaspar Leitaõ Fonseca da Villa Thomar: Vende-se r. Nova

n s

H " " " L-história secular
"Sahio Luz segundo tomo, Commentaria ad Ordinationes regni Portugaliae Lib.3.Tit.13.&c.Author D.Manoel Gonçalves Sylva à custa Lourenço Murganti, mora rua Alemos, onde se vende

n s

H " 29 22 L-historia eclesiástica
"Na logea Manoel Fernandes Costa, mercador livros rua nova, se vende hum in folio, q, sahio luz, intitula Pequenos na terra, e Grandes Ceo; memorias historicas Religiosos Leigos da

n s
Ordem Serafica, por Fr.Apolinario Conceição  Religioso Leigo Provincia Conceiçaõ Rio Janeiro".

T " " " L-teologia moral
"Sahio luz hum livro em quarto, Espelho de hum peccador, primeira parte por Diogo Borges Pacheco, fidalgo Caza S.Mag.Vende-se logea Caetano Silveira e Sousa, calçada Correyo.

n s

H Jun 5 23 L-viagens
"Na Officina Musica rua Oliveyra se imprimio nvamente Jornada que Antonio Albuquerque Coelho, Governador, Capitaõ General Cidade chamada Nome deos de Macao na China, fez de

n s
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Goa atè chegar dita Cidade anno 1718. pelo Capitaõ Joaõ Tavares Vellez Guerreiro. Vende-se mesma Officina.

B L " " " L-gramática
"Sahio impresso terceiro Tomo Arte Explicada, Appendiz da Syntaxe Perfeita, contèm todos Escholios dos Nomes, Verbos com suas significações, casos, uso com hum novo Methodo

n s
exercicio Lingua Latina, Autor, o Reverendo Joaõ Moraes Madureyra, Mestre Duque Lafoens. Vende-se com primeira e segunda parte casa P.Miguel Fonseca Capellaõ do Duque". 

H " " " L-história secular "Tb se imprimio Officina Ferreiriana livro Historia de Tanger, composto pelo Conde Ericeira D. Fernando Menezes, desde a sua primeira conquista atè a sua ruina". n s
H " " " L-história secular "Sahio segunda vez impressa com privilegio Real, Historia Emperador Carlos Magno, e doze Pares França: vende-se casa seu Author, no beco do lava junto Poço Fotea n s
R " 19 25 L-novena "Na Portaria Covento nossa Senhora Monte Carmo se vendem Novenas da dita Senhora com mode rezar seu Terço, e Coroa, cuja Novena principia a sete mez Julho". n s
R Jul 3 27 L-devoção "Imprimio-se hum livro quarto, Praticas Espirituaes, e Doutrinaes, tratadas entre huma Religiosa capucha, e reformada, com outra Freira, desejoza reformarse, aperfeiçoar-se; n s

achar-se-há Officina Antonio Pedrozo Galram, rua dos Espingardeiros".

H " " " L-história eclesiástica
"sahio luz Historia Ecclesiastica do Scisma de Inglaterra, se trataõ as cousas mais notaveis, que succederaõ naquelle Reyno, tocantes nossa Santa Religiaõ [...], tirada varios Authores

n s
pelo P.Pedro Ribadaneira da Companhia Jesus; traduzida Portuguez por Pedro Nicolao Andrade. Vende-se logea Miguel Francisco, livreiro rua Almada.

R " 10 28 L-novena "A Novena S.Liborio advogado dor Pedra, que principia 14 deste mez se acharà logea Joaõ Gonsalves livreiro rua nova". n s

Out " " " folheto-jurídico
Na logea Manoel Diniz aonde vendem as Gazetas se acharà Copia Decreto, que ElRey Catholico mandou ao Conselho Castella, sobre Expediçaõ Armada destinada Praça Oran, e huma

n s
lista do que contem a Armada, impressa Madrid".

R " 24 30 L-devoção "Imprmio-se hum livro em quarto, Praticas Espirituaes, e Doutrinaes, tratadas entre huma Religiosa Capucha e reformada, com outra freira [...] pelo Padre Manoel Velho, sacerdote n s
Algarbiense; acharse-há Officina Antonio Pedrozo Galram, rua dos Espingardeiros".

R " " " L-devoção
"O livro em oitavo, Arte da Boa Morte, ou devoçaõ quotidiana, para com Virgem santissima May Deos [...]; se vende portaria Collegio Stº antaõ Companhia Jesus, e Collegio de Coimbra 

n s Coib
R " " " L-moral "Hum livro em oitavo, Exercicio de Predestinados, e Cutello de vicios n s
R " " " L-oração "he hum Tratado da Oraçaõ, facil modo de orar; vende-se entrada Cordoaria velha". n s

B L " " " L-poético
"imprimio-se hum Poema Latino, em oitavo, escreve famozo P.M.Fr.Jeronimo Vahya, Monge S.Bento, &c. se intitula Elysabetha Triumphans; vende logea Pedro antonio Caldas, Livreiro 

n s
detràs Igreja Stª Maria Magdalena" 

bem " " " remédio
"As verdadeiras agoas Inglaterra para cezoens, composta seu primeiro inventor, Doutor Fernando Mendes, Medico das Magestades Britanicas, se vendem somente nesta Corte caza D.

e s
Anna Maria Brito, rua nova junto livreiros; e Cidade Coimbra caza Fernando Maria Martim [...] hà outras fabricadas nesta Cidade [...] se mandou  sentença Relaçam se não pode vender"

ser " " " lotaria "Na logea de Guiber, è Reysand, na Cordoaria velha se vende rol dos premios das Sortes Hospital Real todos Santos, do anno 1732" n s
Out " 31 31 relação-história "A Relaçaõ da conquista da Praça de Oran, se acharà aonde se vendem as gazetas Sabbado" n s
Out Agt 7 32 relação-história "A relaçaõ da restauraçaõ de Oran se acharà aonde se vendem as gazetas, logea Manoel Diniz à Cordoaria velha". n s

R " " " L-devoção
"Sahio impresso livro Chave do Paraizo, obra espiritual, serve para todo enfermo, todo Sacerdote assistirlhe atè espirar, como para os que assistirem; acharseha onde se vende as

n s
Praticas Judiciaes, e as Criminaes".

B L " 28 35 L-poético "O Poema intitulado La Isabel, que contem vida gloriosa Sta Rainha Portugal deste nome [...], se vende rua nova, logea Carlos da Sylva". n s
R " " " L-vidas e santos "na logea Joaõ Rodrigues Carvalho mercador livros rua nova se acharà a Vida portentoza S. Francisco Paula, em quarto". n s

R " " " L-mistérios
"Na Officina Musica se vende hum livrinho em doze, Mysterios nossa Stª Fè Catholica, escritos lingua Portugueza, pelo Doutor Jeronymo Peres, traduzido Portugueza pelo Irmaõ Alberto

n s
Gomes, dos Clerigos Regulares".

B L " " " L-prosa
"Jozè Antonio Sylva, Impressor Academia Real, fez imprimir sua custa, com Privilegio S.Mag., livros Virgilio, e Horacio, se acharàõ na mesma Impressaõ, rua Figueira portas Stª Catharina

n s

R Set 4 36 L-oração
"Imprimio-se novamente hum livro Manual Oraçoens, para assistir Sto Sacrificio Missa, com estampas finas abertas ao boril. Vende-se logea Antonio Girard portas Stª Catharina, na Joaõ

n s
Rodrigues Mercador livros, na Estevaõ Gautier arcos Rossio";

H " " " L-história secular "nas quaes partes se acharà tambem Cronologia Senhores Reys Portugal, e treslados varias castas de letra para aprender escrever", n s

B L " " " L-gramática
"Sahio impresso quarto tomo Arte Explicada, contem Syntaxe figurada, syllaba perfeita, figurada, com todas especies há verbos explicados, e medidos: mediçaõ todos versos Horacio

n s
e Hymnos que usa Igreja; Autor Reverendo Joaõ Moraes Madureira, Mestre Duque Lafoes. Vende-se com mais tomos caza P.Miguel Fonseca Ribeyro,Officina Miguel Rodrigues Stª Ct.
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B L " " " L-gramática
"Sahio mais impresso hum Additamento primeira parte Arte Explicada, contèm Nominativos, Linguagens, com tudo o atè gora faltava para principiantes; pelo mesmo Autor, que completou 

n s
toda obra, [...] com grande facilidade se aprender Gramatica breve tempo; vende-se Officina Miguel Rodrigues na rua Ametade às portas Stª Catharina".

R " 11 37 L-sermão "Sahio luz hum Sermaõ Triunfo Panegyrico no Transito Senhor.S.Jozè, prègador Real Convento Carmo, dia 20 Junho passado [...]. Vende-se Portaria mesmo Convento". n s

R " " " L-sermão
"Outro Sermaõ que na Festividade Senhor Jesus dos Perdões em Igreja Paroquial S.Maria Magdalena dia Invençaõ Stª Cruz [...] Prégou P.Francisco Luis Costa, Fr.Capitular Ordem Saõ

n s
Tiago Espada. Vende-se logea Pedro Antonio Caldas atràs Igreja Magdalena".

Out " " " relação-história
"Na Officina Pedro Ferreira, arco Jesus junto S.Nicolao, e logea Manoel Dinis Cordoaria Velha onde se vendem gazetas, acharà huma Relaçaõ intitulada Aveyro obsequioso, ou Relaçaõ

n s
Metrica das festas q. moradores Villa Aveyro, fizeraõ [...] composta verso Heroyco endecasylabo, por Joaquim Leocadio de Faria".

R " 18 38 L-oração
"Sahiram impressos livros seguintes: Devotissimos exercicios preparaçaõ, acçaõ graças para antes, depois Confissaõ, Comunhaõ, tirados manuscritos Saõ Francisco Sales e Principe

n s
Genebra traduzidos Lingua Italiana na Portugueza pelo P.M.Fr.Estevaõ Stº Angelo, Releg.Ordem Nª Srª Carmo. Vende-se mesmo Convento, onde se acharà primeiro tomo".

Out " " " folheto-relegião
"O Compromisso Congregaçaõ Caridade, Freguesia S.Nicolao Lisboa Occidenta; se faz avizo Parochos todo Reyno querendo imitar esta taõ pia e Stª Obra, se dá graça Igreja mesmo Stº

n s
R " " " L-sermão "Hum Sermaõ, intitulado Triunfo Panegyrico glorioso Transito Senhor S.Jozè, prègado Real Convento Carmo, dia 20.Junho [...]. Vende-se na Portaria do mesmo convento". n s
R " " " L-sermão "Peregrinaçaõ Evangelica, expressa varios Sermões moraes, Panegyricos, prègou P.Fr.Jozè Lima, ordem N.Srª Carmo, tomo segundo. Vende-se portaria mesmo Convento". n s

bem " 25 39 raizes/sementes
"Joseph Lino Vermeule morador à Boa vista faz aviso seus freguezes, e mais curiosos de novamente terem chegado Norte toda casta raizes, cebollas, plantas flores Estrangeiras muita 

e s
variedade cores, e castas novas que darà por preços acomodados, como tb toda casta sementes hortaliças Estrangeiras".

R Out 2 40 L-vidas de santos "O Epitomo vida, acçoens, milagres do glorioso P.Santo Antonio Lisboa, em oitavo, se acharà Officina Ferreiriana, rua barroca Santa Anna". n s
R " " " L-orações "Sahio do Prelo Hum Manual Serafico, Romano, dividido duas partes, com varias Oraçoens, Hymnos, administraçaõ Sacramentos, quantidade Benções, varios exorcismos [...] tudo n s

disposto P.Fr.Manoel Conceiçaõ, VigarioCoro Jubbilado Convento S.Francisco Xabregas [...]. Vende logea Manoel Ferreira rua da prata, na Ribeira logea Manoel Soares".

T " " " L-teologia polémica "Na rua nova D´Almada logea Miguel Francisco, mercador livros se acharà hum livro quarto intitulado Scisma Inglaterra". n s
B L " 16 42 L-educativo "Sahio novamente impresso oitavo Opusculo breve, contèm hum methodo facil converter lingua Latina no idioma Portuguez, e muitas utilidades que expoem aos Estudantes para  a n s

construiçaõ, para exames [...] Vende-se caza Luis Moreyra Meyreles, Mestre Grammatica, rua Portugueza, logeas Miguel Francisco Boa hora, e Joaõ Antunes Pedrozo rua da prata"

bem " " " raizes/sementes
"Manoel Joze Vermeule, na Cruz pao, junto cazas Monteiro mor Reyno, faz aviso curiosos flores, haverem chegado Norte mais quarenta castas raynunculos, mais sincoenta anemonas

e s
dobradas [...] offerecendo o cento das ordinarias a 1200 e tudo mais acomodado. Tb tem craveiros, sementes hortaliças do Norte toda casta".

R " 23 43 L-sermão
"sahiraõ luz primeiros dous tomos Sermoens Revr.P.Fr.Joze Nascimento, Monge S.Jeronimo Congregaçaõ Portugal, Doutor,Lente jubilado Sagrada Teolog.qualificador StºOficio, Lente 

n s Coimb
Universidade Coimbra.Vende logea Miguel Rodrigues portas Stª Catharina, Coimbra Collegio S. Jeronymo, Porto logeas Manoel Pedrozo Coimbra, Braga de Domingos Costa Araujo". Braga

R Nov 6 45 L-vidas de santos "Sahio impresso novamente hum livrinho oitavo Exercicio Devoto para celebrar onze dias que insigne Doutora Stª Catharina esteve seu carcer por ordem Emperador Maximino: n s
acharseha Igreja S.Paulo bofete sua Congregaçaõ, logeas Pedro Antonio Caldas detràs Igreja Magdalena, de Joaõ Rodrigues Carvalho rua nova, Mercadores livros".

R " " " L-oração
"Outro livrinho em dezaseis Instrucçaõ Espiritual para bem viver, exercicios varias virtudes todos dias  semana [...], acharseha rua nova logea Joaõ Gonçalves livreiro, e nesta Officina

n s

H " 13 46 L-história secular
"A Relaçaõ Vitoria que armas delrey Catholico alcançou dia 17 Outubro deste presente anno 1732 campos Ceuta, contra Tropas delRey Mequinèz, se acharà aonde  vendem Gazetas"

n s

R " " " L-devoção
"Imprimio-se novamente hum livrinho em dezaseis, Preparaçaõ, util, devota, obsequiosa para solennizar dia festivo Esclarecida Virgem, [...] Vende-se rua nova logea Joaõ Gonçalves";

n s
R L-devoção "onde tambem se acharà outro livrinho em dezaseis intitulado, Instrucçaõ Espiritual, e nesta Officina" n s

H " " " L-história eclesiástica
"Na logea Isidoro Vale junto Sè Oriental se vende hum livro em quarto, impresso Vienna anno 1703 na lingua Hespanhola: Memorial Historial e Politica Christiana [...] obra muy douta".

n s
R " 20 47 L-oração "Sahio do Prelo Hum Manual Serafico, Romano, dividido duas partes, com varias Oraçoens, Hymnos, administraçaõ Sacramentos, quantidade Benções, varios exorcismos [...] tudo n s

mais que pòde pertencer Altar, Coro, Defuntos, e outras cousas precizas para qq Igreja. Vende-se logea Manoel Pereira entrada rua prat, e Ribeiralogea Manoel Gomes".

Out " " " relação-história
"Nesta Officina, se acharà um papel Aveyro obsequioso, ou Relaçaõ Metrica das festas, na nobre Villa Aveyro fizeram seus moradores de ver restituido seu dominio legitimo herdeiro"

n s
R " 27 48 L-devoção "Na Congregação Oratorio S.Filippe Neri, se vende Livro Delicias do Coração Catholico o suavissimo, Infante Menino Jesus, trata varias dovoçoes"; n s
B L " " " L-erudição "Outro em quarto Academia Universal de varia erudiçaõ. Author ambos P. Manoel Conciencia mesma Congregaçaõ". n s
D Dez 4 49 L-jurisprudência "As Praticas Judiciaes, e as Praticas Criminaes, os Artigos das Sizas com Regimentodos Encabeçamentos"; n s
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R " " " L-novena "e a Chave do Paraizo" "e a Novena do Natal"; se acharà tambem na logea Pascoal Martins mercador livros na rua nova". n s
B L " " " L  prosa "O Doutor D.Antonio de Monravàe Roca, Cathedratico jubilado Anatomia, deu luz dois livros, hum Academicas Oraçoens Physicas n s
C A " " " L-crítica "outro com o titulo Feijò defendido, e Ribeira cõvencido, em abatimento Medicina de Hypocratas, e Galeno. Vende-se caza Autor detraz Igreja Stª Justa". n s

B L " " " L-poético
"Na rua Espingardeiros Officina Antonio Pedrozo Galraõ, se acharà hum Soneto glosado ao estrago lastimozo, que Pç campo-mayor fez o rayo que nella cahio madrugada 16 Set.1732"

n s

B L " " " L-filosofia metódica
"Na rua nova Almada logea Antonio Costa Valle, mercador livros, se achará hum em oitavo Filosofia Methodica, comprehende seis Compendios Logica, Methafisica, Ethica, Politica e 

n s
Ooconomico, traduzido Latim em Portuguez".

R " 11 50 L-catecismo
"Na Officina Antonio Pedrozo Galraõ acharà hum livro, se imprimio anno passado, Tribunal de Ordinandos [...] se trataõ principaes materias, que deve saber todo que se quizer ordenar 

n s
&C.Composto P.DiogoCardozo Coelho, Prior Paroquial Igreja salvador e Villa Covilhã"

A M " " " L-almanaque
"Fica-se acabando imprimir Almanack Astrologo moderno, Fabiaõ Francez, para anno 1733. no qual dezempenha promessa em precedente, se abrir Templo Jano [...] se fará publico"

n s
R " 18 51 L-oração "Tornou-se Imprimir livro se intitula Caminho Ceo, para exercicio quotidiano Serenissima Rainha Graã Bertanha, Srª D.Catharina, escreveo seu Confessor, Revr P.Mr.Fr.Antonio Saõ n s

Bernardino [...] accrescentado hum tratado se intitula Dezejoza, pelo P.Fr.Manoel Deos Missionario que foy Varatojo".

A M " " " L-almanaque O Almanak do Astrologo moderno, se acharà logea Manoel Diniz Cordoaria velha, aonde vendem as gazetas". n s

T " " " L-teologia moral
"Imprimio-se Coimbra hum livro oitavo Cynesura Neoconfessariorum Praxis ritè excipiendae Confession s.Sacramentalis [...]& Sacrae Theologiae Doctor. Opusculum Theologico-morale

n s Coimb
[...] Vende-se em Coimbra caza Luis Simões, mercador livros, nesta Cidade caza Lourenço Morganti, comprador livros na rua Alemos".

R " " " L-oração "Tornou-se Imprimir livro se intitula Caminho Ceo, para exercicio quotidiano Serenissima Rainha Graã Bertanha, Srª D.Catharina, escreveo seu Confessor, Revr P.Mr.Fr.Antonio Saõ n s
Bernardino [...]. Vende-se às portas Santa Catharina logea Joaõ Rodrigues, mercador livros".

1733
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

H Jan 15 3 L-história secular "Sahio impressa segunda parte Oran conquistada, que se vende mesmo lugar onde se vendem as gazetas n s

H " " " L-história secular
"Sahio tb luz Portugal renascido: historia seculo decimo; Author Doutor Fr. Manoel da Rocha D. Abbade Geral, Esmolet mòr, Academico Academia Real; acharseha Mosteiro Desrterro"

n s
B L " " " L-gramática "Outro livrinho intitulado Pequena bica Fonte Aganipe, &c. trata Grammatica Methodica muito util para estudantes se adiantarem no estudo; vende-se nesta Officina" n s

R " 22 4 L-catecismo
"Sahio novamente hum livro titulo: Examen Triplicatum Ordinandi. Concionnatotis, & Confessariis. Serve que se haõde examinar para pregar, e tb receberem Ordens. Obra [...] digna seu

n s
autor P.Damaso Villela, Theologo Lusitano. Vende-se logea Antonio Paz, livreiro Junto Portaria Padres Espirito Santo, rua nova de Almada".

H " " " L-história secular "Sahio impressa segunda parte Oran conquistada, que se vende mesmo lugar onde se vendem as gazetas n s

Out " 29 5 relação-religião
"Sahio novamente impressa huma Relaçaõ, Fenix das Tempestades, sucedida dia Stª Thereza 15. Outubro; hum compendio todas tem succedido neste Reyno; e diversas partes mundo"

n s
Out " " " relação-história fabulosa"Outra Relação intitulada X, dato faemineis, que trata duas crianças monstruosas que nascerão pegadas [...]; tem circunstancias raras, como poderá ver curiosos leitor". n s
H " " " L-história secular "Tambem mesmas partes onde estas se vendem, se acharà primeira parte, e segunda de Oran Conquistado, e Defendido". n s

A M " " " L-directório prata/ouro
"Hum livro quarto, impresso ano 1720, Directorio Pratico, da prata, e ouro, em que mostram condiçoens com que se deve lavrar estes dous nobilissimos metaes, importante ourives prata

n s
e ouro, todo estado pessoas saberem Arismetica, todas contas pode haver; composto Antonio Sylva, Ensayador Caza Moeda; vende-se caza Antonio Sylva livreiro, ao arco Jesus

Out Fev 5 6 relação-história fabulosa
"Na logea Manoel Diniz Cordoaria velha, aonde se vendem gazetas se acharàõ as Relaçõens; Fenix das Tempestadas, succederam dia S.Thereza 15.Outubro; hum compendio todas t

n s
succedido neste Reyno;e em diversas partes do Mundo 

Out " " " relação-história fabulosa"Outra intitulada X, dato faeminei, q. trata duas crianças monstruosas q. nasceraõ pegadas [...]. n s
Out " " " relação-telúrica "Outra do fatal Terramoto succedido no Reyno Napoles em 29. Novembro 1732". n s
H " " " L-história secular "Tambem a primeira e segunda parte de Oran Conquistado, e Defendido". n s
C A " " " L-astrologia "Também se acharà mesma logea o Prognostico do Astrologo moderno para presente este anno, no principio vay mostrando seus effeitoso bem que se ajusta ao calculo Meridiano   n s

nosso orizonte"

ser " 12 7 livraria "Em caza Lucas Sylva Aguiar mercador livros, rua Collegio Padres Companhia Jesus, se acha vender huma livraria composta mais tres mil volumes em todas faculdades" n s

Out 19 8 folheto-religioso
"O Compromisso Congregaçaõ Caridade, na freguesia S.Nicolao Occidental, se faz aviso Parochos todo Reyno, que querendo imitar esta taõ pia, e Stª obra, se dà graça Igreja do Santo" 

n s
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R " " " L-parenética "Tres tomos in folio, os Bussarios Religiaõ dos Prègadores, Autor Reverendissimo P.Mr.Geral S.Domingos Fr.Thomàs Ripolli. n s
T " " " L-teologia canónica "Outro in folio Consideração da liberdade creada com efficacia Divino Decreto"; n s
T " " " L-teologia positiva "e a explicação da Bulla Unigenitus, e das proposiçoens della conteudas: Autor Benitti de Lugo da Ordem dos Prègadores". n s

H " " " L-história secular
"Sahio impresso terceiro tomo Memorias para vida delRey D.João I, pelo Academico Jozè Soares Silva, com que se prefaz o que toca dittas Memorias [...]. Vende-se logea Manoel Diniz"

n s

Out " " " relação-história fabulosa
"Sahio impressa huma Relaçaõ intitulada Prodigios admiraveis, vistos, examinados repetidas vezes Hostia Consagrada [...] na cidade Escala Reyno Napoles; vende logea Manoel Diniz;

n s
Out " " " relação-telúrica "e a do Terramoto da mesma Cidade". n s
R " " " L-sermão "O Sermaõ Exequias Senhora D. Luiza prègado pelo P.D.Joze Barboza, Clerigo Regular Divina Providencia se acharà na logea de Jeronymo Barboza no Adro S. Domingos" n s

R " " " L-devoção
"Imprimio-se novamente Officina Augustiniana, se vende portaria Mosteiro nossa Senhora Graça hum livro intitulado Pensil Eucharistico, por Fr.Joaõ Mora dos Religiosos Providencia S.

n s
Pedro Alcantara, dos Reynos Granada, Murcia, em que se contem varios Sermões, e Orações Panegyricas in folio".

H " " " L-vidas "Na Officina Ferreiriana se imprimio o Retrato Manoel Faria e Sousa, accrescentada cum hum Juizo Historico, compoz Conde Ericeira, vende-se dita Officina". n s
B L " " " L-poético "Sahio novamente luz a obra Luziadas de Camões, Poema Epico em dous tomos de quarto, Commentada por Ignacio Garcès Ferreira, Conego Penitenciario Sè Lamego. Academico n s

Arcadia. Vende-se rua nova logea Antonio Souza da Sylva, mercador de livros"

Out Mar 5 10 relação-história fabulosa"A noticia dos prodigios que se observarão Hostia Consagrada Cidade Santa Napoles [...]. Vende-se logea Manoel Diniz na Cordoaria velha onde se vendem as gazetas". n s

R " " " L-vidas e santos
"Em caza ou logea Lucas Sylva Aguiar mercador livros, morador junto Padres Companhia na rua, que vay mesmo Collegio, se acharàm os livros seguintes; A vida do Beato Andrè de

n s
Conti, em Epigramas, em quarto";

B L " " " L-poético "Epigramas do Padre Antonio Reys em quarto; n s
R " " " L-apologético "Justa defença apologetica do P.Francisco Stª Maria em quarto"; n s
H " " " L-vidas "Vida de Gomes Freire, primeira, segunda parte em oitavo"; n s
R " " " L-devoção "Receita Universal, ou breve noticia Santos advogados contra achaques, doenças, em oitavo"; n s
R " " " L-sermão "Hum Sermaõ Exequias Bispo Rio Janeiro, pelo P.M.Francisco Santo Thomàs". n s

bem " " " transportes
"Na rua que vay Poço negros para S. Bento, caza hum carpinteiro de sejes, nome Antonio Duarte, estaõ dous bons pacabotes para vender, preço acomodado, a pessoa que os quizer

n s
comprar falle com o dito Antonio Duarte".

B L " 12 11  L-poético
"Sahio impresso, e elegantemente traduzido lingua portugueza famozo poema do grande Poeta Torcato Tasso, o Gotfredo, ou Jerusalem libertada por Pedro Azevedo Tojal, formado 

n s
faculdade Sagrados Canones Universidade Coimbra [...]. Vende-se logea Izidoro Valle à Sè Oriental".

R " 19 12 L-teologia moral "Na portaria S.Domingos se vendem livros seguintes: Passarino variis statibus hominum, em tre tomos n s
C A " " " L-metafísica "Benitez Confederatione efficatiae Divini Decreti cum nostra libertate, & libero arbitrio n s
T " " " L-teologia positiva "A explicação da Bulla Unigenitus"; n s
T " " " L-teologia positiva "Os Bularios Ordem Dominicana, autor R.mo P.M.Ripol geral mesma Ordem, em tre tomos"; n s
H " " " L-história secular "Turrecremata aos Decretos de Graciano em dous tomos"; n s
R " " " L-catecismo "Breviarios Romanos". n s
C A " " " L-crítica "Na Officina de Mauricio Vicente Almeida às pedras negras se acharà a Critica X, dato soemineis refutada com hum Escudo Apologetico, se dà curiosos na mesma Officina", n s

B L " " " L-prosa
"Na logea Lucas Sylva Aguiar mercador livros, morador junto Padres Companhia rua direita, se vendem seguintes livros; Alcobaça illustrada, por Fr.Manoel dos Santos Chronista mòr 

n s
do Reyno I. Tomo"; n s

B L " " " L-prosa "As Obras de João Pinto Ribeiro, dous tomos fol;. n s
R " " " L-milagres "Milagres do Rosario, em oitavo"; n s
CA " " " L-astrologia "Pronostico, e Lunario Perpetuo, por Fr. Theobaldo de Jesus Maria em oitavo". n s
R " 26 13 L-devoção "sahio luz segunda parte da Preciosa, com titulo de Obras de Misericordia. Pela mesma authora Soror Marianna Clemencia. Vende-se Officina da Muzica rua da Oliveira ao Carmo". n s
B L " " " L-prosa Na logea Lucas Sylva Aguiar mercador livros, morador junto Padres Companhia, se vendem seguintes livros: Alcobaça illustrada, po Fr.Manoel Santos Chronista mòr Reyno I.tomo"; n s
B L " " " L-prosa "As obras de João Pinto Ribeiro, dous tomos fol."; n s
R " " " L-milagres "Milagres do Rosario, em oitavo"; n s
CA " " " L-astrologia "Pronostico, e Lunario Perpetuo, por Fr. Theobaldo de Jesus Maria em oitavo". n s
B L " " " L-poético "Luziadas de Camões, Poema Epico em dous tomos de quarto, Commentadas Ignacio Garcès Ferreira, Conego Penitencieiro Sè Lamego, Academico da Arcadia". n s
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C A Abr 2 14 L-metafísica
"Sahio impresso em quarto hum livro dividido duas partes, Ennaea, ou Applicaçaõ do Entendimento sobre Pedra Philosophal, por Doutor Anselmo Caetano, com muita erudição e subtileza

n s
C A " " L-crítica se impugna o Mundo Subterraneo do P.Kircker, e o Theatro ctitico do P.Feijò; vende-se caza seu Author ao cunhal das Bolas". n s
C A " 9 15 L-cítica "Idem. n s
BL " " " L-prosa "Na logea Joze Antunes da Sylva mercador livros, morador Cidade Coimbra, se vendem todas Obras Joaõ Pinto Ribeiro em dous tomos"; n Coib
B L " " " L - poético "Na mesma logea se acharà Poema heroico Viriato tragico, que escreveo Bras Garcia Mascarenhas, impresso anno de 1699". n Coib

Out " 16 16 folheto-relegião
"nesta Officina se acharà hum papel titulo a Estrella do Oceano Portuguez, Relaçaõ Historica Apparecimento milagrosissima Imagem Virgem Mãy Deos que se venera titulo de Nazareth". 

n s
T " 23 17 L-teologia moral "Em caza Thomàs Jozè Macedo defronte Contador mòr do Reyno, se vende hum livro in folio, Commentarij in Apocalypsin, B.Joannis Apostoli, & in Cap.IV.Zachariae, & VII.Danielis; n s

Autoro V.P.Fr.Alvaro Roxas Santa Maria, Religiosos S.Francisco dos Descalços Provincia S.Gabriel; obra posthuma".

ser " " " livreiro
"Na rua nova Almada, defronte Igreja Congregaçaõ Oratorio, assiste Angelo Corrali, tem para vender varios livros facultativos; todos curiosos que quizerem comprar podem ir sua caza"

n s
R Mai 7 19 L-moral "Sahio luz segunda parte  do Espelho de hum pecador, em quarto; vende-se logea Caetano Siveira Souza principio calçada do Correyo, e na Rodrigo Maya defronte Santo Antonio" n s

R " 14 20 L-devoção
"Sahio impresso hum livrinho devoçaõ da Madre Deos; Domingas da Madre Deos, exercicio quotidiano revelado mesma Senhora por Alexandre Joze Farneze; vende logea Francisco

n s
Pereira Coutinho, junto porta Misericordia"

T " 21 21 L-teologia canónica
"Sahio impresso em quarto hum livro intitulado, Opusculum Theologo-Juridicum de Secularitate Canonicorum Congregationis Lusitanae Sancti Joannis Evangelistae, por Padre Doutor Jozè 

n s
Natividade Seixas [...]: vende-se portaria do convento de S.Eloy".

B L " " " L-poéico
"Hum livro em oitavo Epigrammatum Centuria, Excellenntissimo viro Jameti Duci Cadavalensium Autor Jozè Antonio Monteiro Bravo;vende logea Joaõ Rodrigues portas Santa Catharina

n s
Out " " " relação-releg "A relação tresladaçaõ Corpo Papa Benedicto XIII, que se fez dia 22 Fevereiro deste anno 1723, cujo Corpo se achou inteiro; se caharà logea Manoel Diniz Cordoaria Velha". n s

R " 28 22 L-vidas de santos
"Imprimio-se novamente o livro Trabalhos Jesus, compoz Veneravel P.Fr.Thomàs Jesus, Ordem Eremitas Stº Agostinho, estando cativo Barbaria, primeira parte. Vay accrescentado

n s
a vida servo Deos [...] com taboadas muy copiosas para Euangelhos que se pregaõ. Vende-se portaria Convento Graça".

R " " " L-sermão
"Na portaria Congregação Oratorio desta Cidade se acharaõ dous livros novamente impressos a saber: segundo tomo Sermões, que prégou P.Manoel Bernardes Congregaçaõ Oratorio

n s
R " " " L-paixão "Aljava das Sagradas setas os Santissimos Coraçoes, de Jesus, Maria, Jozè. Author P. Manoel Conciencia mesma Congregaçaõ, em oitavo". n s
Out " " " relação-religião "A relação tresladaçaõ Corpo Papa Benedicto XIII, que se fez dia 22 Fevereiro deste anno 1723, cujo Corpo se achou inteiro; se caharà logea Manoel Diniz Cordoaria Velha". n s
H Jun 4 23 L-crítica "Sahio impresso hum livro em quarto intitulado Evidencia apologetica, sobre primeiro e segundo tomo Memorias militares, pelos Praticantes Academia Militar desta Corte". n s

C A " 11 24 L-filosofia 
"Sahio luz hum livro in fol. Intitulado:Escola Moral, Politica, Christãa, e Juridica, Author Dezembargador Diogo Guerreiro Camacho Aboym, obra muy util para Ministros, Politicos, e todo 

n s
estado pessoas [...]. Vende-se Officina Antonio Sousa Sylva, Mercador livros rua nova";

B L " " " L-crítica "Na mesma Officina, e logea de Pascoal Martins na rua nova, se vende tb Commento Portuguez sobre sinco livros de Tristes de Ovidio, Author P.Mathias Viegas Silva". n s

 BL " " " L-educativo
"Opusculo Breve, que contèm hum Methodo facil para converter lingoa latina no idioma Portuguez, exposto publica utilidade dos Estudantes, que principiaõ construir, e dos Ordinandos

n s
[...]; vende-se caza Luis Moreira Meyrelles Mestre Gramatica rua roza das partilhas, caza Joaõ Rodrigues mercador livros portas Stª Catharina, livreiros r. nova e caza Joaõ Antunes  

H " 18 25 L-história eclesiástica
"Sahio luz quarta parte Chornica S.Domingos particular do Reyno Portugal, pelo Padre Fr.Lucas Sta Catharina Ordem Pregadores, e seu Chronista, Academico Acad. Real; vende-se

n s
portaria Convento S.Domingos desta Cidade, e na Livraria".

C A " " " L-filosofoa especulativa"Tb sahio impresso hum livro intitulado, Artefactos Symmetricos, Geometricos, advertidos, e decubertos industriosa perfeiçaõ Artes, Esculturaria, Architectonica, da pintura, com  n s
fundamentos, regras infalliveis para Symmetria corpos humanos, Escultura, Pintura [...]; Author Padre Ignacio Piedade Vasconcellos, Conego Secular S. Joaõ Evangelista; vende-se

logea Antonio Nunes Correa entrada rua prata; portaria  Convento Santo Eloy desta Cidade Lisboa Oriental".

B L " " " L-crítica 
"O livro Evidencia Apologetica e Critica, sobre primeiro e segundo tomo Memorias Militares; vende caza Miguel Rodrigues portas Stª catherina; rua nova, logea Francisco Gonçalves[...]

n s
R " 25 26 L-novena "A 7 mez  Julho principia Novena nossa Srª Monte do Carmo seu convento desta Cidade, os livrinhos desta novena se vendem portaria dito Convento": n s

B L " " " L-poético
"sahio luz hum livrinho, Nanio maximae Jametis spei puero Cadavalenstun Ducis Filio Clarissimo Epigramatum decadas undecim; Author Filippe Joze Gama, vende logea Joaõ Rodrigues 

n s
Out " " " folheto-história "Aonde estas se vendem se acharà impressa em papel separado, noticia destruiçaõ Armada Argelina, que foy Turquia buscar socorro para torar Oran". n s
Out Jul 2 27 folheto-história "Imprimio-se, se acharà aonde se vendem as gazetas, a Relaçaõ da distraçaõ Armada Argelina". n s
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Out " " " folheto-história fabulosa"A Copia h�a Carta, escrita Strasburgo, em que se dà noticia hum sogeito, que assiste naquella Cidade". n s
Out " " " folheto-história fabulosa"A noticia de hum caso raro, em Villa Franca Xira, succedido este presente anno", n s
R " 9 28 L-novena "A Novena S.Liborio, q. começa 14 deste mez, se acharà logeas Izidoro Valle à Sé Oriental, e Joaõ Gonçalves na rua nova". n s
Out " " " folheto-história fabulosa"A copia huma carta escrita Cidade Galloway, para a de Estrasburgo, que se dà noticia hum sugeito raro [...]; se acharà aonde se  vendem as gazetas" n s

bem " " " remédio
"O singular remedio para tosse e defluxo peito, que anno 1730 se fez publico na gazeta com approvaçaõ e licença Fisico mòr Reyno Manoel Costa Pereira, se achará boyica Manoel

n s
Jorge Faria, no bairro alto ao cunhal das bolas, com o mesmo de dà hum extrato inpresso do modo como aplicar".

R " " " L-sermão "Sahio luz hum Sermaõ Canonizaçaõ Stª Ignez Monte Pelicano, pregado pelo M.R.P.M.Fr.Aleixo Miranda Henriques; vende portaria S.Domingos". n s
R " " " L-sermão "juntamente com o de S.Peregrino, pelo mesmo Autor" n s
R " " " L-novena "sahio impressa novena Srª Stª Anna com o seu Officio, vende-se portaria Carmo". n s

B L " 16 19 L-poética
"Sahio novamente impresso oitavo primeira, segunda parte Parnaso Luzitano Divinos versos, pela Madre Soror Violante do Ceo, Relogiosa Dominicana Convento Rosa Lisboa. Vende-se 

n s
Officina Miguel Rodrigues, rua da ametade às portas Stª Catharina".

R " 23 30 L-novena "sahio impresso oitavo Novena gloriosa Stª Anna, titulo de Excellencias da Mulher Forte, com meditaçoens e Hymnos para dias sua Novena.Vende mezas Igrejas que a celebra e n s
Officina Joaquinina".

H " " " L-história eclesiástica
"Imprimio-se anno passado 1732 Historia Ecclesiatica do Scisma Inglaterra, na qual de trata cousas mais notaveis, que sucederaõ naquelle Reyno [...] e agora novamente vendida nosso

n s
idioma Portuguez por Pedro Nicolao Andrade. Vende-se logea Miguel Francisco livreiro rua nova Almada".

B L " 30 31 L-poético
"Imprimiraõ-se novamente livros seguintes: Elegia Peccatoris , obra metrica, e legantissima, do Padre Bartholomeu Soares Fonseca, Confessor Stª Basilica Patriarcal, Mestre de Letras

n s
humanas nesta Cidade em oitavo. Vende-se rua Carniçarias Caza mesmo Autor".

T " " " L-teologia positiva
"Tribunal Dezenganos, dividido 24.Dezenganos, deliberaçoens Theologicas, escriturarias, Doutrinaes, politicas, e Christãas, Autor P.M.Fr. Joaõ Azevedo, Religiosos Ordem Eremitas Stº

n s
Agostinho, Theologo, Consultor Bulla Stª Cruzada [...].Vende-se Portaria Mosteiro N.S.Graça e logea Isidoro Vale, mercador livros junto Sà Oriental".

R " " " L-devoção "Affectos e Consideraçoens Devotas sobre os quatro Novissimos Sto Inacio Loyola, livrinho de doze, impresso anno 1731, acharsehà logea Antonio Costa Valle rua nova Almada n s

B L Agt 6 32 L-gramática
"Em caza Joaõ Baptista Lerzo contratador livros defronte porta traveça Loreto, se vende grammatica Franceza e Arte para aprender lingua Franceza[...]Autor M.R.P.D.Luis Caetano Lima

n s
R " 13 33 L-vidas de santos "Sahio luz hum livro intitulado, Historia panegyrica prodigiosa vida Stª Roza de Stª Maria: por D.Leonarda Gil Gama [...]. Vende-se nesta officina". n s

Out " 20 34 relação-história
"Imprimio-se huma relaçaõ da Descripçaõ Guinè, que trara varias naçoens negros que a povoaõ [...], Autor Andrè Gonçalves Almada.Vende logea Antonio Costa Valle rua nova Almada

n s

R " 27 35 L-vidas de santos
"Sahio Luz hum livrinho, Historia panegyrica da prodigiosa Vida Santa Rosa de Santa Maria: por D. Leonardo Gil da Gama [...]. Vende-se nesta Officina, e logea Antonio Costa Valla". 

n s

D " " " L-jurisprudência
"Sahio novamente impresso Officina Ferreiriana 4. tomo da Pratica Criminal, compoz Doutor Manoel Lopes Ferreira, q. conclue como qq. Reo q. for arguido algum crime, se poderà livrar

n s
[...]; obra precisa todos Reos, que se livraõ, Ministros que se sentenceaõ, Advogados que defendem, Officiaes Justiça, que executaõ";

D " " " L-leis
"Tb sahio h�a direcçaõ para se tirar residencias a qq. Ministros, seus Officiaes, o que os Sindicantes devem perguntar, os Escrivães como haõde fazer os Autos, termos residencias

n s
&c. Alg�as leys, Regimentos. Vende-se dita Officina, caza de Bento Soares na Barroca defronte adro Saõ Domingos, e logea Pascoal Martins na rua nova".

Out Set 10 37 relação-história fabulosa
"Sahio impressa huma Relaçaõ intitulada Dezenganos de Allucinados, contèm a estragada vida, lamentavel fim hum desgraçado homem, [...]. Vende-se Officina N.Senhora da Graça". 

n s

B L " " " L-gramática
"Em caza Joaõ Baptista Lerzo contratador livros defronte porta traveça Loreto, se vende grammatica Franceza e Arte para aprender lingua Franceza[...]Autor M.R.P.D.Luis Caetano Lima

n s

R " 17 38 L-sermão
"Na logea Manoel Diniz onde estas se vendem, se acharaõ Sermões seguintes. Primeiro, que prègou P.Luis Gonçalves Pinheir, na profissaõ  duas Irmãs Religiosas, Convento Stª Monica.

n s
R " " " L-sermão "Segundo. Nas Exequias que se fuzeraõ S.Pedro Benedicto XIII.Author Padre Presentado Fr. Joze Santa Maria Magdalena Dominico". n s

C A " " " L-filosofia  
"Na Officina Antonio Sousa Sylva, Mercador livros rua nova, se estaõ imprimindo todas obras Doutor Diogo Guerreiro Camacho Aboim, constaõ oito tomos com Indice geral; jà sahio luz hum

n s
Escola Moral, politica, Christã, e juridica, ultima que dito Autor compoz, se vende logea sobredito" 

B L " " " L-crítica "e tambem o Commento de Ovodio de Tristes". n s
Out " " " relação-história "Na logea Antonio Costa Valle, mercador livros rua nova do Almada, se achará h�a Relaçaõ da Discripçaõ de Guinè [...]"; n s
Out " " " folheto-história "Na mesma logea se acharà hum Tratado das batalhas, e sucessos do Galeaõ Santiago, com os Olandezes na Ilha Santa Elena no anno 1602". n s
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R Out 1 40 L-liturgia
"Hum livro in folio Polyanthea Eucharistica, lingua Latina, Author Revr. Antonio Espirito Santo Macabello, vende-se logea Domingos Gonçalves, livreiro Magdalena, e mesma officina P.Neg

n s

T " " " L-teologia mística
"No anno 1730 se imprimio hum livro em quarto Maria Santissima Mystica Cidade de Deos. Vende-se Portaria Collegio dos PP da Companhia, caza Manoel Francisco Rebello lagar cebo".

n s

bem " 8 41 raizes/sementes
"Jozè Lino Vermeule, morador boa vista faz costumado aviso todos curiosos flores, de novamnete chegarem Norte, varios fornecimentos, assim de reynuncalos [...], tudo com grande 

e s
variedade castas [...], que offerece por preços acomodados, como tb toda sorte sementes hortaliças estrãgeiras".

R " 15 42 L-parenética
"Sahio luz hum livrinho intitulado: Explicaçaõ das cousas mais essenciaes da Regra dos Frades Menores S.Francisco, ou Cartilha Franciscana, em que se recopillaõ, e declaraõ todos

n s
preceitos da Regra [...]; vende-se logea Agostinho Bautista portas Santa Catharina junto Cordoaria velha, e na Antonio Jorge Teixeira Aguiar à Santo Antonio".

R " " " L-devoção
"Sahio outro em quarto, Solisoquios a Jesus Christo, e suspiros h�a alma arrependida. Exercicios para tempo da Quaresma, com meditaçoens todos os dias, vende-se rua nova caza de 

n s
Joaõ Gonçalves Moreira e Calçada Stª Anna caza Jozè Vieira Pontes".

H " " " L-história secular
"Tb sahio novamente impressa uma historia de Coimbra, que contem todas grandezas mesma Cidade desde seu principio 308.  [...]. Vende-se logea Joaõ Rodrigues portas Stª Catharina

n s

D " 22 43 L-regimentos
"Sahio novamente luz hum tomo continuaçaõ Obra dos Orfaõs, Author Doutor Diogo Guerreiro Camacho, se intitula De Datione, & obligatione, tutorum, & curatorun, sexto tomo [...]. Vende

n s
logea Antonio  Sousa da Sylva, mercador livros na rua nova, onde se acharà todo o jogo".

C A " " " L-filosofia
"Imprimiose segunda vez primeiro e segundo tomo Supico do Apophthegmas Moraes, e Politicos; vendem caza Jozè Tavares mercador livros poço fotea e logea Pedro Antonio Caldas

n s
R " 29 44 L-vidas de santos "Hum livro em quarto de Stª Getrudes a Magna, se acharà Portaria do Mosteiro S. Bento desta Cidade". n s
R Nov 5 45 L-sermão "Imprimio-se hum Sermaõ de S.Andrè Avelino, que he h�a invectiva contra os mentirosos, que prègou P.D.Jozè Barboza, Clerg.Reg.Vende-se logea Francisco Sylva a Stº Antonio" n s
R " " " L-devoção "Nesta Officina se acharà hum livrinho em doze, Convite Espiritual, e preparaçaõ sagrada Comunhaõ, e Stº Sacrificio da Missa, traduzido muitos lugares Sagrada Escritura". n s
B L " " " L-crítica "Commento da Luziada Luis Camões, por Ignacio Gareez Ferreira, vende-se caza Ricardo Pimenta Sylva, Escrivaõ do Despacho fruta, assima Igreja Anjos". n s

ser " 12 46 pf-gramatica
"Nesta Cidade pè monte Stª Catharina, por sima Hospicio Religiosos Carmelistas Descalços Alemães, tem aberto Estudo Domingos Sousa Bolorento, Mestre Grammatica, que esteve

n s
escola publica mais vinte annos cidade Braga [...] e segue hum methodo facilissimo para dentro tres annos se saber toda Latinidade".

R " " " L- devoção
"Na Portaria Convento Carmo desta Cidade se acharà hum livrinho Preparaçaõ para antes e depois dizer Missa com hum aditamento varias e devotas Oraçoens para alcançar feliz morte

n s
R " " " L-novena "A Novena da Conceiçaõ de nossa Senhora se acharà na portaria Convento de Jesus". n s

T " 19 47 L-teologia escolástica
"Na logea Antonio Gomes Claro, rua nova, se vende hum livro in fol. que se intitula Commentarjj in Apocalyps in B.Joannis Apostoli, & in cap IV.Zachariae, VII Danielis, autor V.P.Fr. Alvaro

n s
de Roxas Stª Maria religiosos S.Francisco dos Descalços Provincia S.Gabriel".

B L " 26 48 L-vucabulário
"Na Portaria Caza nossa Senhora Divina Providencia Padres Caetanos, se vendem todas obras P.D.Rafael Bluteau, que saõ treze tom.em folha:10. Vocabulario Portuguez e Latino";

n s
B L " " " L-prosa "hum de Prozas Portuguezas e varios assumptos Sacros, e profanos"; n s
R " " " L-sermão "dous Sermoens, que saõ os mesmos, que estavaõ impressos em tres tom. De quarto, e outros que de novo se acrescentaraõ". n s
T " " " L-teologia escolástica"Na mesma Portaria se acharà tb a obra: Expeditio Hispanica Apostoli S. Jacobi Maioris, dous tomos folha grande, Author P.D.Manoel Caetano de Sousa". n s
Out " " " folheto-história "O Manifesto em que ElRey Christianissimo expoem motivos que tem para declarar a guerra contra Emperador Romanos, se achará aonde se vendem as gazetas". n s

R Dez 3 49 L-devoção
"Sahiraõ novamente impressos em oitavo dous livrinhos verdadeira Devoçaõ e culto Santissimos Coraçoens Jesus e Maria, pelo Reverendo P.Mr.Jozè Galliffet Companhia Jesus [...].

n s
Acharsehaõ Sacristia Igreja Santa Monica Lisboa Oriental, e logea Antonio Sousa Sylva Mercador livros, na rua nova".

R " " " L-paixão "Imprimiraõ-se os Trabalhos de Jesus, dous tomos acrescentados com vida Autor, o Veneravel P.Fr.Thomè Jesus [...]. Vende-se logea Estevaõ Thomàs livreiro, a Stº Antonio". n s

Out " " " folheto-história
"Onde estas se vendem, se acharà Declaraçaõ feita por parte Emperador e seus aliados, ao Primaz Polonia, governador mesmo Reyno; e Manifesto delRey Sardenha, tb delRey França"

n s
A M " " " L-almanaque "Na semana proxima se acharà logea Manoel Diniz Cordoaria Velha o Almanak do Astrolo moderno, q. alèm aspectos, da Lua com Planetas para pronosticaçaõ dos tempos [...] n s

bem " " " canários 
"Chegàraõ a esta Corte a semana passada huns Alemães com canarios brancos, e de varias ores; os quaes assistem junto arco Ouro, mesma parte aonde estiveraõ há dous annos".

e s

bem " " " ofício
"Quem quizer comprar Officio Escrivaõ da Viilla Covilhã, pòde falar com Domingos Pinheiro Ferreira, morador freg. Stª Marinha Lisboa Oriental, ou Domingos Alvares Freitas, StªCruz Coib"

n Covilhã

H " 10 50 L-história secular
"O livro Apparatus Historicus de argumentia Sanctitatis Regis Alfonsi Henriques, Autor Josephus Pinto Pereira Lusitanus, Vimaranensi Sac.Theolo. E J.V.D.impresso Roma, se acharà 

n s
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caza D.Isabel Michaela Carvalho ao Cham Feira, que tem ordem para o vender seu irmaõ P.Antonio Fretas Vieira".

B L " " " L-gramática
"A Lucerna Grammatical acrescentada com huma Elegia Latina Espiritual [...]; se acharà logea Pedro Antonio Caldas, livreiro Detràs Igreja Magdalena e rua Carniçarias casa do Author".

n s

R " " " L-sermão
"Sahio luz segundo tomo Sermões pincipaes Myterios nossa Santa Fè Catholica, Author P.Mr.Fr.Joaõ Tavares, Ex-Provincial Ordem Stmª Trindade. Vende-se poraria mesmo Convento"

n s

B L " " " L-poético
"Na logea Manoel Diniz, se acharàõ a Egloga na morte Senhor D.Miguel, pelo Conde Ericeira dous Sermões, hum Canonizaçaõ S.Joaõ Cruz [...] outro  acçaõ graças por D.Jozê Barboza

n s
A M " " " L-almanaque "O almanack do Astrologo moderno, se achaà logea Manoel Diniz à Cordoaria velha, e onde se vendem as gazetas, tem um Cathalogo toda Ordem Serafica". n s

B L " 7 51 L-prosa
"Jozè Sylva, Impressor Academia Real, alcançou Privilegio S.Mag.para imprimir Virgilio,Horacio,e Ovideo, tem impresso dous primeiros, fica continuando com impressão mesmos e Tristes

n s
de Ovidio, todos comentados por Minelio [...] os Acharàõ sua caza logea calçada Payo Novaes, logea Antonio Costa Vale, rua nova Almada, defronte Convento Agostinhos Descalços"

B L " " " L-poético "Sahio luz segundo tomo das Imagens conceituozas dos Epigrammas do P.Antonio Reys, traduzidas Lingua Portuguesa;vende-se caza Lucas Sylva Aguiar rua Livreiros n s
R " " " L-paixão "e tambem o I. e 2. tomo dos Trabalhos de Jesus em quarto. Perfil Eucharistico in fol". n s

C A " " " L-filosofia
"Imprimio-se novamente hum livro em oitavo, o Porque de todas cousas, ou Endelechia da Filosofia, natural, espiritual, traduzido lingua Portugueza. Vende onde se imprimem as gazetas"

n s
R " 24 52 L-devoção "Nesta Officina se acharà hum livrinho doze intitulado Convite Espiritual e preparação Sagrada Communhaõ e Stº Sacrificio Missa, traduzido muitos lugares Sagrada Escritura". n s

Out " " " folheto-história
"Ficam-se imprimindo Manifesto delRey Catholico contra Emperador.O Emperador contra França e ElRey Sardenha, e hum novo Manifesto, mais amplo delRey Sadenha contra Emperador"

n s
A M " " " L-almanaque "Na logea Manoel Diniz na Codoaria velha, aonde se vendem gazetas, se acharà Almanack do astrologo moderno [...]". n s
H " " " L-geneologia "Na Officina Ferreiriana se imprimio o livro, Parallelos de Principes, e Varoens Illustres Portuguezes, acrescentado pelo Conde Ericeira. Vende-se dita Officina". n s

C A " " " L-astrologia
"Sahio impresso em quarto primeira parte do Oraculo Prophetico, em que se exterminaõ as profecias falsas [...]. Vende logea Joaõ Rodrigues, mercador livros, portas Stª Catharina".

n s

D " " " L-leis
"A Direcçaõ para os Escrivaes saberem como haõde fazer autos das residencias, e processallas, e que os Syndicantes devem nellas obrar: vendem assima arco defronte Igreja Carmo

n s
Out " 31 53 folheto-história Na logea Manoel Diniz se acharà Manifesto razões q. obrigaraõ S.Mag. Catholica fazer guerra ao emperador; ficam-se continuando os dous de que jà se fez mençaõ." n s

1734
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

T Jan 7 1 L-teologia moral "sahio luz terceiro tomo de Moraes de Executionibus, se vende logea Carlos Sylva Correa, rua nova; na mesma parte se acharà primeiro, e segundo"; n s
R " " " L-catecismo "tambem hum Manual da Missa de estampas finas, com titulo de Pia Christandade". n s

R " " " L-cerimonial
"Em Coimbra se imprimio em doze Ceremonial da Missa rezada conforme Rubricas do Missal Romano, e reformado; pelo P.Manoel Correa Azambuja. Vende-se em Lisboa logea Miguel

n s Coimb
Rodrigues portas Santa Catharina; em Coimbra na de Antonio Simões Fereira, em Braga na de Domingos da Costa Araujo, mercador livros". Braga

R " " " L-sermões
"Tb em Coimbra sahio à luz terceiro tomo Sermões P.M.Fr.Jozè Nascimento, Monge S.Jeronimo, ente Teologia mesma Universidade, se acharà mesmas logeas referidas, e Cidade Porto

n s Coimb
nas de Manoel Pedrozo Coimbra, e de Paulo Sylva". Porto

R " " " L-devoção 
"Na rua nova logea Joaõ Gonçalves Moreira mercador livros, calçada de Santa Anna em caza Jozè Veia Pontes se acharà hum livro em quarto Suspiros de huma Alma arrependida, 

n s
ponderados na Paixaõ Christo, repartidos pelas semanas, e dias da quaresma [...]. Obra util para todos".

B L " " " L-poético "A Oraçaõ Academica, que Filippe Jozè Gama recitou, sendo Presidente na Academia Latina, e Portugueza, se achará logea Antonio Costa Valle, defronte Boa Hora n s

Out " " " folheto-história
"O Manifesto, e Decreto Imperial mandado pelo augusto Emperador dos Romanos à Dictadura da Dieta Ratisbnna, no qual se expende injustiça dos motivos, q. França allega para romper

n s
a paz que entretinha com Sua Mag. Imperia, se achará aonde se vendem as gazetas".

C A " 4 2 L-medicina
"O livro Medicina Lusitana, composto e acrescentado pelo Doutor Francisco Fonseca Henrique, Medico natural Villa Mirandella, que se tem vendido casa Andrè Mendes Sylva, freg. S.

n s
Lourenço Lisboa Occidental, se publica agora mesma casa a tres mil reis cada hum em papel, e tres mil trezentos e sessenta reis encadernados em pasta, preços mais comodos [...]

Out " " " folheto-religião "Na escada desta Officna se vende hum papel intitulado Historia abreviada, Vida e Martyrio, Traladações Invictissimo Martyr, Levita, senhor S.Vicente Padroeiro ambas Lisboa [...] n s
C A " " " L-filosofia "e na mesma parte se acharàõ tb dous livrinhos em oitavo, o Porquê de todas as cousas "; n s
B L " " " L-gramática "e Pequena bica da Fonte Aganipe, este trata de Sintaxe". n s
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bem " 21 3 livraria
"Na estalage do Alonço junto Saõ Nicolao, se acha huma livraria, q.veyo Seviljha com mais mil quinhentos livros todas faculdades; dà-se esta noticia todas pessoas q. quizerem comprar

n s
Out " 21 3 folheto-história " Manfesto delRey de Sadenha se acharà aonde se vendem as gazetas"; n s
Out " " " folheto-história "e tambem se continua o Manisfesto delRey Augusto III". n s

D " 28 4 L-leis
"Sahio luz segundo tomo do Tratado terceiro, de Datione, & Obligatione, Tutorum, & Curatorum. Author Dezembargador Digo Guerreiro Camacho Aboym: vende rua nova logea A. Sousa"

n s
Out " " " folheto-história "Os Manifestos que estão para sair a publico, se vay continuando na traduçaõ delles" n s

C A Fev 4 5 L-astrologia
"sahio impessa em quarto primeira parte Oraculo Prophetico, em que se exterminaõ profecias falças; fica-se imprimindo segunda parte, em que se explicaõ as verdadeiras profecias.

n s
Vende-se logea Nanoel Diniz, mercador livros, ordoaria Velha e Joaõ Rodrigues portas Santa Catharina".

R " " " L-novena "a Portaria S.oque se acharà Novena santa Barbara". n s
C A " 11 6 L-medicina "sahio hum livro in folio historiologia-Medica, pelo Doutor Jozè Rorigues de Avreu. Vende-se caza mesmo Autor, rua das Parreiras por detraz do jogo Pela". n s
C A " 18 7 L-filosofia "Cursus Philosophicos Alcantalensis, em tres tomos quarto, se acharà logea Antonio Gomes Caro". n s

R " " " L-oração
"sahio impresso hum livrinho Via Sacra, traduzida e ilustrada com novo breve, e declaração Satissimo P.Papa Clemente decimo segundo.Vende logea Rodrigo Maya, livreiro Stº Antonio"

n s
R " " " L-devoção "Outro livrinho em doze Obsequio hum peccador amante. Vende-se nesta Officina". n s
Out " " " relação-história "Huma Relaçam, que trata da Conjuraçam, que houve em a Cidade Granada e o desafio dos quatro Cavalleiros Christãos [...]. Vende logea Miguel Rodrigues, portas Stª Catharina". n s
Out " " " folheto-história fabulosa"Hum papel de dous monstruozos animaes, que nasceram nesta Cidade, hum anno 1732 e outro 1733. Se acharà na escada desta mesma Impressaõ". n s
R " " " L-oração "Sahio à luz Oraçaõ, que disse, Pedro Jozè Antonio da Academia Portugueza, e Latina. Acharse-hà Officina nova de Mauricio icente Almeida, junto S.Mamede" n s

H " 25 8 L-história eclesiástica
"Sahio novamente luz hum livro em 4. Primazia Serafica na Regiaõ America, novo descobrimento Santos, Veneraveis religiosos da Ordem Serafica, q. ennobreceraõ novo Mundo com 

n s
suas virtudes, e acções, por Fr.Apollinario da Conceiçaõ, religiosos leigo Capucho [...]. Vende-se rua nova casa Antonio Nunes, e Joaõ Rodrigues".

T Mar 4 L-teologia moral
"Imprimio-se Coimbra hum livro em doze Compendioza Explicaçaõ das Virtudes, especialmente tres Theologias, ordenada forma dialogo, pelo P.Jeronimo de Beja da Companhia Jesus:

n s Coimb
Vende-se Lisboa portaria S. Roque, Coimbra logea Manuel Simoens, Porto Paulo da Silva, Braga Agostinho Gomes, e portaria Collegios mesmas Cidades". Porto

T " " " L-teologia moral "Sahio novamente impresso livrinho intitulado Estimulo de Nobles piensamientos, y empenho honradas acciones. Vende-se rua nova logea Antonio Sousa Sylva, mercador livros". n s
B L " " " L-poético "Imprimio-se a Oraçam, que na Academia Portugueza e Latina disse Jozè Colasso Miranda. Vende-se Officina Mauricio Vicente Almeida morador nos sete Cotovellos". n s
T " 11 10  L - teologia Mo "Na logea Lucas Silva Aguiar, se acharaõ os livros seguintes: Tribunal de Dezenganos, in fol. I. parte, Author o P.M.Fr.Joaõ de Azevedo, religiosos Stª Agostinho"; n s
B L " " " L - poético "Imagens Conceituosas, em quarto Epigrammas Latinos do P.M.Antonio dos Reys Congregaçam do Oratorio, traduzidas Portuguez pelo Doutor Joaõ souza Caria". n s
C A " 18 11 L-medicina "Sahio luz, em folio hum livro intitulado Historiologia Medica, Autor Doutor Jozè Rodrigues Avreu; vende-se sua caza, rua das Parreiras, por detràz do jogo da pella". n s

H " " " L-história secular
"Sahio luz a Arte historica do Luciano, traduzida de Grego, em duas versens Portuguezas, pelos R.R.PP.Fr.Jacinto S.Miguel coronista Congregaçaõ S.Jeronimo, e Fr.Manoel Stº Antonio

n s
Morge mesma Congregaçaõ. Vende-se portas stª Catharina logea Antonio Tavares Lopo".

Out " 25 12 relação-história aonde se vendem gazetas se achara Manifesto delRey stanislao"; n s
H " " " L-politica "na logea Manoel Diniz na Cordoaria velha, o Systema politico da Europa no principio da semana proxima". n s
bem " " raizes/sementes "Adverte Francisca Jacoba moradora defronte nova caza Moeda logea das duas portas verdes haver recebido Hollanda novamente sementes toda casta Hortalsse". n s
bem " " " p.domésticos "que tambem vende Chã, Caffé, louça India, de hollanda de toda sorte, caldeiroes, cafeteiras cobre para uso ditas bebidas, outras mais fazendas". n s
R " " " L-paixão "Sahiraõ novamente impressos dous livros (obra posthuma P.Alexandre Gusmaõ Companhia Jesus) hum em 4. Arvore da vida Jesus crucificado"; n s
B L " " " L-prosa "outro em 8. O Corvo e a Pomba da Arca de Noé; Vendem se portaria Convento Stº Antão e na rua nova"; n s
R " " " L-vidas de santos "aonde se acharaõ tb os livros seguintes. Vida chronologica S.Ignacio Loyola"; n s
R " " " L-vidas de santos Excellencias S.Jozeph"; n s
T " " " L-teologia mística "Coro mistico dos Canticos"; n s
R " " " L-devoção "Exhortaçoens domesticas"; n s
R " " " L-catecismo "Meditaçoens para todos os dias"; n s
B L " " " L-prosa "e os livros latinos Idaea Consiliarii, De vera"; n s
B L " " " L-prosa "De vera, & falsa Probabilitate, e Concordia Opinionum". n s
H Abr 1 13 L-politica "Na logea Manoel Diniz, aonde vendem Gazetas, se achará Sistema Politico Europa, traduzido lingua, Portugueza com correcçaõ algumas equivocações q. se observàraõ original". n s

R " " " L- oração
"Imprimiu-se Oraçaõ funebre, Panegyrica, historica, que pregou Exequias Bispo Graõ Parà P.M.Fr.Joaõ Santiago, Commissario Ordem Terceira Carmo, pelo Procurador do Ilustriss. Bispo

n s
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H " " " L-história secular
"Imprimio-se memoria, do celebre Galeaõ S. Joaõ, chamado o bota fogo, obra q. entre muitas deixou escritas Doutor Jorge Coelho. Vende-se logea Antonio Costa Vale, rua nova Almada"

n s
H " 8 14 L-politica "O Sistema Politico da Europa, se acharà logea Manoel Diniz aonde se vendem as Gazetas". n s
T " 15 15 L-teologia mística "Sahio novamente impresso livro intitulado Corte Celeste. Vende-se rua nova logea Antonio Sousa Sylva"; n s
R " " " L-devoção "aonde se acharaõ tb os livros das devoções dos santissimos Coraçoens Jesus Maria". n s
H " " " L-história secular "Sahio impresso quarto e ultimo tomo Memorias vida ElRey D.Joaõ I pelo Academico Jozè Soares Silva, com qual naõ só fica completa obra mas nella se hum Index geral obra toda. n s

Vende-se logea Manoel Diniz à Cordoaria velha, aonde tb se acharão primeiros tres tomos". 

H " " " L-politica "Na logea Manoel Diniz na Cordoaria velha se acharà Systema Politico". n s

R " " " L-panegírico
"Imprimio-se Elogio Illustrissimo Senhor D.Fr.Bartholomeo Pilar, primeiro Bispo Graõ Pará, do Conselho S.Mag., que em 14 Fevereiro 1734 recitou na Academia portugueza, e Latina Filippe 

n s
Jozè da Gama

B L " " " L-poético
"Sahio hum livro quarto em verso heroico Latino titulo Archiathenaeum Lusitanum, five Regale Collegium Conimbricense, por P.D.Jozè Barboza, Clerigo Regular. Vende Port. Pad.Caetanos 

n s

R " 22 16 L-sermão
"Hum sermaõ Panegyrico Principe dos Patriarcas, Maximo Doutor Igreja S.Jeronymo, prègado pelo R.P.M.Fr.Caetano Albuquerque, Monde S. Jeronymo. Vende logea Joaõ Rodrigues 

n s
portas Stª Catharina

Out " " " relação-história "nesta mesma logea se achará o papel intitulado Historia breve Coimbra, sua fundaçaõ, armas, Igrejas, Collegios, Conventos, e Universidade" n s

R " 29 17 L-devoção 
"Sahio luz hum livrinho O Fiel despertador de exercicios quotidianos, Sohloquios Amor Divino, varias devoçoens, algumas stª Barbara, outras Nsª Srª. Vende Officina, Prtª Nª Srª Graça".

n s

Out " " " relação-religião
"A relaçaõ prodigiosos apparecimento milagrosa imagem Christo Srº crucificado Enseada Oran, se acharà Officina Bernardo fernandes Gayo, rua Condeça, logea Miguel Rodrigues".

n s

B L Mai 6 18 L-romance 
"Na impressaõ Pedro Ferreira ao arco Jesus, se achará hum Romance do prodigio que Ceo executou em credito Sant. S.Francisco Paula Cidade Cara Reino Napoles, dia 31 Mayo 1733".

n s
R " 20 20 L-vidas de santos "Sahio luz hum livrinho com treze exposiçoens da Vida Santo Antonio, para meditar nos treze dias, com triplicados pontos. Vende-se logea Pedro Antonio Caldas à Magdalena n s
R " " " L - oração "Na logea Manoel Moreira defronte Stº Antonio, se acharà hum livrinho Breve da Marca, com alg�as oraçoens devotas, aplicadas contra os rayos, e tempestades". n s

H " " " L - hist. secular
"Imprmiose de novo lingua Portugueza, oitavo, celebre historia Cid Campeador Rodrigo Dias Bivar, mais insigne Cavalleiro, que houve Hespanha; vendese rua nova logea Antonio Sousa"

n s
Out " " " relação-relig. "Sahio novamente h�a Relaçaõ Itinerario viagem q, fez Jerusalem o P.Francisco Guerreiro, muito curiosa; acharseha logea Joaõ Carvalho Rosa arco Consolaçaõ". n s
R " 29 22 L-novena "A novena Trezena Senhor Santo Antonio, composta imitação Novena Sr.S.Jozè, se vende logea Pedro Antonio Caldas junto Magdalena, na Paroquial Igreja S. Paulo". n s

B L " " " L-poético
"Sahio novamente impresso hum Poema Heroyco, felecissima jornada delRey D.JoãoV N.S. nas plauziveis entregas sempre Augustas Serenissimas Pricezas Brasil, Austurias, por D.

n s
Jorge Almeyda Menezes; vende Officina Musica e logea Francisco Sylva a Stº Antonio";

R " " " L-oração "na mesma logea se acharà hum livrinho em vinte quatro Espelho devoto Oraçoens para todo o dia". n s

B L Jun 3 23 L-critica
"sahio luz hum livrinho in fol. Divertimento erudîto, para curiozos noticias Historicas, Escolastias, Politicas, Naturaes, Sagradas, profanas. Autor Fr.Joaõ Pacheco Augustiniano. Vende-se

n s
Convento da Graça".

R " 12 25 L-novena
"Sahi luz huma Novena gloriosos S.Roque, advogado contra mal peste, especialmente bexigas, com noticia sumaria vida Santo, e fundação sua Capella em S.Roque, onde se acharà".

n s

R " " " L-novena
"outro livro: Arrimo admiravel das Divinas finezas Santissimo Sacramento, Novena para sua festividade; Autor P.Manoel Conciencia Congregaçam Oratorio. Acharse-há portaria mesma". 

n s
R " " " L-sermão "Na logea Joam Gonçalves Moreira rua nova, se acharám dous sermoens, que pregou P.Fr.Jozé N.Srª, da Ordem Menores". n s

Out " 17 26 relação-religião
"Na Officina Bernardo Fernandes Gayo rua da Condeça, e logea livreiro Antonio Fernandes Gayo às portas Stª Catharina, se acharà h�a Relaçam de hum grande milagre que obrou 

n s
glorioso Stº Antonio de Lisboa, no Real convento S.Francisco na Cidade Cordova".

R " " " L-sermão "E tambem hum Sermaõ Santissimo Coraçaõ Jesus". n s

Out " 24 28 relação-história
"Na logea Manoel Diniz Codoaria velha aonde se vendem gazetas, se achará o Manifesto do Emperador, ou resposta ao Manifesto de França, intitulado Motivos Declaraçam DelRey [...]".

n s
R " " " L-devoção "Polyanthea Eucharistia in folio. Vende-se logea Domingos Gonçalves, livreiro junto à greja Magdalena". n s
Out Jul 1 29 relação-história "Na logea Manoel Diniz à Cordoaria velha aonde se vendem as gazetas, se acharà Manifesto Emperador, ou Resposta ao Manifesto de França [...] n s
R " 2 " L-novena "Na Officina Miguel Rodrigues rua da ametade das portas Stª Catharina, se achará Novena Nª Senhora Monte Carmo". n s

Out " 8 30 relação-história
"Na logea Manoel Diniz Codoaria velha aonde se vendem gazetas, se achará o Manifesto do Emperador, ou resposta ao Manifesto de França, intitulado Motivos Declaraçam DelRey [...]".

n s
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T " " " L-teologia moral
"Sahiu luz hum livro quarto, Flagello do peccado, composto por Fr.Paulo Stª Thereza, filho Stº Seminario Varatojo. Vende-se rua nova logea Carlos Sylva Correa, e Francisco da Cunha";

n s
T " " " L-teologia mística "e juntamente outro de oitavo Mystica Theologia S.Baventura, traduzido, e accrescentado pelo mesmo Author". n s
R " 15 31 L-panegírico "Sahiu impresso em quarto Obsequio Funebre, que Academia Aplicados dedicou saudoza memoria do R.P.D.Rafael Bluteau, Clerigo Regular Divina Providencia. Vende-se adro n s

S. Domingos, e logea Manoel Dinis onde se vendem as gazetas";

Out " " " relação-religião "nesta mesma logea se achará huma Relaçaõ intitulada Triunfo Sagrado". n s
D " 22 32 L - regimentos "Na logea Antonio Sousa Sylva, mercador livros se vende oitavo tomo Guerreiro de Rationibus reddendis, o quarto tratado Obra dos Orfaõs que sahe novamente à luz". n s

B L " " " L-ortografia
"Sahio impresso quarto Orthographia, ou arte escrever, e pronunciar com acerto lingua Portugueza. Autor Joam Moraes Feijò, Presbytero habito S.Pedro, Bacharel Theologia, Mestre do

n s
Duque Lafoens. Vende-se Imprenssa Miguel Rodrigues rua da ametade, e largo Carmo escada Manoel Lourenço".

B L " " " L-prosa "Sahio outra vez impressa oitava parte da Escola do Curial; se acharà Officina Ferreiriana, rua barroca Stª Anna, onde se acharàõ as mais partes". n s
R " " " L-sermão "Na logea ntonio Gomes Claro rua nova, se acharà hum Sermao Saõ Jeronymo, prégou R.P.Fr.Joaõ Santa Margarida, Agostinho Descalçi, &c.". n s

R " " " L-panegírico
"Na logea Antonio Costa Valle, defronte Boa hora, se acharà hum livro quarto intitulado Obsequio Funebre, que Academia dos Aplicados dedicou saudoza morte R.P.D.Rafael Bluteau"

n s

R " 29 33 L-sermão
"O primeiro tomo Sermoens novamente impresso pregou P.Presentado Theologia Fr.Joam Franco, Ordem Pregadores, Consultor Stª Officio; se achará portaria convento S.Domingos".

n s
H " " " L-história secular "Na logea Joam Rodrigues portas S.Catharina se vendem, alem outros, Portugal gloriosos, Chronica Infante D.Fernando de Portugal"; n s
H " " " L-história secular "e hum tratado breve de Coimbra"; n s
Out " " " relação-história "e tb algumas Relaçoens naufragios navios portuguezes, a primeira anno 1552. a ultima 1649" n s

R " " " L-devoção
"Sahiu luz anno 1731, hum livro quarto, Brados do Pastor suas ovelhas, por D.Fr.Jozè Stª Maria Jesus, Bispo Caboverde, duas partes; Vende-se logea Antonio Freitas à Misericordia"

n s
R " " " L-sermão "Nesta Officina se acharà hum Sermam do Retiro, que faz todos annos a Imagem Madre Deos, prégado por Fr.Joaõ N.Srª filho Provincia Algarve anno 1731". n s
T Agt 5 34 L-teologia moral "Sahio luz primero tomo do Oraculum utriusque Testamenti do P..Raphael Bluteau, Cleigo Regular, autor dez tomos Vocabulario Portugues; se vendem Portaria Padres S.Caetano" n s
R " " " L-sermão "Na logea Domingos Gonçalves livreiro, detras Igreja Stª M.Magdalena se acharà Sermam Juizo, que pregou P.Balthazar Encarnaçaõ, Fundador Congregaçaõ Monjes das Covas". n s
T " 19 36 L-teologia moral "Imprimiu-se hum livro Theologia Moral, Estudo curiozo, composto Padre Francisco Gil Abade de Meixedo, em quarto, obra um proveitosa, não só confessores, mas todo Catholico. n s

Vende-se caza P.Joam Medeyros Teixeira S.Lourenço, e rua nova logia Joam Gonçalves livreiro".

B L " " " L-prosa "Tornou-se imprimir novo nona parte Escola Decurial acharseha Officina Ferreiriana rua da borroca à Stª Anna, onde tb se acharaõ as mais partes". n s
D " 26 37 L-jurisprudência "Sahio novamente impresso Tratado [...] e novo tomo, que trata de Processo Civil & Criminal"; n s
D " " " L-regimentos "he ultimo Tratado da Obra dos Orfaõs". n s
D " " " L-leis "fica-se imprimindo Index geral, e hum tomo Decisiones, & Questiones forenses. Vende-se rua nova logea Antonio Sousa Sylva, mercador Livros, donde se acharà a dta Obra". n s

H Set 2 38 L-história secular
"Imprimiose novamente primeiro tomo Elementos da Historia; ou que necessario saberse da Chronologia, Geografia, Brazam, Historia universal: Vende-se Officina Miguel Rodrigues"

n s
Out " " " relação-história fabulosa"Na escada desta Officna se acharà Relaçaõ Successo q. teve o Patacho N.S.da Candelavia que por hum temporal que teve varou na Ilha incognito de 1699". n s

T " 9 39 L-teologia moral
"De-se luz hu lvro quarto de Theologia Moral, Exame de Confessores, pel Padre Mestre Antonio Tavares Bracarense. Vende-se rua nova logea Manoel fernandes da Costa, livreyro".

n s
B L " " " L-prosa "Na Officina Ferreiriana, rua da Barroca calçada Stª Anna, se acharà quinta parte Escola Decurial, que se reimprimio de novo, aonde se acharam tb as mais partes". n s

Out " 16 40 folheto-religião
"Imprimio-se novamente hum papel Aparelho para Morte, ou Arte bem morrer, que se verterá lingua Franceza no idioma Portuguez [...]Acharseha nesta Officina, logeas Pedro Antonio

n s
Caldas, e Antonio Jorge Aguiar, ambos livreiros"

Out " " " folheto-educativo "O papel Modello Conversaçoens para pessoas polidas, e curiosas se publicarà Sabbado; acharseha mesmas partes assima referidas, e logea Manoel Diniz Codoaria velha" n s
B  L " 30 42 L-gramática "Na rua larga S.Roque, caza Joaõ Bautista Lerzo, contratador livros, vende-se Grammatica Italiana, e Arte para apender lingua Italiana por meyo da Portugueza [...] n s

B L " " " L-gramática
"Item em caza do sobredito se acharà Grammatica e Arte Franceza para aprender por meyo da Portugueza, com seu Dicionario palavras Francezas mais difficultozas, mesmo autor"

n s
R " " " L-catecismo "Imprimi-se traduzido lingua Portugueza Manual Confessores, da lingua Castelhana pelo P.Fr.Joam Ascargota da ordem S.Francisco [...]. Vende-se nesta Officina ao arco Jesus, n s

nas logeas Antonio Jorge defronte S.Antonio, de Antonio Gomes Claro rua nova".

B L Outb 7 43  L-gramática "Sahio luz em oitavo Miscellania Grammatical, compoz P.Bento Araujo Leal. Vende-se caza seu Autor, rua das Parreiras, Freguezia Encarnaçam"; n s
ser " " " pf-gramatica "aonde abre Aula Grammatica para os que quizerem aproveitarse das suas liçoens, por hum nvo methodo muy facil". n s

T " " " L-teologia moral
"Tb sahio luz, em oitavo Aves illustradas, avizos para religiozas servirem Officios seus Mosteiros, por Reverª Madre Maria Ceo, Abadessa Mosteiro Esperança. Vende logea Joam Rodr"

n s

bem " " " raizes/sementes
"Joze Lino Vermeule, morador Boa Vista, faz costumado avizo, de novamente lhe haverem chegado do Norte varios sortimentos raizes, cebolas Reinuculos [...] toda variedade castas

e s
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que oferece por preço acomodados, com tb toda sorte sementes hortaliças Estrangeiras".

Out " 14 44 folheto-eductivo "O Modello Conversaçoens para pessoas polidas, e curiosas, que jà se disse, se acharà nessa Officina, aonde estas se vendem" n s

R " " " L-catecismo
"Manual Confessores, traduzido lingua Castelhana em Portuguez, Autor P.Fr.Joam Ascargosa da Ordem S.Francisco; vende-se nesta Offocina, logeas Antonio Jorge e Antonio Gomes"

n s
R " " " L-vidas de santos "Nas mesmas partes se acharà o livro da vida de Santa Roza de Lima". n s
bem " 21 45 raizes/sementes "Faz saber ao publico Francisca Jacoba Strachurq, morador defronte caza moeda, que lhe vieraõ novamente Hollanda, varias castas sementes hortaliças; e flores estrangeiras" e s
bem " " " p.domésticos "na mesma logea se vende caffé, chicolate, louças de todas castas por preço acomodado". n s

Out " " " folheto-eductivo
"Nas logeas Pedro Antonio Caldas junto Igreja Magdalena, de Antonio Jorge Aguiar defronte Stº Antonio, livreiro Adro S.Domingos, se acharà Modello de Conversações pessoas polidas"

n s
B L " 28 46 L-gramática "Na rua S.Roque, caza Joaõ Bautista Lerzo, contratador livros, vende-se Grammatica Italiana, e Arte, para aprender lingua italiana por meyo Portugueza n s
C A " " " L-ciências "e hum Compendio dos termos particulares das Artes, Sciencias, pelas classes das materias; composto P.D.Luis Caetano Lima, Clarigo regular"; n s

B L " " " L-gramática
"Item em caza do sobredito se acharà Grammatica e Arte Franceza para aprender por meyo da Portugueza, com seu Dicionario palavras Francezas mais difficultozas, mesmo autor"

n s
C A " " " L-astrologia "Na escada desta Officina se acharà o Pronostico do Graõ Pescador Sarrabal Saloyo de 1735" n s
R Nov 11 48 L-novena "Na portaria S.Bento da Saude se acharàm livros Novena Stª Gertrudes"; n s
R " " " L-novena "O livro da Novena da Conceiçam Nossa Senhora se acharà portaria Convento N.Senhora de Jesus". n s

B L " " " L-eloquência
"Sahio luz hum livro Espelho da Eloquencia Portugueza, debayxo anograma Custódio Jesam Baratta, Autor P.Joam Bautista Castro [...]Vende-se casa Lourenço Morganti defronte Carmo"

n s

Out " 18 49 folheto-religião
"Imprimiu-se hum papel intitulado testamento mysterioso e admiravel, que Jesus Christo nosso Salvador fez Cruz; vende-se Officina Musica, logea Joam Carvalho Rosa, e Manoel Diniz".

n s
B L " 25 50 L-educativo "Apontamentos para educaçam hum Menino Nobre, por Martinho Mendonça Pina e Proença, Fidalgo Caza S.Mag. Vende-se logea Francisco Sylva defronte Igreja Stº Antonio". n s
R " " " L-devoção "Paraiso Serafico plantado Santos Lugares da redempçam com as preciosas correntes Salvador Mundo Jesus Christo [...] descripto por Fr.Joam Bautista Stº Antonio [...] Vende-se n s

logea Antonio Jorge Aguiar defronte Stº Antonio, e na de Manoel Fernandes da Costa Rua nova".

R " " " L-devoção "Alivio Tristes I.II.III. Parte, reimpressos Officina Ferreiriana em quarto. Vende-se na Barroca pequena defronte S.Domingos, onde se acharà toda obra". n s
D Dez 9 52 L-leis "Na logea Antonio Gomes Clraro mercador livros na rua nova, se vende o quarto tomo de Pegas Forense" n s
B L " " " L-prosa "Na Antonio Sousa Silva, mesma rua, segundo tomo Guerreiro de Rationibus reddendis, em que se completa toda obra dos Orfaõs, e só fica no prélo o Index geral". n s
D Dez " " L-jurísprudência "e hum tomo de Dicisoens de Questoens Forenses, e em sua caza se acharà toda obra que sam dez tomos". n s
R " " " L-sermão "Na portaria Convento S.Domingos se acharà hum tomo Sermoens panegyricos, que prègou P.M.Fr.Antonio Almeyda da Ordem dos Prégadores"; n s

T " " " L-teologia canónica
"e h� livro em quarto Computo Ecclesiastico, para todos Clerigos, segundo Sagrados Canones [...] pelo P.Fr.Jozé Franco, filho, conventual do Real Convento S.Paulo Cidade Sevilha".

n s
Out " " " relação-história "Na logea Manoel Diniz à Cordoaria velha aonde se vendem as gazetas, se acharà Manifesto delRey Stanislao I escrito, assinado sua propia mam depois rendimento de Dantzick" n s
R " 16 53 L-oração "Reimprimiu-se livrinho Via Sacra illustrada, e explicada com hum novo Breve, declaraçam do Oratorio, e na logea Rodrigo Maya defronte Stº Antonio". n s
C A " 23 54 L-filosofia "Sahiu impresso hum livro em quarto Compendium Philosophico-Theologicum. Pro diverso, & eodem, obra utilissima para estudantes Philosophos, composto P.M.Fr.Manoel Ignacio n s

Coutinho, Religioso Carmelitano, Doutor pela Universidade Coimbra. Vende-se portaria Carmo".

H " " " L-vidas
"Portugal Iillustrado pelo sexo femenino, tom.I. trata mulheres  Portuguezas, q. florescem em virtudes, letras e armas. Autor Diogo Manoel Ayres; vende-se logea Joam Gonçalves r.nova"

n s
B L " " " L-conversação "Modello de conversações parte 2. Vende-se logea Manoel Diniz na Cordoaria velha". n s

H " 30 55 L-vidas
"Portugal Iillustrado pelo sexo femenino, tom.I. trata mulheres  Portuguezas, q. florescem em virtudes, letras e armas. Autor Diogo Manoel Ayres; vende-se logea Joam Gonçalves r.nova"

n s
B L " " " L-conversação "Modello de conversações parte 2. Vende-se logea Manoel Diniz na Cordoaria velha". n s

1735
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

C A Jan 13 2 L-cosmologia Microcosmo, ou Mundo abreviado, em oitavo. Autor .Thedozio Ubaldo. Vende-se logea Joam Rodrigues portas Stª Catharina". s s

R " 20 3 L-sermão
"Em caza Joam Bautista Lerzo defronte torre Loureto, se acharà livo in folio, Quaresma e Sagrados Vespertinos , todos Sermões costumam correr neste Stº tempo. Autor P.Fr.Benito Gl".

n s

T " " " L-teologia canónica
"Em Coimbra Officina Francisco Sahiu luz livro Anacephaleusis Medico Theologia Magica Juridia Moral, Politica sobre cura das doenças dos feitiços, e seu conhecimento. Autor Doutor

n Coimb
Bernardo Pereira, Medico do partido Villa Sardoal".

R " " " L-devoção "Na logea Joam Carvalho Rosa se achará hum livrnho para vizitar a Igreja em dias Lausperenne". n s
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B L " 27 4 L-prosa "Na portaria Convento S.Domingos desta Cidade se acharám os livros seguintes: Pessarinus Statu hominis, tres tomos"; n s
D " " " L-leis "Turre cremata sobre as Decretaes"; n s
R " " " L-devoção "Origens do Rosario"; n s
R " " " L-cerimonal "Cerimonial do Papa na Semana Santa"; n s
T " " " L-teologia positiva "Bullarios da Ordem Dminicana em cinco tomos"; n s
T " " " L-teologia moral "Summa Manrique toda Theologia Moral"; n s
T " " L-teologia mística "hum tomo Mistica Veneravel D.Bartholomeu dos Martyres, illustrada pelo mesmo Manrique"; n s
R Fev 3 5 L-novena "Na Officina da Musica se achará Novena Stª Rosa de Stª Maria, com hum epitome breve da sua vida". n s

H " 10 6 L-história secular
"sahio impressa Historia Sebastica, em que se contém Vida Senhor Rey D. Sebastiam, com sucessos memoraveis do Reino, escrita pelo P.Fr.Manoel Santos, Chronista mór reino [...].

n s
Vende-se logea Francisco Sylva, livreiro Academia Real defronte Stº Antonio",

H " " " L-história secular "onde tambem se vendem Oitava parte Monarquia Lusitana, escrita pelo mesmo Autor, e a America Portugueza". n s
R " " " L-devoção "Em caza Joam Bautista Lerzo, Contratador livros defronte torre Loreto, se vendem os livros; Anno eterno, dias antigos, discursos Euangelicos, &c. n s
H " " " L-história eclesiástica"Missam historial de Marrocos, em que trata martyrios, perseguições, que tem padecido Missionarios, e fruto que tem colhido das missoens"; n s
R " " " L  oração "Bezerra Quaresma, e Vespertinos, todos tres in folio"; n s
B L " " " L-conversação "Modelo de Conversaçam terceira parte. Vende-se  na logea Manoel Diniz à Cordoaria velha". n s
T " 17 7 L-teologia moral "Na portaria S.Domingos se vendem livros seguintes: Innocencia Pencini": n s
T " " L-teologia positiva "Exposiçam aos quatro Evangelhos"; n s
T " " L-teologia positiva "hum tomo do mesmo Autor sobre o Testamento velho"; n s
T " " L-teologia canónica "Bento perazo, Promptuario de Sentenças Moraes, em tres tomos"; n s
T " " L-teologia positiva Marcos Ferro, Mural sobre os tres Sacramentos"; n s
R " " L-devoção "Penitencia, Eucharistia, e Ordem, em tres tomos"; n s
T " " L-teologia mística "Benitis de Confederatione Divini eceti efficaciscum libertate creata, hum tomo"; n s
R " " L-vidas e santos "do mesmo Autor hum tomo de Vera Christi gratia". n s
H " " " L-história secular "Em caza Manel Moreira Carvalho rua dos Salvages, se à hum livro, Historia das fortunas de Simpriles, e Generodono, obra muy curioza". n s

B L " " " L-gramática
"Na logea Carlos Sylva Correa rua nova se vende novamente impresso Praxe Syntaxystica, ou modo pratico fazer Oraçoens grammaticaes, juntamente sobre Promptuario P.Ant.Franco

n s

ser " " " pintor
"Pedro Guarenti, naçam Veneziano, Pintor, Antiquario Principe Darmstat Governador Mantua, se acha nesta Corte, tem trabalhado na de Londres, Vienna, Parma, Modena, Milam [...]

e s
T " 24 8 L-teologia mística "Sahiu luz Floresta novissima em quarto, Autor P.Manoel Conciencia Congregaçam Oratorio S.Filippe Neri. Vende-se portaria mesma Congregaçam"; n s

R " " "  L-oração
"aonde tb se acharà Via Sacra, explicada, illustrada com novo Breve, e declaraçam Papa Clemente XII; acharse-há tb rua nova Almada, e logea Rodrigo da Maya, livreiro Sé Oriental".

n s

C A " " " L-medicina
"Elixir do Universo, nacido, descuberto superficie do Mundo, com mayor virtude Portugal, para preservativo algumas doenças, e prorogaçam muitas vidas. Vende-se Officina Bernardo

n s
Fernandes Gayo rua de Oliveira ao Carmo, na ribeira logea Antonio Alvares livreiro".

R " " " L-sermão
"Hum Serman Paixam, que prégou P.Balthazar Encarnaçam, Director Monges das Covas Monte furado, se achará logea Domingos Gonçalves, Igreja Magdalena e Antonio Gomes Claro"

n s
D " " " L-leis "onde se achará quarto tomo Pegas Forenses, que continua a materia Actionibus". n s
R Mar 3 9 L-devoção "O livrinho Triunfo Payxam Christo, Relogio da Semana Santa se vende portaria Congregaçam do Oratorio, na rua nova Almada". n s
R " 10 10 L-vidas de santos "Em caza Joam Bautista Lerzo se achará Compendio Vida S.Pio V. ilustrada com reflexoens Moraes, Politicas, Predicaveis, em quarto". n s

R " " " L- devoção
"Reimprmio-se o livro Caminho do Ceo, que escreveu P.M.Fr.Antonio S.Bernardino, Confessor Serenissima Rainha Gran Bretanha, para uso mesma Senhora, acrescentado hum Tratado

n s
espiritual do P.Fr.Manoel Deos, Missionario, que foy Varatojo; vende-se logea Francisco Cunha rua nova; e oam Rodrigues portas S.Catharina

B L " " " L- prosa "e nesta ultima se acharám  Aves llustradas, Autor R.M.Soror Maria Ceo. n s
R " " " L-vidas de santos "e a Vida de Santa Maria Magdalena de Pazzis. n s
R " " " L-devoção "Banquete da Alma em dezaseis com varias devoções; vende-se logea Antonio Fernades Gayo às portas S.Catharina"; n s
R " " " L-devoção e na mesma logea se achará huma devoçam para se visitarem Igrejas em dias Lausperenne". n s
R " " " L-vidas de santos "e a Vida, Officio, e Milagres de Santa Barbara". n s
B L " " L-conversação "Modello Conversaçoens I e II. Parte, para pessoas eruditas e curiozas; vende-se logea Manoel Diniz Cordoaria velha, e Luis Abreu Barbosa no adro Sam Domingos". n s
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R " 24 12 L-exorcismo
"Sahiu impresso com privilegio Real hum reve santissima Trindade para destazer feitiços, destruir meleficios, expulsar demonios, livrar todos perigos aos Fieis; pelo P.Fr.Luiz Silva Telles

n s
Religioso Trino, hum dos mais praticos exorcistas Corte. Acharse ha portaria seu Convento"

B L " " " L-prosa "Reimprimio-se sexta parte Escola Decurial. Vende-se Officina Ferreiriana na Barroca pequena defronte Cnvento S.Domingos, na mesma fficina se achará toda obra". n s
R " 31 13 L-devoção "Sahio luz livro Devoto da Conceiçam Immaculada, que contém huma Coroa revelada pela Srª ao V.Fr.Simam de Roxas, e huma summaria noticia vida deste Varam Apostolico [...] n s

R " " " L-devoção 
"A Novena Coração Jesus, separada livro, q. deu neste Reino primeiras noticias desta devoçam, em doze. Vendem-se com do Autor logea Manoel Ferreira livreiro e Domingos Cerqueira"

n s

T Abr 14 15 L-teologia escolástica
"Vende-se rua nova ferros logea Antonio Gomes Claro o livro Anacephaleofis Medico Theologica Magica, Moral, Poltica, que trata feitiços, sua cura, [...]. Autor Doutor Bernardo Pereira

n s
Medico partido Villa Sardoal. Obra impressa Coimbra Offcina Francisco Oliveira".

bem " " " p.domésticos
"Na fabrica atanados V. Povos, formada com privilegio S.Mag.por Joam Mendes Faria se fabricam camurças, antas ultima perfeiçam; da mesma sorte couros bornidos p. sellas e arreyos

n s
C A Mai 5 18 L-filosofia "Livro novo. Quarto tomo Generatione, & Corruptione, de Anima, & Coelo, & Mundo, em complemento Curso Philosophico Alcantarense. Autor P.Fr.Domingos S.Pedro Alcantara [...]"; n s
R " " " L-catecismo "Outro Opusculo mesmo Autor Oratorios Regulares, ambos em quarto. Vendem-se logea Miguel Francisco Soares rua nova Almada à Boahora". n s

R " 26 21 L-vidas e santos
"Epitome Crono-genealogico, critico Vida, Virtudes, milagres S.Antonio Lisboa&c. com Trezana ou devoçam seus dias; vende-se rua nova logea Antonio Sousa Sylva e Domingos Gonç.

n s
H " " " L-história secular "e nas mesmas se acharà Historia do Cid Campeador n s
H " " " L-histótia secular "e na de Antonio Sousa a historia das Fortunas de Sempriles, e Genorodano". n s

B L " " " L-prosa
"Na Officina Pedro Ferreira Arco Jesus se acharà livrinho Passatempo honesto, primeira cinco Novelas exemplares, novo artificio escrever prosas, versos sem huma cinco letras vogais

n s
B L " " " L-prosa "Huma Historia a Donzela Theodora". n s

C A " " " L-medicina
"O livro Medicina Lusitana composto Doutor Francisco Fonseca Henriques, até presente se vendeu caza Andrè mendes Silva, morador freg.S.Lourenço p. tres mil reis em papel, e 3360

encadernado pasta, se vende mesma preço dous mil quatrocentos reis papel, e 2760 encadernado pasta". n s
R " " " L-sermão "Na logea Antonio Paulino junto arco Graça ao Collegio, se acharàõ Sermões impressos diversos authores para festividades, alguns de Autos da fè". n s
bem " " " raizes/sementes "Na rua direita Stº Antonio, aonde se està hum jardim, se vendem cravos de diversas castas, muy vistosos, e de extraordinaria grandeza". n s
CA Jun 2 22 L-história medicina "Doutor Jozé Rodrigues Avreu lembra publico achar-se nesta Corte em folio primeiro tomo sua Historia Medica, se vende sua caza rua Parreiras  e rua nova logea Carlos Silva" n s
H " " " L-história secular "Na logea Francisco Silva defronte Stº Antonio se acharám livros seguintes Historia Sebastica, pelo P.Fr.Manoel Santos"; n s
H " " L-história secular "oitava parte da Monarquia Lusitana"; n s
H " " " L-história secular "Historia da America Portgueza"; n s
R " " " L-moral "Voz da verdade por Fr.Miguel Stª Maria n s
CA " " " L-cirurgia "Castello Forte de Cirurgia dous tomos"; n s
R " " " L-devoção "Verdades principaes da Fé em quarto"; n s
R " " " L-oração "Espelho devoto de oraçoens". n s

R " " " L-parenética
"O 4 e 5 tomo obra intitulada Divini Verbi Hierologia, Author P.M.Fr.Jozé Caetano, utilissima para prégadores.Vende-se caza Lourenço Morgante, e Joam Bautista Lerzo defronte Loreto".

n s

T " 9 23 L-teologia escolástica
"Livro novo o Racional da Graça, trezena Predicativa Stº Antonio, repartida treze discursos. Author Fr.Lucas Stª Catharina, Chronista mór Ordem Prégadores, Academico Acad.Real. 

n s
Vende-se Officina da Musica".

R " " " L-devoção
"Abysmo admiravel Divinas finezas o Santissimo, e Augustissmo Sacramento Eucaristia, em doze. Autor P.Manoel Conciencia Congregaçam Oratorio. Vende-se portaria Congregação".

n s
R " " " L-oração "resumo explicaçam das oito partes oraçam para principiantes, por Manoel Coelho Sousa, em oitavo. Vende-se logea Isidoro Valle no adro da Sé". n s
Out " " " folheto-cirurgia "Na logea Manoel Diniz, aonde se vendem gazetas, e de Joam Rodrigues Carvalho rua nova, se achará hum papel Observaçam Cirurgica; pelo Cirurgiam Lourenço Pereira Rocha". n s

R " 23 25 L-sermão
"Imprimio-se segundo tomo Sermões, a saber, vinte varios Santos, dez Domingas Advento e Quaresmoa, que prégou P.Fr.Joam Franco Ordem Prégadores, Presentado Theologia, e

n s
Consultor Stº Officio. Vende-se portaria S. Domingos".

R " " " L-devoção
"Sahiu segunda vez impresso livro Brados do Pastor suas ovelhas, obra espiritual, em duas partes [...]. Autor D.Fr.Jozé Stª Maria Jesus.  Vende-se logea Manoel Fernandes da Costa".

n s
H " " " L-história secular "Tb se imprimio primeiro tomo Historia Tragico-Maritima, que trata naufragios, sucessos, que tiveram naus India. Vende-se logea Manoel Dniz Cordoaria velha, e Caetano Silveira".  n s

B L " " " L-prosa
"Fonte Refrigerio em huma Epistola ascetica, escrita hum amigo, que se meteu religioso, [...] por hum Anonymo. Vende-se logea Manoel Ferreira rua nova, e Jozé Santos à Mouraria".

n s
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Out Jul 7 27 relação-história
"Imprmiu-se com tiulo Epanaphora Bellica, h�a relaçam sucessos, que anno passado 1734 houve Campanha Lombardia, entre Imperiaes e Aliados. Vende Manoel Dinis e  vende gazeta" 

n s

R " " " L-cerimonial
"Reimprimiu-se Campello de Ceremonias acrescentado pelo Rever.Conego Joam Duarte Santos, Mestre Ceremonias, q, foy do Illustrissimo Arcebispo Primáz Rodrigo de Moura Telles,

n Braga
Vende-se Cidade de Braga, e na do Porto". Porto

Out " 14 28 relação-história
"Imprimio-se Epanaphora Bellica, h�a relaçam sucessos , que anno passado 1734 houve Campanha Lombardias [...] Vende-se logea Manoel Diniz Cordoaria velha, e  vendem gazetas"

n s
Out " 21 29 relação-história Idem n s

CA Agt 4 31 L-música
"Em caza Lourenço Pi, mercador Livros, rua Metade dentro Portas Stª Catharina, se vende livro Sonata para cravo, compostas invento novo por Ludovico Giustini Pistoya, de Florença

n s

R " " " L-vidas de santos
"Na logea Pedro Antonio Caldas, traz Capella mòr Igreja Magdalena, se acham Vida Pontifice Clemente XI, em latim, impressa em Urbino anno 1727, por preço de 5U800. cada exemplar"

n s
R " " L-catecismo "Breviario Romano em 4. volumes de quarto grande, impresso mesma Officina anno 1730 por 9U600. reis cada jogo" n s
T " " " L-teologia moral "Imprimiu-se segunda vez à custa Antonio Manoel Almeida primeiro tomo Mocidade enganada dezenganada; Autor P.Manoel Conciencia: Vende Congregação Oratorio e [...] n s
R " " " L-vidas de santos "Vida Padre Antonio Almeida Villanova, [...]; composta P.Francisco Gomes Sequeira; vende-se caza Joaõ Bautista Lerzo, defronte Loreto, com os mais tomos". n s
R " " " L-sermão "Na logea Miguel Rodrigues portas Stª Catharin, se acharà Sermaõ, que P.Dom Antonio Gloria Conego Regular S.Agostinho prègou Acçam graças nascimento Srª Princeza Beira" n s
D " 11 32 L-leis "Na logea Domingos Gonçalves livreiro detraz Igreja Magdalena, se vende quinto tomo Pegas Forense, que continua materia Actionibus, nunca Atêgora impresso". n s
R " " " L-devoção "Tb se imprimiu novamente quarto Escolla Belem, Jesus nascido presepio; autor P.Alexandre Dusinam da Companhia Jesus; vende-se logea Joze sants à Mouraria". n s
R " 18 33 L-sermão "Na portaria Convento S.Domingos se achará terceiro tomo Sermoens P.Fr.Jam Franco, Ordem Prégaores, Presentado em theologia, Consultor Stº Officio [...]" n s
R " " " L-sermão "Na portaria Congregaçam Oratorio se vende primeira parte Sermoens Padre Francisco Xavier da mesma Congregaçam". n s
T " " " L-teolgia moral "O primeiro tomo Cartas do Padre Antonio Vieira da Companhia Jesus"; n s
C A " " " L-filosofia Historiae Philosophiae, impresso em Napoles, estes dous livros se acharám nos livreiros na rua nova". n s

R " " " L-devoção
"Na logea Antonio Tavares portas S.Catharina se vende hum livro Triunfo Eucharistico, na tresladaçam se fez Stmº Sacramento Igreja Srª Rosario p. novo Templo Nª Srª Pilar, Prov.Minas"

n s
R Set 1 35 L-moral "Sahio impresso livro Desengano peccadores, acrescentado, ornado muitas estampas; vende-se caza Lourenço Morgani, contratador livros ao largo Carmo"; n s
D " " " L-ordenações "aonde se achará tb o primeiro, e segundo tomo do Dout. Manoel Gonçalves da Sylva, Ad Ordinationem Regni Portugaliae"; n s
B L " " " L-prosa " Do Dout. Manoel Alvarez Pegas de Competentiis"; n s
BL " " " L-prosa "A recreaçam proveitosa, dous tomos"; n s
B L " " " L-eloquência "O Espelho da Eloquencia Portugueza", todos impressos à sua custa; alem de outros  muitos livros de diversas faculdades impressos neste Reyno e diversas partes Europa [...] n s
T " " " L-teologia mística "Na portaria S.Domingos desta Cidade se achará terceiro tomo Claustro Dominicano; autor P.M.Fr.Pedro Monteiro"; n s
H " " " L-história eclsesiásticae quarta parte chronica S.Domingos; autor P.Fr.Luas S.Catharina Chronista mesma Ordem, e Academico Academia Real n s
bem " 8 36 raizes/sementes "Manoel Joze Vermeule, à Cruz pao, junto Monteiro mór, tem para vender muita variedade raizes de flores Inverno [...] por preço acomodado, cada cento a 1200. Tb lhe veyo toda a

sorte se sementes de hortaliça".

C A " 15 37 L-medicina "Imprimiu-se huma Dissertaçam Medicina, em defensa sangria salvatella direita, por Bernardo Silva Moura, Medico Camara Senhor Infante D.Antonio em 4." n s

bem " 22 38 raizes/sementese 
"Niculao Hurre Genovez, morador ao arco Paciencia defronte Marquez Valença, junto hum chocolateiro, tem para vender diversas raizes flores Inverno que vieram novo [...] que as 

e s
dará por preços mais acomodados que outras partes".

bem " " " raizes/sementes
"Jozé Lino Vermeule, morador Boa vista, faz costumado avizo seus freguezes, mais curiosos de flores, de novamente serem chegadas Norte grande quantidade de cebollas, raizes

e s
e plantas deste genero [...], o que offerece por preços muy acomodados".

T " 29 39 L-teologia mística
"Imprimio-se em doze hum livro Alma solitaria, e peregrina no desterro deste Mundo, contém exercícios espirituaes, autor P.Fr.Pedro Stª Clara. Vende-se logea  Francisco G.Marques

n s

D Outb 19 42 L-leis
"Sahiu impressa Pauta Alfandega Lisboa, se declárarm avaliaçoes todas fazendas, que se despacham para se cobrarem direitos: Vende-se Officina Pedro Ferreira, [...] arco de Jesus"

n s

H " " " L-história eclesiática
"onde tb se achará História Senhor Roubado de Odivelas, e da exaltaçam do Padram, que se poz no lugar, que foy escondido 5 Novembro anno passado; por P.Luiz Montez Matozo": 

n s

T " " " L-teologia escolática
"O livro Memorial Religiosos, composto varias Reflexoes Regulares [...] obra para desterrar ignorancias. Autor P.Mr.Fr.José Redondo [...] se achará rua nova lója Joaquim Ferreira Coelho"

n s

R " " " L-parenética
"A Rhetórica sagrada, ou Arte prégar, composta e prometida grande P.AntonioVvieira da Compa. Jesus, sahiu impressa, se achará lojas Guilherme Diniz,  Joam Rodrigues, [...] 240 reis"  

n s
bem " " " raizes/sementes "José Massa, morador rua das Flores, vende raizes de ranunculos [...]. n s

A publicidade na gazeta de Lisboa (1715-1760) 56



Volume II

AM Nov 3 44 L-farmacopeia
"Sahio novamente impressa huma Pharmacopèa dous tomos de folio, titulo Pharmacopèa Tubalense Chymico-Galeuica, [...], finaliza com hum Tratado mais selectas composiçoens, em 

n s
uso, com calculos medicamentos Purgantes, Narcoticos, mercuriaes; obra muy utilissima professores Medicina; Author Manoel Rodrigues Coelho. Vende-se na rua nova". 

bem " " " raizes/sementes "Nas obras Conde Tarouca mora hum Francez em caza hum Estrangeiro, que tem para vender varias sortes cebolas flores, raizes [...], as sementes couve flor". e s
ser " " " transporte "neste mez Novembro estam para partir para Bahia nau N.S.Candeyas; e Stº Antonio, Capitam Gaspar Santos Negreiros; navio Stº Antonio, e Almas, Capitam Francisco Alvrez". n s

H " 17 46 L-genealogia
"Sahio impressa primeira parte Historia Genealogica Caza Real Portugal doutamente, escrita pelo P.Antonio de Souza, Clerigo Regular Divina Providencia Academico Academia Real [...]. 

n s
Vende-se portaria caza Divina Providencia".

H " " " L-história eclesiástica 
"Sahiraõ luz dous tomos Memorias Ecclesiasticas Braga com diversas estampas finas contém [...] e muitas antiguidades Reyno Portugal ategora ignoradas. Pelo P.D.Jeronymo Contador 

n s
de Argote, Clerigo Regular, Academico Academia Real.Vende-se portaria casa S.Caetano";

R " " " L-vidas de santos "onde tb se achará a vida do mesmo Santo em portuguez"; n s
B L " " L-língua portuguesa "e hum livro intitulado Regras lingua Portugueza, segunda vez impressa, obra em muy breve tempo se aprende lingua Latina pelos meninos"; n s
R " " " L-sermão "e o Sermaõ da Payxaõ, segunda vez impresso, tudo composto mesmo autor" n s

H " " " L-história eclesiástica 
"Sahiu tb luz segunda parte Historia: Pequenos terra, grandes no Ceo; Memorias historicas Leigos Ordem Serafica, por Fr.Apollinário Conceiçam. Vende-se logea Antonio Nunes Correia

n s
rua nova e de João Rodrigues às portas Stª Catharina";

H " " " L-história eclesiática"onde tb se achará o livro Primazia Serafica da America". n s

R " " " L-sermão
"um Sermam prégado Villa Setubal pelo P.Prégador Geral Fr.Jozé Quietaçam, na procissam, que fez Congregaçam Nª Srª Soledade. Vende logea Joaõ Carvalho Rosa, arco Consolacam";

n s
A M " " " L-ofício "onde tb se vende hum livrinho intitulao: Luz de Parteiras". n s
Out " " " relação-história fabulosa"Na logea Manoel Diniz, aonde se vendem gazetas, se achará a Relaçam formidavel, e horrendo Monstro, que apareceo Império da Tuquia, este anno 1735". n s

H " 24 47 L-história secular
"Imprimio-se de novo volume de oitavo Chronica delRey D.Pedro I, e dos Reys Portugal o oitavo, o Justiceiro, escrita Fernam Lopes [...] Vende-se rua nova logea Manoel Fernandes Costa

n s
H " " " L-história secular "Guerras Civis de Granada em Portuguez, tomo I. vende-se lgea Antonio Souza da Sylva na rua nova". n s

T " " " L-teologia mística
"Outro em oitavo obras varias e admiraveis da M.R.Madre Mª Ceo, religiosa e duas vezes Abadessa Mosteiro Esperança desta Cidade; vende-se logea Joaõ Rodrigues Carvalho rua nova"

n s
T " " " L-teologia escolática"e na mesma se acharam quatro tomos de Luz de Verdades Catholicas, traduzidos em Portuguez". n s

B L " " " L-prosa
"Joseph Antonio Sylva imprimio com Privilegio S.Mag. livros Vigilio e Horacio, sem commento, commentados por Minelio; vendem sua casa largo Chiado:sem commento cento vinte reis

n s
cada;  commentados a quatro centos oienta reis cada hum, todos em papel; tb se achará os mesmos encadernados, por preço mais acoommodado".

ser Dez 8 49 dentista
"Pedo Gay, de Naçam Franceza, Ciurgiam Dentista, dá parte publico, concerta toda perfeiçam dentes, assim podres, sujos, cahidos [...] larga experiencia Cidade Pariz, principaes Prov.

e s
França, outros reinos Estrangeiros. Poem dentes postiços modo imitam natures [...]. Vive beco Carvalho Remolares casa viuva Clodon.  Acharseha casa manhã desde sete às nove;

horas; tade desde duas até cinco; vende pós alimpar dentes, opiata e coral edra. Cura pobres gratis".

bem " 15 50 canários "Chegaram semana pasada Alemanha huns homens com canarios brancos, q. vendem preço acomodado, rua nova Almada defronte porta carro padres Epirito Santo". e s
B L " " " L-gramática Em caza Joaõ Bautista Lerzo Contrataor livros vende Crammatica Italiana, Portugueza, pelo P.D.Luis Caetano Lima Clerigo Regular"; n s
B L " " L-gramática "Na mesma caza se vende Grammatica Portugueza, Franceza com hum Diccionario palavras mais proprias, pelo mesmo Autor"; n s
B L " " " L-comédia ""na logea cazas que vive dito Joam Joam Bautista Lerzo, vende Joam Bautista Ladezano a Comedia de Farace, q. se apresenta sala Academia sita praça Trindade". n s
T " " L-teologia positiva "Na logea Manoel Fernandes Costa rua nova se vende hum livro in folio Templo Theologico, especulativo e pratico, onde se vê breve summa Theologia especulativa, e Mora  [...] n s
C A " " " L-medicina "Apolia Medico-Racional, [...], pelo Doutor Antonio Dias Inchado. Vende-se logea Manoel Dinz na Coroaria Velha"; n s
Out " " " folheto-militar "na mesma logea se acharà papel intitulao Instrucçam, q. hum antigo Official deu seu se filho, qd mandou assentar praça anno 1735". n s

C A " 2 " L-medicina
"Livro novo in folio Erario Mineral Cirurgia, com enfermidades novas, novos remedios, em doze Tratados, por Luis Gomes Ferreira Cirurgiam approvado. Vende-se Lisboa Impressam

n s Porto
Miguel Rodrigues rua ametade; Cidade Porto caza seu autor nos ferradores":

1736

Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

H Jan 5 1 L-história eclesiática"Sahio luz hyum livro folio Atlante da Ethiopia, contém Historia hum mais celebres Heroes mundo Santo Estebaõ Religiozo Carmelita, depois ser Imperador Abessina, Monarquia do Preste n s
João;[...] composto tudo P. Mr. Fr.Joseph Pereyra Stª Anna [...] Jublado Sagrada Theologia, Doutor mesma faculdade Universidade Coimbra, Qualificador Stº Officio. Vende-se logea 
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Antonio Nunes Correa na rua nova

H " " " L-história secular "Sahio impressa historia fortunas de Sempriles, Generodono, traduzida Portuguez. Vende-se logea Isidoro Vale junto adro Sè Oriental". n s

C A " " " L-medicina
"Apologia Medico-Racional, dos remedios do syncope estomatico das febres no Estio, dos abuzos quinaquina, em oitavo; composto Doutor Antonio Dias Inchado, Medico dos do partido,

n s
que foy Hospital Real Castello Vide, que anno 1702, substituiu Cadeira Prima Medicina Coimbra. Vende-se logea Manoel Diniz Cordaria Velha"

Out " " " folheto-militar "e na mesma logea se acharà o papel intitulado Instruçam, que hum antigo Official deu seu filho, quando mandou assentar assentar praça no anno 1735" n s

CA " 26 4 L-musica
"Na rua larga S.Roque defronte torre Igreja Loretto, se acharà livro Opera em Musica, se representa sala Academia intitulado, Alexandre [...] tradução fonte Portugueza verbo adverbum"

n s

R " " " L-sermão
Na Portaria Convento S.Domingos desta Cidade se acharà quarto tomo Sermoens P.Fr.Joam Franco Presentado Theologia, Consultor S.Officio Ordem Pregadores, contèm trinta Sermoens

n s

C A Fev 2 5 L-matemática 
"Imprimio-se lingua Portugueza hum livro Elementos Geometria plana, e solida, ou Curso Mathematico. Autor Ver.P.Manoel Campos Companhia Jesus. Vende-se caza José Santos juntos

n s
Collegio Santo Antam; tambem portaria mesmo Collegio:seu preço em papel 480 reis".

R " " " L-sermão 
"Sahiu impresso, se vende logea de Joam Antunes Pedrozo no fim rua nova da prata, hum Sermam Paixam Christo Senhor nosso, que prégou Igreja Matriz Villa Arronches, P.Fr.Antonio 

n s
Rousado, Religioso Ordem Stº Agostinho".

R " " " L-sermão
"Outro Sermam da Paixam de Christo Senhor nosso, prégado Caza Divina Providencia, pelo P.D.Francisco Rabello, Clerigo regular; e Oraçam funebre exequias Conde Castellomelhor".

n s

R " " " L-oração
e Oraçam funebre exequias Conde Castellomelhor, Luiz Vasconcellos e Sousa, que prégou P.D.Jozé Barbosa Clerigo Regular, segunda vez impresso. Estes dous Sermoens se vendem

n s
Portaria Caza Divina Providencia".

Out " 9 6 relação-história fabulosa"Na logea Manoel Diniz Cordoaria vela, aonde vendem gazetas, se achará a Reaçam hum prodigio sucedido Cidade Paraguay, Reino Perú 7 Junho do anno passao de 1735". n s
Out " " " folheto-militar Na mesma logea se achará tambem papel intitulado Instrucçaõ, que hum antigo Official deu seu filho, quando mandou assentar praça ano 1735". n s

C A " " " L-médico
"Tb livro Apologia Medico-Racional, remedios Syncope estomatico febres Estio [...], composto Doutor Antonio Inchado, que anno 1702 substituhio Cadeira Prima Medicina Univ.Coimbra"

n s

R " " " L-sermão
"Na portaria Convento S.Bento Saude desta Cidade se vende hum livro Sermões intitulado Viridario Euangelico, segunda Parte, Autor Fr.Matheus da Encarnaçaõ Pina, Monge Benedictino

n s
H " " " L-história secular "Historia de las Cuevas Salamanca, del Caballero Francisco de Moraes y Vasconcelos; vende-se rua nova". n s
Out " 16 7 relação-história fabulosa"Na logea Manoel Diniz Cordoaria vela, aonde vendem gazetas, se achará a Relaçam hum prodigio sucedido Cidade Paraguay, Reino Perú 7 Junho do anno passao de 1735". n s
B L " " " L-conversação "A quarta parte do Modelo Conversaçam, se achará logea Manoel Diniz Cordoaria velha, Joam Rodrigues portas Stª Catharina; Luiz Abreu Barbosa Adro S.Domingos; [...] n s

CA " 23 8 L - farmacêutico
"Imprimio-se Coimbra hum livro oitavo Collectaneo Pharmaceutico obra utilissima para se examinarem novos professores mesma arte. Vende-se casa Miguel Rodrigues portas Stª Catar. 

n s Coimb
Coimbra de Antonio Simoens Ferreira, Porto de Manoel Pedrozo Coimbra, Braga de Domingos Costa Araujo". Porto

R " " L-novena Huma novena Nossa Senhora, Oliveira exaltada, nove admiraveis excellencias, &.c. Vende-se logea Antonio Silva Pereira calçada Correyo". n s
R " " " L-oração "Oraçam panegyrica gloriosa Conceiçam N.Senhora. Vende-se Offcina Pedro Ferreira arco Jesus, e logea Antonio Costa defronte Boa-hora". n s

R Mar 1 9 L-sermão
"Sahiu impresso, se vende logea de Francisco Pereira Coutinho à Misericórdia hum Sermam Calvario, prégado Igrea Stª Maria Graça de Setubal, pelo Rever.Jeronym Affonso Botelho".

n s
R " " L-sermão "Na logea Antonio Paulino ao arco Graça Colegio de Stº Antam dos Padres da Companhia, se vendem Seromens avulços de varias festividades" n s
H " " " L-vidas "A Vida do P.Antonio Almeyda Villanova, natural Cidade Porto, chamado dos Terços, pelo P.Francisco Gomes, vende-se caza Joam Bautista Lerzo, defronte Loreto, e rua nova". n s
ser " 29 13 livreiro "Na rua larga S.Roque casa Joam Bautista Lerzo, Contratador livros, se vendem Obras P.Fr.Manoel Gouvea, Religioso Stº Agostinho; como Tomos avulsos"; n s

"onde se achará hum Tratado Circulaçam de Sangue".

R Abr 5 14 L-sermões "Sahiu luz primeiro tomo Sermões que prégou Ilustrissimo D.Fr.Jozé Jesus Maria, Bispo Patara, Ordem Prégadores. Vende-se portaria Convento S.Domingos desta Ciade". n s

R " 26 17 L-cerimonial
"Sahiu impresso hum Ceremonial Alfabetico Culto Divino nas Missas, Procissoens, bençaõs; escrito P.Fr.Faustino Graça, religiosos Eremita Sto Agostinho Congrgaçam India Oriental [...]"

n s
T Mai 3 18 L-teologia mística "Imprimiu-se novamente hum livro oitavo Locucion de Dios al coraçon del Religioso en el retiro Sagrado de los exercicios espirituales; pelo P.Daniel Pawlowski Companhia Jesus; n s

traduzido latim em Castelhano. Vende-se casa Joseph dos Santos arco Graça, e logea Matheus Santos na rua nova".

B L " " " L-romance "Hum Romance Christo crucificado, Pecador arrependido; autor P.M.Fr. Jeronymo Vahia, Mone Benedictino, acharse-há onde se vendem as gazetas". n s

R " 17 20 L-novena
"Sahiu luz hum Novenario, e Triduo em obsequio N.Senhora Monte Carmo, obra espiritual, util todos fieis, especialmente Terceiros, Confrades [...]. Vende-se Portaria Convento Carmo.

n s
R " " " L-oração "Explicaçam partes Oraçam com todas suas cicunstancias, &.C."; n s
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B L " " L-gramática
"outo Exame Syntaxe, reflexões sobre suas Regras, divdido tres livros. Por Manoel Coelho Sousa, Sargento mór, Tenenete q. foy Torre Bellem; Vende-se casa viuva autoro B.Sucesso

n s
H " 24 21 L-política "Sahiu luz traduzido lingua Italiana em Portuguez, por Fracisco Xavier Pinto Magalhães, hum livro oitavo, O galateo, ou nova instrucçam para uso e politica da Corte. Vende-se logea n s

Antonio Paulino Arco Graça, de Antonio Fernandes Gayo portas Stª Catharina, Officina Antonio Izidoro da Fonseca o Arco S. Roque";

R " " " L-oração "donde se acharà a Trezena precativa de S. Antonio composta por Fr.Lucas de S.Catharina, Chronista mòr da Ordem dos Pregadores". n s

R " " " L-sermão
"Sahirão impressos, os Problemas do P.M.Fr.Rafael Bonheiba em dous tomos quarto lingua latina, contèm 50 Sermões Quaresma, varias festividades, utilissimos todos Prégadores pelas

n s
sustilezas com que vaõ formados seus discursos [...]. Vendem-se Portaria Trindade de Lisboacaza Antonio Tavares Lobo portas Stª Catharina".

R " " " L-devoção
"Affectos do Rosario meditado, obra muito devota para todos quizerem rezar o Rozario com devoçam. Autor Fernando Xavier, qurto. Vende-se rua nova logea Antonio Souza Silva".

n s
Out " 31 22 folheto-fúnebre "O Papel Pompa funeral com q. Rever.Cabido Sé Primacial Braga Sede vacante celebrou Exequias Senhor Infante D. Carlos, se achará aonde se vendem as gazetas". n s

B L " " " L-ortografia 
"Na rua larga S.Roque casa Joam Bautista Lerzo se vende nova Ortographia Portugueza em oitavo, composta P.D.Luiz Caetano Lima, Clerigo Regular. Obra utilissima escrever perfeiçam"

n s

C A " " " L-medicina
"O novo Tratado Physiologico, Medico-Physico, Anatomico da Circulaçam do Sangue em quarto, composto Doutor Joam Marques orrea, Medico formado, graduado em Artes. Se achará

n s
logea Antonio Nunes Correia na rua nova".

H " " " L-história eclesiática
"A Constituiçam Bispado Porto, que novamente se imprimio, vende-se Lisboa na Antonio Nunes Correa, Porto de Manoel Pedrozo Coimbra, Braga de Joam Pedrozo Coimbra, Guimarães 

n s Coimb
Jeronimo Ribeiro Castro, Coimbra Antonio Simoens Ferreira" Porto

B L Jun 7 23 L-teatro
"O Theatro universal verdadeiro Novidades, composto D.Carlos de Vico, Presbytero, se vende logea Pascoal Martins rua nova; e Officina Musica Theotonio Antunes Lima Rua Oliveira"

n s
R " " " L-sermão "O quinto tomo Sermões do P.Presentado em Theologia Fr.Joam Franco Ordem Prégadores; que contém quinze todos Mysterios, [...]. Vende-se portaria Convento S.Domingos". n s
Out " " " folheto-fúnebre "A Pompa Funebre, com que Revr.Cabido Sé Primacial Braga Sede vacante celebrou Exquias Senhor Infante D.Carlos, se achará onde se vendem gazetas". n s

B L " " " L-romance
"Hum Romance heroico feito Conde Ericeira, ocasiam morte Senhor Infante D.Carlos tiveram audiencia publica da Rainha, Princezas nossas Senhoras [...] se achará se vendem gazetas  

n s

R " 21 25 L-novena
"A vida e Novena S.Marçal Bispo, Discipulo Christo, advogado contra incendios, se achará confeitaria logea Francisco Tavares defronte N.Senhora Oliveira e dia Santo Igreja Ctº.Graça".

n s

H " " " L-história secular 
"Collecçam varias Obras posthumas à morte Senhor D.Carlos, Infante Portugal. Vende-se logea Antonio Paulino arco Graça junto Collegio Padres Compª e Antonio Tavares Stª Cathaina"

n s

bem " " " pintura
"Na estalagem Cachimbo junto ribeira assiste proximo Luiz Soto Hespanhol, tem vender varios paineis originaes diversos autores, feitos Roma, Napoles, outras partes Italia, constam 

e s
perspectivas, historias, fabulas, outros de devoçam".

T " 28 26 L-teologia mística "Sahiu luz sexto tomo obras R.Madre Maria Ceo, Religiosa Mosteiro Esperança, Enganos do Bosque, Desenganos do Rio, em que a alma entra perdida e sahe desenganada [...]. n s
Vende-se logea Joam Rodrigues Carvalho na rua nova".

B L " " " L-prosa "na mesma logea se vende outro tomo de obras mesma Autora, que contém Metafora das flores, Apologos algumas pedras preciosas, outras curiosidades, &c.". n s
H Jul 5 27 L-história eclesiástiaca"Sahiu luz livro intitulado Chronica Divina, Historia Sagrada, Panegyrica, Ascetica, estimulos Amor Divino [...] pelo P.R.Antonio Expectaçaõ, Religioso Carmelita Descalço"; n s
T " " " L-teologia mística "autor tres tomos Estrella D´alva S.Tereza de Jesus, Vozes d´alma nas soledades Bussaco, Josefina Panegyrica, todos se acharáõ portaria Convento Corpus Christi". n s
R " " " L-moral "Sahiu hu livro titulo Vozes saudosas P.Antonio Vieira, achar-se-há Portaria S.Roque". n s
T " 12 28 L-teologia especulativa"Templo Theologico Especulativo, e Pratico, aonde se verá huma breve summa Theologica Especulativa, e Moral [...]. Vende-se rua nova logea Manoel Fernandes Costa. n s
R " 19 29 L-sermão "Sahiu luz primeiro tomo Sermões, prégou P.Fr.Antonio Santo Eliseu, Carmelita Descalço. Vende-se portaria Convento Corpus Christi". n s
Out " 26 36 folheto-religião "Papel novo intitulado remedios Stoico-Christaõs, para logar serenidade animo, passar vida alegremente,[...] pelo autor Sarrabal Saloyo. Acharse-há onde se vendem as gazetas". n s

B L Agt 2 31 L-poético
"Muza Sacra de versos ao Divino, Muza pueril contèm versos Heroycos Lyricos, Moraes, em oitavo; Autor Joam Cardozo Costa Cavalleiro professo Ordem Christo. Vendem-se logeas 

n s
Joam Rodrigues portas S.Catharina; de Luis breu adro S.Domingos; de Antonio Paulino arco Graça e Jozè Oliveira à Mizericordia".

C A " " " L-matemáticas "Arte Acatalecta, ou Exame pratico Algebristas, composto hum Clerigos dos montes P.Manoel Coelho S.Payo em oitavo. Vende-se rua nova logea Francisco Cunha". n s

Out " " " folheto-história fabulosa
"Hum papel, por titulo Formoza Fenix Lisboa, historia tragica huma Dama naufragante [...]; se envolve Expediçaõ ElRey D.Sebastiaõ para África, a forma, concluzaõ batalha e outros 

n s
sucessos. Vende-se logea Joam Rodigues Portas S.Catharina, e adro S. Domingos".

R " " " L-vidas de santos
"Sahiu novament impresso livrinho, Flores da devoção, contem Vida Santa Barbara, escrita verso Dezembargador Ignacio Lopes Moura[...]. Vende-se logea Izidro Valle adro sé Oriental"

n s

H " 9 32 L-vidas
"Sahiu novamente hum livro, quarto Vida do Infante D.Luiz Portugal, escrita por D.Jozé Miguel Joam Portugal, Conde Vimiosos, Conselho S.Mag., Academco Academia Real. Vende-se 

n s
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casa Antonio Silva, livreiro arco de Jesus junto S.Nicolau";

A M " " " L-ofíco "Tb se achará hum livro em doze, Luz de Comadres, ou de Parteiras, e Breve Tratado acodir partos perigosos, muito útil, e necessário aos Cirurgiões". n s

B L " " " L-poético
"Musa Sacra de versos ao Divino, e Musa Pueril, que coném versos Hericos, Lyricos, Moraes, e Jocoserios, ambos em oitavo; autor Joam Cardozo Costa [...] Vende-se logeas [...]".

n s
H " 16 33 L-história eclesática "Seculos Religiaõ Serafica, em oitavo, Autor P.Fr.Apollinario Conceiçaõ, Religiosos leigo Provincia Capucha R.Janeiro. Vendem-se nesta Corte Logea Antunes Correa rua nova [...] n s Coimb

no Porto de Manoel Henriques Martins, em Coimbra de Luiz Seco, Santarém  de Pedro Rodrigues Teixeira todos livreiros, onde se acharáõ tb primeira"; Porto
H " " " L-história eclesática "e segunda parte da História Pequenos na terra, Grandes no Ceo, e o livro Primazia Serafica na Regiaõ da America". n s Coimb

Out " " " folheto-poético
"Imprimio-se Oficina Miguel Rodrigues a primeira Collecçaõ Sentimentos Metricos morte Serenissima Senhora Infante D.Francisca. Acharse-haõ mesma Officina e logea Manuel Dinis" 

n s
R " " " L-devoção "Na logea de Joam Ferreira junto arco Graça do Colegio se achará hum livrinho hum Ato Contriçam, com saudaçam N.Senhora muito devota". n s
R " 23 34 L-sermão "Sahiu luz segundo tomo Sermões Illustrissimo Bispo Patara. Vende-se portaria S.Domingos, e está para sahir terceiro" n s
Out " " " folheto-poético "O papel intitulado Sentimentos Metricos morte Serenissima Senhora Infante D. Francisaca acharse-há logea Bernardo Rodrigues livreiro Corpo Santo". n s

D " 30 35 L-leis
"Sahiu novamete impresso Index geral Obra do Desembargador Diogo Guerreiro Camacho Aboim; juntamente leva acrescentada huma Allegaçaõ Historica, e Juridica, feita favor povo

n s
Villa Barbacena, autor Bacharel Manoel Alvarez Solano do Valle, Advogado nesta Corte. Vende-se rua nova logea Antonio sousa Silva".

H " " " L-história militar "donde se acharà toda a obra dos Guerreiros, que saõ  até o presente onze volumes" n s

Out " " " carta-moral
"Política Relgiosa, ou Maximas regulares na metáfora de carta, que hum pay escreve seu filho religiosos; dirigindo nella aos mais, como se devem haver para acertado exercicio vida 

n s
regular: Vende-se logea Lucas Silva Aguiar ao Collegio"

H Set 6 36 L-vidas "Na Officina Antonio Isidoro arco S.Roque se vende livro vida D.Joaõ Castro IV. Vice-Rey India, accrescentada quinta impressaõ com huma carta original S.Francisco Xavier [...] n s

Out " " " folheto-poético
Na mesma Officina se vende papel intitulado Accentos saudosos das Musas Portuguezas na morte Senhora Infanta D. Francisca com a Oração, que recitou no Paço Marquez Valença".

n s
B L " " " L-poético "Na logea Manoel Diniz, aonde se vendem gazetas, na de Bernardo Rodrigues ao Corpo Santo se achará o Poema suspiros saudosos á morte Senhora Infante D. Francisca" n s
R " " " L-sermão "e hum Sermaõ mesmo assumpto, que prégou Villa Bellas Doutor Joseph Caldeira, e hum Elogio á morte Secretario Estado feito pelo Marquez Valença". n s

B L " " " L-poético
"Outro Poema intitulado Offrenda Lacrimosa consagrada aras saudade Senhora Infante D. Francisca, por Pedro Azevedo Tojal, Academico Applicado. Vende-se logea Isidoro Valle [...]"

n s

Out " 13 37 folheto-religião
"Hum papel Triunfo da Religiam Christan, alcançado contra perfidia Judaica Igreja Cathedral Sam Cyrillo em Ancona 26. mez Março 1735 [...]. Vende-se logea Manoel Diniz Codoaria velha"

n s

C A " " " L-médico
"Apologia Medico-Racional, dos remedios do syncope estomatico das febres no Estio, dos abuzos quinaquina, em oitavo; composto Doutor Antonio Dias Inchado, Medico dos do partido,

n s
que foy Hospital Real Castello Vide, que anno 1702, substituiu Cadeira Prima Medicina Coimbra. Vende-se logea Manoel Diniz Cordaria Velha e Francisco Gomes defronte Boa-hora"

bem " 20 38 raizes/sementes
"Manoel Jozè Vermeule morador Cruz pào, faz aviso seus freguezes, terem chegado Norte variedade raizes flores Inverno; tb sementes repolho couza singular, e outras hortaliças

n s
estrangeiras".

bem " " " raizes/sementes
"Joam Deos, morador Boa vista, caza Josè Lino, recebeu Norte toda variedade deste genero muita diversidade castas novas que offerece seus freguezes, mais curiozoz, por preços 

n s
acomodados; com tb toda sorte sementes hortaliças Estrangeiras".

T " 27 39 L-teologia canónico Imprimiram-se novamente seguintes livros: "Exame Eclesiatico, em Portuguez, acrescentado, composto R.P.M.Fr.Felix Potestas;vende se logea Joam Rodrigues Carvalho rua nova n s
T " " " L-telogia mística e na mesma logea se acham tb: "os dous ultimos tomos Madre Maria Ceo,  saber : hum da varias obras, outro Engano do Bosque, dezengano Rio"; n s
T " L-teologia escolática"os quatro tomos Luz Verdades Catholicas, Epilogo Juridico de Vanguerve" n s
T " L-teologia moral "os tres tomos de Vendicias da virtude"; n s
R " L-devoção "Execícios espirituaes do P.Afonço Rodrigues da Companha de Jesus"; n s
T " L-telogia mística "Arte espiritual pelo .M.Fr.Paulo Vasconcellos"; n s
T " L-teologia positiva "Alfabetum Eucharisticum pelo P. Antonio Francisco Macabello". n s
T " " " L-teologia moral ""Promptuario de Theologia Moral em Portuguez, acrescentado, composto pelo P.Fr.Francisco Larraga. Vende-se Officina Ferreiriana na Barroca pequena defronte S.Domingos". n s

B L " " " L-poético
"Sahiram também luz varias obras Metricas à morte Sebnhora Infante D. Francisca com seguintes títulos: Espicidios na morte, pelo Doutor Caetano Jozè Silva Souto Mayor, Academico  

n s
Academia Real Historia, Juiz Crime Mouraria, Executor Serenissima Caza Bragança".

T " " " L-teologia mística
"Suspiros na perda, Alivios na Saudade, que exprime Alma pelos actos das suas tres Potencias; divididos em duas partes [...]: Autor Francisco Sousa Almada, Academico Aplicados;

n s
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acharseham logea Manoel Diniz à Cordoaria velha [...], de Luis Abreu Barboza Adro S.Domingos";

Out " " " folheto-militar "nesta ultima se achará o papel Avizos de hum Official velho a hum Official moço". n s
T " " " L-teologia mística "Sentimentos Misticos terceira parte; vende-se logea Manoel Diniz, e na de Bernardo Rodrigues Corpo Santo". n s
R " " " L-devoção "Luctuozos ays do pranto mais enternecido; vende-se logea Antonio Tavares Lobo portas Stª Catharina". n s
R " " " L-oração "Huma Oraçam funebre, na morte P.D.Manoel Caetano Sousa, Clerigo Regular:Autor Filippe Jozè Gama, acharseha logea Domingos Gomes defronte  Boa Hora e Manoel Diniz". n s
bem " " " raizes/sementes "Nicolao Uri, morador arco Paciencia junto Marquez Valença, tem p. vender raizes flores novas muitas castas, como tb sementes ortaliças Estrangeiras, tudo preços acomodados". n s

R Outb 4 40 L-fúnebre
"Epicedios na morte Senhora Infante D.Francisca, pelo Doutor Caetano Jozè Silva Souto Mayor, Academico A.R.Historia [...]. Vende-se logea Manoel Dinis e Joaõ Ferreira ao Arco Graça"

n s
Out " " " folheto-história fabulosa"na mesma logea se acharà um papel de hum Monstro q. apqreceu Reyno Castella, milagre que fez nossa Senhora Monserrate a hum Lavrador, livrando-se perigo do monstro". n s

B L " " " L-poético
"Enternecido canto, Poetico, Historico, Moral, à morte secretaio Estado Diogo Mendonça C. Real, pelo P.Antonio S.Jeronymo Justiniano. Vendese logea Manoel Diniz, Joaõ Rorigues [...]

n s

Out " " " relaçao-história fabulosa 
"relaçam do tumulto Popular que sucedeu Cidade Gram Caio 18 Dezembro 1735. Vendese Officina Muzica calçada Payo Novaes, logea Antonio Fernandes Gayo portas Stª Catharina".

n s
H " " folheto-história "Outro papel Mouros confundidos por huma donzella Christan, contèm prizam, cativeiro, liberdade, naufragio Constança Oliva. Vendese logea Manoel Diniz e no adro . Domingos". n s

bem " 11 41 raizes/sementes
"Às obras Conde Tarouca assiste hum Francez, em caza Angelo Fravel que faz aletria, te para vender raizes flores que lhe ieram Norte a saber: Raihuncolos  da varias qualidades [...],

e s
e muitas sementes de hortaliça".

H " 18 42 L-geografia histórica 
"Geograhia Historica todos Estados Soberanos e Historia Geographica todo Reyno Portugal, com mudanças, que houve tratados Utreque, Rastad, Baden, Barreira, Quadruple Aliança, 

n s
Hannover, Sevilha [...] pelo P.D.Luis Caetano Lima CR. Em dous tomos [...]. Vende-se rua larga S.Roque caza Joam Bautista Lerzo Contratador livros".

D " " " L-leis
"Pegas Forense, sexto tomo atè agora nunca impresso; vende-se logea Dominos Gonçalves Livreiro detraz Igraja Magdalena";aonde se acharà tb quarto e quinto tomo mesmo Autor".

n s
R " " " L-devoção "hum livrinho em doze, Divina Filomena de amorosos affectos a Christo Crucificado" n s
T " " " L-telogia polémica "Na portaria Mosteiros S. Bento desta Corte, em Coimbra, em Tibaens, se vende hum livro in folio intitulado Escudo Benedictino, ou Dissertaçam historica, e Theologica, em defensa n s Braga

injustos golpes da Crisis Doxológica, Apologetica e Jurídca que escreveu R.P.Fr. Manoel Bautista Castro, &.c. composto Doutor Fr. Manoel Stº Antonio, jubilado Theolgia [...]

R " " " L-catecismo Consideraçoens para celebrar Stº Sacrifício Missa, receber a Christo Sacramentado. Vendese logea Jozè Francisco detraz Igreja Magdalena". n s
Out " " " folheto-militar Avizos hum Official velho a hum Official moço. Vende-se logeas Manoel Diniz, na de Joam Rodrigues, na de Joam Fereira arco Graça". n s
R " 25 43 L-sermão "Flagelo do Pecado, composto varios Sermões segundo tomo [...].Autor Fr.Paulo S.Thereza, filho Stº Seminario Varatojo; vende-se logea Joam Rodrigues portas Stª Catharina". n s
R " " " L-devoção "Affectos Rosario meditado, em quarto, por Fernando Xavier Selezar, Cavaleiro Professo Ordem christo. Vende-se logea Anonio Souza Silva rua nova". n s

R " " " L-devoção
"Palestra da Penitencia, para exercicio Imãos Terceiros Xabregas  [...] com muitas cousas pertencentes todas tres Ordens S.Francisco [...]. Vende-se portaria Igreja Menino Deos [...]".

n s
Out " " " folheto-fúnebre "Papel novo Funeral obsequio mais triste saudade repetidos suspiros morte Srª Infanta D. Francisca: Autor P.Antonio S.Jeronymo Justiniano. Vende-se logeas Joam Rodrgues [...] n s

T " " " L-teologia mística
"Convento espiritual, Enigma, debaixo cuja metafora  propoem alma devota principio sua devoçam, em vinte quatro. Vende-se portas Stº Antam logea Joaquim Gilberto Salgado, livreiro".

n s

R Nov 8 45 L-milagres
"Jardim Sagrado que se manifestam milagres Senhora de Penha França, ornados reflexões Panegyricas e Moraes, em quarto; Author hum Religiosos Augustiniano. Vende-se logea

n s
Antonio Cosa Vale à Boa Hora, e arco Graça na de Antonio Paulino e Convento enha França".

R " " " L-sermão
"Hum Serman Coraçam Jesus, dia oitavo de Corpus, pregado Convento Eperança Lisboa, pelo P.Fr. Jozè N.Srª, Religiosos S.Francisco. Vende-se logea Joam Gonçalves Moreira r. nova".

n s
Out " " " folheto-poético Hum papel à morte Senhora Infante D.Francisca, Vozes do Poema, e clamores saudade. Vende-se logea Antonio Paulino ao arco graça e adro S. Domingos". n s
Out " " " folheto-poetico Outro papel à morte mesma Srª, Acentos Saudozos das Muzas, segunda parte, por Ambrozio Machado de Abreu; vende-se logea Manoel Diniz, aonde se vendem as gazetas". n s
Out " " " folheto-militar "Os avizos hum Official velho a hum Official moço se vendem logea Livreiro Bento Costa na rua nova, impressos papel Imperial, encadernao papel dourado, preçoseis vintens". n s

R " " " L-catecismo
"Em Coimbra Oficina Antonio Simões Ferreira se imprimio hum livro em doze, Doutrinas celesteaes pela Santissima Virgem Maria [...], que da Vida mesma Senhora escreveu Veneravel 

n s
 Madre Maria Jesus: segunda e terceira parte, na mesma ofiina se acharà primeira". 

R " " " L-devoção
Affectos, e consideraçoens devotas sobre quatro Novissimos, acrescentados exercicios Patriarca S.Ignacio Loyola, em doze. Vende-se logea Domingos Gomes Defronte Ctª Boa Hora"

n s
R " " " L-sermão O Sexto tomo Sermões P.F.Joam Franco, presentado Theologia, Consultor Stº officio, Ordem Pregadores, Contém trinta Sermões. Vende-se portaria S. Domingos desta Cidade". n s
R " " " L-moral " Dous tomos de Cartas do V.P.Fr.Antonio Chagas em quaro. Vende-se caza Miguel Rodrigues portas S.Catharina; adonde se acharà vida mesmo Padre" n s

bem " 15 46 p.alimentares
"Por sima logea Joaõ Gomes Rabello rua nova se vende assucar refinado em pedra da fabrica Porto; a saber, mais fino 140 eis o arratel; o somenos atostam; faz-se aviso às pessoas". N

n s
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H " 22 47 L-genealogia "Sahio impresso segundo tomo Historia Genealogica Caza Real Portugueza, pelo P.D.Antonio Caetano Sousa C.R. Vende-se com o primeiro na Portaria Ctº Padres Caetanos". n s

R " " " L-catecismo
"Examen Regulare pro Confessariis Fratrum Minorum instruendis ad audiendas suorum Fratrum confessionos, in folio, pelo P.M.Fr. Antonio Caetano S. Boaventura, religiosos Ordem S.

n s
Francisco. Vende-se logea Manoel Diniz cordoaria velha, e de Joze Francisco detraz Igreja Magdalena".

Out " " " folheto-fúnebre
"Hum papel em proza, Carta funebre, escrita ocasiaõ morte Srª Infanta D. Francisca. Acharse-há logeas Luis Abreu Barboza adro S.Domingos, Joam Rodrigues portas Sta Catharina [...]

n s
Out " " folheto-história fabulosa"nestas mesmas logeas se vende o papel Fermoza Fenix de Lisboa, Historia tragica huma Dama naufragante pelo mesmo autor". n s
Out " " " folheto-fúnebre "Papel morte Senhora Infanta D.Francisca, Nenias dolorozas entoadas som Tibia Melpomene, &c. Vende-se defronte Boa Hora, rua nova, defronte Stº Antonio  [...]". n s
Out " " " folheto-religião "e nestas partes referidas se acharà Hum acto de Contriçam glosado". n s
Out " " " folheto-fúnebre "Outro papel à morte mesma Senhora, Lamento repetido, por Pedro Azevedo Tojal, vende-se logea Joaõ Rorigues potas Stª Catharina, e Isidoro Valle à Sé". n s
Out " " " folheto-fúnebre "Francelisa, ou Egloga à morte Senhora Infanta D.Francisca. Vende-se logea Manoel Diniz e Antonio Costa Valle defronte Boa Hora". n s

bem " " " p.alimentares 
"Por sima logea Joaõ Gomes Rabello rua nova se vende assucar refinado em pedra da fabrica Porto; a saber, mais fino 140 eis o arratel; o somenos atostam; faz-se aviso às pessoas". N

n s
H " 29 48 L-história secular "Na rua larga S. Roque caza Joam Bautista Lerzo, se vende o livo: Praxis Patronatu Regio,  Seculari [...]. Authore benedicto Cardozo Osorio Lusitano". n s

H " " " L-geografia histórica 
"Na mesma caza se acharà Geografia Historica todos Estados Soberanos Europa, com mudanças que houve seus Dominios; especialmente tratados Utreque[...]por D.Luis Caetano Lima"

n s

Out " " " folheto-história fabulosa
"Hum papel Bicho asiatico, monstruoza apariçaõ Montanhas da Persia e juizo sobre materia na Corte Turquia. Vende-se logea Joze Oliveira e Isidoro Valle à Sè defronte Stº Antonio".

n s
B L Dez 6 49 L-romance "Hu Romance morte Srª Infanta D.Francisca, por Francisco Pina e Mello; vende-se logea Miguel Rorigues portas Stª Catharina, e Manoel Diniz Cordoaria Velha". n s
Out " " " folheto-religião "Triunfo Relgiam Christan, alcançado contra perfidia Judaica Igreja Cathedral S.Cyrillo em Ancona, 26 Março 1735, dia que se converteu nossa Stª Fé Sabbado Nachamú [...]". n s
Out " " " folheto-militar "Avisos hum Official velho a hum Official moço [...]. Estes tres papeis se acharám logea Manoel Diniz, aonde se vendem as gazetas". n s
R " " " L-novena "Na portaria Convento N.Senhora Jesus Religiosos Terceiros S.Franciso se achará Novena Conceiçam Nossa Srª.". n s

B L " 20 51 L-cultura
"Theatro Heroino, Abcedario historico e Cathalogo mulheres illustres em Sciencias e Artes liberaes. Autor Damiam Froes perym, tomo primeiro. Vende-se logeas Bernardo Rodrigues [...]"

s
C A " " " L-crítica "Exposiçam Delphica e Apologetico-critica, em quarto, pelo Doutor Jozè ilva Azevedo, Medico Lisbonense, em q. propoem varias Doutrinas perencentes Sciencia Medicina [...] n s

Acharseha rua Anjos caza autor, e rua nova logea Antonio Gomes Claro".

A M " " " L-exame boticário
"Exame Boticarios, em quarto, com uteis doutrinas à Arte Pharmaceutica, e huma Pragmatica Didascal para governo dos principiam a aprender [...], pelo P.Fr.Estevam Villas, Monge S.

n s
Bento, administrador Real botica S.Joam Burgos. Vende-se logea Matheus Santos Livreiro rua nova".

B L " " " L-poética "Sentimentos Metricos, quarta parte; vende-se logea Manoel Dinis, onde se acham as mais pates"; n s
B L " " " L-crítica "na mesma logea se achará huma Sàtira Moral contra os vicios em commum". n s

R " " " L-oração
"Na mesma logea de Manoel Diniz se Acharà Oraçam funebre Exequias Senhora Infanta D.Francisca, se celebràram Real Convento Ordem Christo de Tomar, recitou Bernardo Costa"

n s
Out " " " folheto-fúnebre "Threnos lamentosos, à morte Srª Infanta D. Francisca, acharseha Officina Pedro Ferreira arco jesus, e cordoaria velha logea Manoel Diniz". n s

ser " " " cirurgião  
Monsieur Daviel, Cavalleiro Ordem S.Roque, Mestre em Artes, em Cirugia, Cidade Marselha, Cirurgiaõ delRey Christianissimo nas galès e França [...] celebre Oculista que falàram gazetas 

e s
Madrid. Chegou 8 corrente esta Cidade, onde dilaterà algum tempo [...]. Tem dado grandes provas todas Cidades França, Hespanha. Atenderá tb aos mais moradores esta cidade [...]".

R " " " L-vidas de santos "Alvis da Paz S.Barbara, em oitavo, sua admiravel vida, sua novena, miilagres [...], composto P.Joam Bautista Castro. Vende-se logea Antonio Nunes  Correa rua nova"; n s
T " " " L-teologia moral " na mesma logea achará outro livro novo em oiavo Brados do desengano contra o profundo sono esquecimento, composto por Leonarda Gil da Gama"; n s
R " " " L-vidas de santos "e tb na mesma logea se vendem Crisol de Desengano; Vida Christam do Veneravel Padre Hieronymo Dutari da Companhia Jezus". n s

Out " " " relação-história fabulosa
"Apendix ao Baculo Pastoral; he huma Relaçam hum prodigiosos caso succedido na Cidade Porto Stª Maria neste anno 1736. Vende-se logea Manoel Diniz aonde se vendem gazetas".

n s

1737

Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora
R Jan 3 1 L-sermão "Hum Sermam nas Exequias Senhor Infante D.Carlos, que Real Convento Thomar, pregou P.Fr.Jozè Mesquita, mesma ordem. Vende-se logea Izidoro Vale à Sè Oriental". n s

Out " " " folheto-história
"Tumulto popular, succedeu 18 Dezembro 1735 Cidade Gram Cayro com mortes seu Vizir, Juiz Judeos, destruiam Judiaria. Vende-se Officina Joaquinina, logea Antonio Fernandes Gayo"

n s
Out " " " relação-história fabulosa"Apendix ao Baculo Pastoral; he huma Relaçam hum prodigioso caso succedido Cidade Porto Stª Maria este anno 1736. Vende-se logea Manoel Diniz, onde se vendem gazetas" n s
T " " L-teologia positiva "Na Livraria S. Domingos desta Cidade vendem livros seguintes: Innocencio Pencina, exposiçam quatro Evangelhos"; n s
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T " " L-teologia positiva "Hum tomo mesmo Auto sobre Testamento velho"; n s
T " " " L-teologia canónica "Bento Prazo, Prontuario setenças Moraes, em tres tomos"; n s
T " " " L-teologia positiva "Maco Ferro, Moral sobre tres sacramentos Penitencia, Eucharistia, e Ordens, em tres tomos"; n s
T " " " L-teolgia escolática "Benitis de confederatione Divini Decretiessicacis cum libertate creata, hum tomo"; n s
T " " " L-teolgia escolática "dous mesmo Autor de Vera Christi gratia, tres tomos"; n s
D " " " L-leis "Purre cremata, sobre Decretais"; n s
R " " " L-devoção "origem do Rosario"; n s
R " " " L-cerimonial Cerimonial Papa Semana Santa"; n s
T " " L-teologia positiva "Bullaros ordem Dominicana, seis tomos"; n s
T " " " L-teologia moral "Summa de Manrique toda a Theologia Moral"; n s
T " " " L-teologia mística "Hum tomo Mistica, do Veneravel D.Fr.Bartholomeu dos Martyres, ilustrada mesmo Manrique"; n s
R " " " L-catecismo "breviarios Romanos"; n s
H " " " L-histótia eclesiática "Chronica Ordem S. Domingos quarta parte" n s
T " " " L-teologia moral "Conselheiros ficis, tres tomos, Autr Fr. Manoel Gnusilherme"; n s
R " " " L-devoção "do mesmo Autor: Cartas Directivas Espirituaes, Socorro dos Moribundos": n s
D " 10 2 L - leis " obra qe dezembargador Diogo Guerreiro deixou manuscrita, que sam: Tutores, e Curadores, 2 tomos"; n s
D " 10 2 L-jurisprudência "de Processo civil, e Criminal, 1 tomo"; n s
D " 10 2 L- jurísprudência "Index geral dita obra, em que entram os quatro primeiros, que Autor imprimiu sua vida"; n s
H " " " L-história secular "Glorias de Hespanha em quarto, po D. Juan Salazar" n s
H " " " L-história secular "El Clarin de Italia, em quarto, por D. Miguel Eugenio Muñoz"; n s
R " " " L-devoção "Affectos do Rosario, em quarto, por fernando Xavier Dalazar"; n s
H " " " L-história secular "Guerras civis de Granada, em oitavo; odos estes livros se acharám logea Antonio Souza na rua nova por preos acomodados". n s
R " " " L-exorcismo Exorcista bem instruido, com hum mehodo perfeitissimo para sabia, e prudentemente curar todo genero melefícios; do P.Joam Bautista Pinamonte da Comp. jesus; Acharseha logea  n s

Bento Soares rua S.Joam, de Bernarso Rodrigues, de Joaquim Gilberto Salgado portas S.Antam".

R " " " L-devoção "Em caza Antonio Silva livreiro Arco Jesus, se acharám livros Confissam um peccador convertido";  n s
R " " " L-devoção "Homilia, ou Paraphrasis sobre Psalmo Miserere mei Dens, util para os que acompanharem Santissimo Sacramento"; n s
R " " " L-novena "Novena, ou Domingas da Mare Deos", n s
H " " " L - vidas "Vida do Infante D. Luis, em quarto" n s
R " 17 2 L-vidas de santos "Na rua S.Joam à Conceiçam casa Bento Soares livreiro se vendem livros traduzidos Portuguez, Vida e Purgatorio S. Patricio, pelo Doutor D.JoamPeres Montalvam"; n s
R " " " L-exorcismo "o Exorcista bem instruido do P.Joam Pedro Pinamonte da Comp. Jesus, utilssimo todos exorcistas"; n s

C A " " " L-filosofia metódica
"Filosofia Methodica disposta para todos se capacitarem nos princípios Filosoficos, que tb se acharám logeas Joaquim Gilberto Salgado; de Bernardo Rodrigues portas Stº Antam e C.Stº" 

n s
H " 24 4 L-histórica secular "Na logea Domingos Gonçalves livreiro detraz Igreja Magdalena, vendem Decadas de Diogo Couto novamente impressas, contem histotia geral India, tres tomos, até nona Decada"; n s
D " " " L-leis "na mesma logea se vendem os tres toms de Pegas Forenses, atè agora nunca impressos n s
R " " " L-devoção "livro em doze Divina Filomena de amorozos affectos a Christo crucificado". n s

R " " " L-oração
"Diario para novos treze dias Stº Antonio, principiados dia S.Bràs Bispo, e Martyr [...]. Vende-se caza Jozè Santos, livreiro junto Igreja Socorro, na logea Antonio Paulino ao Arco Graça"

n s

B L " " L-gramática
"Grammatica Latina do Bacharel Domingos Araujo, para uso seus Discipulos D. Duarte, D.Francisco de Castel-branco, imprssa anno 1627, reformada, reduzida methodo mais facil, para

n s
aprender menos hum anno por Antonio [Feli?] Mendes, Mestre letras humanas. Vende-se logea Pascoal Martins rua nova".

ser " 31 5 médico
"Mons. Daviel celebre oculista delRey Christianissimo, de quem se falou gazeta 20 Dezembro anno passado 1736 [...] depois haver adquirido nesta corte grande reputaçam com varias

e s
operaçoens olhos [...] partirá brevemente Cadiz [...] onde se dilatará dez dias; depois partirá Malaga [...]. Quem necessitar seu ministerio poderá buscallos dias e lugares apontados"

C A Fev 7 6  L-ciência
"Imprimise na Cidade Londres lingua Portugueza hum livro La Materia Medica Physico Historico Mechanica, Reyno Mineral, parte I  a que juntam principaes Remédios do presente [...]

n s
Composto Doutor Jacob Castro Sarmento, Real Colegio dos Medicos Londres, Socio da Sociedade Real, de conhecida utilidade Medicos, Cirurgiões [...]. Vende-se caza Manoel Dinis" 

B L " " " L-prosa "Sahiu luz Theatro Universal de Novidades de D. Carlos de Vico; se vende botica Luis da Maya portas S.Catharina; Claustro Patriarcal logea Jozè Alvares; caza Antonio Magia [...] " n s
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C A " 14 7 L- lógica
"Na Officina Real Colegio Artes Universidade Coimbra se imprimio primeiro tomo Logica Curso Filosofico do R.P.M.Silvestre Aranha, Comp. Jesus, Lent Filosofia mesma Univ.ao presente 

n s Coimb
da Sagrada Escritura Real Colegio mesma Companhia. Acharseha Colegios Coimbra, Evora,Porto, Braga, caza Jozè Santos junto Igreja Socorro",  Porto

C A " " " L-matemáticas "aonde além do primeiro volume do Curso Mathematico do R.P.M. Manoel Campos da Comp. Jesus, se vendem tb todos livros Impressaõ Universidade Evora". n s
R " " " L-oração "Hum livro em oitavo, titulo Diario para novos treze dias Santo António, que haõ principiar dia S.Braz Bispo, e Martyr [...]. Obra espiritual e devota. Vende-se caza dito Jozé antos". n s
T " " " L-teologia especulativa"O segundo tomo Curso Theologa, em que tratam materias faltavam primeiro, com q. fica completa toda obra Theologia Especulativa: Autor R.P.M.Jozè Araujo da Comp. Jesus,  n s Coimb

qualificador S.Officio, Examinador Tres Ordens Militares [...]. Vende-se portaria mesmo Colegio, e dos Colegios Coimbra, Evora, Porto". Porto

bem " 21 8 remédio
"Antonio Mengin, Abridor geral cunhos moedas Portugal, faz saber, ao público e Medicos deste Reyno, que faz por Arte Chimica hum Elixir antefebril [...]. Vende em sua caza defronte 

n s
Caza Moeda, com licença e aprovaçam físico Mor Reyno, a mil duzentos reis cada vidrinho; que não deixa quexa alguma como aguas Inglaterra, sua virtude dura um século".

R " " " L-vidas de santos "A Vida, e Novena Gloriozo S.Marçal, Discipulo Christo, inclito Bispo, vend-se logea Francisco Silva defronte Igreja Stº António à Sé". n s

R " " " L-catecismo
"Na Officina Miguel Rodrigues, e logeas Manoel Diniz, e Antonio Costa Valle, se acharàm livro Sacerdotal Carmeliano para Missas rezadas e instrucçam ritual Ceremonias, que Sacerdote

n s
deve fazer Sacrosanto Sacrifício Missa";

R " " " L-sermão "Dous Sermões S.Justino Martyr, que nam prégou P.Jozé Caldeira"; n s
R " " " L-oração "E A Oraçam exortatoria, que disse P.M.Fr.Francisco Augusto na Capella Senhor Jesus dos Agonizantes do Carmo de Lisboa"; n s
Out " " " relação-história "e huma Relaçam do combate tres navos de Malta, com tres de Argel"; n s
Out " " " relação-astrologia "e huma Pronostico para anno 1737 intitulado Novo Theatro Universal". n s
R " " " L-devoção "Devoçam para cada hum dias da semana, consagrada gloriosos Stº Antonio, impresso anno 1727. Vende-se logea Manoel Diniz, e Jozè Oliveira a portagem"; n s
B L " " " L-conversação "em cuja logea se acharàm as quatro partes do Modello de Conversaçam". n s

R " " " L-sermão
"Hum Sermam do Grande Bautista, prégado pelo P.Fr.Sebastiam Encarnaçam, Religiosos Provincia Ordem Terceira. Vende-se em Lisboa, e Villa Santarem logea Francisco Monteiro".

n s Santar

ser " 28 9 médico
"Mons. Daviel celebre oculista delRey Christianissimo, quem se falou gazeta 20 Dezembro e 31 Jan. passado, nam pode partir de Lisboa antes 18 deste mez; sendo precizado deterse 

e s
curar Srª D.Thereza Portugal Religiosa Stª Clara, de huma catarata, q. lhe tirou menos tres minutos [...]  adverte, cazo,  alguém Lisboa, ou outro lugar neste Reyno, tenha necessidade

seu ministério, póde recorrer a Mons.Demol, medico faculdade Montpellier, sobrinho Domingos Delvito Cirurgiam mor Exercito [...], qual terá cuidado todos doentes de Mons.Daviel".

R Mar 7 10 L-devoção
"Imprimio-se terceira vez hum livrinho devoto Corte Celeste, impresso lingua Aleman, traduzido Portugueza, que contém huma devoçam muy agradavel nosso Divino Redemptor Jesus

n s
Christo [...]; com huma estampa fina, e muy devota. Vende-se logea Joam Rodrigues portas Stª Catharina".

R " 14 11 L-devoção "Na Officina Ferreiriana se imprimio segundo tomo Alivio Tristes, Consolaçam Queixosos, aonde se achará toda obra"; n s
B L " " " L-prontuário "e o Prontuario de Larraga em Portuguez acrescentado"; n s
H " " " L-história secular "e a História de Tangere, e outros livros de historia". n s

A M " " " L-farmacopeia
"Na logea Manoel Diniz à Cordoaria Velha, se acharà hum livro quarto, impresso Sevilha, Uso, y abuso de el agua dulce potable, interna, y esternamente praticada en estado sano e

e s
enfermo. Autor D.Jozeph Ortiz Barroso, Medico exercicio familia delRey Catholico, Tomo I, em tres partes:1ª trata  Natureza agua; 2ª, da Economia animal; terceira, o Uso interno"

Out " 21 12 folheto-história "Na Officina Joaquiniana, e logea Antonio Fernandes Gayo portas Stª Catharina, aonde vendem gazetas, se acharàm os papeis primeira vez; I-feliz noticia Conversam hum Jogae";  n s
Out " 21 12 folheto-fúnebre Coro funebre, ou Exequias, que Sé Primacial Braga fez com extraordinaria magnificencia pela morte Srª Infanta D. Francisca"; n s
Out " 21 12 folheto-fúnebre "III-outro do Magnifico Mausoleo que a Sè Porto erigio nas mesmas Exequias". n s

B L " " " L-prosa
"O Theatro Universal de novidades, composto D.Carlos de Vico, Presbitero do hábito S.Pedro, se vende logea Jozé Alvares claustro da Patriarcal, do Senhor Patriarcha ao Loresto [...]".

n s

ser " " " dentista
"Diogo Miguard, Cirurgiam Dentista, faz saber publico, que alimpa dentes, cura todas enfermidades vem à boca; [...]. As pessoas q. quizerem servir seu prestimo podem procurar em

n s
caza de Juliam Lamar, Cabelleireiro, defronte Marquez de Marialva".

bem " " " remédio
"Antonio Mengin, Abridor geral moedas de Portugal faz saber publico, e Medicos, e Cirurgiões destes Reynos, faz por Arte Chimica hum Elixir antefebril para curar toda castas febres,

n s
sezoens; vende sua caza defronte porta moeda nova, com licença Phisico mór destes Reynos [...]; a mil duzentos reis cada vidrinho; nam deixa queixa alguma como aguas Inglaterra".

R " 28 13 L-devoção "Na logea Joaquim Gilberto Salgado portas S.Antam vende livro Soliloquios a Jesu Christo, suspiros huma Alma arrependida, &c. em quarto". n s

B L " " " L-prosa
"Na Officina Mauricio Vicente Almeida, sete cotovellos vende quinta parte Mocidade dezenganada, primeira vez impressa, se acharà primeiro tomo. Autor P.Manoel Conciencia Cong.Orat.

n s
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Out " " " folheto-botica "Na mesma Officina se vende huma nova intitulata para Boticas". n s

H Abr 11 15 L-vidas
"Sahio quinta vez impressa Vida D. Joam Castro escrita por Jacinto Freire Andrade, acrescentada huma carta S.Francisco Xavier; vende-se logea Manoel Conceiçam livreiro C.Santiago".

n s
Out " " " folheto-fúnebre "na mesma logea se acharà tb huma Oraçam funebre à morte D. Manoel Caetano Sousa n s
Out " " " folheto-fúnebre "e outro papel Epicedeo na morte Senhora Infanta D. Francisca, escrito pelo Conde Ericeira D. Francisco Xavier de Menezes". n s

R " " " L-devoção
"Confissam hum pecador convertido. Homilia, ou Paraphrasis sobre Psalmo Miserere, muy util os q. acompanham Stimº Sacramento e visitam Vias Sacras, outras devoções, em oitavo";

n s
R L-novena "Novena das Domingas da Madre Deos; estes dous livros se vendem caza Antonio Silva livreiro ao arco Jesus junto S. Nicolao". n s
H " " " L-história secular "Historia das fortunas de Sempriles, e Genorodano, em oitavo; vende-se logea de Francisco da Cunha na rua nova". n s
C A " " " L-matemáticas "Arte Acatelcta, ou exame pratico, e perfeito de Algebristas; vende-se logea Francisco da Cunha na rua nova". n s

R " " " L-devoção
"Espelho do Invisivel, que expoem Deos, Hum, e Trino, no Trono  eternidade, Divinas Idéas, Christo, a Virgem, o Ceo e Terra; autor Troillo Vasconcellos Cunha. Vende logea Carlos Silva"

n s
D " 18 16 L-regimentos "O livro Pratica dos Orfaõs, que se imprimiu nesta Corte pelo verdadeiro original seu autor Doutor Antonio Paiva Pena, se vende tres tostoens cada hum em papel"; n s
B L " " " L-prosa "e assim tb o Commento de Horacio muito emendado dos erros da outra impressam, tudo se vende ultimo quarto debaixo das casas Senhor Patriarca, e outros livros mais". n s
C A " " " L-história plantas "Historia das Plantas mais usadas assim Europa, Asia, Africa, como America em dous volumes em oitavo com estampas"; n s
C A " " " L-medicina "Cirurgia Completa, e Anatomia, e Pharmacopea Ulyssiponense, obras compostas por Joam Vigier; vendem-se Calcetaria defronte moeda velha". n s

R Mai 9 19 L-devoção
"Elevações Alma, reflexões Eucaristicas a Jesus Christo, qdo Santissimo Sacramento está exposto; se vende Sacristia Parroquias S.Jozé, S.Nocolao, logea Antonio Gomes Claro [...]".

n s

R " 23 21 L-vidas de santos
"O celebre livro Excellencias S.Jozé, impresso in folio, autor R.P.Pedro Torres Companhia Jesus, natural Reino Chile Indias Occidentaes; se vende casa Jozé Santos junto Igreja Socorro"

n s
R " " " L-novena "sahiram impressos dous livros em doze, primeira, segunda parte, tratam Novenas principaes Mysterios Maria Santissima, e outros Santos, novamente acrescentadas"; n s
R " " " L-novena "e outra avulsa N.Senhora Desamparados com titulo das Mercês, autor P.Manoel Conciencia Congregaçam do Oratorio"; n s
T " " " L-teologia mística "aonde se acharám tb dous tomos de Floresta novissima, e Academia Universal em quarto do mesmo autor". n s

B L " " " L-poesia
"Luctuoso Canto Poetico à morte Srª Infante D. Francisca, em setenta duas oitavas, &c. Vende-se logeas Isidoro do valle à Sé Oriental, do livreiro no adro S.Domingos, de Manoel Diniz".

n s
Out " " " relação-fúnebre "Relaçam morte, enterro Eminentissimo D.Fr.Antonio Manoel Vilhena, Gram Mestre Religiam Stº Sepulcro Jerusalem, chamado Malta; vende-se logea Antonio Fernandes Gayo [...]". n s

Out Jun 6 23 relação-história fabulosa
"logea Caetano Silveira calç. Correyo, de Miguel Rodrigues portas Stª Catharina, se vende Relaçam hum mostruozo Passaro, q. duas legoas Constantinopla apareceu Sultam Mabamous"

n s
R " " " L-devoção "Virgem devota, feliz disposta Dialogo por P.Fr.Apolonario Conceiçam, Religiosos Leigo Provincia Capucha R.Janeiro, doze"; n s
T " " " L-teologia moral "livros Pequenos na terra, Grandes no Ceo, e os mais mesmo Autor. Vende-se na rua nova Almada, assima Igreja Espirito Santo, logea Jozè Soares, Conteiro". n s
R " " " L-sermão "na logea Miguel Rodrigues portas Stª Catharina se  vende livro Sermões; e Praticas Veneravel P.Fr.Antonio Chagas"; n s
R " " " L-vidas e santos "e na mesma logea se vendem livros de Cartas espirituaes, e a Vida mesmo Padre". n s

Out " " " relação-história fabulosa
"Huma Relaçam Copia da mais espantoza e cruel atrocidade, escrita Cidade Marcelha, com execuçam Madama Anna Solle Piget, seus dous filhos. Vende-se Officina Pedro Ferreira [...]"

n s
Out " " " folheto-jocoso "Na mesma   Officina, e logea se acharà hum papel Discurso Joco-serio em metaphora de Demanda entre Formusura e Discriçaõ, sentenciada favor da Formusura". n s

R " " " L-devoção
"Os livrinhos: O suspirado Conjunctivo do Venerabilissimo Nome Jesus, obra breve, compendiosa, que provoca efficazmente à devoçam Mãy Deos, por P.M.Fr.Francisco S.Rosa Viterbo:

n s
R " " " L-vidas de santos vendem-se, separados, ou juntos com o dito Optativo, e Quinquagium Sacrum da Familia Sacra, na logea Antonio Gonçalves da Costa à Mosericordia da parte do mar". n s
B L " " " L-poético "Na rua S. Roque defronte torre Loreto, se vende livrinho da Opera Artaxerxes do famozo Poeta Metastasio, traduzida Verso Portuguez"; n s
R " " " L-sermão "na mesma caza se vendem dous tomos Sermões de S. Francisco de Sales, no idioma Castelhano". n s

A M " 13 24 L-naútica "Na rua larga S.Roque caza Joam Bautista Lerzo se vendem livros seguintes: Tratado do Exercício da Manobra, com hum methodo para aprender a mareaçam, util para os que navegam.
n s

Por D. Francisco Mascarenhas, em quarto";

B L " " " L-ortografia "Orthographia lingua Portugueza em oitavo"; n s
B L " " " L-gramática "Grammatica Italiana, e Arte para aprender lingua Italiana por meyo da Portugueza, em quarto"; n s

B L " " " L-gramática
"Grammatica Franceza, e Arte aprender lingua Franceza por meyo Portugueza, acrescentada com hum Dicionario palavras Francezas mais dificultozas; Autor P.D.Luis Caetano Lima".

n s
Out " 20 25 folheto-poético "Carlos reduzido, Inglaterra illustrada, Poema heroico; autor Pedro Azevedo Tojal, formado faculdade Sagrados Canones. Vende-se Logea Isidoro Valle à Sé Oriental". n s
Out " " " relação-história fabulosa"O papel Turquia vacilante, que he Relaçaõ hum passaro, q. apareceu Sultaõ [...], se achará no adro S.Domingos caza Joam Bautista Lerzo". Onde se vendem livros seguintes: n s

H " " " L-geografia histórica 
"Geografia Historica Estados soberanos Europa, com mudanças houve seus domínios, especialmente Tratados Utreque [...]; com genealogias casas reinantes [...], por D.Luis C.Lima";

n s
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R " " " L-sermão "Sermões, Discursos predicaveis, Politicos, Panegyricos, Moraes, do P.Fr.Manoel Gouvea Augustiniano em 8 tomos quarto. Tb se vende cada tomo por si"; n s

H " " " L-história secular
"Praxis de Patronatu Regio, & Seculari. Opus plane necessarium Judieibus Coronae ad similes causas Patronatus Regij; & secularis [...] pluribus Judicci Coronae Regai Portugallia; Autor

n s
Benedicto Cardoso Osorio Lusitano, in folio";

R " " " L-sermão "Sermões familiares, compostos por S. Francisco Sales, Bispo, Principe Genebra, traduzidos de Francez em Hespanhol, dous tomos, em quarto". n s

H Jul 18 29 L-história secular
"Officina Antonio Pedrozo Galram se imprimiu Obra Pio & Magnifico Regi Joanni V. Elogia, quibus praecipuae ejus virtutes explicantur. Autor P.D.Celestino Seguineau, Clerigo Regular".

n s
T " 25 30 L-teologia polémica "Sahio luz hum livro folio impresso Roma, Lexicon Polemicum, que trata quantos Hereges tem havido todos seculos [...] reprovados com sagrada escritura: inserta noticia todos os n s

Conciliabulos, Schimas, Controversias, pertencem historia Ecclesiastica. Author Dr Joaõ Sianda Congregação S. Bernardo Ordem Cister. Vende Joaõ Rodrigues Carvalho rua nova" 

B L " " " L-crítica
"Theatro Anti-Christo Universal, sobre las obras do muy R.P.M. Feijoó [...]. Autor D.Ignacio Armesto y Ossorio, rezidente Villa Madrid. Vendem-se caza Manoel Dinos e livreiros rua nova".

n s
R Agt 1 31 L-vidas de santos "Vida de Maria no ventre Sta Anna; traduzida Italiano Portuguez, em oitavo"; n s
R " " " L-sermão "Sermões Padre Francisco Xavier Congregaçam Oratorio, em quarto. Vendem-se estes dous livros portaria mesma Congregaçam. Onde se achará primeito tomo deste ultimo". n s

T " " " L-teologia mística
"Colleçam espiritual de varias obras Mystica Doutora Igreja a Serafica Madre S.Thereza Jesus, traduzidas Obras lingua Castelhana. Pelo P.Joam Nunes Varella, presbitero habito S.Pedro 

n s
Vende-se caza mesmo Padre no Beco Amendoeira ao chiado, logea Manoel Dinis, de Antonio Fernandes Gayo às portas S.Catharina".

R " " " L-devoção "Amores de Maria santissima, em oitavo; Autor D.Fernando Cruz, Conego Regrante S.Agostinho "; n s
H " " " L-história secular "Cerco de Goa e Chau; escrito por Antonio de Castilho"; n s
R " " " L-vidas de santos "Vida, e Milagres S. Marçal; estes tres livros se acharàm logea Lucas Silva Aguiar, ao Colegio, de Joaquim Silva Machado arco Marquez Alegrete"; n s

H " " " L-história secular
"Historia Chronologica dos Papas, Emperadores, Reys, emendada, acrescentada, continuada até 1736, por Gaspar Costa Ferram. Vende-se Lisboa logea Miguel Rodrigues;;; Coimbra

n s Coimb
de Antonio Simões Ferreira; no Porto na de Manoel Henriques": Porto

Out " " " folheto-moral "Papel novo Conselho hum pay a  hum filho, que pretendia cazar; trata eleiçam, que hade fazer o hommem da esposa. Vende-se logea Antonio Silva pereira calçada Correyo" n s

C A " 15 33 L-cosmologia 
"Tratado de la natureza, origen, y cauza de los Cosmos, com historia Chronologica todos desde anno 480 antes vida Christo até 1737, com methodo observallos Astronomicamente, em 

n s
oitavo. Autor P.M.Jozé Cassani Comp. Jesus. Vende-se caza Joxé Santos junto à Igreja Socorro";

R " " " L-vidas de santos
"onde tb achará celebre livro Excellencias S.Jozè, em methodo panegyrico illustra com assumptos raros e discursos sabrilissimos, pelo P.M.Pedro Torres da Comp. Jesus Reyno Chile

e s
A M " 29 35 L-instrução militar "O livro intitulado Discursos sobre Disciplina Militar, e Ssciencia hum Soldado Infanteria, vende-se logea Antonio Costa Valle livreiro na rua nova da Almada junto à Boa Hora". n s

bem Set 5 36 raizes/sementes
"Manoel Jozé Vermeule rua direita da Cruz pao, defronte cazas Calhariz, faz costumado avizo curiozos, lhe ter chegado Norte toda variedade raizes de flores rainunculos [...], como tb

n s
sementes de Ortalissas".

bem " " " remédio
"Antonio Mengin, Abridor geral moedas de Portugal, faz mesmo avizo que deu gazeta de 21 Março deste anno, do seu Elixir antefebril para sezões [...] como consta receita impressa". 

n s
Out " 12 37 folheto-história "O Manifesto do Emperador dos Romanos, em que publica os motivos, que tem p. declarar guerra contra os Turcos, se achará, aonde se vendem gazetas". n s
Out " 19 38 folheto-história "Idem". n s

R " 26 39 L-sermão
"Sermões P.Fr.Antonio S.Eliseu, Ex-Provincial Ordem Carmelitas Descalços, 2º tomo. Vende-se portaria Convento Corpus Christi, e Conventos Porto, Braga, Vianna, Coimbra, Setubal".

n s Porto
B L " " " L-gramática "Satisfaçam Apologetica: favor hum ponto grammatico da doutrina insigne P.M.Revr.Conego Manoel Abrantes, pelo P.Clemente Francisco Xavier, Mestre Grammatica nesta Corte.  n s

Vende-se logea Jozè Francisco, detraz Igreja Magdalena".

D " " " L-leis "Decisoens de Phebo, acrescentadas, com varias Leys Extravagantes pertencentes mesma materia: Vende-se fim rua Condeça ao Carmo, nas cazas tenete Coronel n s

T " " " L-teologia mística
Monte Libano mistico, ordenado de varias obras, q. na lingua Latina, Castelhana escreveu admiraçam Mundo, utilidade fieis Fr.Jozé S.Bento [...] dous volumes em oitavo. Vende-se logea

n s
Francisco Gonçalves a S.Antonio";

R " " " L-catecismo "na mesma logea se vendem as sete Rezas dos Santos novos deste reyno para Breviario, como a impressam de Antuerpia"; n s
H " " " L-história secular "tb segundo tomo historia Carlos Magno, e dos Pares França em oitavo"; n s
Out " " " folheto-história fabulosa"Curiosa Dissertaçam, ou discurso Fysico-Moral sobre monstro duas cabeças, quatro braços, duas pernas [...] escreveu, sendo consultado P.M.Fr.Bento Jeronimo Feijó". n s
Out " " " folheto-panegírico "A Oraçaõ Panegirica, que recitou dia 16 Junho annos Principe nosso Senhor, Marquez Valença; estes dous papeis se acharám logea Manoel Diniz" n s
A M " " " L-agricultura "Thezouro de Lavradores, e nova Alveitara do Gado vacum, illustrada varias authoridades, dividido quatro livros [...]. Vende-se rua nova logea Joam Rodrigues Carvalho n s
T " " " L-teologia moral "na mesma logea se vende livro Estimulo pratico para seguir o bem, e fogir do mal, Autor P. Manoel Bernardes Congregaçam do Oaratorio" n s
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T Out 3 40 L - teologia Mi "floresta novissima varias acções sentenciosas, illustradas com todo genero erudiçam; tomo segundo quarto; autor P.Manoel Conciencia Congregaçam Oratorio. Vende-se portaria n s
C A " " " L - crítica "Examen Castellano de la Crisis Griega. Obra posthuma Don Luiz Salazar y Castro em quarto, impresso Madrid. Vende-se portaria Convento S.Bento desta cidade". n s
Out " " " folheto-história "Na logea Manoel Diniz se achará Manifesto do Emperador dos Romanos, que publica justificaçam motivos, que o fizeram resolver a declarar guerra aos Turcos" n s
bem " " " raizes/sementes "Na rua nova Jesus ao paço novo, nas casas, aonde se fabrica aletria, se vendem raizes flores, que vieram agora do Norte a saber [...] n s

R " 10 41 L-oração
"Maria Santissima sua Conceilçam immaculada Aurora Mystica. Oraçam Problematica; dedicada biblioteca mariana dos RR.PP.Congregaçam Oratorio[...].Vende-se logeas Manoel Dinis[...]"  

n s
R " " " L-cerimonial "Ceremonial Menorita, e Romano, composto P.Fr.Joam S.Agostinho, Pregador, Mestre Ceremonias convento S.Francisco. Vende-se logea Miguel Rodrigues e sua mesma Officina". n s
bem " " " raizes/sementes "A Joam Bautista, morador à orta seca, lhe vieram raizes flores, a saber Rainunculos [...] tudo dobrado, e sementes de ortalissas todas castas, de que faz avizo aos curiozos, que n s

venderá por preço acomodado".

bem " " " raizes/sementes
A Nicolao Uri, que mora arco Paciencia, junto Palacio Marquez Valença, lhe veyo carregaçam raizes flores Hollanda, Rainuncolos [...] e muitas castas de sementes, e que as darà por

n s
preço mui acomodado".

R " 31 44 L-catecismo "Na Officina Gabriel Soares se imprimiu I parte da Pratica Confessionario do P.Fr.Jayme Corella, traduzida Portuguez, acrescentada com muitas cousas necessarias Confessores. n s Porto
Vende-se mesma Officina, na Cidade Porto, logea Pantaleam Vieira da Silva mercador livros".

bem Nov 7 45 raizes/sementes
"Joam Deos morador boa vista casa Jozé Lino faz saber freguezes, mais curiosos flores, novamente chegáram Norte grande quantidade plantas, raizes, cebolas Rainunculos [...], que

n s
offerece por preços muy acomodados, como toda sorte sementes hortaliças estrangeiras".

C A " 17 46 L-filosofia
"Sahio luz hum livro in folio: Academia Singular, Universal, Hostorica, Moral e Politica: constitutivo hum Varaõ perfeito desde primeiro instante no ventre materno [...]. Trata todas acçoens, 

n s
operaçoens, modos vida humana, Sciencias, Artes &C. Vende-se logea Antonio Silva pé calçada do Correio, e caza Frutuosos Carvalho principio calçada S.Francisco".

R " 28 48 L-vidas de santos "Sahiu luz quarto tomo Flos Sanctorum Augustiniano composto Mr.Fr.Manoel Figueiredo, Chronista sua Religiam. Vende-se Collegio Stº Agostinho onde se acharám mais tomos": n s

B L " " " L-crítica
"Tb se imprimiu terceiro tomo do Commento da Selecta, trata orações de Cicero, seu tratado Amicitia. Vende-se casa seu Autor P.Mathias Viegas Silva junto Igreja Nª Srª Mercês [...]".

n s

T Dez 5 49 L-teologia moral
"Imprimiram-se novamente livros seguintes: Mocidade desenganada tomo 6º; autor P.Manoel Conciencia da Congregaçam do Oratorio; vende-se Officina Mauricio Vicente Almeida [...]";

n s

R " " " L-devoção
"na logea Joam Rodrigues mercador livros portas Stª Catarina, se achará livro intitulado Corte Celeste, ou devoçam muy agradavel nosso Divino Redemptor e Salvador Jesus Christo

n s
efficacissima para conseguir especiaes graças e a Bemaventurança, com huma estampa fina, que representa mesma Corte Celeste, em oitavo".

B L " " " L-aula política "Na referida Officina se achará Manual Politico em oitavo"; n s
A M " " " L-botica "e hum jogo de Intitulatas para Boticas muito bem feitas". n s

H " " " L-política
"Flores de Hespanha, excellencias de Portugal; autor Antonio Sousa de Macedo; acrecentado com a Armonia politica mesmo autor; vende-se logea Manoel Conceiçam rua direita Loreto".

n s

R " " " L-vidas de santos
"Epitome da vida grande Patriarca S.Bento em oitavo, que compoz R.P.Prégador Fr.Marcelino Ascensam: vende-se Mosteiro S.Bento Saudade desta Cidade; no  de S.Bento Vitoria Porto;

n s Porto
em Braga hospicio da Religiam S.Bento". Braga

R " " " L-oração "Divinos exercicios do Ceo da terra, que contém orações para dias Confissam, Jubileo, para ouvir missa; vende-se logea Jeronymo Francisco portas Stª Catarina". n s

R " 12 50 L-exorcismo
Sahiu luz hum Breve intitulado Escudo Santissimo e armas Igreja, obra utilissima para livrar e destruir todos feitiços e vexações diabolicas [...]; se achará pato Patriarcal junto Conselho 

n s
Ultramarino logea Francisco Oliveira e Manoel Rodrigues".

Out " " " relação-história "Na logea Manoel Diniz, e aonde se vendem gazetas se acharà a Relaçam verdadeira e individual noticia do mundo, com que Russos ganharam aos Turcos a praça Oczakow". n s
bem " " " p.domesticos "Achase nesta Corte hum Estrangeiro, q. traz varias curiosidades de pedra Agatha, como caixas para tabaco [...] cabos p. para facas; botoens para cazaca, pedra tosca para qq e s

curiosidade, vive rua direita Corpo Santo, junto à botica Rainha nossa Senhora em huma logea espelhos".

bem " " " ofício
"Quem quizer comprar hum prazo, que foy de Jorge Peçanha Pereira, sito termo da Villa Viana do Lima, pode falar com Jozè Mendonça, morador travessa bruxas, freg. S.Vicente fora".

n s

H " 19 51 L-história secular
"Livros novamente impressos: Nimismalogia, ou Breve recopilaçan algumas medalhas dos Emperadores Romanos, em quarto, primeira parte com estampas; seu autor Bento Murganti";

n s

R " " " L-vidas de santos
"Vida Santa Zita Virgem, Duqueza, traduzida idioma Italiano no Portuguez, por Lourenço Murganti, em quarto; se acharàõ caza Lourenço Murganti, largo Carmo, logea Manoel Caetano".

n s

H " " " L-história secular
"na logea Antonio Souza da Silva rua nova se vende hum livro, Portugal cuidadozo e lastimado, vida do Senhor Rey D.Sebastiam, tratará todas historias seu temo [...] até Cardeal Rey".

n s
D " " " L-jurísprudência "Arte Legal para estudar a Jurisprudencia, com exposiçaõ dos Titulos da Instituta do Emperador Justiniano, pelo Licenciado Francisco Bermudes Pedraça; traduzida castelhano no n s

A publicidade na gazeta de Lisboa (1715-1760) 67



Volume II

portuguez [...] e hum novo Apendix origem Leys Portugal. Vende-se logea Manoel Conceiçam, junto Conde Santiago, na portaria Convento Nª Sª Monte  Carmo".

Out " " " relação-história "Na logea Manoel Diniz Cordoaria velha, aonde se vendem gazetas se acharà Relaçam verdadeira, individual noticia do modo, que Russos ganharam Turcos Praça Oczakow". n s

B L " 26 52 L-poético
"Imprimiu-se hum livro quarto, Discursos Sacros e Academicos, obras Poeticas varios Autores, escritas ocasiam, que Senhora D. Luiza Pilar, Dama Rainha nossa Senhora [...] professou

n s
Real Convento Madre Deos, com nome Soror Luiza Maria S. Jozè":

R " " " L-sermão
"Com mesmas obras se imprimiu Sermam, que prégou Doutor Gabriel Coutinho, Monge S.Bernardo, dia Profissam. Vende-se casa Joam Bautista Lerzo, contratador livros a S. Roque".

n s

1738

Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora
Out Jan 9 2 relação-história "Na logea Manoel Diniz Cordoaria velha, aonde se vendem gazetas se achará a Relaçam verdadeira com que Russianos ganharám aos Turcos Pç. Oczakow". n s
Out " 23 4 relação-história "Fica-se imprimindo noticia cerco, que os Turcos puzeram à Cidade de Oczakow [...]; que se fará publicada Sabado, e se achará, aonde se vendem as gazetas". n s

R " 30 5 L-vidas de santos
"Livro em quarto novamente impresso: Vida admiravel do mais raro milagre da natureza o glorioso Patriarca o Serafico S.Francisco de Assis. Vende-se logea Joam Rodrigues Carvalho".

n s
T " " " L-teologia moral "Na mesma logea se achará o Estimulo Pratico para fogir ao mal, e seguir o bem, que compoz P.Manoel Conciencia Congregaçam Oratorio"; n s
T " " " folheto-moral "e o Papel Satira Moral contra os vicios em commum, segunda parte, autor Francisco de Assis Amado e Luca". n s

Out " " " relação-história
"A Relaçam do cerco, que os Turcos puzeram Cidade Oczakow, operaçam seus ataques, maravilhosa defensa dos Russianos [...]; se achará logea Manoel Diniz à cordoaria velha".

n s

H Fev 13 7 L-história eclesiática
"A História do Senhor Matozinhos e sua Trasladaçam, em quarto, escrita gde elegancia e particulares antiguidades deste Reyno, por Antonio Cerqueira Pinto, Academico Academia Real.

n s
Vende-se logea Manoel Conceiçaõ ao Conde Santiago";

R " " " L-novena "onde tb se acharà Novena glorioso Patriarca S. Bento, e a mesma na de Jeronymo Francisco Araujo assima Chiado. n s

R " " " L-devoção
"Outro em oitavo, Finezas de Jesus Christo, e affectos da Alma amante, obra muito espiritual, dividida sete jornadas para sete dias da semana pelo Doutor Suman Oliveira Souza. Vende

n s
logea Isidoro Valle à Sè Oriental, de Manoel Carvalho rua nova, de Antonio Costa Valle defronte Convento Boahora";

B L " " " L-romance "Nesta ultima se acharà Fabula Narciso, e Echo, composta insigne historiador Manoel Faria Souza"; n s

B L " " " L-gramática
"Modo facil construir, verter bom Romance, e Lingua Portugueza quaesquer periodos escritos na Latina, e primeiras definições Gramatica historica. Vende-se logea Joam Rodrigues".

n s

H " 20 8 L-política
"Livro de folha: Flores de Hespanha, excelencias de Portugal, com sua harmonia Politica, por Antonio Sousa Macedo. Vende-se nesta Cidade casa Miguel Rodrigues [...]. Em Coimbra

n s Coimb
casa Antonio Simões Ferreira impressor Universidade. No Porto casa Manoel Pedrozo Coimbra mercador livros". Porto

R " " " L-oração "Outro em oitavo: Jardim Symbolico, cujas immarceciveis flores sam Divinos Mysterios, e Sagradas Orações; n s

R " " " L-devoção
"Rosario meditado, conforme  regras, que ensinou Maria Santissima, quando o instituhio. Autor P.Manoel Campos da Congregaçam Oratorio Estremoz; acharse-há portaria Congregaçam".

n s
Oratorio desta Cidade".

R " 27 9 L-oração
"Oraçam Panegyrica da gloria, e sentimentos sobre morte Serenissimo Principe Eugenio Francisco Saboya, no triduo seu funeral, se celebrou Igreja Metropolitana Stº Estevam Corte 

n s
Vienna, pelo R.P.Francisco Peikhart da Companhia Jesus, tradizido lingua Portugueza. Vende-se logea Manoel Diniz; largo Tanoaria logea livreiros Bimalle, e Dubois".

C A Mar 6 10 L-medicina
"livro de folio:Arte com vida, ou Vida com Arte, muy curiosa, necessaria, proveitosa nam só Medicos, Cirurgiões, mas ainda toda pessoa; pelo Doutor Manoel Silva Leitam, Medico H.Real

n s
todos Santos desta Cidade. Vende-se casa seu Autor, logea Francisco Silva defronte Stº Antonio, e Lucas Silva Aguiar portas Mouraria";

H " " " L-história secular "na mesma logea se acharám os seguintes. Os 4 tomos Memorias Senhor Rey D.Joam o I compoz Jozé Soares Silva, Academico Academia Real"; n s
R " " " L-devoção "Diario Metrico en aplauso de la Immaculada Concepcion de Maria Santissima, &C. pelo mesmo autor": n s

R " " " L-devoção
""Na portaria Congregaçam Oratorio se achará hum livro doze Devotas consiserações sobre principaes motivos pena, dor, Maria Santissima S.N. teve pé Cruz. Autor P. Jozè Carvalho".

n s
H " 13 11 L-história eclesiática"Claustro Dominicano; autor Fr.pedro Monteiro, Academico da Academia Real. A quarta parte Historia Sam Domingos partucular Reino"; n s
H " " " L-história secular Conquistas Portugal; autor Fr.Lucas Stª Catharina, Academico Academia Real"; n s
R " " " L -vidas de santos "Vida de S. Franco Sena, escrita pelo P.Jozè Pereira Bayam. Vendem-se logea lucas Silva Aguiar às portas Mouraria". n s

T " " " L-teologia mística
"Convento Espiritual, ou Escola perfeiçam Christan, que metaforicamente ensina aos que professam vida Religiosa. Vende-se logea isidoro Valle à Sé Oriental, Luiz Abreu Barbosa [...]".

n s
R " " " L-sermão "Serman gloriosos Patriarca S. Joaquim, prégado pelo P.M.Theodoro Franco Congregaçam Oratorio; vende-se logea Francisco Cunha mercador livros na rua nova". n s
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T " 20 12 L-teologia escolática
"Livro em oitavo intitulado P.M.Silvestri Aranha è Societate Jesu Disputationes Logicae, &C. Vende-se rua nova logea Joam Rodrigues Moreira, casa José Santos defronte jogo péla ". 

n s
R " " " L-devoção "Se tenario Virgem Maria Nsª Srª da Soledade, venerada sagrada Imagem mesma Srª na Parroquial Igreja S.Thomé. Vende-se logea Joam Rodrigues portas Stª Catharina". n s

T Abr 3 14 L - teologia Mi
"Maximas espirituaes, e directivas para instrucçam Mystica virtuosos, defensa Apostolica da virtude, fabricada luz razam natural, estabelecidas verdade Sagrada Escritura [...] pelo P.Fr.

n s
Afonso Prazeres, Missionario Varatojo. Vendem-se Officina Miguel Rodrigues, Coimbra casa Antonio Simões Ferreira";

H " " " L - hist. secular
"nas mesmas casas se achará Historia Chronologica dos Papas, Emperadores, Reys, que tem reinado Europa, do nascimento Christo até fim anno 1730, agora novamente aumentada".

n s
B L " " " L - prosa "O Theatro universal Novidades deste presente anno de 1738: vende-se logea Jeronymo Francisco Araujo na rua direita das portas, aonde se vendem gazetas". n s

T " 10 15 L-teologia mística
"Convento Espiritual, ou Escola perfeiçam Christan, que metaforicamente ensina aos que professam vida Religiosa. Vende-se logea isidoro Valle à Sé Oriental, Luiz Abreu Barbosa [...]".

n s

R " " " L-oração
"Luz para visitar Estações Via Sacra, composta veneravel Fr.Antonio Chagas, Missionario Apostolico Reinos Portugal; de novo acrescentada com Novena das Almas; vende se logea

n s
Agostinho Gomes Xavier na rua livreiros ao Colegio":

R " " " L-sermão
"Serman Canonizaçam S.Joam Francisco Regis Comp. Jesus, prégou P.D.Caetano Gouvea Clerigo Regular no Real Colegio Evora; 10 Nov.1737. Vende logea Francisco Silva a Stº Antº "

n s
C A Mai 1 18 L-matemáticas "Trigonometria plana, e esferica, em quarto com suas estampas"; n s
C A " " " L-matemáticas "e a Synopse Trigonometria; Autor R.P.;Manoel Campos Comp. Jesus; ambos se vendem Collegio S.Antam, e caza Jozè Santos defronte jogo da Pela: 1º por 800 reis; 2º 480"; n s
C A " " " L-matemáticas "como tambem os Elementos de Geometria do mesmo Autor". n s

R " " " L-vidas de santos
"Breve narraçam admiravel vida, morte Beato Pedro Neglez, Protector Cidade Bettona, natural Cidade Lisboa, em oitavo, traduzida Latim, pelo P.D.Jozè Barboza C.R. vende logea Joam 

n s
Antunes Pedrozo Livreiro rua ourives da prata".

B L " " " L-ortografia
"As Regras da Orthografia Lingoagem Portugueza de Amaro Reboredo, e Taboada exactissima de andre Avellar, Lente Mathematica Universidade Coimbra, livro em oitavo, utilissimo [...]

n s
se achará Officina Joaquinina calçada Paes Navaes, aonde se imprimio, e logea Antonio Fernandes Gayo portas Stª Catharina".

R " " " L-sermão "Serman pregado Exequias Senhor Infante D.Carlos no Real Convento Thomar Ordem Christo em 20 Abril 1736 [...]. Vende-se logea Lucas Silva Aguiar portas Mouraria"; n s
T " " " L-teologia moral "e na mesma logea se vende o livro de Theologia Moral de Crisol, &c.". n s
bem " " " flores "Na rua Stº Antonio Capuchos defronte D.Joam Mello, está hum curiosos jardim, no qual se vendem cravos toda variedade castas, extraordinaria grandeza com muito comodo". n s
B L " 15 20 L-prosa "A Astiçam confortada, dirigida à virtude da Paciencia, para todos estados. Vende-se logea Lucas Silva de Aguiar portas Mouraria". n s
H " " " L-elogio "O Elogio à morte Belchior do Rego Andrade, feito pelo Marquez Valença; vende-se logea Manoel Diniz Cordoaria velha: n s
R " " " L-sermão "Livro Sermões P.D.Manoel Tojal, C.R. primeira parte. Vende-se logea Antonio Costa Valle defronte Boa hora". n s
R " " " L-catecismo "Na portaria Convento S.Domingos desta Cidade se vendem Missaes Romanos da nova impressam [...] muito acomodados de preço". n s
B L " " " L-gramática "Na logea de Paschoal Martins rua nova se acharà Gramatica Latina, reformada acrescentada por Antonio Felix Mendes [...]". n s
H " " " L-elogio "E tb o Elogio Latino na morte do Deam Alicante D. Manoel Martins, pelo mesmo autor". n s
Out " " " folheto-história "Las Cuevas de Salamanca, por el Cavalhero Francisco Botelho de Vasconcellos. Vende-se Livreiros rua nova". n s

ser " 22 21 livreiro
"Joam Bautista Lerzo, Contratador livros, morador rua Larga S. Roque, está imprimindo com Privilegio Real obra Gabriel Pereira Castro De Manu Regia, accrescentada, e Index copioso".

n s
H " " " L-vidas "Vida de Ludovico, Conde Matisio, em oitavo, traduzido Portuguez; vende-se casa Cosme Pedro Capelletti rua das gaveas, e casas D.luiz Portugala S. Roque". n s
T " 29 22 L-teologia mística "Livro em oitavo novamente impresso, Retiro Espiritual, obra muito util. Se acharà Portarias Reaes Mosteiros Sta Cruz Coimbra, S.Vicente fòra; n s Coimb

B L " " " L-poético
"Tb sahiu luz Cançaõ heroica, intitulada Mars Lusitanus: obra compoz em verso Portuguez P.M.Antonio Reis Congregaçam Oratorio [...]Vende-se logea Manoel Conceição e Manoel Diniz"

n s

R " " " L-devoção
"Modo rezar Rosario Virgem nossa Srª, por Pio V novamento acrescentado varias Oraçoens e offerecimento mesmo Rosario. Vende-se logea Antonio Paulino rua livreiros ao Colegio"

n s

T " " " L-teologia positiva
"Imprimiuse Lingua Latina hum livro oitavo Discordia Concors seu Sacre Scripptura Antilogie, parsprima. Autor P.M.Fr.Antonio Silveira O. SS.Trindade. Vende Manoel Fernandes Costa"

n s
T Jun 5 23 L-teologia moral "Na logea Lucas Silva Aguiar portas Mouraria se vendem livros: Crisol de Theologia Moral quarto com todos casos reservados Arcebispados, Bispados do Reino , e Conquistas"; n s
R " " " L-oração "Relogio da Alma em oitavo com varias Orações muy devotas, e modo visitar Via Sacra"; n s
R " " " L-oração "Huma Oraçam Panegyrica ao grande Apsotolo de Navarra S. Saturnino". n s

T " 12 24 L-teologia moral
"Vende-se casa Joam Bautista Lerzo, contratador livros rua Larga S.Roque, a Luz Moral, em duas partes, in folio, onde se declara toda Theologia Moral [...] traduzida pelo P.Francisco 

n s
Gomes Serqueira, que lhe acescentou hum Tratado Bulla Cruzadas Portugueza; as diferenças entre privilegios desta, e de Hespanha; no fim a Bulla Latina".
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H " " " L-elogio "Elogio Funebre do Dezembargador Belchior do Rego Andrade, por D.Jozé Barbosa, Clerigo Regular; vende-se logea Manoel Conceiçam rua direita do Loreto". n s
R " 19 25 L-regra monástica "Sahiu luz Breve Tratado da regra professam Irmaõs Terceiros Venerável Ordem Nª Srª Carmo [...]. Vende-se portaria Carmelitas Descalços Convento Corpus Christi a S. Nicolao". n s

C A " " " L-medicina
"Apologia Medico-Racional Remedios Syncope estomatico febres Estio, dos abusos Quinaquina; pelo Doutor Antonio Dias Inchado; vende-se logeas Manoel Diniz, Lucas Silva Aguiar";

n s
T " " " L-teologia positiva "onde se acháram nesta ultima crisol Theologia e praticas Confessores, com huma observaçam das diferenças entre Bulla Cruzada concedida este Reino, e ao Hespanha [...]". n s

R Jul 3 27 L-catecismo
"Na Officina Gabriel Soares se acabou imprimir segunda parte Pratica Confessionario P.Fr.Jayme Corella, traduzida e acresentada Portuguez; se vende dita Officina, e cidade Porto [...]".

n s Porto
R " " " L-devoção "Na Sacristia Mosteiro Monges S.Bento se achará hum livrinho, para devotos mesmo santo [...]". n s
R " 10 28 L-moral "Sahiu luz cartas P.Antonio Vieira Companhia Jesus em duas partes, a primeira se vende logea pedro Villela, segunda logea Manoel Fernansdes Costa, ambas rua nova". n s

D " 31 31 L-leis
"Sahio novamente impresso ultimo tomo obra, que Dezembargador Diogo Guerreiro deixou manuscrita, trata Decisionibus, & Questionibus forensibus, com este faz doze tomos, que são 

n s
Inventario, Divisionibus, de Tutores, Curadores [...], dous tomos processo Civil [...]. Toda obra se vende rua nova logea Antonio Sousa Sylva";

H " " " L-história secular "na mesma se vende livro Portugal Cuidado, e lastimado, com vida e perda Senhor Rey D. Sebastião, Autor P.Jozè Pereira Bayam". n s
H " " " L-história secular "Na logea Manoel Conceiçaõ livreiro rua direita Loreto se vendem livros Viriato tragico"; Vida D. Joam Castro acrescentado na ultima ediçam; n s
H " " " L-vidas Vida D. Joam Castro acrescentado na ultima ediçam"; n s
H " " " L-história secular "e Cid Campeador": n s
T Agt 14 33 L-teologia moral "Sahio luz terceira parte Historia intitulada: Pequenos na terra, grandes no Ceo, Autor P.Fr.Apollinario Conceiçaõ Religiozo Leigo Capucho Provincia R.Janeiro". n s
H " " " L-história eclesiástica"e os livros Primazia; Seculos da Religiaõ Serafica; Viagem devota e feliz; n s
R " " " L-vidas de santos "Vida glorioso Patriarca S. Filippe Neri, pelo P.Manoel Conciencia Congregaçam Oratorio desta Cidade. Vende-se Portaria mesma Congregaçam". n s
R " " " L-sermão "Hum tomo Sermões, que compoz, pregou o Emin.R.mo Senhor D. Jozè Pereira de la Cerda, Cardeal Stª Igreja Roma; vende-se rua nova Logea Pascoal Martins". n s
B L " " " L-poético "Na logea Lucas Silva Aguiarse acharam Rimas de Francisco Pina Mello, moço fidalgo Casa S.Mag. tres tomos de oitavo". n s
R " " " L-sermão "Na de Jeronimo Francisco Araujo portas Stª catharina se acharà hum Sermaõ da Segunda Dominga da Quaresma, que pregou P.Fr.Mathias Conceiçaõ, filho Pª N.S.Arrabida". n s
R " " " L-sermão "Na de Manoel Diniz se vende outro Semaõ pregado Igreja Carmo na festa Corpo Deos, por Fr. Francisco Xavier, Lente jubilado sagrada Theologia". n s
R " " " L-elogio "Elogio Padre Antonio Reys Congregaçam Oratorio, por D.Jozè Barboza, Clerigo Regular. Vende-se logea Manoel Conceiçam rua direita Loreto". n s
T " " " L-teologia moral "Minimo Christam, utilissimo boa educaçam dos Mininos, livrinho em dezaseis. Vende-se Officina Pedro Ferreira arco Jesus". n s
R " 21 34 L-vidas de santos "Vida glorioso Patriarca S. Filippe Neri, pelo P.Manoel Conciencia Congregaçam Oratorio desta Cidade. Vende-se Portaria mesma Congregaçam". n s
T " " " L - teologia Mo Menino Christam, utilissimo para boa educação dos Meninos [...] n s

C A " 28 35 L-musica
"Livro quarto Flores Musicaes, colhidas Jardim melhor liçam varios Autores, Arte pratica Canto Orgam, Indice ceremonia principiantes [...]. Autor Joam Vaz Barradas Muito Pam e Marato. 

n s
Vende-se Aula da Musica Canto de Orgam e Canto-cham casa mesmo Autor na costa Castello junto Conde Atalaya, casa Antonio Silva livreiro ao arco Jesus S. Nicolao".

C A " " " L-musica "Outro em quarto Canticum novum carmen Deo nostro, Autor P.Manoel Lopes.Consta versos Latinos louvor Deos [...]; vende-se rua nova logea Joam Gonçalves Moreira". n s

Out Set 11 37 relação-história
"As duas Relações progressos das Armas Russianas, huma Peninsula Kriméa pelo Feld-Marechal Lascy, na conquista Praça Perecop [...]; se acharám aonde se vendem gazetas".

n s

H " 18 38 L-história secular
"Monomachia sobre as Concordias que fizeram Reys com os Prelados Portugal nas duvidas de Jurisdicçam Ecclesiastica e temporal, por Gabriel Pereira Castro. Vende-se logea Josè

n s
Vende-se logea Josè Francisco Mendes, Livreiro".

D " " " L-allegações "Allegaçoens de Direito do Doutor Manoel Alvares Pegas; tomo primeiro in folio; vende-se logea Lucas Silva Aguiar portas Mouraria,  e de Matheus dos Santos". n s
R " " " L-cerimonial "Directorio Cerimonias do Coro, e Parochos em qaurto. Autor Beneficiado Raymundo Ferreira Abreu [...]; vende-se rua nova logea Antonio Sousa Silva" n s
D " " " L-leis "na mesma se vende toda obra, que deixou manuscrita, e impressa Dezembargador Diogo Ribeiro, doze tomos, e ultimo sahiu, he Decisões, Questões Forenses". n s
R " " " L-sermão "Hum serman gratulatorio, e panegyrico na Exaltaçam à Purpura do Emin.Senhor Cardeal Patriarca; vende-se logea Francisco Cunha na rua nova". n s
Out " " " relação-história "As duas Relações progressos das Armas Russianas, pelo Feld Marechal Lascy, e Feld Marechal Conde Munick se acharam aonde se vendem as gazetas". n s
Out " " " folheto-religião "Hum papel, Avizos Pastor Divino todos Sacerdotes &c. Vende-se Officina Pedro Ferreira arco Jesus, e logea Rodrigo Maya a S. Antonio". n s
Out " 25 39 relação-história "A Relaçam da segunda batalha, que Conde Munik alcançou dos Turcos, e Tartaros Ribeira Savrane 19 Julho este anno [...] se acharam aonde se vendem as gazetas". n s

H Out 2 40 L-históroa eclesiática
"Historia prodigiosa Imagem Senhor Matozinhos, e sua trasladaçaõ, em quarto, escrita gde elegancia, e particulares antiguidades deste Reino, por Antonio Sequeira Pinto, Academico

n s
Academia Real. Vende-se logea Manoel Conceiçaõ junto Conde Santiago".

C A " " " L-filosofia "Curso Filosofia, segundo tomo. Autor P.M.Sivestre Aranha Companhia Jesus; se acharà portarias Colegios Braga, Porto, Coimbra, Evora, Stº Antaõ Lisboa [...]". n s
B L " " " L-poético "O Godofredo, ou Jerusalem Libertada; Poema heroico gde Torcato Tasso, Principe Poetas Italianos, o mais estimavel Poema que se tem composto [...] fielmente traduzido na Lingua n s

Portugueza por pedro Azevedo Tojal. Vende-se logea Isidoro Valle Junto Sè Oriental".
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B L " " " L-prosa
"Na impressaão Academia Real, largo Chiado, se vendem com privilegio S.Mag. os Livros Virgilio, e Horacio commentados por Minèlio, e sem commento; commentados 400 reis cada hum

n s
sem commento 100 reis, todos em papel".

H " 9 41 L-vidas
"A vida Rainha Maria Estaare, escrita Lingua Portugueza por Francisco Souza Silva Alcoforado Rebello, quarto. Vende-se nesta Cidade logeas Pedro Souza rua nova, Pedro Antonio [...]

n s
R " 16 42 L-sermão "O setimo tomo Sermões do P.M.Fr.Joam Franco, Presentado Theologia, da Ordem Prégadores [...]. Vende-se Portaria S.Domingos desta Cidade"; n s
R " " " L-catecismo "onde tb se acharàm Missaes Romanos da nova Impressam, encadernados marroquim, por preços muy acomodados". n s

R " " " L-sermão
"Escola penitencia, flagelo de viciosos costumes, livro quarto, I parte, consta sermões Apostolicos do M.R.P.Fr.Antonio Chagas. Vende-se Officina Miguel Rodrigues portas Stª Catarina"

n s
bem " " " raizes/sementes "A Cipriano da Costa, rua nova Jesus na Fabrica aletria, lhe chegàram flores Inverno a saber: Junquilhos [...] como tambem sementes de repolho, e alface duas sortes". n s

bem " " " raizes/sementes
"E Joaõ Vieyra, morador Boa vista caza Jozè Lino Vermeule, faz tb costumado avizo seus freguezes, mais curiosos flores, que novamente chegàraõ do Norte varias partidas do genero

n s
com grande diversidade castas e cores modernas [...], e tb toda a casta sementews hortaliças Estrangeiras, &c.".

Out " " " relação-história "Fica-se imprimindo as relaçoens duas Vitorias alcançadas pelo Conde Munick dias tres e seis Agosto; e a que General Lascy alcançou Krimea contra Turcos, e Tartaros". n s
B L " 23 43 L-prosa "Imprimiuse O Teatro Universal de Novidades do anno 1719; vende-se logea Jeronymo Francisco assima Chiado, aonde se vendem gazetas". n s

bem " " " raizes/sementes
"Joam Bautista, morador horta seca, chegou agora com flores, faz mesmo aviso seus fregueses; de ter cebolas, e raizes de Raynunculos, Anemonas […, tudo de varias cores, como

n s
tambem toda casta hortaliças, com muito comodo".

Out " " " relação-história "As duas ultimas açoens Conde Munick, que he quarta, quinta Relaçam se acharàm aonde se vendem as gazetas". n s

ser Nov 6 45 médico
"Tem chegado esta Corte Doutor Joaõ Taylor Medico oculista delRey G. Bretanha, socio muytas Accademias celebres tam conhecido [...]. Todas pessoas dezejarem ver seu methodo

e s
Curativo, podem achar sua caza, na rua Flores, defronte caza Mens. Trinité, terça feyra 11 corrente pelas tres horas tarde, onde ouvira um discurso [...] e continuará todos dias [...]".

bem " " " raizes/sementes "A Manoel Massa, morador arco Paciencia defronte rua flores, lhe chegàram novamente França varias sortes reaizes de flores, cebolas, a saber: Raynunculos [...], e sementes de n s
hortaliças; e as raizes e cebolas do mais selecto, que venderá seus freguezes por presso acomodado, a quem faz este avizo".

bem " " " raizes/sementes A Manoel Jozè Vermeule rua direyta Cruz pao defronte cazas D. manoel Souza, tb lhe vieram raizes, e cebolas flores do Norte, e mesmo sementes hortaliças". n s

H " 13 46 L-genealogia
"Sahiu impresso terceiro volume Historia genealogica Caza Ral Portugueza, desde sua origem atà presente, com familias ilustres [...], por Antonio Caetano Sousa C.R.Divina providencia, 

n s
Academico do numero da Academia Real. Vende-se portaria Caza Divina Providencia".

R " " " L-devoção "Hum livrinho em dezaseis titulo de Relogio da Paixaõ, que alma devota se deve exercitar, compoz P.D.Manoel Caetano Souza.Vende-se logea Joaõ Rodrigues portas S.Catherina"; n s
R " " " L-devoção "Na mesma logea se acharà os livrinhos Corte Celeste, e Relogio da Alma ambos, em oitavo". n s
C A " " " L-cirurgia "Imprimiose segunda vez a Cirurgia reformada, in folio, compoz Licenciado Feliciano Almeida. Vendese caza Antonio Pedrozo Galtram, impressor livros rua Espingardeiros". n s

Out " " " folheto-históroa
"Hum papel, consta festas se fizeram no sitio Junqueira, pelo comprimento annos Senhora Princeza do Brazil; Escrito por Fernando Jozè Rosa. Vende-se logea Bernardo Rodrigues [...]"

n s
Out " " " folheto-história "A Quinta vitoria do Fels-Marechal Conde de Munick, que he sexta relaçam progressos Russia, se acharà onde se vendem gazetas". n s

ser " 20 47 médico
"Todos dias concorre huma prodigiosa quantidade gente rua flores a caza Doutor Joaõ Taylor, Medico oculista S.Mag.Britannica, [...], o que continuarà fazer todos dias pelas tres horas".

e s
Out " " " relação-história "As seis Relações dos progressos Russianos se acharàm aonde se vendem as gazetas". n s

A M " 27 48 L-farmacopeia
"Na logea Manoel Diniz Cordoaria velha, aonde vendem gazetas se achará hum livro quarto, impresso Sevilha, Uso, y abuso de el agua dulce potable, interna, y externamente praticada 

n s
en estado sano y enfermo, autor D.Jozeph Ortiz Barroso, Medico exercicio familia delRey Catholico, Tomo I, dividido tres partes: primeira trata Natureza agua; segunda Econimia [...]".

D " " " L-allegações "Allegaçoens de Direito do Doutor Manoel Alvares Pegas; tomo primeiro in folio; vende-se logea Lucas Silva Aguiar, nas Cidades Porto, Evora, Coimbra". n s Coimb
R " " " L-devoção "saudações Angelicas aos Santissimos Coraçoens Jesus, Maria e Jozè, autor P.Fr.Jeronymo Bellem, [...]. Vende-se logea Francisco Gonçalves rua nova"; n s
R " " " L-devoção "na mesma se acharàm os livros: Coraçam Jesus, Novena do mesmo Santissimo Coraçam"; n s
R " " " L-devoção "Coroa Serafica do Coraçam Maria, e o devoto da Conceiçam, todos mesmo autor". n s

Out Dez 4 49 relação-relegião
"Huma Relaçam da prizam, morte quatro Veneraveis Padres Companhia, mortos em odio Fé Corte Tonkim 12 Janeiro 1737. Vende-se logea Manoel Conceiçam junto Conde Santiago".

n s
R " 11 50 L-sermão "Hum Serman da Terceira Domingo Quaresma, prégado  Real Convento Mafra pelo P.Fr.Mathias Conceiçam, acharse-há logea Jeronymo Francisco Araujo rua direita Sta Catharina" n s

R " " " L-sermão
"Outro Serman Panegyrico funebre prégado Exequias Joam Sousa Mexia, Cavalleiro Professo Ordem Christo, Secretario Junta Serenissima Casa Bragança [...] pelo P.D.Alberto Caetano

n s
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Figueiredo, Clerigo Regular. Vende-se logea Manoel Conceiçam junto casas Conde santiago".

Out " 51 18 folheto-religião
"Sahiu impresso hum papel Discurso Catholico, no qual hum zeloso Fé convence Judeos dos erros, por Antonio Isidoro Nobrega Medico Lisbonense. Vende-se logea Manoel Diniz [...]".

n s
R " " " L-vidas de santos "Nesta ultima logea se vende tb livro da vida, milagres S.Joam Nepomuceno em quarto". n s

R " 25 52 L-sermão
"Hum Serman Santissima Trindade, prégado Convento Religiosos Trinos Serra Sintra pelo P.Siveiro Silva Rego, Presbytero S.Pedro. Vende logea Antonio Costa Valle defronte Boa-hora".

n s

1739

Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

R Jan 1 1 L-vidas de santos
"Hum livro in folio titulo Segundo Atlante da Ethiopia Santa Ifigenia, Princeza Reino Nubia, Religiosa Carmelita, advogada contra incendios, tomo segundo, trata só vida desta Santa: por

n s
P.M.fr.Jozé Pereira Santa Anna, Carmelita calçado. Vende-se logea Antonio Nunes Correa mercador livros rua nova".

R " " " L-sermão
"Hum segundo tomo Sermões, prégado pelo P.Fr.Francisco Xavier Rocha, Religioso Arrabida. Vende-se com I tomo logea Pascoal Martins rua nova e Officina Mauricio Vicente Almeida";

n s
B L " " " L-prosa "na qual se acharám tb seis tomos da Mocidade enganada, desenganada"; n s
A M " " " L-boticário "e huma nova intitulada para Boticarios"

R " 15 3 L-sermão "Sahiu luz segunda parte Sermões, compoz P.M.Fr. Antonio Stª Anna, Ex-Leitor Theologia [...]. Vende-se logeas Joam Rodrigues portas S.Catharina, de Antonio Costa Valle [...]". n s

Out " " " relação-fúnebre
"Relaçam funeral, luctuosa, Panegyrica, Moral, Politica da morte Excellente R.mo Srº Caetano Cavalier, pelo P.Antonio S.Jeronymo. Vende-se logeas Manoel Diniz, de Joam Rodrigues [...]"

n s

R " 29 5 L-moral
"Sahiu luz hum livro quarto, Peregrinaçam de Angelica; obra admiravel, que mostra por figuras deliciosa fermosura das virtudes, o horrendo, e abominavel dos vicios; por Doutor Simeam

n s
Oliveira Sousa Medico Ulissiponense. Vende-se nas logeas Antonio Costa Valle à Boa hora, Joam Rodrigues portas Stª Catharina, [...]";

R " " " L-devoção "nas mesmas se achará outro em oitavo Finezas Jesus Christo, e affectos da Alma amante, do mesmo Autor". n s

R " " " L-oração
"Outro livro quarto, contém cinco Tardes da Quaresma em metafora de nau com santissimo Sacramento exposto. Autor r.M.fr.Manoel Rodrigues Ordem S.Francisco. Acharese há logea 

n s
Manoel Dinis e Manoel Carvalho":

B L Fev 5 6 L-prosa "Sahiu novamente impresso segundo tomo Divertimento Erudito. Vende-se portaria Graça; nas logeas pedro Antonio Caldas; de Antonio Nunes Correa; de Antonio Sousa Silva"; n s
R " " " L-cermonial "na ultima se vende Directorio do Coro, e Parrocos, util, e necessario todo Sacerdote, que exercita hum, e outro ministerio". n s

B L " " " L-conversação
"Modello Conversaçam, parte quinta, acharse-há com as mais partes logea Antonio Silva pereira, fundo calçada Correyo, traduzidas pelo Coronel Francisco ferram Castello-branco".

n s
H " " " L-história secular "Na mesma logea se achará huma Historia tragica sucedida em França"; n s
R " " " L-devoção "huma Devoçam diaria Stº Antonio, e alguns Sermões a S. Pedro de Alcantara". n s

R " 12 7 L-parenética
"Sahiu luz Hymnologia Sacra, em quarto, obra utilissima para os Examinadoos, para os Prégadores, parte primeira; composta P.M.Fr.Jozè Assumpçam. Vende-se logea Jozè Francisco".

n s

R " " " L-sermão
"Deram se prelo Sermões, que se acháram por morte P.M.Francisco Stª Maria, Conego Sagrada Congregaçam[...]. Vende-se logea Manoel Fernandes Costa, mercador livros rua nova"

n s
R " " " L-moral "donde se vendem tb livros Cartas Padre Antonio Vieira". n s

D " 19 8 L-decreto
"Como S.Mag.ordenou por seu Real Decreto, nam-se poderám aprovar Cirurgiões sem terem estudado Anatomia, o Doutor Bernardo Santucci, Lente desta faculdade, imprimiu hum livro

n s
com muitas estampas para facilitar sua comprehensam. Vende-se rua ametade fóra das portas Stª Catharina casa Gregorio Lodi, contratador livros Italiano, e logea Manoel Dinis 

C A " " " L-cirurgia
"Observaçam Apolinea-Chirurgica hum caso nam só extraodinario, mas raro, escrita pelo Licenciado Francisco Correa Amaral Catello-branco. Vende-se logea Carlos Silva Correa [...]";

n s
A M " " " L-farmacopeia "aonde se vende a Pharmacopêa Tubalense, muito util para a Medicina". n s

H Mar 5 10 L-história secular
"Sahiu luz vida, acções militares Serenissimo Principe Francisco Saboya, traduzida Portuguez, recopilada varias memorias, I e II Parte. Vende-se Officina Miguel Rodrigues  Stª Catharina".

n s
H " 12 11 L-história eclesiástica"Sahio luz hum livro in folio: Tratado historico das Ordens Monasticas de S.Jeronymo, e S. Bento; primeyra parte: composto Ver.P.M.Fr.Jacinto S.Miguel, jubilado em Theologia [...] n s

Chronista, e geral Congregaçaõ S.Jeronymo. Vende-se hospicio Belem a Valverde, e logea Antonio Rodrigues"; 

T " " " L-teologia moral "onde tambem se vendem; Crisis Doxologica; composta pelo P.Fr.Manoel Bautista de Castro"; n s
T " " " L - teologia escolástica"e as Notas da Analysis Benedictina, descobertas por Miguel Joachino Freitas"; n s
H " " " L - política "e as Vindicias de D. Luiz de Salazar; composta pelo P.M.Fr.Paulo S.Nicolao, Chronista Congregaçaõ de S.Jeronymo de Castela". n s
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H " 12 11 L-história eclesiática
"Também sahio luz outro livro in folio impresso Madrid, Antilogia Casa critica, e Apocatastasis da verdade Benedictina; compostas pelo P.Fr.Marceliano da Ascençam Monge Benedictino

n s
no qual se responde muy miudamente à Crisis Doxologica; Vende-se rua Ametade das portas Stª Catharina caza Lourenço Py contratador livros".

R " " " L-elogio "Elogio funebre do Illustrissimo, e Excellentissimo Conde Tarouca Joaõ Gomes da Silva; composto pelo Marquez Valença. Vende-se logea Joam Rodrigues portas Stª Catharina". n s
R " 19 12 L-devoção "Thesouro dos Christaões, que persuade com muita efficacia Communham quotidiana, composto pelo P.M.Antonio Valasques Pinto, dos Clerigos Regulares Menores de Castella [...] n s

additado com hum novo, copioso Apendix pelo P.M.Fr.Francisco Stª Rosa Viterbo [...]. Acharse-ham logea Antonio Gonçalves da Costa Mesericordia parte do mar".

R Abr 2 14 L-vidas e santos
"Sahiu luz hum livro quarto, que se intitula Voz Roma, Echo em Lisboa, trata solemnidade, com que Papa Clemente XII celebrou canonização S.Joam Francisco Regis da Companhia de 

n s
Jesus. Vende-se Portari dita Casa".

R " " " L-catecismo "Modo perfeito ouvir Missa, tb de receber, venerar Santissimo Sacramento; pelo P.Presentado Fr.Joam Franco Ordem Prégadores. Vende-se portaria S.Domingos". n s

B L " " " L-poético
"Tb sahiu luz huma Exortaçam Capitular, que recitou P.Doutor Antonio S. Bernardo no Capitulo geral, Convento S. Bento Xabregas. Vende-se logea Manoel Diniz e Convento Santo Eloy".

n s

B L " " " L-conversação
"Modello Conversações sexta parte, escrita Abade Bellegarde, traduzida da lingua francesa pelo Coronel Francisco Ferram Castello-branco. Vende logea Antonio Silva calç. Correyo"

n s

H " 9 15 L-história eclesiática
"Sahiu luz segundo tomo Chronica da Provincia Stª Maria da Arrabida Regular, mais estreita observancia Ordem Serafico Patriarca S.Francisco, compoz P.M.Fr.Jozé Jjesus Maria, Leitor

n s
Theologia Moral [...]. Vende-se casa Jozé Sousa, Sindico Provincia junto ás casas Conde Soure".

ser " 30 10 relojeiro
"Diogo Banques Relogeiro da Cidade Londres, faz e vende sua logea nesta Cidade na Capella, huns engenhos, ou caixas, nas quaes repetem horas, quartos [...]. O mesmo se obriga

e s
fazer todas castas Relogios [...] por preço muy razoavel. Tb conserta todas castas Relogios algibeira, na mesma forma que melhores relogeiros usam Cidade de Londres".

C A Maio 7 19 L-filosofia "Ars Syllogistica, five Commentaria in libros Aristotelis, de Interpretatione, Priori, & Posteriori resolutione, &c. Authore R.P.Fr.Emmanuele Ignatio Coutinho, Ulyssiponensi Ordinis n s
Carmelitarum [...]. Vende-se portaria Carmo desta Cidade".

Out " " " folheto-religião "Avisos importantes para salvaçam, escritos por D. Francisco Xavier Rego, Clerigo Regular. Vende-se à Misericordia logea Reyno Bocage". n s
R " " " L-novena "Novena, ou Disposiçam Catholica para celebrar festa Santissimo Sacramento [...]. Vende-se no bofete das Bullas na Igreja S. Domingos". n s

C A " " " L-medicina
"Na logea Manoel Caetano Ribeiro Cordoaria velha se vendem duas Dissertações Medicas, compostas Doutor Bernardo Silva Moura, Cavalleiro Ordem Christo, Medico Infante D. Antonio"

n s
R " " " L-elogio "Na de Joam Rodrigues rua direita portas Stª Catharina se vende Elogio funebre Illustrissimo, Excellentissimo Senhor Conde Tarouca, composta Marquez Valença". n s

ser " 14 20 dentista
"Joam Baustista Grimaldi Francelino, Maltez de Naçam, Cirurgiam Dentista, muy insigne profissam, ao anno 1728 esteve nesta Corte, fez varias operaçoens toda Nobreza, e passou 

e s
exercitar nas Varsovia, Dresda, Vienna, onde Augustissima Emperatriz, Senhoras Archiduquesas o honraram com seu diploma perfeito Dentista; agora se acha nesta, onde se deterà  

ate mez Mayo para ir Suecia [...] faz avizo todos quizerem aproveitar delle, podem procurar sua caza, principio Chiado junto botica Cordoaria velha [...].Curará pobres por caridade"  

C A  Maio 21 21 L-musica
"Sahiu impressa Opera Novos encantos amor, representada theatro casa Mouraria, composta por Alexandre Antonio Lima, Academico dos Aplicados. Vende-se adro S. Domingos [...]".

n s

R " 28 22 L-devoção
"Arte perfeiçam Christan, ensina seguir virtudes, detestar vicios por meyo devoçam do Rosario meditando seus Mysterios, &C. Autor P.Fr.Jozé Camera Ordem Prégadores. Vende-se

n s
adro S.Domingos logea Luiz Abreu Barbosa, de Joam Ferreira arco da Graça".

R " " " L-sermão "Imprimiram-se dous Sermões; hum Stª Barbara na festa que lhe fazem fidalgos Igreja hospital real": n s

R " " " L-sermão
"outro de S.Francisco festa que faz Ordem Terceira Convento Cidade Lisboa, ambos prégados P.Prégador geral Fr.Jozé Nª Srª Ordem Serafica. Vende logea Francisco G. Marques".

n s
R Jun 11 24 L-meditação "Meditações Vida, Paixam Christo, varios documentos pessoas espirituaes, traduzidas obras do P.Fr.Felix Alamin pelo P.Joam Nunes Varella [...]. Vende-se logea Manoel Dinis [...]"; n s
R " " " L-meditação "na de Joam Rodrigues portas Stª Catharina se achará hum livro quarto, Director de Directores para governo almas; composto P.Agostinho Ferreira, Presbytero habito S.Pedro". n s

T " 25 26 L-teologia moral
"Sahiu novamente impresso segundo tomo  Promptuario Theologia Moral, autor R.P.Fr.Francisco Larraga, traduzida pelo P.Fr.Joaõ Pacheco, Prior Convento Nª Srª Graça. Vende-se rua

n s
nova logea Antonio Sousa da Silva";

H " " " L-história militar "aonde se vende a obra de Guerreiros completa, que sam treze tomos". n s

R Jul 2 27 L-sermão
"logea Manoel Conceiçam, junto Conde Santiago, vende Sermam Canonizaçam S.Vicente Paulo, fundador Congreg.da Missam, pregado sua Casa 21 Julho 1738 por P.D.Jozé Barbosa";

n s
R " " " L-sermão "na mesma parte se vendem dous Sermões da Canonizaçam S.Joam Francisco Regis; hum prégado 29 Setembro 1737 na Igreja Casa Professa S. Roque Companhia Jesus"; n s
R " " " L-sermão "o outro prégado 10 Novembro mesmo anno no Triduo, que se celebrou Real Collegio de Evora da mesma Comopanhia pelo P.D.Caetano de Gouvea Clerigo Regular". n s
R " 9 28 L-semão "Imprimiram-se segunda vez Sermam S.Joam Francisco Regis Companhia Jesus, prégado sexto dia Oitavario sua Canonizaçam Caza Professa S. Roque mesma Comp.Vende logea n s
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Manoel Dinis, e Domingos GGGonçalves detraz Igreja Magdalena".

R " " " L-oração
"Livro oitavo Compendio Oraçam, Meditaçam, tirada Obras Veneravel P.Mr.Fr.Luiz Granada, contem Meditaçoens principaes Misterios Nª Stª Fé [...]. Vende logea caza Isidoro Salgado"

n s
Out " 16 29 folheto-religião "Na Officina Pedro Ferreira Arco Jesus se imprimiram dous papeis, hum Vida admiravel do Santissimo Papa Benedicto XIII, filho Sagrada Religiam S. Domingos"; n s
Out " " " folheto-fúnebre "Outro Lyra afinada, e dezacordo por obzequio funebre saudosas memorias do Excellentissimo e Reverendissimo Senhor D. Caetano Cavalieri, Nuncio Apstolico S.Santidade neste n s

reyno; por Braz Jozè Rebello Leyte. Vendem-se mesma Officina, e logea Manoel Diniz".

Out " " " folheto-fúnebre
"Outro papel com titulo Exame Critico huma Silva Poetica, feita à morte Serenissima Senhora Infanta Portugal a Senhora D. Francisca. Vende-se logea Manoel Conceiçam livreiro [...]".

n s
Out " " " folheto-moral "Outro papel  alivio nas Lagrimas, Romance Endecasylabo, pelo Padre António S.Jeronymo. Vende-se logea Manoel Diniz na Cordoaria velha e Terreiro Paço Loam Rodrigues". n s
R " 23 30 L-sermão "Sahiram impressos dous tomos Sermões com titulo Floresta Euangelica, que prégou P.M.Fr.Manoel Santo Antonio Doroteo, Religioso Provincia Arrabida, Lente Sagrada Theologia. n s

Vende-se casa Luiz Caetano Ribeiro, à Ermida Nª Srª Rosario ás galés; e logea Manoel Dinis Cordoaria velha".

T " 30 31 L-crítica
"Livro de quarto, Breve exposiçam dos prectitos, que na Regra Frades Menores obrigam a pecado mortal, Segundo mente dos Summos Pontifices, e de S.Boaventura. Autor Fr. Martinho

n s
S.Jozé Leitor Theologia Moral, [...]. Vende-se logea Antonio Costa Valle defronte Convento Boa hora".

R " " " L-novena Hum livrinho em doze, Compendio para novena Stª Clara, Autora Madre Soror Maria Ignacia Visitaçam. Vende-se logea Manoel Ferreira Mercador livros rua Ourives prata, [...]". n s

T " " " L-teologia mística
"Ramalhete Catholico, composto, e matizado de flores espirituaes, &c. em oitavo, traduzido da Lingua Francesa; por Francisco Ferram Castel-branco. Vende-se logea Antonio Silva".

n s

C A " " " L-cirurgia
"Doutor D.António Monravà Roca, Lente Regio Jubilado Anatomia, mandou imprimir primeiro Caderno obras manuaes Anatomicas, Cirurgicas, cinco observações [...] vende-se sua caza"

n s

R Agt 6 32 L-sermão
"Hum Sermam das Quarenta Horas no terceiro dia Sagrado Triduo, que Veneravel Ordem Terceira da Penitencia Patriarca S.Francisco annualmente celebra. Prégado pelo P.M.Fr.Luiz de

n s
Stª Maria, Ex-Leitor Artes, e Theologia [...]. Vende-se logea francisco Cunha rua nova, e Manoel Caetano portas Stº Catharina".

T " " " L-teologia escolática
"Hum livro em doze com titulo Ordinando instruido para primeira Tonsura, Ordens Menores, de Subdiaconos, Diaconos, Presbyteros, pelo P.Manoel Ayres Theologo Lusitano. Vende-se

n s
logea Jozé Francisco Mendes Livreiro detraz IIIgreja Magdalena".

H " 20 34 L-historia militar "Na logea de Antonio Sousa Silva na rua nova se vendem os livros seguintes: Guerreiros, toda a obra"; n s
H " " " L-história secular "A Historia delRey D.Sebastiam em folha"; n s
B L " " " L-prosa "O segundo tomo de Larraga"; n s
R " " " L - cerimonial "Directorio de Cerimonia de Coro, e Parrocos, com hum Apendix de Decretos Sagrada Congreg. De Rit."; n s
B L " " " L-erudição "Divertimento erudîto", segundo tomo. Estes livros se vendem em Braga, Porto, Logeas Manoel Pedrozo Coimbra, mercador livros". n s Braga
Out " " " folheto-história fabulosa"Papel novo Discursos de Cabilina, descreve ruina grande, antiquissimo Pinheiro da Cidade Evora [...]. Vende-se logea Manoel Conceiçam ao Conde santiago". n s

T " " " L-teologia escolática
"Hum livro em doze com titulo Ordinando instruido para primeira Tonsura, Ordens dos Menores, [...] pelo P.Manoel Ayres Theologo Lusitano. Vende-se logea Jozé Francisco Mendes".

n s
A M " 27 35 L - ofício "Sahio novamente impresso hum livrinho Advertencias aos Modernos, que aprendem o Officio Pedreiro. Vende-se logea Antonio Costa Valle defronte Igreja Boa-hora". n s
C A " " " L - medicia "Outro em quarto, titulo Escrupulos Medicos, e Reparos Chirurgicos, &c. vende-se logea Manoel Caetano Ribeiro defronte Cordoaria velha". n s
bem Set 3 36 raizes/sementes "Chegou agora França Manoel Massa, morador Arco Paciencia, traz para vender raizes flores, que constaõ Anemonas [...], e sementes ortaliça"; n s
bem " " " p. vestuário "Também  trouxe cabelleiras de diversos feitios, tudo venderà por preço acomodado". n s
Out " 17 38 relação-história "A Relaçam batalha entre Imperiaes, e os Turcos se achará Sabado tarede logea Manoel Diniz". n s

T " " " L-teologia positiva
"Hum livro Ordo Verborum in Sacrosanctum Concilium Tridentinum; obra muito util [...].Vende-se caza Miguel Rodrigues. Coimbra  Antonio S.Ferreira, Porto Manoel P. Coimbra, Braga [...]"

n s Coimb
R Out 1 40 L-sermão "Sahiu luz oitavo tomo Sermões P.Presentado Theologia Fr.Joam Franco Ordem Prègadores, consta trinta Sermões [...]. Vende-se portaria S.Domingos desta Cidade". n s

H " " " L-história secular
"Historia das antiguidades de Evora tempo que foy tomada por Giraldo aos Mouros atè presente. Vende-se logea Antonio Costa Valle; Cidade Evora logea Manoel Oliveira porta Moura".

n s Evora

bem " " " raizes/sementes
"A Joam Vieira morador Boa vista, caza Jozé Lino Vermeule, chegáram do Norte varios sortimentos flores varias castas, cores novas, Rainunculos, toda sorte sementes hortaliças

n s
Estrangeiras, por preços acomodados".

R " 8 41 L-sermão "Dous livros de Sermões quarto, quinto tomo do P.Mr.Francisco Stª Maria, Conego Secular S.Joam Evangelista. Vende-se logea José Francisco Mendes, e Antonio Costa Valle"; n s

R " " " L-sermão
"Outro de Sermões varias festividades, primeiro tomo, do P.Fr.Jozè Conceiçam, Monge S.Jeronymo Real Mosteiro Bellem. Vende-se logea Manoel Conceiçam Junto Conde Santiago";

n s
B L " " " L-prosa "aonde se acharàm tambem as obras do Padre Fr. Simam Antonio Santa Catharina Religiosos da mesma Ordem"; n s
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T " " " L-teologia mística
"Outro de quarto Paraizo de Contemplativos, composto V.P.Fr.Bartholomeu de Salucio, traduzido da Italiano illustrado com annotações, pelo P.Manoel Bernardes Congregaçam Oratorio.

n s
Vende-se portaria Congregaçam";

R " " " L-novena
"Novena do Glorioso S.Raymundo Nam nacido, Cardeal, Religiozo da Ordem N.Srª Mercès de Redemçam Cativos &c. Vende-se Hospicio mesmos Religiozo, defronte Conde Villanova";

n s
R " " " L-novena "Novena, ou Disposiçam Catholica para celebrar festa Santissimo Sacramento [...]. Vende-se no bofete das Bullas na Igreja S. Domingos". n s

Out " " " folheto-religião
"No fim Breviario Conimb. Depois Caderno dos Santos de Port., se imprimiu outro Caderno, em que se contem Officios proprios, Festas particulares cada hum Bispados do Reino [...].

n s
Vende-se portarias Collegios Companhia Jesus";

R " " " L-vidas de santos
"Elogio Encomiastico da Vida, e Acções, Letras, e Caracter do Padre Mr.Francisco Stª Maria, Conego Secular, Chronista [...] por Manoel Cunha Andrade Souza. Vende-se logeas de 

n s
Manoel Dinis à Cordoaria velha, de Isidoro Valle à Sè Oriental".

bem " " " raizes/sementes
"Manoel Jozè Vermeule rua direita Cruz pau, defronte rua Roza, faz costumado avizo seus freguezes, ter chegado Norte muita variedade raizes flores Inverno, e sementes ortaliças"

n s

R " 15 42 L-sermão
"sahio luz oitavo tomo Sermões, prégou P.Presentado Fr. Joam Franco Sagrada Ordem Prégadores. Contém trinta Sermões, a saber [...]. Vende-se portaria S. Domingos desta Cidade".

n s
R " 22 43 L-oração "Oraçam funeral Panegyrica, Historica nas Exequias Excellent. R. mo Senhor D.Fr.Jozé Stª Maria Jesus, bispo Cabo-verde [...]. Vende-se Officina Antonio Isidoro Fonseca". n s
bem " " " raizes/sementes "Cypriano Costa, morador na rua nova de Jesus na fabrica da aletria, chegou de França com toda sorte raizes de flores, e sementes de ortalissas". n s
C A " 29 44 L-filosofia "Concursos Dei praevius, efficax, necessario cohaerens cum libero arbitrio humano à necessitate libero ex Sacra Scriptura, Conciliis, & Sanctis Patribus depromptus. Authore n s

Illustrissimo Domino Fr.Caetano Benites Lugo [...]. Vendem-se portaria S.Domingos Lisboa, por preço acomodado":

R " " " L-catecismo "Instrucçam Ecclesiatica, ou modo pratico ceremonias da Missa, [...] pelo P.Fr.Joam S.Jozé do Prado, religioso Stª Provincia Arrabida [...]. Vende-se logea Antonio Costa Valle [...]". n s

B L " " " L-poético
"Livro oitavo impresso anno 1715 intitulado Quitera Santa, Poema Sacro, composto em oitava rima por José Couto Pestana, Academico Anonymo. Vende-se logea Joam Rodrigues".

n s

bem Nov 5 45 raizes/sementes
"Joam Baustista morador á Orta seca chegou de França com raizes de Rainunculos, Borboletas varias castas, tulipas [...]; sementes todas sortes hortalissa, tudo preços acomodados".

n s
Out " 12 46 folheto-crítico "Na logea Manoel Diniz Cordoaria velha se acharám papeis seguintes: Discurso Apologetico em defensa Theatro Hespahol, escrito pelo Marquez Valença em quarto"; n s
Out " " " folheto-astrologia "Sarrabal Saloyo. O Cego Astrologo"; n s
R " " " L-sermão "Hum Sermam prégado Exequias do Bispo Cabo-verde D.Fr.Jozé de Stª Maria de Jesus pelo P.Fr. Joam Nª Srª, Prégador Apostolico, Chronista Provincia Algarves" n s
C A " " " L-crítica "Sahio luz hum livro Desterro Critico das falsas Anatomias de hum Anatomico novo. Autor Doutor D. Antonio Monrava e Roca. Vende-se em sua casa por detraz Igreja S. Justa". n s

T " 19 47 L-teologia moral
"Imprimio-se novamente Promptuario Theologia Moral em Portuguez, compoz P.M.Fr.Francisco Larraga. Vende-se mesma Officina de Gabriel Soares, Porto casa Pantalem V. da Silva". 

n s Porto
R " " " L-parenética "Arte prégar, traduzida lingua Franceza, em oitavo. Vende-se casa Joam Bautista Lerzo, contratador de livros". n s
Out " " " folheto-religião "O papel Discurso Catholico, no qual hum Christam fala com Judeos, convencendo-os dos erros, em que vivem, por Antonio Isidoro Nobrega. Vende-se adro S.Domingos". n s

ser " 26 48 livreiro
"Na rua Mercadores detraz S.Juliam, casa do Visconsul dos Hespanhoes, assiste hum Mercador de livros de Madrid, traz para vender muitos livros Theologia, Expositivos, Moraes, [...]"

e s
Out Dez 3 49 relação-história "Os tres papeis Proclamaçam, e Declaraçam de Represalias, e os Artigos Preliminares da Paz entre Emperador, e os Turcos se acharám onde se vendem as gazetas": n s
R " " " L-devoção "Imprimio-se novamente livro Imitaçaõ Christo, acrecentado estampas novas. Vende-se Officina Joaquinina da Musica, no Chiado, em Coimbra de Antonio Simões Ferreira". n s

T " " " L-teologia moral
"Hum livro, oitavo: Clamores feitos ao Ceo, suspiros dados Terra Santa Jerusalem. Autor Fr.Miguel Almas Santas [...]. Vende-se logea de Mercearia de Joam Alvares Silveira rua nova"

n s

Out " 10 50 relação-história
"tres papeis Proclamaçam del Rey Gram Bretanha, sua Declaraçam de guerra; Declaraçam delRey Catholico e Artigos Preliminares da Paz Emperador se acham se vende as gazetas"

n s

R " " " L-meditação
"Hum livro, oitavo, contém Meditações para sete dias semana, com doutrina necessaria quem quizer ter oraçam mental perfeiçaõ [...].Vende-se preço acomodado casa Isidoro Sagado".

n s
H " 17 51 L-história secular "Historiarum Lusitanarum Libri decem anno 1640, usque ad annum 1656, dous volumes, por D.Fernando Menezes, 2º Conde Ericeyra, do Conselho Estado; sua vida elegantemente n s

escrita Lingua Latina pelo P.Antonio Reys Congregaçam Oratorio [...]. Vende-se logea Francisco Silva à Sè Oriental, defronte Igreja Stº Antonio".

H " " " L-geografia histórica "Discripçaõ Chorografica do reyno Portugal em quarto. Vende-se logea Manoel Conceiçaõ rua direita Loreto [...]; em Coimbra logea Antonio Simoens Ferreira". n s
H " " " L-história secular "Historia das antiguidades Evora, onde se relatam cousas, que nela acontecêram atè tomada Mouros por Giraldo, no tempo delRey D. Afonso Henriques, em quarto. Vende-se dita  n s Evora

onde se imprimiu, nesta Corte caza Antonio da Costa Valle".

H " " " L-história eclesiática
"Chrysol Serafico, em que se apuram verdades Instituto Ordem Terceira da Penitencia Patriarca S.Francisco em oitavo , livro muy util para todos  quizerem ser verdadeiros observentes

n s
Vende-se portaria Convento N. Srª de Jesus,Officina muzica".

A publicidade na gazeta de Lisboa (1715-1760) 75



Volume II

T " " " L-teologia moral "E na mesma Officina se vende livro Brados do Dezengano contra o sono do esquecimento, quarto, parte 2. Autora Leonarda Gil da Gama". n s

D " " " L-leis
"Primeiro e segundo tomo traduçam da Instituta com remissoens às Leys, Ordenaçoens, e DD. Praticos;vem no quinto lugar o titulo ff. de Reg. Jur [...]. Vende-se caza Autor o advogado

n s
Agostinho de Bem Ferreira a S.Jorge".

B L " " " L-poético "Tb o P.D.Thomaz Caetano Bem Clerigo Regular deu luz hum volume Epopea ao Heroe D.João Castro"; n s
B L " " " L-poético e Sitio de Rio, Poema Heroyco Latino, intitulado Castreidos Lib. 5, ambos de quarto". n s

C A " " " L-ciência geográfica
"Descripçaõ da Terra, ou Methodo breve Geographia, dividido em Liçoens por perguntas e respostas, por Monsenhor Abb. Lenglet du Fresnoy, traduzido portuguez. Vende-se logea

n s
Antonio Gomes Claro na rua nova".

T " 24 52 L-teologia moral "Breviarium Morale Carmelitanum corpora in quinque divisum"; n s
B L " " " L-prosa "A Discalceato Fr. Angelo de Santa Maria. 5 vol. In folio. Vendem-se em casa Miguel Ridrigues às portas Stª Catharina, e logea Joam Antunes Pedrozo entrada rua da Prata". n s
H " " " L-história secular "As memorias para hostoria Portgugal, compreendem governo delRey D.Sebastiam, por Diogo Barbosa Machado, Academico Academia Real. Vende-se caza Joam Bautista Lerzo". n s
Out " " " carta-história "A Carta Circular, Manifesto do Emperador sobre procedimento dos Generaes Condes Wallis, e Neuperg tregua com o Sultam Turcos. Se achará onde se vendem gazetas". n s
Out " " " folheto-história "A Declaraçam da Guerra feita por ElRey Catholico contra ElRey Gram Bretanha, se achará aonde se vendem gazetas"; n s
Out " " " folheto-história "Na mesma parte se acharám varios papeis pertencentes às Campanhas anno passado, e do presente, ao quaes se veram expressados os seus titulos neste ultimo papel". n s

1740

Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

R Jan 7 1 L-sermão
"Floresta Evangelica, tomo terceiro de Sermões, prégou P.M.Fr.Manoel Santo Antonio Dorotheo [...]. Vende-se casa Beneficiado Bonifacio Jozé Silva, logea Isidoro Valle Cardozo [...]".

n s
R " 21 3 L-manual "Manual das Misticas significaçoens todas as Cerimonias, que se officiam nos Divinos Officios Semana Santa em doze; vende-se logea Joaquim Gilberto portas Santo Antam". n s

bem " 28 4 remédio
"Na botica Bartholomeu Fonseca, morador junto Igreja Magdalena, se acharà preparado hum Remedio contra queixas de Pedra, mal de Ourina, receita publicada Inglaterr por Madama  

n s
Stefens, a quem Parlemento comprou segredo por 45U. Cruzados".

D " " " L-cogitações jurídicas
"Cogitaçoens Jurídicas, Forenses, com Commentario Regimento das Minas. Autor Bacharel Manoel Alvarez Solona Valle; vende-se casa Author rua da Achada e Antonio Souza Silva";

n s
H " " " L-história militar "onde se acharà toda obra de Guerreiros em treze tomos"; n s
H " " " L-história secular "Historia DelRey D. Sebastiam in folio"; n s
B L " " " L-prosa "e o primeiro, e segundo tomo de Larraga". n s
H " " " L-vidas "Epopea ao Heroe D.Joaõ Castro"; n s
B L " " " L-poético " e Sitio Dio, Poema Heroico Latino, intitulado Castreidos Lib. V. in quarto, Autor D. Thomàs Caetano [...]. Vende-se logea Manoel Conceiçam rua direita do Loreto"; n s
R " " " L-sermão "onde se acharà  tambem dos Sermoens do P.D.Manoel do Tojal da mesma Religiaõ a varias festividades". n s

R " " " L-catecismo
"Despertador Eucharistico em doze, Dividido duas exhortaçoens;primeira [...]. Na segunda incita a frequentar a Sagrada Comunham.Vende-se Officina Joaquinina Muzica rua Mudas";

n s
R " " " L-devoção "na mesma Officina se acharà livro Imitaçam de Christo com estampas". n s
B L " " " L-prosa "Divertimento de Estudiozos, ou nova compilaçam bons ditos, composto por hum Anonimo [...]; vende-se Lisboa caza Antonio Silva [...]; Coimbra de Antonio S.Ferreira; Porto [...]". n s Coimb

H Fev 4 5 L-genealogia
"Sahiu impresso primeiro tomo Provas Historia genealogica, que tem escrito tres tomos o P.D.Antonio Caetano de Sousa C.R.Divina Providencia, do Conde D.Henrique até Cardeal Rey

n s
[...]; se vende, ou só, ou com toda a obra na Portaria Caza da Divina Providencia".

Out " 11 6 folheto-história "Na logea Manoel Diniz à Cordoaria velha, e nas  mais aonde se vendem gazetas, se achará Manifesto, ou Combinaçam procedimentos delRey Catholico e delRey Cram Bretanha". n s
Out " " " folheto-história "na mesma logea, e mesmas partes se acharám tb Declaraçoens de Guerra dos mesmos Monarcas, e a Proclamaçam, e a Declaraçam de Represalias". n s
Out " " " folheto-história "Noticais do exercito Imperial na Servia, e Hungria; Artigos Preliminares da Paz"; n s
Out " " " carta-história "Carta Circular do Emperador sobre o procedimento dos Generaes Wallis, e Neuperg". n s
T " " " L-teologia mística "Epitome Carmelitano Historico, Ascetico, em oitavo, pelo P.Leonardo Sousa Congregaçam Oratorio de Vizeu, em cuja Portaria se vende; Lisboa logea Antonio Costa valle [...]". n s Viseu
C A " " " L-matemáticas "Pronostico del Sarrabal Andaluz Don Antonio Serrano, Philo-Mathematico, y Medico de la Cuidad de Cordova. Vende-se Terreiro Paço, debaixo arcos Rocio". n s

C A " 18 7 L-história médica
"Sahiu impresso in folio segundo tomo Historia Medica do Doutor Jozé Rodrigues Avreu, com o primeiro volume se vendem logea Carlos Silva Correia, de Francisco Silva a Sto Antonio".

n s
T " " " L-teologia moral "Na logea Antonio Paulino Barros ao Arco Graça se vendem livro em oitavo intitulado, Instruçoens para educaçam hum menino Nobre". n s
R " " " L-sermão "Sahiu luz primeiro tomo Sermoens Padre D. Manoel Tojal C.R.Divina Providencia. Vende-se rua nova logea Antonio Gomes Claro, e Antonio Costa defronre Boa hora". n s
Out " " " folheto-história "Na logea Manoel Diniz à Cordoaria velha, e nas  mais aonde se vendem gazetas, se achará Manifesto, ou Combinaçam procedimentos delRey Catholico e delRey Gram Bretanha". n s
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T " 25 8 L-telogia moral
"Sahiu luz hum livro quarto, Obsequio devido aos Sagrados Templos; obra muy utilissima todo e qq estado pessoas, Eclesiasticas, seculares, particularmente Parrocos e Prégadores 

n s
[...]. Vende-se logea Rodrigo da Maya Ferreira a Stº Antonio, Pedo Valle Cardozo ao Chiado, Manoel Diniz [...]".

D " " " L-leis "Tb sahiu luz terceiro, quarto tomo Summa da Instituta com as Remissoens ás Leys commuas, e do Reyno, e Doutores praticos. Author Bacharel Agostinho Bem ferreira. Vende-se n s
caza mesmo autor a S.Jorge, e á Magdalena de Pedro Antonio Caldas";

R " " " L-sermão
"Sermam, que prégou dia Stº Luzia Emin. R.mo Sr. Cardeal Cassini diante Summo Pontifice Clemente XI [...]; traduzido lingua Italiana em Portuguez. Vende-se logea Manoel Conceiçam".

n s
R Mar 3 9 L-devoção "Sahiu Luz hum livro em dezaseis Peregrinaçam alma para santo exercicio dos Passos Payxam Christo, desde Horto até Monte Calvario. Vende-se logea Manoel Conceiçam". n s

R " " " L  sermão
"Hum Sermam Panegyrico gratulatorio prégado festa Nª Srª Conceiçam dos Freires Ordem Christo [...], pelo P.M.Fr.Francisco Jesus Maria Sarmento; vende-se [...] e logea Manoel Diniz".

n s

T " 10 10 L-teologia moral
"Espelho de Disciplina para creaçam Novicos, e novos professos, pelo Serafico Doutor S.Boaventura.Traduzido portugues antigo para moderno [...];Vende portaria S.Pedro Alcantara".

n s
H " " " L-história clesiática "aonde se achará tambema Chronica da mesma Provincia I e 2 parte". n s

H " " " L-história secular
"Historia Carlos XII Rey Suecia dous tomos, oitavo, em Lingua Franceza por Mons.Voltayre, traduzida Portugueza por Francisco Xavier Freire Andrade. Vende logea Jozé F.Mendes".

n s
D " " " L-jurídico "Guia Procuradores, Litigantes, e Pertendentes. Vende se caza Jeronymo Mauricio livreiro largo Pedras Negras, terreiro Paço, e Rocio". n s
B L " 24 12 L-prosa "Sahiu luz hum livrinho Dias proveitozos, tempo bem gasto, acomodado todo estado pessoa. Vende-se logea Antonio Nunes Correa na rua nova": n s
R " " " L-meditação "na mesma logea se achará hum livrinho o Descuidado combatido, exercicio proveitozo, todo aquelle [...] hade pôr sua alma caminho da Salvaçam. Autor Fr.Manuel Conceiçam [...]". n s

bem " 31 13 remédio
"Na freguezia S.Nicolao, rua das Arcas na botica Jozé Ferreira, vendem humas velinhas, que sam remedio único, contra carnosidades, supressoens ourina; com licença Fisico mór".

n s

D " " " L-jurídico
"Sahiram impressas as Instituiçioens de Justiniano com huma Traducçam adjunta nosso idioma, e breves notas, por Nuno Freire Silva. Vendem-se caza P.Mathias Viegas Silva [...]".

n s
H Abr 7 14 L-história secular "Nas logeas Antonio Costa Valle Igreja Boahora, e José Francisco Mendes, se vende dous tomos de folha a Historia Santarem edificada, dá noticias sua fundação, e cousas mais n s

notaveis nella succedidas, a saber [...], composta por Padre Ignacio Piedade, e Vasconcellos, Conego secular Sagrada Congregaçam S.Joam Evangelista".

R " " " L-cerimonial
"Na de Joaquim Gilberto Salgado portas Santo Antam se vendem dous livros em doze; Memoriate Caremoniarum, consta todas ceremonias Semana Santa e festividades todo anno".

n s

R " " " L-cerimonial
"Manual das Misticas significaçoens todas as Cerimonias, que se officiam nos Divinos Officios Semana Santa em doze; ambos por Manoel Coelho Graça coadjutor Hospital R.T.Santos".

n s

B L " " " L-gramática
"E de Joam Rodrigues portas Sta Catharina se acharà Syntaxinha Ericeiriana para uso Senhores D. Fernando e D. Henrique de Menezes, filhos do III e Exc. Sr. D. Luis Carlos Menezes".

n s
C A " 21 16 L-história medicina "Corre impresso segundo Tomo Historia Medica Doutor Jozé Rodrigues Avreu, se vende com o primeiro logeas Carlos Silva Correa rua nova [...] e caza Autor rua das Parreiras". n s

R " " " L-paixão
"Reflexoens á Santissima Paixam Christo nosso Senhor, feitas pelo Marquez Valença Dom Francisco Portugal em doze. Vende-se logea Loam Rodrigues na rua Portas Stª Catharina".

n s

H " 28 17 L-vidas
"Sahiu luz 2º tomo Teatro Heroico Abecedario historico, Catalogo mulheres illustres em ciencias e artes liberaes; por Damiam Froes Perim, in folio. Vende-se logea Pedro A. Caldas [...]".

n s

T Mai 12 19 L-teologia escolática
"Sahiu novamente reimpresso in folio o primeiro tomo do livro Speculum Theologicum, Autor P.M.Fr. Agostinho Gibbon Ordem Eremitas [...]; dado luz pelo P.M.Fr.Bento Meyrelles, Lente 

n s Braga
jubilado Sagrada Theologia. Acharse-há portarias Conventos Religiosos Stº Agostinho em Lisboa, Braga, Coimbra, Porto, Evora". Coimb

C A " 19 20 L-cirurgia
"Sahiu novamente luz hum livro quarto titulo Cirugia Stahliana Medico-Pharmaceutica, obra utilissima Cirurgioens, e curiosos. Vende se ao Arco Graça logea Antonio Paulino Barros".

n s
Out " " " folheto-história fabulosa"Imprimiu-se tb hum papel titulo Portento da Penitencia, dezengano da vaidade, assombro hum, e outro sexo; historia admiravel huma mulher fez vida celestial nas montanhas Serra   n s

Morena.Vende-se rua nova logeas Manoel Ferreira [...]".

bem " " " remédio
"O Licenciado Francisco Gonçalves Pereira, Cirurgiam Anathomico aprovado nesta Corte, tem hum remedio especifico para curar todo genero lobinhos, tumores seyrrosos com mayor

n s

bem " " " remédio
facilidade; e outro singularissimo com que cura nam só inflamaçoens dos olhos, mas todas nevoas delles procedidas por qq causa. Vive defronte Igreja S.Thomé, e cura pobres pelo

n s
amor de Deos. Tem licença Fisico mór do reyno"

H Jun 2 22 L - politica
"Imprimiram-se segunda vez in folio Noticias de Portugal escritas por Manoel Severim de Faria acrescentadas nesta segunda impressam pelo P.D. jozé Barbosa Clerigo Regular com

n s
hum Elogio a ElRey D. Joam o III, porJoam de Barros. Vende-se logea Manoel Conceiçam livreiro rua direita do Loreto".

R " 9 23 L-sermão "Serman Banquete, que prégou P.Fr.Feliciano dos Anjos, Religioso S. Francisco da Provincia Algarves [...]. Vende-se logea Francisco Gonçalves na rua nova". n s
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R " 16 24 L-meditação
"Sahiu luz hum livro Ultimo instante entre vida, e a morte; obra utilissima para todo fiel Christam se aproveitar; author P.Miguel Dias Companhia Jesus.Vende logea Manoel Conceiçam";

n s
R " " " L-novena "na mesma logea se achará novamente impressa Novena Glorioso Apostolo S.Pedro". n s

R " " " L-sermão
"Sermam Panegyrico Gratulatorio; prégado festa N.Srª Atalaya e Remedios [...] pelo P.M.Fr.Francisco Jesu Maria Sarmento [...]; vende-se Portaria Convento N.Srª Jesus e Manoel Diniz". 

n s

R " " " L-meditação
"Hum livro oitavo, Arte Perfeiçm Christan, contem meditaçoens muy devotas contemplar Misterios Santissimo Rosario com explicaçam Indulgencias. Vende caza livreiro Isidoro Salgado";

n s
R " " " L-oração "aonde se achará tambem outro livro em oitavo da Oraçam Mental, tirado das obras Veneravel Mestre Granada, traduzido em portuguez". n s
R " 23 25 L-penitência "Acontico Serafico, apendix á Palestra da penitencia; satisfaçam apologetica sobre duas duvidas opostas a duas das liçoens. Pelo P.Fr.Jeronymo de Bellem &c" n s
R " " " L-regra monástica "Regra dos Irmaõs da Veneravel Ordem Terceira. Vende-se rua dos ourives da Prata logea Manoel Ferreira, e rua nova na de Francisco Gonçalves". n s

R " 30 26 L-sermão
"sahiu impresso nono tomo Sermoens varios Santos Patriarcas, outros varias Domingas, que prégou P.M.Fr. Joam Franco da Ordem dos Prègadores. Vende-se portaria S. Domingos".

n s

H " " " L-história secular
"Historia ultima guerra, contiene mas acontecido Italia, Rhin, Polonia, mayor parte de las Cortes Europa año 1733, hasta 1736, traduzido Francez en Castellano por D. Bentura Argumora".  

n s
H " " " L-história secular "Estado general del Imperio Russiano, ó Moseohita, desde su origem hasta la tomada de Azoph en la presente guerra; 2 tomos em octavo, su autor D. Antonio de Mena"; n s
C A " " " L-medicina "Dissertatio Physico Mechanico-Medica de usa, & abusa sanguinis Missions; autor D. Miguel Rodrigues, hum tomo em oitavo"; n s
H " " " L-vidas "Vida del Duque de Riperda; traduzida del Francez al Castellano, corrigida, illustrada, yañadida por Mr. Magne, em dous tomos de oitavo"; n s

R " " " L-vidas de santos
"Vida y milagros S.Juan Nepomuzeno, autor el Doutor Fr.D.Pedro Andres de Velasco em quarto. Estes livros se vendem caza Joze Reycend contratador livros portas S.catharina [...]; 

n s
R " " " L-oração "Imprimiu-se huma Oraçam panegyrica, recitada 2 Mayo no Oratorio Ilustrissimo, excelentissimo Conde Ericeira, com ocasiam cazamentos seus netos, pelo P.Manoel Almeyda n s

Correa seu Capellam; este achará logeas Joam ferreira Arco Graça, e Joaquim Gilberto portas S.Antam, e nos pepelistas terreiro Paço".

H Jul 14 28 L-genealogia
"Sahiu impresso quarto tomo Historia Genealogica Caza Real Reyno, pelo P.D.Antonio Caetano Souza C.R.Divina providencia com estampas sellos, moedas de todos Rfeys. Vende-se

n s
portaria Caza Divina Providencia, onde se acharám outros volumes.

C A " " " L - cirurgia "Breve Curso de nueva Cirurgia, autor D.Antonio Monravá y Roca &c. primeiro tomo segunda impressam. Vende-se caza mesmo Autor". n s
C A " 21 29 L-história medicina "O II tomo Historia Medica DoutorJozé Avreu em folio, se vende juntamente com I nas logeas, Carlos Silva Correa rua Nova, de Francisco Silva Santo Antonio [...]". n s
B L " " " L-poético "O Imineo dos Menezes, e Castros, Poema novo, consta 130 oitavas em hum só Canto, por Feliz Jozé Costa [...]. Vende-se Officina Pedro ferreira ao Arco Jesus S. Nicolao". n s
H Agt 4 31 L-história eclesiástica"Sahiu impressa huma Arvore genealogica dos Cidades de S.Joam Deos, se achará Officina Joaquinina de Bernardo Fernandes Gayo, morador rua Mudas"; n s
R " " " L-devoção "aonde tambem se achará Despertador Eucharistico, e a Imitaçam de Christo" n s
bem " " " remédio "Manoel Jorge Faria, Boticario Visitador, Examinador sua Arte, morador rua Rosa das partilhas, vende sua Botica com aprovaçam, e licença Doutor Fizico mór Reyno hum remedio n s

eficacissimo para sezoens qq qualidade que sejam sem regimento; com elle se dá forma como se deve aplicar".

H " 11 32 L-história eclesiástica"Claustro Franciscano, erecto dominio Coroa Portuguesa, sobre dezaseis venerabilissimas colunas &c., por Fr.Apolinario Conceiçam. Vende-se logea Domingos Gonçalves detraz n s
Igreja Mgdalena, de Antonio Nunes Correa rua nova; 

T " " " L-teologia moral nas mesmas a Historia Pequenos na terra Grandes no Ceo, em tres tomos de folio; n s
R " " " L-devoção "Tb hum livrinho em 24 titulo Instrucçoens para os que deixando mundo, procuram Ceo caminho Frades Menores, com Regra, vida, TestamentoSerafico Padre S.Francisco". n s
R " " " L-devoção "Livro intitulado Clamores feitos Ceo, suspiros dados terra Santa Jerusalem. Vende-se Cidade Porto logea Pantaleam Vieira; Lisboa Portaria Pobres S. Francisco da Cidade". n s Porto
B L " " " L-poético "Ecloga Latina Menalcas á morte Doutor Francisco Xavier Leitam, cirurgiam mór reyno, por Filippe Jozé Gama, Academico Real. Acharseha logea Antonio Costa Valle". n s
T " 18 33 L-teologia positiva "Florilogio Sacro dividido 32 discursos Panegiricos, Analogicos, Alegoricos, fundamentados Sagrada Escritura; utilissimo Prégadores, pelo M.R.P.M.Fr.Francisco Souto e Marne [...]. n s Porto

Acharse-há logea Antonio Jorge arco Consolaçam; Jozé Rézende portas S.Catharina; cidade Porto logea Pantaleam Vieira".

H " " " L-genealogia
"Centuria Nupcio-genealogica em aplauzo Vodas Ilustrissimo, Ex. Sr. Duque Cadaval em oitavas lingua Castelhana com tres laminas arvores genealogia. Vende-se logea Isidoro Valle".

n s

C A " " " L-crítica
"Comentario Ordenaçam livro quarto, por Pantaleam Araujo, Guerra, e Neto, infolio. Vende Lisboa Logea Antonio Nunes Correa, Coimbra de Luis Seco Ferreira, Porto Manoel Pedrozo".

n s Coimb
R " 25 34 L-sermão "Hum Tomo Sermoens, compoz, e pregou todo discurso sua vida Eminentissimo, Reverendissimo Senhor D.Jozé Pereira La Cerda [...]. Vende-se rua nova, logea Pascoal Martins". n s

T " " " L-teologia moral
"hum livro quarto, Obsequio devido Sagrados Templos; obra utilissima todo, qq estado pessoas [...], particularmente RR.Parrocos e Prégadores, escrita hum Anonymo Italiano, traduzida

n s
Portuguez pelo P. Prégador Fr.Carlos Stº Antonio Ordem S.Francisco. Vende-se logea Rodrigo Maya Ferreia Stº Antonio; de Pedro Valle Cardozo; [...]".

C A " " " L-matemáticas "Taboada Curiosa, ou livro contas reformado pelo seu Autor. Vende-se primeiro largo Pedras negras Caza Jeronimo Mauricio Lemos Livreiro". n s
R Set 15 37 L-sermão "Sahiu impresso terceiro tomo Sermoens P.M.Fr.Antonio Stº Elizeu, provincial foy Ordem dos Carmelitas Descalços. Vende-se portaria Conventos Porto, Coimbra, Braga". n Porto
H " " " L-história eclesiática"Tratado historico Ordens Monasticas S. jeronimo, S. bento, por R.P.Fr.Jacinta S.Miguel Jubilado Theologia, Chronista [...]. Vende-se Valverde hospicio mesma Ordem, in folio". n s
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D " " " L-leis
"Quinto tomo da Instituta titulo Regulis Juris composto Doutor Agostinho Bem Ferreira, [...]especula Summa Direito, resulta mesmas regras, colhidas Juristas Consultos. Vende-se caza

n s
Author a S.Jorge, logea Pedro Antonio Caldas Traz Igreja Magdalena".

C A Out 6 40 L-medicina "Na logea Manoel Diniz à Cordoaria velha, aonde se vendem gazetas, se achará hum livro oitavo, Dissertatio-Physico Mechanico Medica de usu, & abusu sanguinis missionis"; n s
R " " " L-sermão "Na mesma logea se achará hum Serman, que prégou P.M.Fr.Francisco Jesu Maria Sarmento [...] na festa N.S.Atalaya, e Remedios; e se achará na portaria Convento N.S.Jesus". n s
H " 13 41 L-história eclesiática"Sahiu impressa novamente vida historica Anjo Apocalypse S.Vicente Ferrer; vende-se rua Mudas Officina Joaquinina, [...]; em Coimbra de Antonio Simoens Ferreira"; n s Coimb

bem " " " remédio
"O Licenciado Francisco Gonçalves Pereira, Cirurgiam mór hum dos Regimentos Infantaria guarniçam da Corte, tem hum remedio especifico para curar todo genero lobinhos, tumores 

n s
seyrrhosos, ainda que sejam cancaros com a mayor facilidade que atéagora se tem visto, vive junto Igreja S.Thomé".

R " 20 42 L-sermão "Serman S.Paulo primeiro Ermitam prégado seu Convento desta Corte em 10 Janeiro deste presente anno"; n s
R " " " L-sermão "Outro Serman Soledade Maria Santissima prégado dia Encarnaçam; ambos por D.Jozé Barboza C.R.Divina Providencia, &C:"; n s

R " " " L-oração
"Huma Oraçam acçam graças pela felicissima exaltaçam ao Trono Pontificio do Santissimo P.Benedicto XIV [...], dita pelo P.D.Caetano Gouvea. Vendem-se logea Manoel Conceiçam". 

n s
H " 27 43 L-genealogia "Sahiu luz quinto tomo Historia genealogica da Caza Real. Achar-sehá com primeiros quatro Portaria Padres Caetanos". n s
C  A " " " L-medicina "Na logea Manoel Diniz, aonde se vendem gazetas, se achará hum livro oitavo Dissertatio-Physico Mechanico Medica de usu, & abusu sanguinis missionis"; n s
R " " " L ermão "Na mesma logea se achará hum Serman, que prégou P.M.Fr.Francisco Jesu Maria Sarmento [...] na festa N.S.Atalaya, e Remedios; e se achará na portaria Convento N.S.Jesus". n s

R Nov 10 45 L-sermão
"Sermoens do P. Francisco Lopes Companhia Jesus, reduzidos hum volume para mayor comodidade Prégadores. Vende-se Portarias Caza Professa S. Roque [...] a 480 reis  em papel". 

n s

Out Dez 1 48 relação-história
"Aonde se vendem gazetas, se achará a Relaçam Verdadeira, exacta noticia progressos Thámas Kouli Khan, Schach da Persia Imperio Gram Mogor, acrescentada outras noticias [...]" 

n s
Out " 8 49 relação-história "Idem". n s
Out " 22 51 relação-história fabulosa"Na logea Guilherme Diniz, e nas partes, aonde se vendem gazetas, se achará huma Relaçam hum peyxe monstruoso, aparecido costa Tartaria Septentrional"; n s
Out " " " relação-história "nas mesmas partes a dos Progressos de Thomás Kouli Khan". n s

1741

Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

D Jan 5 1 L-jurisprudência
"Sahiu luz 7º tomo Tatado obrigaçoens e acçoens Civis, Criminaes, Seculares, Eclesiasticas, &c. Resluçoens Forenses, do Doutor Manoel Alvares Pegas J.C. Vende-se [...], e Officina 

n s
Joam Carvalho Rosa e á entrada rua dos Espingardeiros".

C A " " " L-filosofia
"Divertimento de Estudiosos, ou nova compilaçaõ bons ditos, factos Moraes, Politicos, Graciosos. 2º tomo. Vende-se Lisboa logea de Joam Ferreira; Coimbra Antonio Simoens Ferreira; 

n s Coimb
Porto na de Manoel Henriques rua dos Mercadores". Porto

R " " " L-novena Sahiu novamente impressa Novena S.Francisco Sales escrita pelo P.Anastacio Duarte da Congregação Oratorio, se principia 20 Janeiro e se vende Portaria Congregação". n s

T " 19 4 L-teologia mística
"Sahiu impresso 2ª vez segundo tomo da Estrella D´Alva Santa Theresa Jesus, pelo P.Fr.Antonio da [...] Caemelita Descalço. Vende-se Portaria Convento Corpus Christi rua Torneiros". 

n s
R " " " L-meditação "como tb todas as mais obras do dito Padre a saber: a Semana Santa"; n s
R " " " L-panegírico "jozefina panegyrica"; n s
H " " " L-históroa eclesiática"Chronica Divina"; n s

H " " " L-históroa eclesiática
"historia Sagrada, que trata dos Divinos atributos, obra muy util todas profissoens pessoas, principalmente Prégadores, por se achar ornada com textos da Sagrada Escitura, e muitas 

n s
humanidades".

R Fev 2 5 L-sermão "Sahiu luz decimo tomo Sermões P.Presentado Fr.Joam Franseo da Ordem Prégadores, que contem trinta sermões [...]. Vende-se portaria Convento S.Domingos desta Cidade". n s

C A " " L-filosofia
"Discursos da Ignoracia, dous tomos de quarto, que na lingua vulgar se encontra mayor parte Filosofia antiga, moderna, se expoem novas, sutis opinioens. Autor Jozé Boreas Araujo. 

n s Coimb
Vende-se Lisboa logea Jozé Reyson Portas Stª Catharina [...]. Em Coimbra de Antonio Simoens Ferreira. No Porto de Manoel Henriques rua dos Mercadores"; Porto

C A " " " L-filosofia "Em todas estas logeas se achará tb Divertimento de Estudiosos ou nova Copilaçam de bons ditos, e factos Moraes e politicos, Graciosos, dous tomos em oitavo". n s Coimb

bem " " " canários
"Chegou esta Cidade hum Alemam com canaros brancos; varias cores, cantam de noite; assiste defronte Beco Junta da travessa que vai rua sima em hum poyal no segundo andar".

e s

R " 9 6 L-devoção
"Maximas Espirituaes, e directivas do Padre Fr.Antonio Prazeres, Missionario Apostolico do seminario Varatojo [...]. Vende-se. S. Vicente fora e logea Joam Rodigues a Stª Catharina".

n s
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Out " " " folheto-história fabulosa
"Sahiu impresso hum Papel intitulado Ostentaçam grande talento das Damas contra seus emulos. Author Felix José Costa. Vende-se Officina Pedro Ferreira ao aro Jesus a S.Nicolao".

n s

R " " " L-devoção
"Maximas Espirituaes, directivas do Padre Fr.Antonio Prazeres, Missionario Apostolico do seminario Varatojo [...]. Vende-se. S. Vicente fora e logea Joam Rodigues 800 reis em papel".

n s

R Mar 2 9 L-sermão
"Sahiu impresso Sermam Desagravo Santissimo Sacramento, prégou Igreja Real Mosteiro S.Vicente Fóra, P.M.Fr.Francisco Jesu Sarmento [...]. Vende Convento N.S.Jesus Cardaes".

n s

R " " " L-oração
"Huma Oraçam historico-Sagrada da Sacrosante Payxam Jesu Chisto, recitou Revdº Doutor Jozé Adrade, Moraes, na Matriz Villa Carmo das Minas Ouro. Vende logea Caetano Silveira

n s
ser " " " livreiro "Hum Hespanhol, morador portas Stª Catharina, por baixo cazas hum Bordador, chegou de Castella com varios livros, entre eles tomo Feijó, e o primeiro historia Kouli Kan". n s

D " " " L-jurídico
"Guia de Pertendentes, e Litigantes, que se dá noticia Tribunaes, Magistrados, escrivães, Tabeliães, &c. Vende-se logea livreiro Jeronymo Mauricio, largo Pedras negras à Magdalena":

n s

B L " 9 10 L-poético
"Hum Epitalamio Latino Sagittae Medicatae aos desposorios Ilustrissimo, Excelentissimo Senhor D.Francisco Xavier Menezes, Sexto Conde Ericeira, [...] por José Caetano. Vende-se 

n s
logea de Antonio da Costa Valle defronte Igreja da Boahora".

H " " " L-história militar 
"Memorias Militares General de Batalha Antonio Couto Castellobranco, e Figueiróa, tomo teceiro, em 8., que expoem todas operações Militares, Politicas de Portugal, e Sucessos guerra 

n s
passada. Vende-se logea Antonio Costa Valle".

H " " " L-história secular
"Historia última guerra Italia, contem todo mais acontecido na Italia, Rhin, Polonia, mayor parte Cortes Europa, de 1733 a 1736 [...]. Vende-se caza hum Castelhano defonte Misericordia";  

n s

R " 23 12 L-sermão
"Sahiu luz sermam Glorioso Patriarca S.Francisco, que prégou P.M.Fr.Francico de Jesu Maria Sarmento [...]. Vende-se portaria Convento N.S.Jesus Cardaes, e logea Francsco Jozé";

n s
R " " L-sermão "Em ambas as partes se acharam mais tres Sermoens do mesmo Autor". n s
H " " L-vidas "Na rua das Cabriteiras, a S.Niculao,casa de Francisco Luis Ventura, Provedor Congregaçam Charidade, se achará hum livro da vida Doutor Joam Pissarro Capelam Cantor [...]". n s
R " " " L - catecismo "hum compendio da doutrina Christan composto pelo mesmo Prior". n s

ser " 30 13 livreiro
"Manuel Buytrage chegou Madrid com varios livros Castelhanos, entre eles Historia ultima guerra Italia tres tomos quarto; Estado geral Imperio Russiano [...]. Assiste rua nova em huma

e s
sobrelogea de mercador defronte Caza Caffe Spencer".

R " " " L-meditação
"Pensamentos Christaõs todos dias mez, livro de doze, traduzidos Alemam em Portuguez pelo P.Fr.Fernando Maria S.Antonio Carmeita Descalço. Vende-se logea Bernardo Rodigues"

n s
T Abr 6 14 L-teologia escolática"Sahiu luz segundo tomo obra Speculum Theologicum, author Fr.Augustino Gibon, Ordinis Erimitarum S.Augustini [...]; in folio. Vende-se Colegio N.S. Graça em Coimbra". n s

R " " " L-sermão
"Quarto tomo Sermões, prégou P.M.Fr.Manoel S.Antonio Doroteo, religiosos S.Franciso Provincia Arrabida [...].Vende logea Guilherme Diniz Cordoaria velha, aonde vendem as gazetas".

n s

B L " 13 15 L-erudição
"sahiu luz terceiro tomo de Divertimentos erudito, in folio. Author Prégador Fr.Joam Pacheco Ordem Eremitas Stº Agostinho. Vende-se Convento Nª Srª Graça, Cidade Lisboa Oriental".

n s

R Jun 1 22 L-indulgências
"Os dous livros, que seu Author deu prelo com suposto nome do P.Manoel Correa Azabuja, Cura Freg. N.S.Graça Torre Val, Bispado Coimbra, hum de todas Indulgencias verdadeiras; 

n s Coimb

R " " " L-cerimonial
"outro, das Ceremonias da Missa com todos os defeitos, que se podem ocorrer naquelle acto, se acharam portarias Conegos seculares do Evangelista, a quem S.Mag. deu Privilegio.

n s Coimb
Achar-seham nesta Corte em santo Eloy, e em Coimbra no seu Collegio".

H " 8 23 L-história eclesiástica
"Sahiu luz dous tomos de doze, Suplemento Historia Chronlogica dos Papas; dá notícia todos seus domínios temporaes; perseguiçoens da Igreja; todas heresias; todos Concilios geraes

n s Coimb
[...].Vendem-se por seiscentos reis, encadernados pasta, caza Joam Bautista Lerzo [...]. Coimbra loja Antonio Simoes Ferreira; Porto caza Caetano Barrilar, defrone Hospital rua flores"

Porto
R " " " L-devoção "Vida Religiosa para seguirem fieis Eclesiasticos, e seculares &c. em dezaseis pelo P.Fr.Jozé S.Boaventura. Vende-se loja Manoel Caetano defronte Cordoaria velha". n s

B L " " " L-poético
"Hum Poema Academico e historico seu Autor P.Antonio Rodrigues Almada, recitou na Academia Latina [...] trata Aclamaçam Sr. Rey D.Joam o IV [...]. Vende loja Antonio Costa Valle".

n s
ser " " " livreiro "Na rua nova defronte Caza Caffé Maria Espenser vende hum Hespanhol varios livros, entre elles dous oitavo, Vidas varios Monarcas, Capitães famosos [...] ": e s
D " 29 26 L-jurísprudência "Sahiu segunda vez impressa primeira parte Pratica Judicial, que com as cinco que havia impressas, se vende toda obra na Officina Gabriel Soares". n s
R Jul 6 27 L-sermão "Hum livro de varios Sermoens do Padre Presentado Theologia Fr.Joam Franco da Sagrada Ordem Pregadores, tomo treze [...]. Vende-se na Portaria S.Domingos desta Cidade". n s
D " " " L-regimentos "Imprimiu-se novamente Regimento da Junta da administraçam do Tabaco acrescentado varias Leys. Vende-se loja Antonio Nunes Correa, mercador de livros na rua nova". n s

Out " " " folheto-história fabulosa
"Imprimiu-se Coimbra hum papel, intitulado Monstruoso parto da famosa Gigante de Coimbra Guliasia Tumbra. Vende-se mesma Cidade logea Joam Ignacio; Coimbra na das Gazetas [...]".

n s
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B L " " " L-poético
"O P.Antonio S.Jeronymo, deu novamente luz com titulo Poema Luctuoso, onde expoe magnifica pompa, que a Naçam Germanica celebrou nesta Corte Exequias Emperaor Carlos VI. 

n s
Acharseha loja Guilherme Dinis na Cordoaria velha, e papelistas terreiro Paço".

C A " 20 29 L-ciência geográfica
"Na rua nova defronte loja Café Spencer caza hum Castelhano se vende hum livro  oitavo do uso Globo, do Mapa, com figuras para sua intelligencia, taboas para conhecer nos Mapas

e s
ao Paizes, Provincias, principaes Cidades do Mundo, traduzido Francez em Hespanhol por D. Luis do Losada"; 

R " " " L-catecismo
"Na mesma parte se acharam dous tomos de quarto novos de toda Quaresma : obra utilissima Pregadores, Parrocos, [...] Author Reverendo P.M.Franciso Bono da Companhia Jesus".

n s

bem " " " remédio
"Na botica Manoel Jorge Faria Boticario ao [...] das bolas, Examinador, se achará hum remedio para Sezoens [...]; aprovado Doutor Fisico mór reyno; pq é bem comum, o faz noticioso":

n s
H " 27 30 L-vidas de santos "Imprimiu-se a vida do venerável Pare Bartholomeu Quental, fundador Congregaçam do Oratorio no Reino de Portugal. Vende-se loja Manoel Conceiçam livreiro rua direita do Loreto n s
H " " " L-política onde se achará tb o livro Noticias de Portugal, escritas por Manoel severim de Faria, adicionadas pelo Reverendo P.D.Jozé Barbosa". n s

B L " " " L-poético
"Tb sahiu luz hum Canto Heroico aplauso Ilustrissimo, Excelentissimo Senhor D.Fr.Jozé Maria Fonseca, por Antonio Silva Figueiredo, Academico dos Unicos. Vende-se Officina Musica".

n s
B L Agt 3 31 L-prosa "livro quarto, intitulado Tercera Orden Arbiol. Vende-se caza Manoel Buytrago rua Nova defronte Caza Café Spencer". n s

B L " " " L-poético 
"Impimiu-se hum Poema, composto Antonio Silva Figueiredo, Academico dos Unicos; em apluso sagraçam Excelet. Revr. S.Bispo Porto. Vende-se Officina Bernardo Fernandes Gayo".

n s

C A " 10 32 L - medicina
"O livro de folha pertencente faculdade Mediina, q. sahiu Março 1738, pelo Doutor Leitam: arte com vida, ou vida com arte, muy curiosa [...]Achar-seha acrecentado com hum Indece 

n s
muy copioso lojas dos livreiros, defronte Stº Antonio, na de Antonio Gomes Claro na rua nova, em outras mais, &c.

R " 17 33 L - sermão
"sermam, que prégou Real Convento N.Senhora, e Stº Antonio, junto Villa Mafra, [...], o P.Fr.Mathias Conceiçam, neste anno 1741, achar-seha loja Jeronymo Francisco principio Chiado"

n s

R " 31 35 L - devoção
"Sahiu impressa em quatro livrinhos de deziguaes corpos; huma devoçam gloriosos Stº Antonio, repartida anno, mez, semana, e dia, vende-se loja Francisco Gonçalves, na Rua nova".

n s

B L Set 7 36 L - poetico
"Sahiu luz Poema Heroico, intitulado Henriqueida, contem 1600 oitavas, doze cantos, acçam he fundar Conde D.Henrique o Reyno Portugal [...]. Obra Ilustrissimo Conde da Ericeira, do 

n s
Conselho Guerra, Deputado Junta Tres Estados, Director A. Real Historia, Academico Arcades Romas, da Sociedade Real Londres. Vende-se Officina Antonio Isidoro da Fonseca".

C A " " " L-medicina
"Arte Phlebotomanica, Anatomica, Medica, Chirurgica para Sangradores, mais Professores, trata Angeologia, por Antonio Gomes Lourenço, aprovado Cirurgia, Anatomia, em quarto.

n s
Vende-se caza Autor detras Capella mór Sam Juliam, rua nova logeas Carlos Silva, e ntonio Sousa Silva".

bem " " " remédio "Methodo facilimo, experimental para curar maligna enfermidade do Cancro. Vende-se loja José francisco detrás Igreja Magdalena". n s
bem " " " livreiro "A`s portas stª Catharina, canto rua Outeiro, escada hum Bordador, assiste hum Hespanhol, que vende varios livros, entre elles segunda parte Historia Thámas Kouli Khan  [...] ". e s
R " 14 37 L-parenética Sahiu hum livro Quaresmal Selecto, e Sacro Veridario Dominico, utilidade grande pulpito em 4. Vende-se rua direita Stº Estevam Alfama, beco Lapa caza Miguel Gonçalves Torres". n s

C A " " " L-filosofia
"Discursos da Ignorancia [...] se dificulta maior parte Filosofa antiga, e moderna, se expoem novas, curiosas opinioens [...]. Tudo cheyo erudiçam, e vastas noticias, na lingua vulgar [...].

n s
Vendem-se casa Joam Bautista Lerzo largo S.oque; de Jozé Reiçon; de Joaquim Gilberto Salgado portas Stº Antam".

Out " " " folheto-religião Sahiu luz hum papel composto Doutor Felis Jozé Costa, intitulado Nova Statua ex Epigrammatum [...]. Vende-se fficina Pedro Ferreira Impressor Rainha N.S. ao arco Jesus". n s
Out " " " folheto-religião "Mais um papel titulo Aplauso votivo louvor glorioso Patriarca S.José dia dos Prazeres sua Santissima esposa [...]. Vende-se loja Manoel Conceiçam livreiro Cordoaria velha". n s
B L " " " L-comédia "Auto da vida Adam. Autor Felis Jozé Soledade. Vende-se loja Guilherme Diniz à Cordoaria velha". n s

ser " " " livreiro
"Na rua nova defronte caza Caffé Maria Spencer vende hum Castelhano varios livros: Diario tudo que sucedeu expugnaçam Fortes do Boca-Chica, sitio Cidade Catagena das Indias 

e s
Occidentaes, Sucessam Real Hespanha [...]. Composto P.Fr.Jozé Alveres de la Fuente, religiosos Ordem s. Francisco em 3. tomos de oitavo".

H " 28 39 L-história secular
"Pedro Hondt, livreiro Haya, tendo comprado Privilegio e Exemplares da magnifica Obra: Thesaurus antiquitatum, Historiarum Italie [...] congestus ab Illustribus Professoribus Jo: Greg.

e s
Graevius, Jaq. Perizonius [...] em 45 vol. Folio, ornados grande numero Figuras, Medalhas [...] faz aviso até 1º Abril 1742 se achará sua caza por preço muy moderado. Em papel

pequeno por 250 florins de Hollanda. Em papel grande por 350. Passado dito termo, se acaso houver algum jogo dita Obra, se venderam 45 vol. Papel pequeno por 400 florins, de papel 

grande por 540. Toda pessoa neste Reyno [...] póde falar nesta Corte, ou mandar falar Joam Bautista Lerzo defronte do Loureto, tem comssam do dito Hondt". 

bem " " " raizes/sementes "Joam Vieira morador Boa-vista, caza Jozé Lino, faz aviso, de novamente haverem chegado do Norte gde quantidade raizes, ceblas, plantas flores assim Rainunculos [...] com n s
variedade castas e cores modernas, por preços muy acomodados, tb toda sorte sementes hortalissas estrangeiras".
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bem " " " raizes/sementes 
"e Joam Bautista, morador á Horta seca, chegou de França com varias flores de inverno, Anemolas todas castas [...], e mais variedades; e de Hortalissa todas as castas de semente".

n s

T " " " L-teologia moral
"Na loja Joam Rodrigues portas Stª Catharina se vende livro: Enganos dos bosques e Dezenganos dos Rios, composto pela M.R.Madre Maria Ceo, Religiosa, duas vezes Abadeça [...]".

n s

H Out 5 40 L-história secular
"Toda pessoa, que quizer ver projecto obra: Thesaurus Antiquitatum Italiae em 45. vol. de fol. que ofereceo na [...] da semana passada Joam Bautista Lerzo, póde mandar sua casa".

n s

R Nov 9 45 L-crítica 
"Acontico Serafico em resposta ao Epitome Carmelitano sobre Palestra Penitencia do P.Fr.Jeronymo Belem da Stª Provincia Algarve [...]. Vende-se loja Francisco Gonçalves Marques".

n s

R " " " L-sermão
"Sermam do Coraçam Jesus, prégado dia S. Joam Bautista no Convento S. Francisco Xabregas, pelo Rever. P.M.Fr.Pedro Encarnaçam. Vende-se loja Francisco Gonçalves Marques".

n s

T " " " L - crítica
"Dissertaçam Critica e Historica, sobre juizo universal e signaes, que ham preceder, destino meninos do Limbo[...]por D.Salvador José Manher.Vende caza livreiro Castelhano, R. nova"

n s

Out " " " folheto-jurídico
"Hum papel, Opusculo Cuial escrito pelo P.Joam Nunes Varella, Presbytero habito S.Pedro, trata gráos parentescos [...] e modo pedir-se dispensas [...]. Vende-se loja Guilherme Dinis".

n s
A M " " " L-ofício "Postila Religiosa, e arte enfermeiros composta por Fr.Diogo Santiago Religiosos S.Joam Des. Vende-se rua nova loja Antonio Rorigues Henriques"; n s
R " " " L-sermão "aonde se acharám os 3. tomos Sermoens Flagelos do Pecado, Autor Padre Fr. Paulo Stª Thereza indigno filho Seminario Varatojo, Missionario Apostolico". n s

T Dez 49 L-teologia mística
Imprimiu-se novamente em oitavo mesma lingua Castelhana Pratica Theologica Mystica do P.Mguel Godines da Com. Jesus [...] Vende-se loa Isidoro Vale á Sé; de Manoel Caetano [...]".

n s
Out " " " relação-história "Sahiu impressa Relaçam primeios progressos alcançados pelas Armas Russianas em Wilmanstrandia. Acharse-há loja Guilhere Diniz, onde se vendem Gazetas". n s

H " 21 51 L-história secular
"Sahiu impresso primeiro tomo Biblioteca Lusitana, Historia, Critica e Conologica [...], desde Ley da Graça até presente, por Diogo Barbosa Machado, Abade Igreja Stº Adriam Clever, 

n s
Academico do numero Academia Real Historia in folio. Vende-se Officina Antonio Isidoro Fonseca, loja Manoel Conceiçam rua direita Loreto".

H " " " L-história eclesiática
"O Suplemento Historia Chronologica dos Papas, que novamente saiu luz em 2. tomos de 12, se vende caza Joam Bautista Lerzo; loja Francez Jozé Reyzende, portas Stª Catharina; e

n s
de pedro antonio Caldas detraz Magdalena".

H " 28 52 L-história secular "sahiu impresso primeiro tomo Bibloteca Lusitana, Historica, critica, Chronologica [...], por Diogo Barbosa Machado [...]. Vende-se Officina Antonio Isidoro Fonsea, [...] ". n s

C A " " L-física 
"Sahiu hum livro impresso em Londres, Theorica Verdadeira das marés confórme á Philosophia do Cavalhero Izaac Neuston, pelo Doutor Jacob Castro Sarmento do Real Colegio dos

n s
Medicos de Londres. Vende-se loja Guilherme Dinis na Cordoaria Velha, aonde se vendem as Gazetas".

C A " " " L-filosofia "Divertimento de Estudiosos, ou nova compilaçaõ bons ditos, factos Moraes, Politicos, Graciosos. 2º tomo. Acharse-ham caza Joam Bautista Lezo [...] ". n s

1742
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

R Jan 9 2 L-sermão Sahiu impesso ulimo tomo Sermonario P.M.Fr.Joam Franco, Religiosos Ordem Prégadores; se achará portaria Convento S. Domingos desta cidade em doze volumes". n s
R " 30 5 L-fúnebre "Obsequio funebre, que fez Academia Aplicados ao Padre Rafael Bulteau, se vende rua nova loja Cristovan da Silva Livreiro pé beco S. Juliam". n s
R " " " L-oração "Sahiu luz quarto tomo do Quaresmal Selecto do P.Fr.Miguel Roario Religiosos da Ordem S.Domingos, [...]. Vende-se rua nova loja Joaquim Ferreira Coelho". n s
Out " " " folheto-moral "Hum papel intitulado Vozes do Temor, Ecos da Verdade. Se achará aonde se vendem as gazetas". n s

ser " " " livraria
"Na rua Oliveira ao Carmo defronte Dezembargador Antonio Freire  Andrade Serrabode, se vendem duas lvrarias, huma de Direito, outra de História, e muitos livros de Direito avulsos".

n s

Out Fev 6 6 folheto-religião
"Sahíram impressos papeis seguintes. Nomenclatura Soberana, Ethymologica, Tropologica Encomiastica Sam Joam Baptista, Sermam Panegyrico P.Fr.Jorze S.Rosa Viterbo [...]. Vende

n s
portaria Convento N.S. Jesus loja Manoel Caetano portas S. Catharina, e Manoel Conceiçam ao pé onde Santiago".

Out " " " relação-trágica "Relaçam notavel incendio, e lastimoso estrago, que houve Real Convento S.Francisco Cidade Lisboa. Achar-seha papelistas Terreiro do Paço". n s

B L " " " L-gramática
"Grammatica Portugueza Lingua Latina uso Cavalheiros, Nobres, que tem Mestre sua caza, por Atonio Feliz Mendes, Mestre Letras Humana neste Corte. Vende loja Manoel Conceiçam"

n s
H " " " L-história eclesiástica"Em a Livraria Convento S.Domingos se vendem os livros seguintes: Anobilissima ascendencia glorioso Patriarca S.Domingos hum tomo qurto"; n s
R " " " L-sermão "tomo do Beato Hmberto, trata de Eruditione Religiosorum Predicatorum, de quarto"; n s
R " " " L-vidas de santos "Outro tomo, que trata da vida, e chagas que teve Beata Luzia de Narve, de quarto". n s
R " " " L-devoção "Outro tomo pequeno t de quarto, que trata Origem Santissimo Rosario"; n s
R " " " L-cerimonial "Outro tomo, que trata, e tem por titulo Ceremonial do Papa tb de quarto"; n s
R " " " L-devoção "Beniteo de Efficacia Divino e gratae hum tomo de folio". n s

A publicidade na gazeta de Lisboa (1715-1760) 82



Volume II

R " " " L-devoção "Outro tomo mesmo Autor de Vera Christi gratia de quarto"; n s
T " " " L-teologia moral "Outro tomo, cujo Autor he Manrique, suma de moral de quarto" n s
R " " " L-doutrina "Outro tomo, que se intitula Doutrina Christam do Veneravel D.Fr.Barthlmeu Martyres ilustrada por Manrique n s
R " " " L-catecismo "Missaes Romanos encadernados, e em papel". n s

R Mar 6 10 L-cerimonial
"Arte aprender todas regras Cantocham com huma instrucçam para Presbyteros, Diaconos, Sudiaconos, conforme uso Romano [...] Vende-se Lisboa S. Vicente fóra; Coimbra Mosteiro

n s Coimb
Stª Cruz; Porto Mosteiro da Serra, e caza Capitam José Pinto Meireles; Braga Procuradoria Geral Conegos regulares; Evora Colégio Nª Srª Graça". Braga

C A " 13 11 L-medicina "Sahram impressos livros seguintes: Tratado Physiologico, Medico, Physico, Anatomico, da circulaçam sangue"; n s
R " " " L-mística "Retiro de dez dias, ou Exercicios Espirituaes. Vendem-se loja Guilherme Dinis cordoaria velha". n s

A M " " " L-instrução militar
"Movimentos Cavalaria, com adiçam para Dragoens e Infantaria. Por Jozé Almeida e Moura Cavaleiro Ordem Christo [...]. Vende-se rua Ferregial caza Padre Caetano Moura e Castro".

n s
B L " " " L-miscelânea "El Entretinido, segunda parte, Miscelanea varias flores de diversion y recreo, prosa y verso [...]. Vende-se caza Joam Buytrago rua Nova defronte Igreja Conceiçam". n s
C A " " " L-matemáticas "Na rua Oliveira ao Carmo se vendem caza Cosme Pedro Capeleti, livros seguintes: Taboada curiosa"; n s
R " " " L-novena "Novena de S. Jozé". n s
A M " " "  L-instrção miltar "Sahiu impresso  livro intitulao Milicia pratica, e Manejo Infantaria. Vende-se loja Carlos Silva rua Nva, e na Francisco Silva a Stº Antonio". n s
Out " 20 12 relação-viagem "Sahiu impressa huma Relaçam da viagem, que fez de Lisboa para Pernambuco, D.Fr. Luiz Stª Thereza, Bispo daquella Diocese. Vende-se loja Guilherme Diniz cordoaria velha". n s
Out " " " folheto-moral "Hum papel intitulado Vozes do Temor, Ecos da Verdade. Achar-seha, aonde se vendem as gazetas". n s
R Abr 10 15 L-vidas de santos "Em casa hum Hespanhol no canto rua Outeiro ás portas Stª Catharina se achará hum resumo Vida do grande Padre Antonio Vieira". n s
B L " 17 16 L-poético "Rasgos Metricos em varias poezias por Alexandre Antonio Lima, Academico Aplicado. Vende-se defronte de Santo Antonio, e na rua nova, em oitavo". n s
R Mai 1 18 L-devoção "Sahiu luz hum livro quarto Quaresmal Selecto, pelo P.Fr.Miguel Rosario. Vende-se rua nova logea Joaquim Ferreira Coelho livreiro". n s

C A " " " L-filosofia 
"Crisis Astrologico-Philosofico-Theologico-Moral, e Politica: Pronostico do novo Cometa, mais impressoens Meteorologicas de 1737. Vende-se cordoaria velha casa Guilherme Diniz [...]"

n s
R " " " L-oração "Semana perfeita, ou Exercicios Santos para cada semana, com varias novenas e outras reflexões. Vende-se Adro S.Domingos desta cidade"; n s
B L " " " L-poético "e na mesma se achará Rasgos Metricos de Alexandre Antonio Lima". n s
R " " " L-oração "compendio da Oraçam Mental do Veneravel M.Granada, traduzido Portuguez em oitavo"; n s
R " " " L-devoção "Arte da perfeiçam Christian em oitavo. Vendem-se caza Isidoro Salgado livreiro na rua das arcas". n s
T " 29 22 L-teologia mística "No canto da rua Outeiro em casa hum Hespanhol se acharám dous livros novos: Palma Victoriosa de la Mystica Ciudade de Dios contra un Satanaz emmascarado"; e s
C A " " " L-crítica "Duelos Medicos en defensa de la facultad Medica, contra Theatro Critico do Padre Feijó, e contra Palestra Medica do P.Antonio Rodrigues". e s
ser " " " livreiro "Nesta Corte se acha hum Livreiro de Madrid com huma boa porçam de livros para vender. Assiste pateo S.Martnho ao pé Limoeiro". e s

R Jun 5 23 L-oração "Sahio impresso livrinho Oratorio Santo Antonio, exposto todas Paroquiaes Igrejas Patriarcado Lisboa, Arcebispados, e Bispados Reino, com a trezena mesmo Santo, no fim livro"; n s
R " " " L-oração "tem mais cinco livrinhos intitulaos Anno, mez, semana, e dia de Santo Antonio"; n s
R " " " L-devoção " e o Psalterio do Patriarca S. Jozé. Vendem-se logea Antonio Gonçalves da costa defronte Misericordia da pate d mar". n s

R " 12 24 L-novena "Sahio luz devota novena Gloriosa Stª Ifigenia, Princeza Nubia, Religiosa Carmo [...] Composta Rever. Doutor Antonio Oliveira. Vende-se casa Isidoro Salgado, na Bahia casa Author" n s Baia
R Jul 3 27 L-catecismo "Sahio impresso hum livrinho Instrucçam para Penitentes, e modo facil todo Christam fazer sua confissam n s

Out " " " folheto-crítica "Tb se imprimio o papel, que tem por titulo Advertencias curiosas para estudiosos. Vendem se na logea Henrique Silva livreiro arco Consolaçam, e de Guilherme Diniz cordoaria velha". n s

T " 31 31 L-teologia mística
"Sahio impresso Jardim Carmelitano, ilustrado com cultura nova, pelo M.R.P.M.Fr.Estevaõ Stº Angelo, Ex-Provincial Religiaõ Carmelitana Portugal. Vende-se logea Pedro Vale Cardoso"

n s
R " " " L-catecismo "Sahio luz hum livro Retrato do Purgatorio, e suas Penas, em duas partes. Vende-se Confeitaria casa Domingos Cerqueira Araujo". n s
B L " " " L-prosa "Sahio impresso hum livro intitulado Hora recreyo nas ferias de mayores estudos, e opressaõ mayores cuidados. Vende se na loge Pedro Antonio Caldas atraz Igreja Magdalena". n s

H Agt 7 32 L-genealogia
"Sahio impresso oitavo tomo Historia Genealogica Casa Real, pelo M.R.P.D.Antonio Caetano Sousa, Clerigo Regular Divina Prvidencia [...]. Vende-se portaria mesma Casa D.Providencia".

n s
Out " 14 33 relação-viagem "Sahio impressa huma Relaçam com noticia viagem q. fez Estado India Ilustrissimo, Excel.Sr. Marquez Louriçal, por J.F.M.M. Vende se loge de Guilherme Diniz [...], por tres vintens". n s
B L " " " L-prosa "Justino Lusitano, ou Traducçam de Justino da lingua Latina para Portugueza. Vende-se loge Francisco Gonçalves rua nova, e Jeronymo Francisco Arajo ao Chiado". n s

T " " " L-teologia mística
"e na loge assima defronte rua dos Cabides se vende livro Almoço, Jantar, Merenda, e Cea no Jardim Espiritual, em casa seu autor Domings Rodrigues Escudeiro na rua Cavaleiros".

n s
ser " " " livreiro "A Henriqueida Poema Heroico com advertencias Preliminares da Regra Poesia, [...] pelo Ilustrissimo Conde Ericeira D.Francisco Xavier Menezes. Vende-se loge Pedro Favre Bertrand,"; n s

"mercador de livros na rua direita Loreto, adonde se achará tb toda casta livros Francezes, Latinos, de Direito, Moral de todas faculdades, Missaes, Braviarios, Horas, e Diurnos, &C.

Out " " " relaçam-viagem
Sahio impressa huma Relaçam com noticia viagem que fez Ilustrissimo Sr. Marquez Louriçal [...] Vende-se loge Guilherme Diniz ,e mais partes aonde se vendem gazetas a tres vintens".

n s
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R " " " L-sermão
"Hum Sermam Santissimo Sacramento, prégado Igreja Stª Maria Graça, Matriz Setubal, por Jozé Antonio Monteiro Bravo. Vende-se loge Manoel Conceiçam, livreio rua direita Loreto".

n s
C A " " " L-medicina "Sahio novamente hum livro, se intitula Relaçam alguns experimentos, observações sobre Medicinas de Madam Stephens [...], author Doutor Jacob Castro Sarmento. Vende-se loge n s

de Manoel da Conceiçam, livrero rua direita do Loreto".

R " " " L-devoção "Sahio luz hum livro oitavo Rosario dos Atributos Divinos, Autora M.R.M.Maria Ceo, religiosa, duas vezes Abadessa Convento Esperança. Acharse-há Officna Joaquinina rua Mudas"; n s
R " " " L-sermão "na mesma Officina se achará hum peculio Sermões manuscritos varios autores"; n s
R " " " L- devoção "e na mesma casa se achará novamente reimpressa Imitaçam Christo"; n s
R " " " L-devoção "e o Despertador Eucharistico, que incita, e move para acompanhar ao Senhor, quando sahe aos enfermos"; n s
R " " " L-vidas de santos "e a vida de S. Vicente Ferrer, &c. n s
D Set 4 36 L-jurísprudência "Manoel Alvares Solano do Valle, Advogado em Corte Lisboa, tem dado luz bras seguintes: Cogitationes Juridicae, atque forenses"; n s
D " " " L-regimento "Regimento das Minas comentado"; n s
D " " " L-alegação "Allegaçam Historica, e Juridica em hum tomo"; n s
D " " " L-jurídico "Succus Peg. Em 3 tomo com seu Suplemento, tudo obras muy uteis, e necessarias. Vende-as em sua propria casa Freguezia S.Chistovam, e tudo custa em papel 5100." n s
C A " 11 37 L-filosofia "Sahio luz hum Tratadinho em quarto Parecer Anatomico, Historico, Critico, Juridico sobre a Dissertação Historica, e Critica de huma Inscripçam, que existe cidade Braga, e da figura n s

gravada huma moeda Julio Cesar. Vende-se loge Manoel Conceiçam junto Conde Santiago". 

B L " " " L-gramática "Sahio luz livro Grammatica Hollandeza, ou Methodo aprender bem fallar, escrever lingua Hollandeza segundo estylo Authores mais modernos [...] Author Padre Carlos Folqman [...]. n s
Vende-se rua nova loges Manoel Carvalho Silva, e Joam Gonçalves Moreira".

B L " 18 38 L-poético "Sahio impressa huma Poesia sobre horrivel, barbaro desacato feito Santissimo Sacramento huma das Igrejas Bispado Porto. Vende-se loge Guilherme Diniz, papelistas T. Paço". n s

Out " " " folheto-história "Imprimio-se hum papel Suspiros na molestia, parabens na melhorîa Augusta Magestade delRey D. Joam V.nosso Senhor. Vende-se loge Pedro Vale Cardoso, nos papelistas T. Paço". n s
C A " 25 39 L-ciência geográfica "Na loge Francisco Silva defronte Stº Antonio, na Joaquim Ferreira Coelho [...], se vende huma Descripçam geral Mundo, ou Methodo breve aprender Geografia, [...] com Mapas em n s

Portuguez: muy util, para quem quer saber que há no Mundo; vende-se por quatrocentos oitenta reis encadernado em pasta":

R " " " L-devoção "nas mesmas loges se achará tb livrinho Elevações Alma, e Reflexões Eucharisticas". n s
R " 2 39 L-devoção "Sahio segunda vez impresso livrinho Vida Religiosa, acrescentado varias obras, [...]. Vende-se fim da rua Saco em casa Joam Teixeira livreiro, de Antonio Paulino Barros [...]". n s

T Outb 2 40 L-teologia escolática
"Sahio novamente reimpresso in folio Speculum Theologicum, terceiro tomo Theologia do P.M.fr.Agostinho Gibbon Ordem Eremitas Stº Agostinho [...]. Acharse-há portarias Conventos 

n s Braga
Religiosos Stº agostinho, Lisboa, Braga, Coimbra, Porto, Evora, Santarem: se continua imprssam toda obra Author". Coimb

R " " " L-vidas de santos "Em casa Joam Bautista Lerzo rua larga S.Roque se achará vida S.Brigida de Suecia, Princeza de Nericia em quarto". n s
A M " " " L-instrção militar "Movimentos Cavalaria, com adiçam para Dragoens e Infantaria. Por Jozé Almeida e Moura Cavaleiro Ordem Christo [...]. Vende-se na da Pellada, freg. Nª Srª Martyres Lisboa [...]". n s

ser " " " livreiro
"Na rua nova defronte Igreja Conceiçam se acha com huma porçam livros, q. chegou Castella, a Defensa Dissertaçam Critica, Historica [...], D. Salvador Jozé Manher, neste anno 1742"

e s

H " 16 42 L-história secular
"Sahio impressa segunda parte Elementos História, traduzida lingua Franceza por Pedro Sousa Castello-branco, com hum Tratado Armas familias Reino. Vende loge Miguel Rodrigues".

n s

R " 23 43 L-devoção
"sahio luz hum livro em doze, Clamor do arrependimento entre exercicios devotos. Autor Joam Cardosos Costa Cavaleiro Ordem Christo. Vende-se Lisboa loge Manoel Conceiçam [...],

n s Coib
Coimbra casa Antonio Simoens Fereira mercador livros".

bem " " " remédio
"Na botica Manoel Jorge Faria Bairro, Examinador, Visitador da dita arte, se cahará hum remedio para sezões qq qualidade, para toda a pessoa, sem regimento; outro para obstrucções  

n s
aprovado Doutor Fisico mór Reino; se acharám na botica seu filho Pedro Jozé Faria, Boticario ao Paço dos negros [...]

T " 30 44 L-telogia moral "Na logea Adro S. Domingos desta Cidade se vendem os livros seguintes: Abysmo admiravel Divinas finezas; n s
R " " " L-devoção "o Santissimo, Augustissimo Sacramento da Eucaristia em doze, Autor P.Manoel Conciencia Congregaçam Oratorio Lisboa"; n s
T " " " L-Teologia moral "e outro em quarto Estudo Curiosos, livro Theologia Moral, Author P.rancisco Gil, Abade Meixedo" n s

Out Nov 8 45 mercurio histórico
"Na rua nova em casa Joam Buitrago, Contratador livros, se achará Mercurio Histórico, e Politico mez de Agosto, contém estado presente Europa, com tb os mais antecedentes, &c.

n s

R " 13 46 L-oração
"Em Braga loge Joam ribeiro Pereira, e Adro S.Domingos desta Cidade se vendem cinco livros seguintes: Ramilhete Divinas flores, contem orações principaes horas e ocupações vida";

n s Brag
R " " " L - devoção "Consolações atribulados, gemidos, afectos espirituaes huma alma ao seu Creador Jesu Christo, em doze"; n s Brag
T " " " L-teologia mística "Espelho do espelho, em que se deve ver, e compor a alma"; n s Brag
R " " " L-devoção "Real porta da Gloria, situada na aspereza do Monte Calvario, em doze"; n s Brag
R " " " L-catecismo "Instruçam, e modo facil para aprender, e ajudar a bem morrer, em doze"; n s Brag
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R " " " L-oração "Execicios admiraveis para nove dias do recolhimento interior [...], em quarto. Autor todos Boaventura Maciel Aranha da Cidade Braga". n s Brag

bem " " " raizes/sementes
"Joam Vieira, morador á Boavista casa Jozé Lino, faz aviso todos curiosos novamente lhe haver chegado Norte gde quantidade raizes, cebolas, plantas flores, assim Rainunculos [...]

n s
que oferece por preos muito acomodados, e tb toda sorte semente de hortaliças estrangeiras".

bem " 15 46 raizes/sementes
"A Manoel Massa morador arco Paciencia fundo da rua Flores, lhe chegou novamente toda casta raizes, as mais curiosas, que vem rança, Hillanda: como Rainunulo alaranjado [...]".

n s

bem " " " raizes/sementes
"E as mesmas castas flores chegáram a Joam Bautista Flavega, que mora assima rua da ametade junto á rua Flores, e a Cypriano da Costa, que assiste na rua nova Jesus, aonde está

n s
o Engenho da aletria".

R " 20 47 L-vidas de santos
"Sahiu luz hum livrinho em oitavo Epitome da vida, heroicas acções Beata Joanna de Valois, Rainha de França, novamete beatificada pela Santidade Papa Benedicto XIV neste anno

n s
1742. Vende-se loges Guilheme Diniz, e adro S.Dmingos"

R " " " L-devoção "Outro livro intitulado: Consolaçam de aflictos, Alivio de lastimados. Vende-se loges Antonio Gomes Xavier a Chiado, e Manoel da Conceiçam"; n s
R " " " L-sermão "na mesma loge se achará o Sermam em acçam graças pela melhoria S.Mag. prégado Fregz. Santos pelo P.D.Joze Barbosa, Cleigo Regular"; n s
T " " " L-telogia mísca "Nas mesmas partes se achará outro livro novo: Ocupacion en el Retiro. Obra muito curiosa, de grande utilidade para os que  lerem"; n s
H " " " L-história secular "Na loge de Faure, e Bertand, rua direita Nª Srª Loreto, se achará hum livro: Exacta Descripciun de los Estados de Milan, Parma, Placencia, &c. com Resume Historia cada Estado"; n s
R " " " L-sermão "Sahio impresso terceiro tomo Sermões Panegyricos, e Moraes do P.Fr.Francisco Xavier Rocha da Provincia Arrabida. Vende-se rua Nova loge Pascoal Matins"; n s
C A " " " L-crítica "No canto rua Oiteiro portas Stª Catharina casa hum Hespanhol se achará livro novo: Cartas Eruditas, curiosas, em que se continua designio Theatro Critico do Padre Feijó"; e s

R " " " L-devoção
"Hum livrinho titulo Coroa Serafica, pelo R.P.Fr.Pedro Jesus Maria Jozé, Religioso Capucho Hospicio Bemposta. Vende-se loge Jozé Francisco Mendes; em Coimbra casa de Luiz Seco";

n s Coimb
R " " " L-oração "O oficio festa Natal, impresso latim Cidade Anveres, se vende rua Nova loges Christovam ilva, e Joam Gonalves"; n s
R " " " L-cerimonial "Na loge Henrique Custodio da Silva, mercador livros arco Stº Antonio, se vende huma Arte Cantocham, a mais acreitada que há": n s

T " 22 47 L-teologia mística
" A Practica Theologia Mystica Padre Miguel Godines Companhia Jesus se achará loges Isidoro Valle Stª Maria Mayor, de Manoel Caetano Ribeiro, e de Agostinho Gomes Arco Graça". 

n s
R " " " L-devoção "Retrato do Purgatorio, suas penas, em duas partes. Vemnde-se Confeitaria casa Domingos Cerqueira Araujo, tb mesma Oficina, onde se imprimiu aos Sete Cotovellos". n s
Out " " " folheto-história "Sentimentos da Europa, mudados alegres jubilos melhorias Sua Mag. papel novo, e curiosos. Vende-se rua Nova loge Joaquim Ferreira, de Manoel Conceiçam [...]". n s
Out " " " folheto-história "Nos mesmos papelitos, na loge Guilherme Diniz, se achará papel: Alegrias de Portugal com a felice melhoria S. Mag.". n s
bem " " " mercurio histórico "O mercurio Historico de Portugal mez Setembro se vende rua Nova defronte Igreja Conceçam casa Joam Buytrago, onde se acham todos que tem sahido em Portuguez" n s
R Dez 4 49 L-oração "Paraiso Orações, acrescentado nesta impressam com doze Sermões; seu Autor M.R.P.M.Fr.Bento Gil Bezerra, Leitor jubilado. Vende-se loges: Lisboa,  Reiscend e Cendron [...], n s Coimb

Coimbra loge Joam Bautista genova; Porto loge Pantalean Vieira rua dos Mercadores". Porto
B L " " " L-prosa "Na Officina Stº Officio Miguel Manescal Costa ás Pedras negras se vende novamente preço trezentos reis em papel a Arte Ingleza, e Portugueza". n s
H " " " L-história secular "Em casa P.Manoel Jozé Silva, morador nesta Cidade ao Crucifixo, se vende primeira parte Antiguidaes Evora, que relatam sucessos até ser tomada Mouros por Giraldo [...]". n s

T " 11 50 L-teologia moral
"Sahio luz hum livro: Terceiro instruido na virtude, professa Veneravel Ordem Militar Jesus Christo e penitecia S.Domingos, pelo P.Fr.Joam Franco. Vende-se Convento S. Domingos".

n s

Out " " " folheto-fúnebre
"Sahio impresso hum papel Epicédio inconsolavel, e Consolavel sentimento morte Serenissimo Sr. Infante D. Francisco, pelo P.Fr.Antonio S.Caetano [...]. Acharse-há loge se vendem 

n s
as gazetas e Rodrigo Maya":

R " 18 51 L-vidas de santos "Sahio luz hum livrinho oitavo Epîtome da vida e heroicas acções da Beata Joanna Valois, Rainha França, fundadora Ordem Annunciada [...]. Vende-se loges Guilherme Dinis [...]". n s

Out " 27 53 mercurio histórico
"Sahio impresso Mercurio Politico Historico mez Outubro, dado luz por D. Joam Burtrago. Vende-se sua casa rua nova defronte Igreja conceiçam, onde se acham mezes antecedentes".

n s

1743
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

R Jan 1 1 L-vidas de santos "Sahio luz hum livro in folio, Vida Insigne Mestra de espirito virtuosa Madre Mª Perpetua Luz, Religiosa Carmelita calçada Convento Esperança Cidade Beja. Autor P.Fr.José Pereira Stª n s
Anna, Chronista Provincia Carmo calçado de Portugal. Vende-se portaria Carmo desta corte"; 

H " " " L-história secular "onde tambem se acharám outras obras Historicas do mesmo Autor; na portaria Collegio Carmo Coimbra; e portaria Convento Esperança Beja". n s Coimb

H " 15 3 L-viagem "sahio luz Elogio D.Francisco Xavier Mascarenhas, Commandante Esquadra, que anno 1740 foi Estao India; dá exacta e dilatada noticia da viagem. Vende-se loge Manoel Conceiçam". n s
H " " " L-história secular "No canto rua Oiteiro casa hum Hespanhol se achará Historia Carlos VI, Emperador Alemanha, e das revoluções, que sucedêram no Imperio no Reinado Principes Casa de Austria". e s
Out " 17 spto3 mercurio histórico "sahio impresso Mercuio mez Novembro. Vende-se rua na casa D. Joam Buitrago defronte Igreja Conceiçam". n s
T " 22 4 L-teologia canónica "Sahio luz hum livro De vita Communi Regularium Dissertatio Canonica. Vende-se casa Cosme Pedro Capelleti na rua Oliveira ao Carmo, e loge Guilherme Diniz Á Cordoaria velha. n s
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H " " " L-história secular "Na loge Francisco Silva, livreiro defronte Sº Antonio Lisboa , se achará primeira parte Chronica Emperador Clarimundo, donde descendem nossos Augustos Reys. Por Joam Barros". n s
Out Fev 21 spto8 mercurio histórico "Sahio impresso Mercio Historico, Politico da Europa do mez dezembro anno 1742, omo 17, se vende casa Joam Buytrago na rua nova defronte Igreja Conceiçam". n s
Out " 26 9 relação-história "sahio impressa huma Relaçam sitio Praga, escrita hum Oficial francez, que assistio nella [...]. Vende-se na mesma parte, onde se vendem as gazetas". n s
H " " " L-história eclesiática."Sahio luz lingua Latina, e Portugueza hum livro in folio Commenario antiguidades do Arcebispado Braga. Autor P.D. Jeronymo Contador Argote, relgiosos S. Caetano, academico n s

Academia Real. Vende-se portaria Padres Theatinos".

R Mar 5 10 L-catecismo "Na Portaria Convento S.Domingos desta Cidade Lisboa se vendem Missaes, Breviarios Romanos, Ceremonial do Papa: Benites de Gratia efficaci em dous tomos"; n s
T " " " L-teologia positiva "Bullarios da Ordem S.Domingos em oito tomos"; n s
T " " " L-teologia escolática"Doutrina Christã do Veneravel Fr. Barthlomeu dos Martyres"; n s
B L " " " L-prosa "Turrecramata com index alfabetico n s
T " " " L-teologia moral "e Summa de Moral e Manrique em hum tomo". n s
bem " " " remédio "Jozé Carvalho Silva, morador Vlla Torres novas, tem hum remedio particular, muito experimentado, para queixa gôta". n T.Nov
T " 7 spt10 L-teologia escolática"Sahio luz livro: De Sapientiâ, & insepientiâ Salomonis Paraenesis Scholastica-expositiva, in 17 [...]. Author Doct.Fr.Josepho Caietano Ulyssiponensi, Monacho Hieronymo, in n s

Conimbricensi Academia publico Theologiae Professore [...]. Vende-se Coimbra portaria Collegio Religiosos S. Jeronymo".

ser " 12 11 livreiro "A esta Corte chegou hum livreiro Hespanhhol com grande porçam livros todas faculdades, especialmete Direito Canonico, Civil, Thelogia, Filosofia, &c.s. assiste pateo S.Martinho". e s
B L " " " L-crítica "Na mesma parte se achará  livro novo: Censura Historias fabulosas, obra posthuma D.Niculao Antonio, Cavaleiro Ordem Santiago; publicado por D.Gregorio Mayans, e Syscar". n s
R " " L-devoção "Saio luz hum livro: Theatro Eclesiastico, [...] para qq pessoa dedicada Culto divino nos Oficios do Coro e Altar [...]. Vende-se loge Pedro Cardoso Valle ao Chiado; Isidoro Valle [...]". n s

R " 19 12 L-devoção "sahio luz livrinho: Iman do Rosario Santissimo da Virgem Mª Srª  Nossa, atrahe hommens serem verdadeiros devotos. Author Fr.Roberto Jesus Mª Rosario. Vende-se portaria S. Dom." n s
H " " " L-história secular "O livro Justino Lusitano se achará nas logeas dos livreiros da rua nova". n s

H " 26 13 L-genealogia !Sahio impresso livro: memorias Historicas, Genealogicas Grandes Portugal, contem origem, antiguidade suas familias, seus estados, nomes [...]. Vende-se loge Manoel Conceiçam". n s
Out " " " folheto-poético "aonde se achará papel: Prosopopeya Metrica da Fama com Mercurio na jornada, entrada Exceltº Reverdmº Sr. D. Ignacio Stª Teresa, Arcebispo Metropolitano que foi Goa [...]". n s
Out " " " folheto-poético "como tb outro intitulado: Vozes Metricas da Fama; feito ao mesmo assumpto com muita arte, e elegancia". n s
B L " " " L-língua portuguesa "Na portaria Padres Teatinos se vende livrinho: Regras ligua Portugueza, composto pelo P.D.Jeronmo Contador de Argote, Clerigo Regular, Academico Academia Real". n s

R Abr 2 14 L-devoção "Sahio luz hum livro: Semana Santa regulada uso Stª Igreja Roana, , ilustrada varias reflexões moraes e mysticas, pelo P.Fr.Joam S.Jozé do Prado [...]. Vende casa Jozé da Mota [...]". n s
B L " 4 spt14 L-poético "Sahio uz hum Poema dividido tres Cantos: Sentimento inconsolavel, Saudade penosa [...], q. experimentou Povo Portuguez na molestia [...] delRey D. Joam V. Autor Lourenço Anveres n s

Pacheco [...], e Academico Academia Escolhidos. Vende-se nos Papelitos Terreiro Paço".

Out " " " mercuio histórico "Sahi impresso Mercurio Historico, e Politico mez Janeiro presente anno, co reflexões politicas sobre cada estado. Vende-se rua nova defronte Igreja Conceiçam casa Joam Buytrago". n s
R " 9 15 L-religião "Sahio luz hum livro: Theatro Eclesiastico, trata regas principaes Canto-cham e tres Oficios Quinta, Sesta, Sabado das Matinas Semana Santa. Pelo P.Fr.Domingos Rosario, primeiro n s

Vigario Coro Real Convento N.Srª. Ende-se loges Pedro Valle Cardoso ao Chiado [...]".

B L " " " L-poético "Sahio luz hum Poema dividido tres Cantos: Sentimento inconsolável, saudade penosa [...] na molestia [...] delRey D.Joam V. Autor Lourenço Anveres Pacheco [...]". n s
R " 16 16 L-devoção "Na rua laga S.Roque casa Joam Bautista Lerzo se achará livro oitavo: Ministro de Enfermos, trauzido da lingua taliana, obra muy util ajudar bem morrer fim da Vida, e agonia morte". n s
Out " 25 spt17 mercurio histórico "Saio impresso Mercurio historico mez Fevereiro lingua Portugueza. Vende-se casa Joam Buytrago rua nova defronte Igreja Conceiçam". n s
bem " 30 18 pássaros "Em Belem casa Anonio Badoen se vendem passaros chamados cardeaes, sam de côr vermelha. n s
B L Mai 7 19 L-poético "Sahio luz hum Poema dividido tres Cantos: Sentimento inconsolável, saudade penosa [...] na molestia [...] delRey D.Joam V. Autor Lourenço Anveres Pacheco [...]". n s
R " 14 20 L-novena "Sahio luz huma Novena Srª Stª Anna pelo estylo da de S.Jozé. Vende-se rua nova loge Christovam da Silva n s
R " " " L-sermão "onde tambem se achará Serman que prégou Exequias Senhor Marquez [...], o Doutor Filipe Oliveira"; n s
B L " " " L-comedia "Em casa Antonio Silva, livreiro arco Jesus se vende a Comedia, [...]a qual tb se achará em Villa Flor, Bispado Portalegre casa rever. Vigario mesma Villa". n s
Out " 16 spto20 folheto-história fabulosa"Na loge Guilherme Diniz se vende papel Demonstraçam do horrivel, barbaro desacato, que em huma Freguezia Bispado Porto se fez Santissimo Sacramento"; n s
B L " " " L-poético "aonde se vende as gazetas se achará Poema Sentimento inconsolavel, Saudade penosa, Contentamento plausivel; obra curiosa, de muita elegancia [...]". n s
Out " " " mercurio histórico "O Mercurio Historico mez Março se vende Rua nova sobre-lge de D.Manoel Buitrago"; n s

C A " " " L-critica "onde se achará entre outros livros El Antigo Medico en defensa de las Sciencias, especialmente da Fysica-Pythagorica, e Medica, por Fr. Luiz de Flandes, Ex-Provincial Capuchinhos n s

R " 21 21 L-sermão "Sahio luz primeiro tomo sermões do P.D.Joam Euangelista, Conego Regular. Vende-se Lisboa loges Joaquim Ferreira Coelho; Coimbra, Antonio Simões; Braga, Juam Pedrozo Coimbra"; n s Coimb
H " " " L-história eclesiástica"Nas mesmas partes se acharám dous tomos Suplemento da Historia Chronologica dos Papas". n s
B L " 28 22 L-poético "Na loge Guilherme Diniz se vende Poema Sentimento inconslavel. Saudade penosa, Contentamento plausivel [...] o quanto aplaudio melhoras seu Augusto Rey, o Povo portuguez". n s
ser Jun 6 spto2 livreiro "Na Rua nova casa D. Joam Buytrago, onde se vendem os Mercurios, vende huma livraria, que chegou Madrid, com livros curiosos todas faculdades, entre eles Asturias Ilustradas". e s
Out " 27 spto2

6
mercurio histórico "Sahio impresso Mercurio Historico, e Politico mez Abril. Vende-se Rua nova casa D.Joam Buitrago"; n s

H " " L-história 
eclesiástica

"onde se achará tb o livro novo Peregrinaçam del Hijo de Dios, historia univesal su vida en el Mundo, y descripcion de la Tierra Santa, &c.". n s
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Out Jul 2 27 relação-panegírica "A Relaçam da solemne, magnifica entrada, que fez Cidade Porto Excelentissimo Revr. Sr. D.Fr.Jozé Maria Fonseca e Evora, se achará loge Guilherme Diniz, e Papelistas T. Paço". n s

Out " 4 spt27 relação-história "Sahio impressa Relaçam novos progressos Rainha Hungria, se vende loge Guilherme Diniz á odoaria velha"; n s
Out " " " relação-panegírica "Tb sahio impressa Relaçam verdadeira do Certame, que no Real Collegio Artes Stº Antam celebrou Academia Escolhidos á melhoria Monarca D.Joam V. Vende-se mesmas partes". n s
Out " 11 spt28 relação-hist. "Sahio impressa Relaçam novos progressos Rainha Hungria, se vende loge Guilherme Diniz á odoaria velha"; n s

Out " " " relação-panegírica "Tb sahio impressa Relaçam verdadeira do Certame, que no Real Collegio Artes Stº Antam celebrou Academia Escolhidos á melhoria Monarca D.Joam V. Vende-se mesmas partes". n s
Out " " " relação-panegírica "onde tb se achará Relaçam entrada solemne, que fez Excelentissimo, Reverendissimo D.Fr.Jozé Maria Fonseca e Evora Cidade Porto". n s

B L " 23 30 L-poético "Culto Austriaco, divulgado em brados metricos pelas quatro partes do ambito do Mundo. Vende-se Rua Espingardeiros, e papelistas Terreiro Paço". n s
Out " 25 spto3

0
mercurio histórico "Sahio impresso Mercurio Historico, e Politico Europa mez Mayo: vende-se casa Joam Buitargo", n s

H " " " L-história secular "onde se acharám tb livros seguintes: Asturias Ilustradas"; n s

H " " " L- hist. secular "e origem da Nobreza de Hespanha em dous tomos"; n s

H " " " L-história 
eclesiástica

"Historia universal da Vida e Peregrinaçam de Christo no Mundo"; n s

C A " " " L-crítica "e a Dissertaçam Critica sobre juizo universal por Manher com a sua defensa". n s

A M " 30 31 L-instrução militar "Movimentos Cavallaria com dicçam para Dragões, nfantaria, por Jozé Almeida oura, Cavalleiro Ordem Christo [...]. Ende-se rua Pellada, casa Padre Caetano Moura e Castro". n s

R Agt 6 32 L-moral "Sahio luz hum livro quarto: Cuidados da vida, descuidos da morte, representados Estados de Sacerdote, religiosos, e Casado, que descrevem difusamente, se exornam innumeraveis n s Braga

exemplos mayores Santos Igreja Deos [...]. Vende-se loge Joam Ribeiri Cidade Braga, nesta Corte nas de Adro S. Domingos, detraz mesmo Convento".

bem " " " livraria "As portas Stº Antam em casa hum Bordador se vende huma livraria, que veyo de Madrid por preço acomodado". e s

bem " " " propriedade "Quem quizer asorar alguns chaõs nas terras de Buenos-Ayres, tanto parte da Cruz, como estrada [...], para se fazerem casas toda qualidade com seus quintaes, póde falar Manoel n s

Duarte, mestre carpinteiro, morador rua direita do Senhor Jesus da Boa Morte":

bem " 8 spt32 propriedade "No sitio Alcanhoens, huma legua Villa Santarem, se determina vender quinta com casa muito nobre [...], olivaes, vinhas, hortas [...]; já avaliada em 40U cruzados. Toda pessoa que n Santar

quizer comprar, poderá mandar falar Senhora D.Peregrina de Mello e Brito, que assiste mesma quinta".

B L " 13 33 L-romance "Sahio luz hum Romance: Expressoens de hum devoto arrependido á Imagem Christo Cricificado [...]. Vende-se loge Guilherme Diniz, e Oficina Pedro Ferreira, impressor livros". n s

Out " 22 spt34 mercurio histórico "Em casa Joam Buytrago na Rua nova defronte livreiro delRey se achará Mercurio Historico, e Politico mez Junho, que contém estado presente da Europa". n s

R " 27 35 L-devoção sahio impresso hum livro Affectos, Considerações devotas sobre exercicios Stº Ignacio, compoz P.Francisco Salasar da Comp. Jesus. Vende-se loge Guilherme Diniz; Evora; Coimbra": n s Evora

Out Set 3 36 folheto-religião "Sahiram impresas huas Lôas Portuguezas, ordenadas forma se poderem aplicar em aplauso qq Santo, e toda festividade. Vende-se loge Agostinho Gomes ao Arco Graça [...]". n s

R " 10 37 L-vidas de santos "Sahio impresso primeiro tomo Vida S.Jeronymo, Patriarca, Cardeal Presbytero, Doutor Máximo Igreja, composto muia eloquencia pelo P.M.Fr.Joam S.Pedro, Monge Real Mosteiro Belém n s

[...]. Vende-se Hospicio sua Religiam a Valverde, loge de Manoel Conceiçam, rua direita do Loreto [...]".

T " " " L-telogia canónica "Dissertação Apologética, Jurídica e Crítica, em que se mostra regulares e isentos podem apellar Summo Pontifice [...]. Vende-se loge Antonio Costa Valle ao Convento Boa Hora [...]". n s

Out " 12 spt37 carta-história "Na parte, aonde vendem gazetas, se achará huma Carta, que contém progressos diarios do Exercito Rainha Hungria, commandado pelo Principe Carlos de Lorena, preço seis vintens". n s
T " 17 38 L-teologia esclática "Reimprimio-se in folio com titulo Speculum Theologicum quarto tomo Theologia P.M.Fr.Agostinho Gibbon pelo P.M.Fr.Bento Meireles. Achar-se-há conventos Religiosos Stº Agostinho n s Braga

em Lisboa, Braga, Evora, Coimbra, Porto, Santarem". Evora

H " " " L-politica "Imprimiram-se novamente obras Doutor Duarte Ribeiro Macedo dous volumes com muita noticia e elegancia. Vendem-se loge Manoel Conceiçam junto Conde Santiago". n s

Out " " " carta-história "Na parte, aonde vendem gazetas, se achará huma Carta, que contém progressos diarios do Exercito Rainha Hungria, commandado pelo Principe Carlos de Lorena, preço seis vintens". n s

H " 24 39 L-história secular "Sahio luz hum livro Joannes Portugaliae Reges, que consta vidas Reys Portugal do nome Joam: pelo P.M.Manoel Monteiro Congregaçam Oratorio. Vende-se casa Guilherme Francisco n s

Lourenço Debrie, Inventor, Abridor Regio, que mora rua Atalaya casas do Sargento mór Custodio Vieira".

R " " " L-devoção "Joya riquissima Corações limpos, jesus Sacramento, livrinho em doze. Vende-se loge Miguel Almeida Vasconcellos na Rua nova". n s

Out " 26 spt39 mercurio histórico "Sahi impresso Mercurio Historico, e Politico mez Julho deste anno. Vende-se rua nova casa Joam Buitrago". n s

bem Outb 3 spt40 raizes/sementes "Jozé Lino Vermeule faz saber seus freguezes, que novamente chegáram do Norte quantidade raizes varias castas flores [...], e tambem grande porçam cebôlas flores diferentes". n s

R " 8 41 L-devoção "Sahio luz livrinho em vinte quatro devoto Septenario Patriarca S.Jozé fórma Novena, por Jozé Fernandes, se achará casa Antonio Silva  mercador livros e adro S.Domingos". n s

Out " " " folheto-história "Sahio impresso Manifesto Rainha Hungria, por ordem Coronel Mentzel terras de França. Vende-se loge Guilherme Dinis á Cordoaria velha". n s

Out " 10 spt41 folheto-história "Idem" n s

C A " " " L-crítica "Imprimio-se tb hum discurso Medico, Opio vindicado das vulgares calumnias, pelo Doutor Jozé Antonio Silveira, Medico nesta corte, em oitavo. Vende-se sua casa horta Dom Fradique". n s

B L " 17 42 L-gramática "Sahio impresso hum livrinho oitavo titulo Arte de figuras, ou Vistoso Theatro, em que se representam, explicam figuras grammaticaes, que pertencem Syntaxe, Rhetórica, Sllaba, e n s

Metaplasmo. Vende-se loge Manoel Conceiçam rua direita Loreto, de Isidoro Vale a Sto Antonio, de oaquim Filisberto, de Guilherme Diniz".

T " 22 43 L-teologia moral "Sahio impresso primeiro tomo do Martyrologio Augustiniano, pelo P.M.Fr.Jozé Assumpçam, Religiosos mesma Ordem [...]. Vende-se portaria Graça, e loge José Francisco, livreiro". n s

Out " 24 spt43 mercurio histórico "Sahio impresso lingua Portugueza Mercurio Historico, e Politico com sucessos mez Agosto. Vende-se rua nova casa Joam Buitrago defronte livrero delRey". n s
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R " 29 44 L-sermão "Sahio luz terceiro Tomo Sermões Quaresmaes, compoz R.P.M.Fr.Antonio Stª Anna, Qualificador Sto Officio, Consultor Bulla Cruzada; se vende rua Gallegos casa Joam Costa Araujo"; n s
R " " " L-sermão "na mesma casa se vende primeiro, e segundo tomo Sermões do mesmo Autor"; n s

R " " " L-devoção "e hum livrinho intitulado Excellencias do Mundo, Conservaçam da vida em graça, que he util para qualquer pessoa". n s

H " " " L-história 
eclesiástica

"Na rua nova na loge de Antonio Nunes Correa se achará a Historia Milagrosa da Imagem Nossa Senhora de Guadalupe". n s

H " " " L-história secular "Imprimio-se novamente hum livro in folio. D.D.Didacus á Brito in Rubricam, & titulam de Locato [...], & correcta cum tractatu de Maioratu Regiae Coronae, Regni Lusitaniae. Vende-se n s Portale
gre

casa Antonio Silva, mercador livros arco Jesus; Portalegre casa Caitam Bruto zevedo; e em Braga". Braga

T " 31 spt44 L-teologia 
escolática

"Sahio impresso hum livro oitavo Declaraçam copiosa Doutrina Christã. Acharse-há loge Manoel Caetano Ribeiro Cidade Lisboa, de Coimbra na de Luiz Seco Ferreira". n s Coimb

bem " " " raizes/sementes "Joam Vieira, morador á Boavista casa Jozé Lino, faz aviso haver chegao Nrte gde quantidade raizes, cebôlas, e plantas flores, assim Rainunculos [...], que oferece por preço muito n s

acomodado, e tb toda sórte semente hortaliças estrangeiras".

R Nov 12 46 L-catecismo "sahio luz hum livrinho Exercicio espiritual para Confissam, Communham, com huma Novena para todas festas Nª Srª [...]. Mandado imprimir por hum devoto; o dá portaria Real Hospicio". n s

bem " " " raizes/sementes "Jozé Massa, morador rua das flores, faz aviso curiosos lhe haverem chegado quantidade raizes flores [...]". n s

R " 14 spto4
6

L-vidas de santos "Sahio luz Suplemento Vida S.Caetano, pelo P.D.eronymo Contador Agote, Clerigo Regular Divina Providenca. Vende-se loge Manoel Conceiçam junto Conde Santiago". n s

R " " " L-vidas de santos "Imprimiu-se hum livo oitavo Vida [...] e milagres do Padre Fr.Jozé Stª Anna, filho da Regular Observancia N.P.S.Francisco. Vende-se loge Francisco Gonçalves Marques rua nova [...]". n s

H " 19 47 L-história secular "O livro Clave Historica, que abre porta Historia Eclesiastica, Politica, descobrindo systemas Chronologicos, inscripções, medalhas Emperadores, Reys Hespanha, Italia, França, n s

composto lingua Castelhana pelo P.M.Fr.enrique Flores Ordem Stº Agostinho. Vende-se portas Stº Antam casa hum Bordador".

bem " " " remédio "Na botica Manoel Jorze Faria Cunhal das bólas travessa Inglezinhos, se obra remédio para cezões, nam tem regimento, [...], infalivel tudo, com aprovaçam Doutor Fisico mór Reino". n s

Out " 21 spt47 relação-história "A Relaçam das victórias, alcançadas India contra inimigo Maratá, se achará loge Guilherme Diniz". n s

R " 26 48 L-meditação "Sahio segunda vez hum livro Aparelho ordens Christo, ou Methodo preparar alma Sagrada Communhaõ. Vende-se portaria Noviciado Padres Companhia Jesus sitio Cotova". n s

Out " " " relação-história "Na parte, aonde vendem gazetas, se achará Relaçam victórias, alcançadas Estao India contra inimigo Maratá, no tempo que governou Excelentisimo Marquez Louriçal". n s

Out " 28 spt48 mercurio hstórico "Sahio impresso lingua Porugueza Mercurio Historico, Politico, com sucessos mez Setembro. Vende-se casa Joam Buitrago defronte livreiro delRey"; n s

ser " " " livreiro "onde se acharám tb muitos livros curiosos, e raros de hum Livreio chegado novamente Madrid". e s

Out " " " relação-história "Na parte, onde se vendem as gazetas, se achará Relaçam das victórias, alcançadas Estado India contra inimigo Maratá [...]". n s

R Dez 5 spto4
9

L-vidas de santos "Sahio novamente impresso hum livro quarto, consta Vida, e Milagres S.Francisco Paula. Vende-se loge Joaquim Ferreira Coelho, livrero serenissma Casa Bragança, [...]". n s

ser " 10 50 livraria "Christovam Jozé Azevedo livreiro, que mora em hum dos quartos casas novas Hospital Real Terreiro Rocio, [...] faz aviso tem para vender a livraria Eminentissimo Cardeal Pereira". n s

R " " " L-sermão "Na esquina rua Oiteiro portas Stª Catharina casa hum Hespanhol se acharám dous tomos Sermoes para todos Domingos anno [...], do Padre Fr.Joam Bautista Murcia e s

B L " " " L-prosa "Na mesma parte se vendem dez tomos de Villaroel Tautologia". n s

R " 12 spt50 L-oração "Sahio luz livrinho Prática de Oraçam Mental, e varias orações, contem modo facil fazer oraçam qq pessoa. Vende-se casa Luiz Jozé Carvalho, livreiro largo S.Paulo e casa Author". n s

R " 17 51 L-devoção "Sahio luz segunda impressam livro Coroa Serafica, pelo R.P.Fr.Pedro Jesus Maria Joze [...], acrescentada Novena para Natal, modo assisteir enfermos, fazer exorcismos, outras n s

cousas utilissimas. Vende-se casa Jozé Francisco Mendes detraz Igreja Magdalena"; 

R " " " L-devoção "no mesmo livro se achará Exercicio para Confissam, Communham, com Novena geral para festas Maria Santissma, que se dava sobredito Hospicio". n s

C A " 24 52 L-filosofia "Sahio luz hum livro Theátro do Mundo Visivel, Filosofico, Mathemetico, &c. [...], pelo M.R.P.M.Fr.Bernardno Stª Rosa, da Ordem Prégadores [...]. Vende-se loge Manoel Caetano Ribeiro n s

portas Stª Catharina, e em Coimbra de Luiz Seco Ferreira".

C A " " " L-crítica "Imprimio-se um Discurso Academico, que defende ser mais util à Républica exercicio Medicina, que o da Jurisprudencia, na Academia Unicos pelo Doutor Jozé Antonio Silveira Medico n s

desta Corte. Vende-se casa Autor páteo D.Fradique e loge Isidoro Valle defronte Atº Antonio".
C A " " " L-crítca "Nas mesmas partes se achará o livro, Opio vindicado das vulgares calumnias defendido, Discurso Medico, mostra origens, diferenças, qualidade do Opio, composto mesmo Autor". n s

Out " 26 spt52 mercurio histórico "Sahio impresso tomo 27 do Mercurio Historico, e Politico da Europa, pertencente mez uturo, trauzido lingua Portugueza. Vende-se rua ova casa Joam Buitrago". n s

R " 31 53 L-catecismo "Na portaria Religiosos Nª Srª Jesus Cardeaes se acharám lições S.Jam Damasceno, Confessor, com Missa proria, como tb de S.Pedro de Arbués". n s

D " " "  L-regimentos "O Regimento Capitaens móres, mais Capitaens, Oficiaes Ordenança [...]; como tb Regimentos Escibaens Juizo geral, do Crime, Tabaliaens Nótas, se acharam loge Adro S.Dmingos [...]". n s

1744
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

R Jan 14 2 L-vidas de santos "Sahio luz quinto tomo Agiologia Dominico, que consta Vidas Santos, Beatos, Martyres, outras Pessoas Veneraveis Ordem Prégadores; pelo M.R.P.Fr.Jozé Natividade, Prégador Geral. n s

Vende-se Portaria do Real Convento S.Domingos desta Cidade".

R " " " L-novena "Imprimio-se tb hum livrinho Remedio contra a Péste, com huma novena gloriosos S.Sabastiam, autor P.r.Jozé Quietaçam. Vende-se Igreja S.Mamede; n s
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B L " " " L-prosa "Outro em oitavo com este titulo Astucias de Bertoldo. Vende-se lója Guilherme Diniz Cordoaria velha, e de Antonio Gomes Claro na rua nova". n s

R " " " L-vidas de santos "Sahio luz hum caderno Suplemento da Vida S.Caetano, pelo P.D.Jeronymo Contador de Argote, clerigo Regular Divina Providecia, autor mesma Vida. Vende-se loge Manoel Conceiçam". n s

R " 21 3 L-novena "Imprimiu-se hum livrinho:Remedio contra Péste, com huma Novena Glorioso S.Sebastiam [...]; n s

B L " " " L-prosa "Outro em oitavo: Astucias de Bertoldo [...]. n s

C A " 23 spto3 L-filosofia "Sahiu luz hum livro: Theatro Mundo Visisvel, Filosofico, Mathemetico, &c. [...], pelo M.R.P.M.Fr. Bernardino Santa Rosa, Ordem Prégadores [...]:Vende-se loja Manoel Caetano Ribeiro às n s Coimb

portas Stª Catharina: em Coimbra na de Luiz Seco Ferreira".

Out " " " relação-viagem "Sahiu tb impressa huma Relaçam navegaçam prodigiosa nau S. Pedro, S.Joam Companhia Macau. Vende-se livreiros arco Graça, adro S. Domingos [...]. n s

Out Fev 6 spto5 mercurio-histórico "Sahio impresso Mercurio Historico, e Politco das noticias mez Novembro, traduzidas lingua Portugueza. Vende-se rua Nova casa de Joaquim Buitago defronte livreiros". n s

A M " 11 6 L-instrução militar "Movimentos Cavallaria com adicçam para Dragões e Infanteria. Obra utilissima todo Militar e curiosos, oferecido Senhor Infante D.Antonio, por Jozé Almeida e Moura [...]. Vende-se n s

Lisboa casa Padre Caetano Moura e Castro rua da Barroca freguezia Nossa Senhora Martyres".
bem " 13 apto6 p.alimentares "Os Directores Companhia Macau fazem saber, que por conta Companhia se há de vender o chá, que chegou China, em huma sobre-loja rua Nova dos férros: determina vendello pelo n s

miudo a arratel, e meyo arratel: a saber, o chá verde Samlo, num.I a 800 réis o arratel. O mesmo Samlo, num. 2 a 700 réis, Samlo num. 3 a 600 réis. O Chá Buy 550 réis [...]".

bem " 18 7 p. alimentares "Idem" n s

C A " 20 spt7 L-crítica "Sahio impresso Coimbra hum Discurso Critico, por Francisco Jozé Torres, no qual se declara por fabulosa a Ave Fénis no Theatro do Mundo visivel do P.Mr.Fr.Bernardino Stª Rosa". n s

R Mar 3 9 L-devoção "Sahio novamente impresso livro oitavo Tributo varios obsequios á honra S.Jozé, uso Stª Basilica Patriarcal, pelo P.Jozé Maria Prola da Comp.Jesus. Vende-se casa Antonio Silva [...]". n s

R " " " L-vidas de santos "Tb se achará hum livrinho em vinte quatro, Epitome da vida, singulares, peregrinas virtudes, acções prodigiosa Virgem, Martyr Stª Apolonia, especial advogada dores dentes". n s

H " " " L-vidas "Sahiram impressos Epitome vida Ilustrissimo, [...] Senhor Marquez Louriçal D.Luiz Carlos Ignacio Xavier Menezes, pelo M.Rev.P.D.Jozé Barbosa. Acharse-há loja Manoel Conceiçam [...] n s

R " " " L-sermão "O Serman, que na funçam lançar primeira pedra p. Igreja, por ordem Emin.Senhor Cardeal Patriarca [...] chamado da Pedra, prégou M.R.P.M.Fr.Dionyso Matoso. Vende-se loja Miguel n s
Francisco Soares rua nova Almada [...]."

Out " 5 spto9 mercurio histórico "Sahio imresso Mercurio Historico, e Politico das noticias mez Dezembro, traduzido lingua Portugueza. Vende-se rua Nova casa Joam Buitrago defronte dos livreiros"; n s

Out " " " folheto-história 
fabulosa

"onde tambem se achará papel Juizo, e Prognostico do novo Comêta, que aparece sobre nosso Horizonte, pelo Doutor D.Diogo de Tores". n s

Out " 10 10 folheto-crítica "Sahio impresso Coimbra hum papel: Desterro huma figûra, que aparece no Theátro Mundo visivel, escrita por hum cademico Universidade Coimbra. Vende-se Lisboa loja Isidoro Vale; n s Coimb

Coimbra na Oficina Francisco Oliveira, impressor da Universiade".

C A " " " L-crítica "O Discurso Critico, que se declara por fabulosa a Fénix contra o Theatro do Mundo visivel a favor sapientissimo Feijó. Vende-se mesma cidade Coimbra, casa Joam Ignacio Farrapo". n Coimb
C A " 17 11 L-crítca "O livro Opio vindicado, das vulgares calumnias defendido, Discurso Medico, mostra origem, diferenças, qualidade Opio; comprova ser remedio eficaz, que tem Medicina, pelo Doutor n s

Jozé Antonio Silveira, Medico nesta Corte. Vende-se portas do mar loja Mercearia Gabriel Domingues Da Costa".

R " 24 12 L-sermão "Sahio impresso Sermam, que no dia, que lançou primeira pedra nova Igreja, por ordem Emin. Senhor Cardeal Patriarca para Imagem Senhor Jesus Pedra, prégou M.R.P.M.Fr.Dionysio n s

Matozo da Ordem .Jeronymo [...]. Acharse-há Oficina Miguel Rodrigues, loja Miguel Francisco Soares defronte Aljube, e casa Jozé Mota livreiro".

B L " " " L-prosa "Imprimio-se livro Oraçam Academica, Panegyrica, Histórica, Encomiastica, Prophana-Sacra, pelos felices sucessos, victoriosas Armas Augustisima Rainha Hungria e Bohemia [...]. n s

Vende-se Portaria da Graça, de Penha França [...]. Em Coimbra, em Evora, no Porto, nas portarias Conventos Ordem Stº Agostinho".

ser " " " livreiro "Na oficina, que foi Miguel Lopes Ferreira, administrada seus sucessores, rua Cavalleiros desta Cuidade, se acham varios livros curiosos [...]". n s

bem " " " p.domésticos "Os Directores Companhia Macau fazem publico, que quinta feira 26 deste mez Março se ham de arrematar no picadeiro da Corte Real, varios restos louça mesma Companhia; n s

e que as pessoas, que quizerem lançar nella, puderám fazer das nove horas manhã por diante".

R " 26 spto1 L-vidas de santos "sahio impresso livrinho Flôr Peregrina por preta, ou nova maravilha da Graça: descoberta na prodigiosa Vida Beato Benedito S.Filadelfio. Vende-se Chiado lója Joze Soares e [...]". n s
B L " 31 13 carta-apologética "Sahio impresso papel, Carta Apologetica, que se mostra nam ser Autor do livro Arte Furtar o Padre Antonio Vieira da Comp. Jesus [...]. Vende-se lója Manoel Conceiçam, e Pedro Valle". n s

ser " " " livreiro "No páteo S. Martinho junto Limoeiro primeiro andar se acha hum livreiro Hespanhol com huma boa porçam livros todas as faculdades, que vende por preço acomodado". n s

C A Abr 7 14 L-medicina "Aonde se vendem as gazetas, se achará tb o livro Apologia Medico-Racional"; n s

Out " " " folheto-panegírico "e  papel Sentimento inconsolavel, saudade penosa, e contentamento plausivel, obra muita elegancia, feita á molestia, melhoria Sua Magestade". n s

Out " 9 spto1 mercurio histórico "Sahiu imprsso Mercrio Historico, Politico mez Janeiro deste anno 1744. Vende-se rua nova casa Joam Buitrago".
T " 14 15 L-telogia canónica "Imprimio-se livro Consulta varia Theologica-Moralia-Juridico-Legalia: Author Padre Fr. Angelo Stª Maria, Carmelita descalço. Vende-se portaria Convento Corpus Christi; n s

T " " " L-teologia místia "onde tambem se vendem cartas, e obras Stª Teresa: Estrêllas d´Alva; n s

B L " " " L-prosa "As Josefinas"; n s

H " " " L-história 
eclesiástica

"a Chronica Divina"; n s

B L " " " L-prosa "As Soledades de Bussaco"; n s

R " " " L-indulgências "e o Compendio de Inulgencias da dita Ordem". n s

H " " " L-históroa medicina "Na loja Antonio Freitas, livreiro, se vende primeiro, segundo tomo Floresta Dissertações Histórico-Medicas do Doutor D.Joseph Juan Antonio Barguer Oiver, Commissário Univ.Valença" n s
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B L " " " L-prosa "Na de Joam Almeida Preto ao arco Consolaçam [...], se vende livro Tratado do Ponto da Honra, em que toda pessoa, nelle desejar especializarse, encontrará fundamento exercitar-se". n s
C A " " " L-música "Sahiram impressas em dous tomos oitavo as primeiras oito Operas, se representáram theátro publico Bairro desta Cidade [...]. Vende-se casa Francisco Luiz Ameno, rua das Gáveas". n s

H 16 spto1 L-vidas "Sahiram luz vida famoso Ladram Francez, chamado Cartûxo, traduzida lingua Portugueza. Vende-se lója Diogo Alberto a Stº Antonio"; n s
R " " " L-devoção "O livrinho Monte de Mirra, devoçam ás cinco Chagas Christo, impressas em S. Francisco. Vende-se á Misericódia lója Antonio Gonçalves". n s

R " 21 16 L-vida e santos "Sahiu reimpresso, correcto, acrescentado 123 vidas Santos mais modernos o livro Flos Sanctorum, pelo Padre Fr.Diogo Rosario, dous tomos in folio. Vende-se casa Miguel Rodrigues". n s

R " " " L sermão " primeira parte sermões varios, Politicos, Panegyrico, Moraes, prégou R.P.Fr. Joam Stª Margarida, agostinho Descalço [...]. Ende-se casa antonio Silva, mercador livros Arco Jesus". n s

B L " " L-cultura "Sahiu luz Lugares Comuns de Letras humanas, e Apendeix Theátro de los Dioses. Vende-se lója Manoel Conceiçam á Cruz Páu, e livreiro adro S.Domingos". n s

C A " " " L-medicina "Sahiu luz Novissma Medicina, impugnante nova, velha, velhissima dos Autores modenos, e antigos das Obras Médicas, e Cirurgia Doutor Antonio Monrrava Roca. Vende-se sua casa". n s

C A " " " L- astrologia "casa Joam Buitrago se vende livro novo traduzido Francez em Castelhano, Oraculo de la Európa, consultado pelos Principes de ella sobre negocios presentes, politicos, militares". n s

Out " 23 spt16 folheto-apologético "Sahiu impresso Coimbra hum papel Discurso Apologetico pela verdadeira existencia Fénix, por Luiz Caetano dos serafins. Vende-se rua Stª ofia mesma Cidade". n Coimb

ser " 28 17 pf-matemática "Mons. Pelt, Engenheiro Mathemático, morador Calçada S.Joam Nepumoceno, adverte, que há continuar suas lições publicas Mathemática casa Jorge Luiz Teixeira Carvalho, Escrivam e s

Fazenda Real, todas segundas, quartas, sestas de tarde; [...], continuará com grande Tratado Algebra, explicará lingua Franceza, e Latina; admitirá todas pessoas de consideraçam". 
B L " " " L-prosa "Sairam impressos hum livro Astucias Subtilissimas de Bertoldo, obra nuito curiosa e discreta em oitavo. Vende-se preço acomodado lojas Guilherme Diniz, Manoel Conceiçam [...]". n s

R " " " L-vidas de santos "A vida gloriosos S. Benedicto se vende Hospicio Religiosos Capûchos do Rio Janeiro". n R.Jan

Out " " " folheto-fúnebre "Obsequio Fûnebre, particular saudosa memoria Ilustrissimo, Senhor D.Francisco Xavier Jozé Menezes, IV Conde Erceira. Vende-se Officina Jozé Silva Natividade e papelistas T.Paço n s

R " 30 spto1
7

L-devoção "O primeiro, segundo tomo Devoçam Sagrado Coraçam Jesus, q. Deos inspirou para bem V.M.Margarida Maria Alacoque [...], se vendem casa hum Cathalam rûa Oiteiro Stª Catharina". n s

Out " " " mercurio histórico Sahiu impresso Mercurio historico, e Politico mez Fevereiro. Vende-se casa Joam Buitrago". n s

R Mai 5 18 L-catecismo "Sahiu novamente luz hum livro oitavo Cathecismo Doutrina Christã, ornado muitos exemplos, casos singulares [...]. Vende-se lója Antonio Costa defronte Boa-hora, e Matheus Santos". n s

H " " " L-história secular "Memórias Históricas presente seculo, divididas doze tratados pelos mezes anno, se mostra cousas mais importantes sucedido Cortes Europa. Vende-se loja Gulherme Diniz [...]". n s

R " 12 19 L-devoção "Sahio luz livrinho Monte Myrra, Devoçam cinco Chagas Chhristo, impressas Serafim Sam Francisco [...]. Vende-se detraz Igreja Magdalena". n s

Out " " " folheto-fúnebre "O papel intitulado:Encómio Fûnebre na morte Ilustrissimo Senhor D.Francisco Xavier Jozé Menezes IV Conde Ericeira [...]. Vende-se lojas Guilherme Diniz [...]". n s

Out " " " folheto-história "Sahiram tb impressas declarações guerra França, Gran Bretanha. Vende-se lója Guilherme Diniz, e nas partes, onde se vendem as gazêtas". n s

R " 19 20 L-moral "Na lója Pedro Antonio Caldas, detraz Igreja Magdalena se vendem por preço acomodado livros seguintes: Desengano de pecadores"; n s

R " " " L-devoção "Recreaçam proveitosa, primeira e segunda parte"; n s

R " " " L - moral "Hora de recreyo, primeira e segunda parte"; n s

B L " " " L-eloquência "Espelho da eloquencia"; n s

R " " " L-cerimonial "Ceremonial da Semana Santa". n s

H " " " L-história secular "Memórias Históricas presente seculo, divididas doze tratados pelos mezes anno, se mostra cousas mais importantes sucedido Cortes Europa. Vende-se loja Gulherme Diniz [...]". n s

Out " " " folheto-história "Sahiram tb impressas declarações guerra França, Gran Bretanha. Vende-se lója Guilherme Diniz, e nas partes, onde se vendem as gazêtas". n s

bem " " " p.domésticos Toda pessoa, quizer comprar fazendas, que vieram Hamburgo navio chamado Patriarca Jacob, poderá concorrer terça feira 19 corrente nove horas, dias seguintes, rûa direita Lagar n s

do cêbo ao Rocîo, onde se hade fazer leilam, e arremataçam dellas [...]
T " 26 21 L-teologia moral "Sahio luz, corre impresso primeio tomo dos Consultos: Autor P.M.Fr.Angelo Stª Maria, Carmelita descalço [...]. Leva admiraveis doutrinas, responde sobre diabo pessoas femininas [...]". n s

Out " " " folheto-crítica "Imprimiose Cidade Coimbra Papel Refléxões Crîticas sobre livro Théatro do Mundo visivel, [...], por Vitoriano Carlos Semmedo Feijó Madureira. Vende-se Coimbra lója Joam Bautista". n Coimb

A M " 28 spto2
1

L-instrução militar "Movimentos Cavallaria com adicçam para Dragões e Infanteria. Obra utilissima todo Militar e curiosos, oferecido Senhor Infante D.Antonio, por Jozé Almeida e Moura [...]. Vende-se n s

Lisboa casa Padre Caetano Moura e Castro rua da Barroca freguezia Nossa Senhora Martyres".

R Jun 2 22 L-vidas e santos "Impimiu-se vida insigne Mestra espirito a virtuosa Madre Maria Perpetua Luz, Relgiosa carmelita calçada Cidade Beja. Composta M.R.P.Fr. Jozé Stª Anna [...]. Vende-se Mosteiro Carmo" n s

H " " " L-historia 
eclesiática

"Sahio luz terceiro volume Memórias Arcebispado Braga, contém hum Suplemento segundo volume, que por Ordem Academia Real compoz Padre D.Jeronymo Contador de Argote. n s

Vende-se portaria Religiosos S.Caetano, onde se achará outras obras mesmo Author".

bem " " " p.vestuário "Todos senhores, q. quizerem comprar botões feitos em França, todas castas modas novas, tb Inglaterra, pódem ir entrada poço Foteya na segunda lója aonde está huma estrangeira" e s
Out " 4 spto2 mercurio histórico "Sahiu impresso Mercurio Historico e Politico mez Março. Vende-se casa Joam uitrago". n s
T " 9 23 L-teolgia mística "Sahio novamente luz livro Peregrinaçam Christã, contêm hum Epîlogo obras Deos nosso Senhor, desde creaçam Anjos, do Mundo, do homem [...]. Vende-se Ribeira junto casa Bicos n s

casa Reinerio Bocache; dous livreiros principio calçada Correyo loja Antonio Silva Pereira, e de Caetano Silveira e Sousa".

R " " " L-liturgia "Hymnologîa Sacra, pelo P.Fr.Jozé da assumpçam, tomo segundo. Vende-se lója Jozé Francisco Mendes por detraz Igreja Igreja Magdalena, onde se achará primeiro tomo". n s

Out " 11 spto2
3

folheto-história "Fica-se imprimindo Declaraçam guerra delRey Christianissimo contra Rainha Hungria, e Bohemia [...]; se achará sesta feira 12 lója Guilherme Diniz e onde se vendem gazetas". n s

T " 16 24 L-teologia mística "Sahi luz primeiro tomo huma obra Mystica Cidade Deos, praticada Meditações todo tempo anno [...] pelo R.P.Fr.Pedro Jesus Maria Jozé, Religiosos Capûcho [...]. Vende-se casa n s

Impressor Stº Offício ás Pedras Negras".

Out " " " folheto-história "Sahiu impressa Declaraçam guerra delRey Christianissimo contra Rainha Hungria [...]. Vende-se lója Gulherme Diniz á Cordoaria velha, onde se vendem as gazêtas". n s
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H " 23 25 L-história "Sahio novamente mpresso Lingua Latina hum livro historico, que nam só trata Graças, Indulgencias que na Terra Santa [...] pódem alcançar-se [...] e de cousas noaveis, e dignas de n s
saber-se. Autor r.Patricio Stª Maria Lusitano Brasiliense, que vive Palestina. Vende-se lójas livreiro Adro S. Domingos, e de Isidoro Valle Santo Antonio".

A M " " " L-exame artilharia "Sahio hum livro Exame Artlharia, compreende Arithmética, Geometrîa, com quatro apendices [...]; obra grande utilidade todos militares e curiosos. Por Jozé Fernandes Pinto Alpoim, n s

Cavalleiro professo Ordem Christo, Sagento mór Engenheiro [...]. Vende-se casa Antonio Silva mercador livros ao arco Jesus".

C A " 30 26 L-flosofia "Viagem el Mundo Descartes, escrito Francez por P.Gabriel Daniel Compãnia Jesus. Traduzido por D.Juam Baptista Ybarra. Refutacion defensas Systêma General el Mundo Descartes. e s
vende-se casa hum Hespanhol no canto rûa Oiteiro portas Stª Catharina".

bem " " " propriedade "Quem quizer comprar, ou arrendar huma quinta com casas nobres a S.Pedro de Cintra [...], falar Capitam Manoel Ferreira Abreu, mora Chiado Cassas Senhor Conde Atouguia". n s

Out Jul 2 spto2 mercurio histórico "Sahiu impresso Mercrio Histórico mez Abril, tradzido lingua Poerugueza. Vende-se casa Joam Buitago". n s
R " 7 27 L-vidas e santos "Sahio luz Vida Veneravel Madre Rosa Maria Serio Stª Antonio, Carmelita, Priôra Mosteiro S.Jozé Fassano [...]. Nasceu 6 Agosto 1674, faleceu no 1726 [...]. Vende-se loja, e Oficina n s

Francisco Silva , de Manoel da Conceiçam [...] por 400 réis".

R " 17 28 L-novena "Imprimio-se á custa da irmandade Senhora Santa Anna [...], o livro da sua Novena. Vende-se mesma Igreja". n s

ser " " " pintor "Nesta Cidade calçada Combo acima Conveno Paulistas se acha hum Pintor com huma casa novamente estabelecida de muita variedade [...]". n s

R " 21 29 L-devoção "Sciencia Espiritual para todo Christam aprender viver, morrer santamente, em oitavo. Vende-se casa Joam Lopes Graça, Mestre letras humanas, morador rua Fé a S. jozé". n s

T " " " L-teologia 
escolástica

"O Leviticio Eclesiastico se vende calçada Correyo lója Antonio Silva". n s

T " " " L-teologia moral "Reimprimio-se Real Collegio Artes Comp. Jesus Coimbra o Elucidarium Sacrae Theologiae Moralis, & utriusque Juris, do P.Bento Pereira da companhia. Vende Real Colegio Stº Antam" n s
B L " " " L-gramática "Sahiu impresso hum livro quarto Méthodo facilimo para aprender Gramatica, composto por Fr.Jacome Conceiçam [...]. Vende-se lója Antonio Costa Valle, livreiro Boa-hora". n s

A M " " " L-exercício militar "Movimentos Cavallaria com adicçam para Dragões e Infanteria. Obra utilissima todo Militar e curiosos, oferecido Senhor Infante D.Antonio, por Jozé Almeida e Moura [...]. Vende-se n s

Lisboa casa Padre Caetano Moura e Castro rua da Barroca freguezia Nossa Senhora Martyres".

Out " " " folheto-religião "casa Joam Buitrago se vende hum papel impresso representaçam feita Procurador Geral Religiosos Menores Capûchinos á Congregaçam Propagande Fide da Missam Reino Thibet". n s

T " 28 30 L-teologia 
Canónica

"Em Lisboa lója Guilherme Diniz se vende por preço 120 réis livrinho Opusculo Curial, se tratam boa clareza os graos do parentesco, e as regras, por onde se ham contar, assim na n s

linha recta, como na transversal igual, desigual, para se evitar muitos erros, que há a materia. Leva os impedimentos, que se costuma dispensar, na Curia Romana, como no Reino [...]"

Out " " " folheto-história "Imprimiu se, se vende mesmas partes, onde a Gazeta, a Fala, que fez Estados Geraes Provincias Unidas Marquêz Fenelon, Embaixador delRey Christianissimo, se declaram razões, n s

que teve Corte França para fazer guerra".

Out " 30 Spto3
0

mercurio histórico "Sahiu impresso Mercurio Historico e Politico mez Mayo. Vende-se casa Joam Buitrago". n s

H Agt 4 31 L-diplomacia "Sahiram impressas, a Fala, que fez Marquêz Fenelon, Embaixador França Estados Geraes Provincias Unidas [...]". n s

ser " " " livreiro "Nesta Corte se acha hum Hespanhol com huma boa porçam livros, vieram Madrid, que constam todas faculdades, os vende por preços acomodados; morador Ilbarga Igreja S.Nicolao". e s
Out " 6 spto3

1
folheto-diplomacia "Sahram impressos, a Fala, que fez Marquêz Fenelon, Embaixador França aos Estados Geraes Provincias Unidas, expomso razões, q. obrigaram S.Mag.fazer presente guerra". n s

H " " " L-diplomacia "e o Edicto, ou Manifesto, mandado publicar Reino Napoles contra Rey Duas Sicilias: hum, e outro papel traduzidos lingua vulgar. Vendem-se nas partes onde a gazeta". n s

T " 11 32 L-teologia mística "Sahio novamente luz livrinho Escada Mystica Jacob, Author P.M.Fr.Manoel Guilherme Ordem Prégadores; acrescentado oito Refléxões Morães [...]. Vende-se R. Convento S.Domingos" n s
Out " " " folheto-diplomacia "Sahiram impressos, Fala, que fez Marquêz Fenelon, Embaixador França aos Estados Geraes Provincias Unidas [...]"; n s

Out " " " folheto-histórico "e o Edicto, ou Manifesto, mandado publicar Reino Napoles contra Rey Duas Sicilias: hum, e outro papel traduzidos lingua vulgar. Vendem-se nas partes onde a gazeta". n s

T " 18 33 L-teologia 
Canónica

"Sahio hum livro Direito em quarto, trata como Regulares, e isentos pódem apellar Summo Pontifice omissis mediis, [...] pelo Doutor Francisco Xavier Silva. Vende-se ao Chiado casa n s

de Manoel Carvalho livreiro, e portas Santa Catharina lója Manoel Caetano Ribeiro".

T " 25 34 L-teologia mística "Sahio novamente luz livrinho Escada Mystica Jacob, Author P.M.Fr.Manoel Guilherme Ordem Prégadores; acrescentado oito Refléxões Morães [...]. Vende-se R. Convento S.Domingos" n s

Out " " " folheto-história "Sahio impressa Declaraçam guerra Rainha Hungria, e Bohemia, contra ElRey Christianissimo de França, e Navarra. Vende-se aonde a gazêta". n s

Out " 27 spto3
4

mercurio histórico "Sahiu impresso Mercurio Histórico do mez Junho, traduzido lingua Portugueza. Vende-se casa Joam Buitrago". n s

B L Set 1 35 L-erudição "Sahiu novamente hum livro in folio, Progymnasma Literario, Thesouro Erudiçam Sagrada, e humana; por Joam Alvares Soares, Filosofo, Graduado, Theologo estudos geraes Colegio n s

Companhia Jesus Bahia. Vende-se Livreiros Rua nova".

Out " " " folheto-história "Sahiu impressa Declaraçam guerra delRey Christianissimo contra Rainha Hungria [...]. Vende-se lója Gulherme Diniz á Cordoaria velha, onde se vendem as gazêtas". n s

bem " " " raizes/sementes "A Joam Bautista Flavega, morador travessa Brás Costa, defronte rua metade na Horta Seca, chegou do Norte huma grande porçam flores; como sam raizes de junquilhos [...], e varias n s

sementes hortaliças".

Out " 3 spto3 folheto-história "Sahiu impresso hum papel Rayo Monitorio, acharse-há caza Pedro Ferreira Arco Jesus, loja Guilherme Diniz, e pepelistas Terreiro Paço". n s
B L " 8 36 L-erudição Sahiu novamente luz livro in folio, Progymnasma Literario, Thesouro Erudiçam Sagrada, e humana; por Joam Alvares Soares, Filosofo; raduado, Theologo [...] n s

bem " 22 38 raizes/sementes "A Manoel Passos Sylva, morador Arco dos prégos, chegou novamente grande porçam sementes hortaliças todas castas; como sam de repolhos brancos [...]. Tudo se vende por n s

preço acomodado".
D " " " L-crítica "Sahiu luz Comentario ao titulo Digestis Verborum Significatione, outro ao titulo Regulis Juris, outro ao titulo Digestis Adquirenda [...], do Bacharel Agostinho Bem Ferreira, Juiz Fóra de n s
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Trancoso, Advogado Corte, seus Tribunaes. Vende-se lója henrique ylva arco Consolaçam junto S.Antonio.

Out " 24 spto3
8

mercurio histórico "Sahiu impresso Mecurio Histórico, Político mez Julho, traduzido lingua Portugueza. Vende-se caza Joam Buitrago". n s

ser " 29 39 advogado "Os doutores Miguel Lopes Leam, seu filho Antonio Baltazar Lopes Leam, Advogados que foram nesta Corte, assistem na Roma, fazem notorio todas pessoas, pertenderem quaesquer n s

graças Santa Sé Apostolica, qq qualidade que forem, os poderám servir com boa expediçam [...]: poderám tratar caza Beneficiado Antonio Baptista Viçoso, rua Arco Jesus [...]".

H Outb 8 spto4
0

L-história secular "sahiu impresso 4 volume Agiologio Lusitano dos Santos, Varões ilustres em virtude Reino Portugal, suas conquistas, desejado muito tempo, por D.Antonio Caetano Sousa C.R.Divina n s

Providencia [...]. Vende-se portaria PP. Caetanos".

H " 13 41 L-história 
eclesiática

"Sahiu novamente impresso hum livro quarto: História Eclesiástica, Cronológica primeira idade mundo, ou Flores históricas, e criticas [...], composta judiciosa, e eruditamente por Joam n s

Rodrigues Chaves. Vende-se rûa N.Senhora do Alecrimem Caza do Autor".

C A " " " L-medicina "Sahiu hum livro: Collegium Medicum Chyrurgicum, e Pharmaceuticum, Autor Doutor Francisco Branco Ramos de Penamacôr. Vende-se Rûa Nova caza Antonio Sousa, terra Autor, e n s Coimb

Coimbra".

A M " 13 41 L-exercício militar "Movimentos Cavallaria com adicçam para Dragões e Infanteria. Obra utilissima todo Militar e curiosos, oferecido Senhor Infante D.Antonio, por Jozé Almeida e Moura [...]. Vende-se n s
em Lisboa caza Padre Caetano de Moura e Castro, mora rûa Barroca Freg. N.Senhora Martyres junto mesma Igreja".

H " 20 42 L-história 
eclesiática

"Sahiu impresso hum livro quarto: Aguia Real, Feniz abrazada, Pelicano amante, Historia Panegyrica, Vida prodigiosa inclito Patriarca [...] Santo Agostinho: por Dona Leonarda Gil Gama. n s

Vende-se caza Antonio Silva mercador livros, arco Jesus junto S.Nicolau".

H " " " L - politica "Sahîram impressas Obras Doutor Duarte Ribeiro [...], dous tomos quarto. Vendem-se caza Manoel Conceiçam, livreiro rûa direita Loreto". n s

Out " 22 spt42 carta-história "Sahiu impressa resposta carta, cérto Cavalheiro escreveu hum afeiçoado Austriaco, desejando saber se Principe Carlos Lorena havia repassado Rheno. Vende-se onde a gazeta". n s
Out " 27 43 carta-história "Sahiu impressa resposta carta, cérto Cavalheiro escreveu hum afeiçoado Austriaco, desejando saber se Principe Carlos Lorena havia repassado Rheno. Vende-se onde a gazeta". n s
H " " " L-história "Em caza Jozé de la Sutta Genovez, morador largo S.Paulo defronte caza moeda, se achará tomo XIV dos Anaes Eclesiasticos de Boronio, da impressam nova de Luca". n s
H " " " L-elogio "O Encomio funebre Ilustrissimo Conde Ericeira D. Francisco Xavier Menezes, pelo Doutor Bráz Jozé Rebelo Leite Pereira, se vende lójas Guilherme Dinis [...]". n s

R " " " L-devoção "Na Sacristia convento N. Senhora Penha França se vendem huns livrinhos da devoçam mesma Senhora para todos dias semana". n s

Out " 29 spt43 mercurio histórico "Sahiu impresso Mercurio Historico, e Politico mez Agosto, traduzido lingua Portugueza. Vende-se caza Joam Buitrago". n s

ser Nov 10 45 pf-cosmografia "Mons. Pelt, Engenheiro adverte curiosos, que determina ler hum curso inteiro Cosmografia, dividido tres partes. Primeira tratará diferentes Systemas mundo. Segunda da Geografia. Na n s

terceira explicará uso das esféras, assim Ptolomeu, como de Copernico, e dos globos [...]. Lerá 3 vezes na semanapelas tres horas e meya casa Jorze Luiz Teixeira Carvalho [...]".
R " " " L-sermão "Na lója Manoel Conceiçam, livreiro rûa direita Loreto, se achará rarissimo Sermam N. Senhora Maravilhas, que na Sé da Bahia prégou Padre Antonio Sá da Companhia". n s

R " 17 46 L-sermão "Sahiu luz quinto, sexto tomo Sermões P.M.Fr.Manoel Stº Antonio Dorotheu, religioso S.Francisco provincia Arrabida. Vende lója IIIsidóro Valle defronte Stº Antonio, e Guilherme Diniz". n s

C A " " " L-artes liberais/mec "Sahiu impresso hum livro oitavo: Segredos das Artes liberaes, Mecanicas, recopilados, traduzidos varios Authores selectos, tratam Fisica, Pintura, Architetura; optica, Chimica [...].  n s

Muito util pintores, ourives relojoeiros, douradores. Vende-se Oficina Jozé da Natividade, por detráz Capéla mór Stª Justa, e lója António Sylva calçada Correyo rûa Nova".

H " 24 47 L-história secular "Anno Histórico, Diário Portuguez: Noticia abreviada pessoas grandes, cousas notaveis Portugal. Impressa em três tomos: Author P.M.Francisco Stª Maria da Congregaçam S. Joam n s

Euangelista. Vende-se com primeiro tomo, acrescentado em casa impressor Domingos Gonçalves pateo Caridade S.Christovam". 

Out " " " relação-diplomacia "sahiu impresso hum papel: Relaçam celebre Embaixada, que Principe Bisancudos mandou Sophida Persia Thomas-Khouli-kan, para conciliar seu aliado. Vende-se lója Guilherme Dinis". n s

Out " " " folheto-história 
fabulosa

"donde se achará tambem o papel: Rayo Munitório". n s

bem " " " raizes/sementes "A Joam Vieira, morador á boa Vista casa Jozé Lino Vermeule, chegou Nórte grande porçam raizes flores, como ranunculos varias castas [...], e muitas sementes de hortaliças, que  n s

tudo vende por preços acomodados".

H Dez 1 48 L-politica "Sahîram impressas Obras Doutor Duarte Ribeiro [...], dous tomos quarto. Vendem-se caza Manoel Conceiçam, livreiro rûa direita Loreto". n s

bem " 8 49 propriedade "Quinta feira 10 corrente mez Dezembro pelas 9 horas manhan há de principiar vender casa, que fica por cima café Inglezes rûa Nova, em leilam huma partida louça India, sortida [...]". n s

T " 15 50 L-teologia 
escolática

"Sahiu novamente impresso in folio: Speculum Theologicum, quinto tomo Theologia Padre Mestre Fr.Agostinho Gibbon Ordem Eremitas Stº Agostinho [...] dado luz pelo Padre Mr.Fr.Bento n s Evora

Meiréles [...]. Acharse há este quinto tomo, como os quatro antecedentes portarias conventos religiosos Stº Agostinho, Lisboa, Evora, Coimbra, Porto, Braga". Coimb
R " " " L-vidas de santos "Sahiu impresso livro: Memorias da vida, e virtudes Madre soror Anna S.Joaquim, religiosa professa Ordem Santissima Trindade; pelo P.Domingos Dias Seixas, Prior Igreja Nª Senhora n s

Assumpçam lugar Vinhó. Vende-se Coimbra lója Valentim Simões Ferreira".

R " 17 50 L-catecismo "Sahiu impresso quarto livro: Cathecismo, ou Christam bem instruhido materias pertencentes conhecimento Deus, todos mysterios Fé [...]. Obra muy util, nam só Parrocos [...] mas para n s

pays familias, domesticos: pelo P.Fr.Pedro Stª Clara, Missionário Apostolico, Examinador Tres Ordens Militares. Vende-se na Confeitaria na lója Francisco Gomes Braga". 

H " " " L-vidas "Sahiu luz hum livrinho oitavo: Heróe Portuguez, vida, proezas, acçoens, virtude, milagres Condestavel Portugal Dom Nuno Alvares Pereira, que se contam principaes acçoens daquelle n s

Heróe [...] por Fr.Antonio Escobar, religioso Ordem Nª Srª Carmo. Vende-se oficina Pedro Ferreira arco Jesus, no livreiro ádro S. Domingos".

R " 22 51 L-sermão "Sahiu luz primeiro tomo Sermões M.R.P.Mr.Fr.Gabriel Coutinho, Monge S.Bernardo. Vende-se Sacristia mosteiro N.Senhora Desterro, Coimbra portaria Colegio S.Bernardo". n s

Out " " " folheto-religião "E hum papel: Novo, curioso Acto Sacramental, Coloquio pastores Nascimento Menino Deos. Vende-se lója Manoel Conceiçam rûa direita Lorêto, de Bernardo Rodrigues Corpo-santo". n s

R " 29 52 L-devoção "Em casa hum Hespanhol, canto rûa Outeiro portas Stª Catarina, se vende hum livro novo: El Patrocinio del Glorioso San Antonio Padua, remedio universal todas necessidades". e s
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bem " " " raizes/sementes "A Jozé Massa, morador rûa Flores, viéram novamente Flandres raîzes de Tulypas dobradas, ranunculos [...] e de outras varias castas flores, que vende por preço acomodado". n s

1745
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

Out Jan 5 1 carta-história "Sahio luz huma Carta escrita cérto Cavalheiro, a quem hum amigo Austriaco tinha escrito outra, que lhe ponderava circunstancias presente guerra Európa [...]. Vende-se nos papelitos n s
terreiro Paço, e livreiro ádro S.Domingos, casa Joam Carvalho Cutelaria".

T " 12 2 L-teologia mística "Sahiu luz segundo tomo óbra: Mystica Cidade Deus, [...]; pelo P.Mr.Fr.Pedro Jesus Maria Joze, religiosos Capucho [...]. Vende-se casa Miguel Manescal Costa, Impressor Stº Oficio". n s

B L " " " L-cultura "Na lója Manoel Conceiçam, rua direita Lorêto, e adro S.Domingos, se achará livro: Lugares comuns letras humanas; e Apendix Theatro los Dioses; preciosa Poétas, Historiadores [...] n s

bem " " " remédio "Manoel Rodrigues Pereira, morador Lisboa, rûa direita Valverde, usa hum remédio p. dores itéricas por fomentaçam sobre ventre, que cura dous dias, aprovada vários Médicos [...]". n s
Out " 14 spt2 mercurio histórico "Sahiram impressos Mercurios mezes Setembro, e Outubro, traduzidos Portuguez, vende-se casa Joam Buytrago"; n s

ser " " " livreiro "onde se acharam muitos livros chegados novamente de Madrid". n s

B L " 19 3 L-prosa "Sahiu luz segundo tomo óbra: Ramos superfluos, que da arvore Ciencia cahiram junto trono delRey, [...], ou Discurso Academico que Sabado 20 Outubro 1742 concluio Rever. Doutor n s
Brás Joze Rebelo Leite Pereira. Vende-se Oficina Pedro Ferreira arco Jesus, lojas Guilherme Dinis, de Isidoro Vale á Basilica Stª Maria, e adro S. Domingos",

Out " " " folheto-fúnebre "onde se achara o papel intitulado: Encomio Funebre do Ilustris, e Excel. Conde da Ericeira, composto pelo mesmo Autor". n s

D " " " L-regimento "Sahiu tb impresso novo Regimento maritimo delRey Christianissimo sobre prezas dos navios neutros, e Almados. Vende-se mesmas partes, onde as Gazetas". n s

R " 26 4 L-devoção "Sahiu impresso livrinho:Directorio todos Sabados N.Senhora Madre Deus, Author Luiz Antonio Costa Pego Barbosa. Vende se Convento mesma Senhora". n s

R " " " L-devoção "Sahiu impresss vlivrinho: Devotissimos exercicios S.Francisco Sáles, preparaçam, acçam graças, antes confissam, e comunham. Vende-se portaria convento Carmo Lisboa n s

T " " " L-teologa mística "onde se acharám tambem dous tomos do Jardim Carmelitano". n s

R " " " L-vidas de santos "Sahiu impresso oitavo vida Veneravel Padre Joam Duns Scoto, lingua Castelhana P.Fr.Joam Peres Lopes, traduzido Portugueza pelo P.Fr.Francisco Rosario. Vende-se a Sto Antonio". n s

Out " " " folheto-elogio "Sahiu impresso Elogio de Jozé Sousa, homem cego de nascença, Academico dos Anonymos Lisboa. Vende-se lója Antonio Costa Vále defronte Boa-Hora e Oficina Antonio Isidoro". n s
bem " " " p.domésticos "Na rûa direita Corpo Santo defronte Tanoaria está huma lója com louça India todas sórtes, que se vendem em partida, como miudo por preço muy acomodado". n s

bem " " " p.alimentares "Como tambem café, charam, outras fazendas eleiçam de Mons. Jacob Prader que se faz lembrado aos seus antigos amigos". n s

Out " 28 spt4 carta-crítica "Sahiu impressa Carta hum Anonymo verdadeiro, nam fingido, correspondente certo Cavalheiro Austriaco mais seis annos, em resposta outra [...]. Inclue breve Elogio Principe Carlos n s
Lorena [...]. Vende-se nas partes onde a Gazeta".

D " " " L-regimento "Tambem mesmas partes se achará o novo Regimento maritimo do Rey França sobre prezas dos navios neutros, e aliados". n s

R Fev 2 5 L-devoção "Viaje, y Peregrinacion Jerusalem, que hizo el hermano Fr.Juan Santissimo Sacramento, religioso lego Ordem Serafico P.San Francisco. Acharse-há Santa Igreja Patriarchal". n s

T " " " L-teologia moral "Na Oficina Pedro Ferreira arco Jesus junto S.Nicoláo se achará Theologia Moral de Lacroix, traduzida lingua Portugueza". n s

Out " " " carta-crítica "Sahiu impressa Carta hum Anonymo verdadeiro, nam fingido, correspondente certo Cavalheiro Austriaco mais seis annos, em resposta outra [...]. Inclue breve Elogio Principe Carlos n s
Lorena [...]. Vende-se nas partes onde a Gazeta".

D " " " L-regimento "Tb nas mesmas partes se achará novo Regimento maritimo Rey França sobre prezas navios neutros, e aliados". n s

Out " 4 spto5 carta-crítica "Nas partes, aonde se vendem Gazêtas, se acharám os papeis seguintes: carta hum Anonymo verdadeiro, e nam fingido"; n s

Out " " " folheto-história "Manifesto da Rainha Hungria contra Rey de Prussia sobre os Ducados da Silesia". n s

H " 9 6 L-história 
eclesiática

"Sahiu impresso terceiro volume Memórias Eclesiasticas Arcebispado Braga, contêm hum suplemento segundo volume, por ordem Academia Real, composto Academico P. Dom n s

 Jeronymo Contador de Argote. Vende-se portaria religiosos S.Caetano";

H " " " L-história 
eclesiática

"E outro os Comentarios das Antiguidades da Chancelaria de Braga, segunda vez impressos, escritos Latim, e Portuguez", n s

B L " " " L-língua portuguesa "E tb segunda vêz impresso utilissimo livro: Regras lingua Portugueza, Espelho da Latina"; n s

R " " " L-vidas de santos "e a vida grande Patriarca S.Caetano em Portuguez"; n s

R " " " L-sermão "e tambem segunda vez impresso Serman Paixam Christo. Tudo obras do mesmo Autor" n s

R " " " L-oração "Tb sahiu impressa Oraçam Funebre morte Ilustris. Excelentis. Senhor Conde Ericeira, recitada Academia Escolhidos Corte, por Diogo Rangel Albuquerque. Vende-se Lisboa e Coimbra"[ n s Coimb
A M " " " L-intrução militar "Movimentos Cavalaria com addicçam para Dragões e Infantaria. Obra utilissima todo Militar, por Jozé Almeida e Moura, Sargento mór Beja. Vende-se Lisboa casa P.Caetano M. Castro".  n s

B L Mar 2 9 L-prosa "O livro: Oraçam Academica, Panegyrica, Histórica, Encomiastica, Profana-Sacra, pelos felices sucessos vitoriosas armas Augustissima Rainha Hungria [...] Author Revr. P.Mr.Fr. n s Coimb

Francisco Cunha. Se achará portarias Graça, Penha França, Coimbra, Evora, Porto, Santarem, Lamego, Tavira, Conventos mesma Ordem, livreiros arco Graça, adro S. Domingos". Evora

Out " " " relação-religião "Tb se achará a Relaçam de alguns especiais milagres N.Senhora Penha França desta Corte, novamente sucedidos". n s

Out " 4 spto9 mercurio histórico "Sahiu impresso Mercurio Histórico mez Novembro, traduzido lingua Portugueza. Vende-se rûa Nova defronte livreiros casa Joam Buitargo". n s

R " 9 10 L-indulgências "Sahiu impresso hum livro em doze Antidoto Celestial do Santissimo Nome Jesus contra juramentos, blasfemias, pragas, outros males, trata indulgencias aos Irmaõs, Confrades do n s

Senhor Jesus de S. Domingos. Acharse-há bofete dita Irmandade".
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bem " " " amuleto No claustro Capéla loja Jozé Cruz Miranda vendem bocados ponta Unicornio verdadeiro, encastoados prata, a 800 reis cada; além muitas virtudes contra todo veneno, ar corrupto, he n s

preservativo dores de ciatica, livra maleitas, sezões [...], lançado infusam hum copo vinho espaço 24 horas, bebido duas ou tres vezes principio da sezam; faz vomitar todo venenozo

C A " 18 spto1
1

L-política "Sahiu impresso idioma Italiano livro: os Tres governos Politicos, Mêdicos, Eclesiasticos, Author Antonio Muratóri. Obra muy util. Vende-se lója Joam Rodrigues portas Stª Catharina". n s

C A " " " L-astrologia "Na sobreloja de Joam Buytrago, onde se vendem Mercurios, se achará livro: Oraculo de la Europa"; n s

H " " " L-história secular "História Civil de España", e outros chegados novamente Madrid". n s

B A " 23 12 L-erudição "Na Oficina Domingos Gonçalves a S. Christovam se vende quarto tomo Divertimento Erudito, pelo P. Prégador geral Fr. Joam Pacheco, Agustiniano". n s

B L " " " L-prosa "Na mesma parte se achará hum livro novo, Tractatus de Revisinibus". n s

T " 30 13 L-teologia moral "Sahiram luz hum tomo quarto Consultas do P.Fr.Affonso Prazeres, Missionario Apostolico Varatojo. Obra muita erudiçam sagrada, utilidade directores almas. Vende-se Oficina Miguel  n s
Manescal da Costa, Impressor Stº Oficio".

R " " " L-devoção "Oficina Antonio Duarte Pimenta rua Mercadores se vende livro oitavo: Mantimento D´alma, que diferentes manjares, diversas, devotas orações, se oferece sustento religioso espirito". n s

Out " " " folheto-crítica "Sahiu impresso papel: Contradicion evidente Revr.P.M.Fr.Bento Jeronymo Feijó, en materia Medicina, por Doctor Antonio Nobrega, Medico Lisbonense; vende-se loja Francisco Sylva". n s

R " " " L-meditação "Na lója Guilherme Diniz, e Joam Gonçalves se vende livro: Meditações da Vida, Paixam Christo;contêm alguns documentos espirituaes;se vende em pasta a 300 reis"; n s

T " " " L-teologia mística "Nas mesmas lójas se vende a 180 em pasta: Coleçam Espiritual varias doutrinas de Santa Theresa de Jesus, &C: n s

C A Abr 6 14 L-história medicina "Sahiu impressa segunda parte segundo tomo da História Médica, pelo Doutor Jozé Rodrigues Abreu. Vende-se sua casa rûa Parreiras ; lójas Francisco Sylva e Carlos da Sylva". n s

R " " " L-devoção "Sahiu impressa, e acrescentada a Trezena Glorioso Stº Antonio Lisboa, com epilogo seus milagres. Vende-se Oficina Pedro Ferreira arco Jesus, loja livreiro ádro S.Domingos [...]". n s

C A " 13 15 L-crítica "Sahiu luz livrinho: Elogio Apologetico do Critico Hespanhol, e huma nova dissertaçam contra existencia Fenix, pelo P.Francisco Xavier Sylveira Bélaguarda [...]: obra se ordena defensa  n s Coimb

Theatro Critico Universal contra as impugnações [...]. Vende-se loja Antonio Sylva, em Coimbra loja Joam Francisco Duarte mercador". 

C A " " " L-crítica "Verdade Feijó porpugnada, falsidade convencida hum novo systema marés, que modernamente saiu luz M.R.P.M.Doutor Fr.Bernardino Stª Rosa, no livro Theatro Mundo visivel. n s

Vende-se lója Isidoro Vále a Stº Antonio, de Guilherme Dinis; Coimbra de Joam Ignacio, todos mercadores livros".

bem " " " p.alimentares "Em hum armazem beco da Junta, o terceiro detráz Igreja Corpo Santo, se vende vinagre da terra excelente por preço 360 réis cada almude". n s

Out " 15 spto1
5

folheto-elogio "Sahiu impresso o Elogio funebre Reverendis. P.M.Fr.Francisco Stª Maria, Provincial Ordem Stº Agostinho. Acharse-há Oficina Antonio Jozé Pinheiro calçada Collegio Stº Antam". n s

Out " " " folheto-crítico "Tb sahiu impresso papel: Fenix Simbolico, e Discurso Critico, contra abuso sua reprodução. Vende-se lója Manoel Caetano Ribeiro defronte Cordoaria velha". n s

ser " 20 16 livreiro "Nesta Corte se acham livros [...], óbra feita pelo grande Padre Antonio Vieyra, de quem estes livros tem a sua véra efigie a mais primorosa, que tem passado a este Reino. Vende-se n s

casa Sylvestre Thomás Oton na travessa, que vay para Sacramento".

ser " " " livreiro "chegou hum Hespanhol de Madrid com huma porçam livros para vender; vende por preços acomodados. Tem de todas faculdades, principalmente Direito. Assiste pateo S.Martinho". e s

Out " " " folheto-elogio "Sahiu impresso Elogio funebre Reverendissimo P.Mr.Fr.Francisco Stª Maria, Provincial Ordem Stº Agostinho. Acharse-há Oficina Antonio Jozé Pinheiro Calçada Collegio Stº Antam". n s

Out " " " folheto-crítico "Tb sahiu impresso papel: Fenix Simbolico, e Discurso Critico, contra abuso sua reprodução. Vende-se lója Manoel Caetano Ribeiro defronte Cordoaria velha". n s

T " 29 spt17 L-teologia mística "Na lója Isidóro Vále a Sto Antonio se acham livros seguintes: Monte Libano, Mystico, descuberto Santuario Monserrate, por Fr.Jozé S.Bento, religioso Leigo Benedictino, em oitavo"; n s
B L " " " L-poético "Carlos reduzido, Poêma heroyco do famoso Poeta Pedro de Azevedo do Tojal", n s

B L " " " L-educativo "Educaçam hum menino Nobre, por Martinho Mendonça de Pina e Proença, Conselheiro Conc. Ultramarino, Bibliotecario S.Mag., ensina, como se devem criar filhos pessoas Nobres". n s

bem " " " remédio "Por utilidade publica se adverte, Joam Cósta Bernardes, Cirurgiam, morador costas Igreja Stª Marinha desta Cidade, tem varios segredos Medicinaes tirar polipos, lobinhos [...]". n s

C A Mai 4 18 L-crítica "Sahiu impresso Discurso Apologetico, Critico, por Matheus Cósta Barros Ulyssiponense, em defensa Fénix [...], contra P.Fr.Bento Feijó. Vende-se Lója Manuel Caetano Ribeiro". n s

R " " " L-vidas de santos "A Vida Veneravel Escoto, pelo P.Fr.Francisco Rosario Provincia Algarves. Vendee-se a Stº Antonio lója Diogo Alberto Sylva; à Cruz Pedra casa Manoel Sylva sangrador [...]". n s

T " " " L-teologia moral "Sahiu luz livro oitavo: Mestre Virtude, segunda parte Mestre Vida, persuade, o que he necessario para se salvarem; pelo P.Fr.Joam Franco, Mr.Theologia. Vende portaria S.Domingos". n s

R " 13 spto1
9

L-devoção "Sahiu impressa trezena Stº Antonio, de P.Fr.Manoel Gouvea, acrescentado circunstancias maravilhosas sua vida, por Manoel Henriques Coutinho. Vende livreiro adro S.Domingos [...]" n s

B L " 18 20 L-crítica "Sol da verdade contra sombras da ignorancia, com que Autor censura  chamada politica, e Catholica quis escurecer luzes eloquencia. Vende-se papelitos terreiro do Paço". n s

R " " " L-devoção "Na Ribeira junto portas Mar casa Joam Araujo Lima se vendem dous livrinhos, hum Colar da Virgem Maria com titulo May dos homens; n s

R " " " L-devoção "e o outro: Saudaçoes de N.S. pelas cinco letras seu Santissimo Nome, devoçam para alcançar boa mórte. Estes livrinhos sam bentos, e tocados na portentosa"; n s

R " " " L-devoção "e milagrosa Imagem mesma Senhora, que se venera no convento Xabregas desta Cidade". n s

Out " 25 21 folheto-história Sahiu novamente hum papel: Dissertaçam Sacro-Historico-Apologetica sobre vida, prodigiosa conversam esclarecido exemplar Penitencia, Stª Mª Magdalena, do P.Valerio Bernardes"; n s
C A " " " L-filosofia "Sahiram impressos livros: Mundo abreviado dá noticia potentosa fabrica Universo, pelo P.Fr.Theobaldo Jesus Maria, religioso Paulista, Mathematico. Vende-se portaria seu mosteiro". n s

R " " " L-meditação "Meditações Paixam Christo, Compaixam Virgem Maria sua Santissima May [...], pelo P.Francisco A. Victorio, Thesoureiro Igreja S. Paulo; vende-se sua casa, e Luiz Carvalho livreiro". n s

Out Jun 1 22 carta-crítica "Na lója livreiro adro S.Domingos, de Guilherme Diniz, se vende huma Carta escrita Partido Austriaco Portugal por hum Anonymo, dedicada Invicto Martyr S. Joam Nepomuceno [...]". n s

T " 8 23 L-teologia mística "Monte Libano Mystico, descuberto Santuario Monserrate por Fr.José S.Bento, religioso leigo Benedictino. Vende-se lója Isidoro Vále defronte Stº Antonio, em oitavo". n s

B L " " " L-educativo "onde se achará tambem livro, Educaçam Menino Nobre, por Martinho Mendonça Pina Proença, em oitavo"; n s

B L " " " L-poético "e o Poema heroico Carlos reduzido, composto pelo famoso Poeta Pedro Azevedo Tojal, Academico Aplicado": n s
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C A " " " L-artes liberais/mec "Segredos artes liberaes, mecanicas, recopilados, traduzidos varios Authores selectos, tratam Fysica, Pintura, Arquitectura, Optica, Quimica [...]. Vende-se lója Antonio Sylva, [...]". n s

B L " " " L-poético "Sahiu luz segunda vez impressa Oraçam Academica, recitada por Filipe José Gama, Academico Academia Real, no Colegio Stº Antam, à melhoria delRey [...] com introduçam Poetica e n s
Panegyrica que recitou Ilustrissimo Conde Ericeira. Vende-se lója livreiro adro S.Domingos, e Guilherme Diniz á Cordoaria velha". 

bem " 10 spto3
3

p.vestuário "Os Directores Comp. Macáo fazem saber, que dia 21 mez Junho se ham vender em leilão picadeiro Corte Real réstos louça ultima náu, que veyo China, como algumas partidas seda n s

com algum mofo, e manchas; advertemque desde dia 14 pelas 9 horas até mesmo dia estará armazem aberto".

H " 15 24 L-história 
geográfica 

"Sahiu luz hum livro oitavo:Mapa Portugal, primeira parte, Comprehende situaçam, clima Reino, descripçam circular, memórias algumas povaçoes, montes, rios, fontes, caldas; pelo n s

Padre Joam Bautista Castro. Vende-se livreiro ádro S.Domingos".

R " " " L-vidas de santos "Sahiu impressa vida prodigiosa P. José Vaz da Congregação Oratrio Goa, Missionario por muitos annos ilha Ceilam, quarto. Vende-se livreiro ádro S. Domingos". n s

R " " " L-regras 
monásticas

"Imprimiu-se explicaçam Regra Principe dos Patriarcas S.Bento [...] serve os religiosos e religiosas todas familias Regulares. Vende-se portarias Congregaçam Oratorio Lisboa e Porto. n s Porto

C A " " " L-medicina Sahiu tambem impresso segundo tomo Novissima Medicina [...] pelo Doutor Antonio Monrava à Roca. Vende-se sua casa por detrás Capéla mór de Santa usta". n s

H " 17 spto2
4

L-história 
eclesiástica

"Sahiu luz I tomo Chronica Eremitas Serra Ossa, dos que floresceram todos mais ermos Christanade, pelo M.R.P.M.Fr.Henrique Stº Antonio, Ex-Geral, Chronista Congregaçam S.Paulo n s Elvas

primeiro Eremita. Vende-se portarias seu Convento Santissimo Sacraniento Lisboa, de N.S.Amparo Vila Viçosa, de S. Paulo Elvas, e seu Colegio Evora". Evora

B L " 22 25 L-modo escrever "sahiu livro Secretario Portuguez, compendiosamente instruido módo escrever cartas por meyo instrucçam preliminar [...]. Vende-se lója Manuel Conceiçam, livreiro rua direita Loreto". n s

H " " " L-história 
eclesiástica

"Sahiu luz I tomo Chronica Eremitas Serra Ossa, dos que floresceram todos mais ermos Christanade, pelo M.R.P.M.Fr.Henrique Stº Antonio, Ex-Geral, Chronista Congregaçam S.Paulo n s Elvas

primeiro Eremita. Vende-se portarias seu Convento Santissimo Sacraniento Lisboa, de N.S.Amparo Vila Viçosa, de S. Paulo Elvas, e seu Colegio Evora". Evora

B L " " " L-prosa "Nesta Corte se vende hum livro: Arte Furtar, a qual se vê emendada muitos erros, faltas regras [...]. Vende-se casa ylvestre Thomás Otton ao Chiado travesa, q. vay dar Sacramento". n s

C A " 29 26 L-lógica "Sahi impresso livro: Lógica Racional, Geometrica, Analitica: obra utilissima entrar qq. Ciencia. Ordenada por Manuel Azevedo Fortes [...] Eng. mór destes Reinos. Vende-se sua casa". n s

R " " " L-meditação "Nesta Cidade casa Joam Costa Araujo R. Galêgos e Joam Pedroso Cidade Braga se vende os livros: Cuidados vida, descuidos morte, admiraveis doutrinas clerigo, religioso, cazado"; n s Braga

R " " " L-devoção "Exercicios admiraveis, para os que aspiram caminho da virtude por meyo oraçam, em 4"; n s Braga

R " " " L-devoção "Novo Ramilhete de divinas flores, contêm oraçoes, exercicios para princpaes horas, e ocupações, em 12"; n s Braga

D Jul 6 27 L-regimentos "Os Regimentos dos Capitaes móres, e mais oficiaes [...]: dos Mamposteiros móres, e menóres dos captivos; dos Tabaleaes de nótas, e Escrivaes todo o Reino, conforme nóva n s

reformaçam das Ordenaçoes, vendem-se casa Joaquim Pereira Vasques Cunha rua Galêgos".

T " " " L-teologia 
escolática

"casa Joam Costa Araujo R. Galêgos e Joam Pedroso Cidade Braga se vende os livros: Novo Espelho do Epelho, trata principaes artigos vida Christo [...] explicaçam doutrina Christã"; n s Braga

R " " " L-devoção "Consolaçam atribulados, Gemidos, e Afectos espirituaes de huma alma a seu Esposo Jesus Christo". n s Braga

R " " " L-devoção "Modo facil para aprender, e ajudar a bem morrer". n s Braga

H " 13 28 L-história secular "Sahiu impresso livro Factos Politicos e Militares antiga, nova Lusitana, se descrevem acçoes memoraveis, que na paz e guerra obráram Portuguezes quatro partes Mundo; pelo Doutor n s

Ignacio Barbosa Machado, Academico do numero da Acadeia Real [...]. Vende-se lója Mons. Reysand, e Gendron, moradores rûa Pórtas Stª Catharina";

B L " " " L-prosa "onde se achará Brito de Locato, & Conducto, nóvamente impresso com seu tratado de Maioratu". n s

C A " " " L-medicina "Sahiu tb impresso: Thesouro Apolîneo, Galenico, Chîmico, Chirurgico, e Pharmaceutico [...]. Obra muy util Cirurgioes, conveniente Medicos, e precisa Boticarios. Vende-se casa n s

Henrique Sylva, Cirurgiam aprovado, morador cimo rûa Mestre Gonçalo".

B L " 20 29 L-prosa "Sahiu impresso livro: Noticias Prodigiosa fundaçam, milagrozos aumentos Convtº Conceiçam Marvilla [...] pela Madre Soror Mª Magdalena S.Pedro. Vende-se loja Isidoro Vále Cardozo". n s
T " 27 30 L-teologia  

escolática
"Sahiu luz livro: Theoremas predicaveis pelo P.Mr.Fr.Boaventura de Barcélos, Lente Theologia, Convento Stº Antonio Olivaes Coimbra, tomo I. Vende-se portaria mesmo convento; Lisboa n s Porto

Hospital Excel Senhor Duque Cadaval; no Porto enfermaria religiosos Stº Antonio; Braga Colegio S.Fructuosos". Braga

H " " " L-vidas "História de Bernardo del Carpio, traduzida lingua Portugueza. Vende-se oficina Pedro Ferreira, Impressor Rainha nossa Senhora ao aco Jesus junto S. Nicolao". n s

R Agt 3 31 L-sermões "Sahiu luz livro de Sermoens: Anunciaçoens Evangelistas do M.R.P.M.Fr.Manuel Anunciaçam Ordem Pregadores, &c. Vende-se portaria convento S. Domingos desta Cidade". n s

ser " " " livreiro "Junto Igreja S.Nicolao, escada R.P.Thesoureiro mesma Freguezia se vende segundo tomo de Cartas R.P.M.Feijó, Benedictino, e outros varias faculdades"; n s

ser " " " livreiro "Este livro se vende tb esquina rua Outeiro portas Stª Catharina casa hum Hespanhol por preço acomodado com todas mais obras Athor". e s

Out " " " folheto-crítica "Na lója José Francisco livreiro detrás Magdalena se vende hum papel: Verdade Feijó, segunda vez vendida, atribuidas a Feijó en la Medicina por hum Medico Lisbonense, su Autor n s

Franisco Xavier Silveira Bellaguarda, &c.".

C A " " " L-crítica "de Antonio Silva Pereira calç. Correyo se vende: Aresto Burlesco, na Camara mayor Parnaso favor Mr. Artes, Medicos, Lentes Filosofia Cidade Stagyra apoyo doutrina Aristoteles". n s

R " " " L-fúnebre "Imprimiu-se muito emendado livro Canto Eclesiastico Oficio defuntos&c. Vende-se casa R.P.Thesoureiro Freguezia S.Paulo, e Luiz José Carvalho, livreiro adro mesma Igreja", n s

R " " " L-meditação aonde tb se vende Tratado Meditaçoes Paixam Filho Deus, e compaixam Virgem Maria S.Santissima May, muito conveniente ter liçam espiritual e aproveitamento almas"; n s

R " " " L-oração "e na mesma se vende pratica de Oraçam Mental". n s

Out " " " folheto-religião "Tb sahiu impresso hum papel: Novela Disparatória, acharse-há papelistas Terreiro Paço, e oficina Pedro Ferreira Impressor Rainha N. Senhra, ao arco Jesus". n s

R " 10 32 L-cerimonial "Sahiu luz segunda parte Directório Cerimónias Beneficiado Raimundo Ferreira Abreu, Mr. Ceremonias Sta Casa Misericordia desta Corte, contem Missa privada, solemne, assistencia n s

Prelado; em huma e outra, com hum apendix Decretos Sagrada Congregação Ritos. Vende-se rua Nóva lója Antonio Rodrigues, e casa Autor".
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T " " " L-teologia polémica "Sahio impresso hum livro: Trutina Theologico-Polemica, seu Dogmatica [...], pelo P.M.Doutor José Stª Martha Henriques, [...], Consultor Stº Oficio. Vende-se potaria Conv. Stº Eloy". n s

B L " " " L-prosa "Hum livro Astucias subtilissimas de Bertoldo, vilam agudo engenho, e sagacidade: obra gde recreio, e divertimento. Vende-se preço 120 lója Guilherme Dinis livreiro Vordoaria velha". n s

A M " 17 33 L-instrução militar "Movimentos Cavalaria co addcçam para Gragoes e Infantaria. Obra utilissima todo Militar, por José Almeida Moura [...]. Vende-se casa Padre Caetano Moura e Castrorûa Barróca". n s

H " 19 spto3
3

L-história secular "O livro História das antiguidades Evora, por Amador Patricio em 4, se vende lója Isidoro Vále Cardoza defronte Casa Stº Antonio". n s

ser " 24 34 Serviço de Breves "Cidade Lamego assiste Padre Antonio Mendes Almeida, oferece todas pessoas provincia Beira mandar vir Roma Breves para toda qualidade negocios, por preços muy acomodados". n s

R " " " L-devoção "Sahiu luz hum livro: Trezeneiro Glorioso Patriarca S.Francisco Paula, Fundador Sagrada religiam Minimos, traduzido Italiano pelo P.M.Fr. Francisco Paula. Vende-se loja Antonio Claro". n s

R " " " L-regras 
monásticas

"Sahiu luz outro: Breve, e clara exposiçam, declaraçam primeira regra Stª Clara, raduzido castelhano huma religiosa Capuchinha. Vende-se rûa nóva lója Francisco Alvares Marques". n s

C A " " " L-anatomia "A Anatomia Recopiada, compoz Doutor Bernardo Santucci. Vende-se lója Guilherme Diniz, e casa Joam Rodrigues Saude aos Poyaes S. Bento. n s

R " 26 spto3
4

L-sermão Imprimiu-se Coimbra, vende lója Antonio Simoes Ferreira, hum Sermam panegyrico, deprecativo Rainha Stª Clara Coimbra, pregado pelo M.R.P.M.Fr.José Caetano, Dr sagrada Theologia". n Coimb

R " 31 35 L-devoção "O Trezenario das 13 sestas feiras Glorioso S.Francisco Paula, se vende potaria Padres dita Ordem á Pampulha. E lója Antonio Gomes Claro na Rûa nóva". n s

R " " " L-parenética " Rhetórica sagrada, ou Arte prégar, composta, e prometida Grande P.Antonio Vieira Comp. Jesus, sahiu impressa, se achará lójas Guilherme Diniz, de Joam Rodrigues [...], a 240 réis". n s

D " " " L-regimentos "Casa Joaquim Pereira Vasques Cunha, ao Carmo rûa Galêgos se acharam vender Regimentos, que ham usar Governadores Armas todas Provincias, seus Auditores, e Acessores; n s

e Regimento, que S. Mag. mande se guarde sei Concelho guerra; seus conselheiros, como Juiz Acessor, Promotor, mais Ministros Justiça, e guerra".

R Set 7 36 L-elogio "Sahiu impresso Elogio P.Fr.Caetano S. José, Carmelita Descalço. Vende-se lója Manoel Conceiçam, livreiro rûa direta do Lorêto". n s

R " " L-sermão "Sahiu novamente impresso 2 tomo Sermoes P.Mr.Fr.José Conceiçam, Monge S.Jeronymo. Vende-se lója Manoel Conceiçam rûa direita Lorêto"; n s

H " " L-política "como tambem obras Doutor Duarte Ribeiro Macedo, em 2 tomos de 4"; n s

H " " L-vidas "e a vida Marquêz Louriçal, escrita pelo R.P.D.José Barbosa". n s

R " 14 37 L-sermão "A Floresta Evangelica, repartida em Praticas, Sermoens Panegyricos, Moraes, prégou P.M.Fr.Manoel Stº Antonio Dorteu [...], se achará portaria S.Pedro Alcantara [...]". n s

B L " " " L-ortografia "Imprimiu-se Oficina Miguel Rodrigues rûa Ametade, hum Alfabetico toda sylaba Portugueza, ou carta p. meninos aprenderem soletrar [...] Vende-se mesma Ofcina, e [...] n s

R " " " L-regras "livrinho: Breve, clara exposiçam, declaraçam primeira regra Stª Clara, traduzido lingua lingua castelhana por huma religiosa [...]. Vende-se preço acomodado lója Francisco Marques". n s
ser " 21 38 prémio académico "fim mez Outubro presente anno se ham principiar repartir Universidade Coimbra prémios que Presid. Conc. Ultramarino aplica estudantes fizérem melhor exame todas faculdades [...] n Coimb

os exames se ham fazer fim todos mezes até Abril , por ordem Reverendo P.Reitor Colegio Companhia Jesus, e Reverendo P. Pefeito pateo estudantes, na forma annos antecedentes". 

D " " " L-regimentos "Regimento Governadores Armas todas Provincias, praças, Cabos [...]; e Regimento S.Mag. manda se guarde Conselho guerra [...]; vende-se casa Joaquim Pereira Vasques Cunha [...] n s

R " " " L-oração "O Trezenario 13 Sestas feiras Gloriosos S. Francisco Paula, novamente impresso [...], se achará portaria convento dita Ordem á Pampilhosa, e de Antonio Gomes Claro". n s

R Outb 5 40 L-catecismo "O livro Cathecismo, ou Christam bem instruido conhecimento Deus, mysterios F´r, e doutrina Stª Igreja Catholica Romana, pelo P.Fr.Pedro Santa Clara, se vende Lisboa [...]; Braga [...]". n s
B L " " " L-prosa "Ao Chiado na travessa, que vay para Sacramento, casa Silvestre Thomás Oton, se vende Arte furtar, correcta, emendada, com retrato seu Autor". n s

bem " " " raizes/sementes  "Cypriano Costa, morador a nóva Jesus, onde está Engenho aletria, vende toda casta cebolas e raizes de flores: a saber, Junquilhos [...]". n s
bem " " " raizes/sementes  "Joam  Bautista Fravega, morador rua Brás Costa defronte rua metade, tb vende mesmas castas de flores, e semente toda sórte hortaliças". n s

B L " 12 41 L-comédia "A Comedia:Astucias de amor; zelos, ou aborrecer amando, se vende lója Isidoro Vále  defronte Casa Stº Antonio"; n s

R " " " L-novena "onde tambem se acharam livrinhos huma nóva Novena gloriosa Stª Luzia, que começa 4 Dezembro Colegio Stº Antam Companhia Jesu". n s

bem " " " remédio "Thomás Bray, homem negocio, Inglez, morador Coimbra, faz aviso publico, que dita Cidade só elle vende verdadeira agua Inglaterra para sezoes, inventada médico DelRey CarlosII". e Coimb

bem " " raizes/sementes  "Em casa Silvestre Thomás ao Chiado se acha hum Francez, que há pouco tempo chegou esta Cidade com varias castas raizes flores [...]". e s
bem " " raizes/sementes  "As mesmas castas de raizes vende Francisco Massa, morador fim rua das Flores pé huma estancia moderna". n s

D " 19 42 L-leis "Sahiu impressa Pauta Alfandega Lisboa, se decláram avaliaçoes todas fazendas. Vende-se Oficina Pedro Ferreira, Impressor Augustissima Rainha [...]"; n s

H " " " L-história "onde tb se achará História Senhor Roubado Odivelas, e da exaltação do Padram, que se poz no lugar, em que foy escondido, pelo Padre Luiz Montez Matozo, Presbytero prégador": n s
T " " " L-teologia mística "O livro: Memorial Religioso, de varias Reflexões Regulares, Mysticas, Moraes. Autor P.Mr.Fr. José Redondo, Ex-Leitor Theologia [...], se achará rûa Nóva lója Joaquim Ferreira Coelho". n s

R " " " L-parenética "Rhetórica Sagrada, ou Arte prégar, composta e prometida Padre Antonio Vieira da Comp. Jesus, sahiu impressa, se achará lójas Guilherme Diniz, de Joam Rodrigues [...] a 240 rés". n s

bem " " " raizes/sementes "José Massa, morador rûa Flores, vende raizes ranunculos todas castas, tulipas [...]". n s
bem " 26 43 raizes/sementes "Joam Vieira, morador Boa-vista casa José Lino faz aviso seus freguezes e mais curiosos, terem hegado Norte varios sortidos raizes, cebolas flores [...], sementes hortaliças [...]". n s
B L Nov 2 44 L-comédia "Sahiu luz huma Comedia: Polinardo em [...], vende-se lója Isidoro Vále defronte Basilica Stª Maria, de Christovam José"; n s

B L " " " L-comédia "Nas mesmas partes se achará a intitulada: El desden com el desden, outras mais todas Portuguezas". n s

ser " " " lotaria "A Luiz Arnaldo Majandim, homem negocio Naçam Ingleza, morador passadiço calçada Correyo, viéram remetidos e estampados bilhetes huma loteria de Sortes, da Cidade Amstedam e s
valor doze florins, dinheiro Olanda, cada bilhete, quem quizerem lançar ditas Sortes, se ham tirar dia vinte cinco Dezembro presente anno com condiçoes que constam ditos builhetes".

bem " " " p.domésticos "Nas costas Igreja S. Domingos, lója Francisco Ferreira livreiro, se vende tinta para escrever admiravel papel de excelente qualidade, e variso livros": n s

bem " " raizes/sementes "A esta Cidade chegou hum Francez, ráz varias raizes diversas flores de França, assiste casa Sivestre Thomas, travessa que vay freguezia Sacramento". e s

R " 4 spto4 L-parenética Sahiu impressa Rhetórica Sagrada ou Arte pregar, composta, prometida pelo Padre Antonio Vieira. Acharse-há lójas Guilher Diniz [...]". n s
bem " " " p.domésticos "Nas cóstas Igreja S. Domngos, lója Francisco ferreira livreiro, se vende tinta escrever admiravel, papel, excelente qualidade, varios livros". n s
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bem " " " raizes/sementes "Em casa Silvestre Thomás ao Chiado se acha hum Francez, que há pouco tempo chegou esta Cidade com varias castas raizes flores [...]". e s

R " 9 45 L-devoção "Sahiu luz hum livro 4: Ritual Eucharistico, Instrucçam, e Ordens, que se devem observar Lausperenne, pelo P.Fr.Verissimo Martyres [...]. Vende-se portaria dito convento". n s

B L " " " L-comédia "Na lója Isidoro Vale defronte Basilica Stª Maria se vendem duas comedias: huma Selva de Diana; outra amorosas Finezas". n s

bem " " raizes/sementes "Joam Bautista Fravega faz aviso Curiosos, lhe chegáram nóvamente França varias castas raizes flores". n s

R " 11 spt45 L-novena "A Novena gloriosa Virgem, Martyr Stª Catharina, pela Reveredna Madre Soror Maria Ceo Abadessa mosteiro Esperança desta Cidade. Vende-se portaria mesmo mosteiro": n s

B L " " " L-comédia "Na lója Isidoro Vále, defronte Basilica Stª Maria, se vendem varias Comedias Portuguezas". n s

Out " " " folheto-história "Sahiram impressos lingua vulgar Manifesto Principe Carlos Eduardo em Escocia; e Fala, que fez aos Escocezes depois chóque, que teve com general Kope. Vende-se aonde gazetas". n s
R " 16 46 L-sermão "Sahiram impressos hum Sermam Panegyrico milagrosa Imagem Stº Christo, Igreja S. Miguel desta Cidade"; n s

R " " " L-sermão "outro acçam graças pela celebridade se abrir hum templo a Stº Antonio, pelo M.R.P.M.Fr. Francisco Jesus Maria Sarmento [...]. Vende-se casa Antonio Silva, ao arco Jesus". n s

R " " " L-catecismo "Na Oficina Antonio Duarte Pimenta se vende Oficio festa do Natal, secundum Missale, & Breviarium Romanum". n s

R " " L-vidas de santos "Na rua Nova lója Joaquim Ferreira Coelho, e casa Domingos Souza Campos, se vende vida S. Francisco de Paula, impressa segunda vez, em 4". n s

C A " " " L-lógica "A Lógica Racional, Geometria, Analytica, pelo Engenheiro mór destes Reinos, para todo homem quer entrar qq sciencia [...], se vende Boa-vista casa Autor; em Coimbra Luiz Ferreira". n s

ser " " " livreiro "Em casa Francisco Ameno, entrada rua Gaveas, onde móra Ilustris., Excelentis. Senhor Marquêz Marialva, se acharám livros e papeis seguintes [...] n s
Out " 18 spto4

6
folheto-história "Sahiram impressos lingua vulgar Manifesto Principe Carlos Eduardo em Escocia; e Fála que fez Escocezes depois choque que teve com General Kope. Vende-se onde as gazetas". n s

Out " 23 47 folheto-história "Sahiu luz hum papel: Observaçoes, que fez hum Curiosos sobre presente Estado Monarquia Franceza, mostra motivo pq Luiz XV nam impediu Duque Toscana fosse eleito imperador. n s

Vende-se aonde se vende as gazeta".

bem " " " raizes/sementes "Na lója Manoel Passos Silva, Arco Prégos, se vendem por preços acomodados flores todas castas, todas as mais castas sementes de horta". n s
R Dez 7 50 L- vidas de santos "Na portaria Congregaçam Oratorio se vende hum livro: Vida, e Vinda Santos tres Reys Magos, advogados caminhantes, com huma Novena [...], pelo P.Pedro Correa mesma Congreg.". n s

R " " " L-meditação "Tb sahiu novamente hum livrinho:Queixas Amor Divino, Sentimentos Coraçam humano, na morte e Paixam Christo, por Luiz B. Froes Figueiredo. Vende-se [...] livreiro adro S.Domingos". n s

R " " " L-novena "Na portaria convento N. Senhora Jesus se vende Novena N. Senhora Conceiçam". n s

R " " " L-litúrgia "Sahiu Luz livro: Acólito instruido, Methodo facil saber ajudar Sacrosanto Sacrificio Missa, pelo Rever. P.Fr. Feliz Tavares. Acharse-há Real Colegio Coimbra, Lisboa, Braga, Porto". n s Coimb

R " 14 51 L-devoção "Sahiu novamente luz hum livro: Soliloquios Divinos, utilissimo todo estado pessoas, traduzido do castelhano pelo P. Valerio O. Bernardes. Vende-se portaria Espirto Santo". n s

R " " " L-catecismo "onde tb se achará Methodo facil, e devoto ouvir Missa com varias Oraçoes, advertencias, e noticias devotas [...]". n s

Out " " " carta-história "Tb sahiram novamente luz duas Cartas; Huma sobre eleiçam do Imperador, e outra sobre paz geral. Vende-se lója Cosme Pedro Capelleti; Guilherme Dniz; rancisco Gonçalves"; n s

Out " " " folheto-elogio "Nas mesmas partes se achará o Elogio feito Serenissimo Senhor Infante D. Manuel". n s

R " 16 spto5
1

L-devoção "Sahiu novamente luz hu livro: Soliloquios Divinos, utilissimo todo estado pessoas [...]. Vende-se portaria Espirito anto desta Cidade"; n s

R " " " L-catecismo "aonde tambem se achará Methodo facil, e devoto ouvir Missa com varias Oraçoes, advertencias, e noticas devotas [...]". n s

Out " 23 spt52 folheto-história "Sahiu impresso hum papel sentencioso, e erudito: advertencias sólidas contra Observaçoes aerias, que fez hum curiosos, presente  estado Monarquia Franceza [...]. Vende G. Diniz". n s

T " 28 53 L-teologia  
polémica

"O liv. Trutina Theologica-Polemica, seu Dogmatica; [...] pelo P.M.Doutor Jose Stª Martha Henriques, Conego Congregaçam Evangelista; vende-se portaria Convento Stº Eloy n s

H " " " L-história "Sahiu impressa in folio, Historia Sagrada do Velho e Novo Testamento, composta lingua franceza, traduzido elegantemente por Luiz Paulino Silva e Azevedo, Secretario da Menza do n s
Dezembargador do Paço. Vende-se lója Francisco Silva, mercador livros a Stº Antonio".

H " " " L-história secular "Tb sahu impresso teceiro tomo dos Elementos História com huma serie medalhas Imperadores Romanos. Vende-se casa Miguel Rodrigues rua da Ametade". n s

Out " " " folheto-história "Aplauso Metrico à Exaltaçam Principe Francisco Estevam, terceiro nome Duque Lorena, e Bar, Gram Duque Toscana [...]. Vende-se Loja Joam Rodrigues portas Stª Catharina". n s

Out " " " folheto-história "Tb se imprimiu hum papel sentencioso, e erudito: Advertencias Solidas contra Observaçoes aerias que fez hum curioso, do presente Estado Monarqua Franceza. Vende-se G. Dinis n s

1746
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

B L Jan 4 1 L-educativo "Sahiu luz novamente acrescentado o livro: Desafios para meninos Escola, que serve para mais clareza estudantes. Vende-se livrei adro S. Domingos, e loja Manuel Conceçam". n s
ser " 11 2 livreiro "Faleceu nesta Cidade 22 mez passado rever. Ignacio Curvo Semedo, Presbytero S. Pedro, a quem seu pai tinha deixado obras que compôz. Nomeou seu testamenteiro Domingos n s

Rodrigues. Vive à Boa-vista casas, onde faleceu defunto, onde se acharám as obras impressas, e todos remedios sobreditos".

bem " " " remédio "José Pedro, Cirurgiam aprovado, morador rûa direita, faz grandes curas com remedios, que trouxe partes América para curar cancros, escrofulas [...] tudo cura sem tocar com ferro". n s
Out " " " folheto-elogio "Sahiram impressos Elogios do Excelent. e Reverendis. Senhor D. Francisco Almeida Mascarenhas [...]. Vende-se lójas Manuel Coceiçam, de Guilherme Diniz, e adro S. Domingos". n s
T " " L-teologia polémica "Soti Systemata de Fide Theologica, tomus secundus [...]. Autr P.M.Fr. Benedicto Gil Bezerra. Vende-se esquina rûa Oiteiro portas Stª Catharina casa hum Catalam  e s

R " 18 3 L-indulgências "sahiu impresso oitavo livro:Compendio Indulgencias, devoçoes, trata indulgencias em comum, em particular [...] pelo P.Manuel Correa Azambuja. Vende-se Lisboa, Porto, Leiria, Braga". n s Porto
R " " " L-cermonial "nas mesmas partes se achará Ceremonial da Missa rezada do mesmo Autor". n s
Out " " " folheto-história "Na lója Francisco Silva junto arco Consolaçam se vende hum papel: Ralacion de lo que acontecio al Cõde de Esneval co los Inglezes en las islas Cabo-Verde". n s
ser " " " dentista "Joam Antonio do Four, Cirurgiam dentista de S.Mag. Rey Sardenha, Chimico, Botanico, se acha Lisboa, rûa direita Esperança. Oferece seu prestimo limpar dentes. Cura achaques e s
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boca, poem dentes artificiaes, segura os abalados". 

H Fev 1 5 L-história 
eclesiática

"Sahiu impresso o tomo I da Cronica religiosos Carmo em Portugal. Obra digna, que dá particulares do tº Condestavel D.Nuno Alvares Pereira, e outros factos reino [...] pelo M.R.P.M.Fr. n s
Jose Pereira Stª Anna, Doutor Sagrada Theologia Uniersidade Coimbra. Vende-se sacristia convento Carmo, lójas Pedro Vale, de Agostinho Gomes"; 

R " " " L-vidas de santos "onde tambem se achará História vida insigne mestra espirito veneravel Madre Maria Perpetua da Luz, escrita elegantemente mesmo Autor". n s

Out " " " folheto-elogio "Sahiu tb impesso Elogio feito Ilustrs, e Excelent. Senhor D. Francisco Xavier José Menezes, pelo Rever. Padre D.Jose Barbosa, Clerigo Regular. Vende-se lojas Manuel Conceiçam [...] n s
R " " " L-devoção Sahiu luz hu livro: Escóla temor Deos [...]. Vende-se lója Antonio Silva Pereira, de Miguel Francisco Soares n s

R " " " L-devoção "Tb se imprimiu livrinho:Guia Espiritual , obra muito proveito salvaçam almas. Vende-se casa seu Autor P. Francisco Alvares Vitorio, Thesoureiro Igreja S. Paulo, casa Luiz J. Carvalho". n s
B L " " " L-poético "Imprimiu-se tb huma Oraçam Academica Problematica, q. na Academia Particulares Corte recitou Amaro Joaquim Richard Belluc. Vende-se oficina Jose Nativiade detrás Stª Justa". n s
bem " 3 spt5 remédio "José Pedro, Cirurgiam aprovado, morador rûa direita, faz grandes curas com remedios, que trouxe partes América para curar cancros, escrofulas [...] tudo cura sem tocar com ferro". n s

ser " 8 6 livreiro "Bullarium fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci strictioris Observantiae Discalceatorum […] ab Alexandro VI Hispano Pontifice maximo usque. Se achará casa hum Hespanhol que e s
mora ilharga Igreja S.Nicoláo escada Thesoureiro da dita Igreja; como tambem huma boa porçam livros, que vieram Madrid todas faculdades".

C A " " " L-cirurgia "O livro: Breve Exame Sangradores, extrahido Arte Phlebotomanica, que trata sangria em geral; ventosas secas […] e respostas para exame sangria. Vende-se casa seu Author n s
Antonio Gomes Lourenço aprovado em Cirurgia, largo rûa Escudeiros, &c."

T " 15 7 L-teologia moral "O livro Sciencia Espiritual, para todo Christam aprender viver, morrer santamente. Vende-se loja livreiro adro S.Domingos, casa seu Author junto pórta travessa S. José". n s
R " " " L-vidas e santos "Na lója Francisco Ferreira Moura, livreiro detráz Igreja S. Domingos, se vende Vida, Novena S.José por hum tostam"; n s
H " " " L-vidas "e na mesma parte se achará por oito vintens a Vida de Lodovico, Conde Matissio". n s
B L " " " L-poético "Nóvamente se imprimîram as Academias Anonymos Lisboa Lisboa com suas Poesias, e Orações Presidentes. Vende-se casa Joaquim Pereira Vasques Cunha rûa Galegos […] n s
B L " " " L-prosa "Em casa José Lassuta, defronte Casa Moéda canto Bica do Portam, se vende decimo sexto tomo Baronio  por preço acomodado". n s
Out " " " relação-trágico "A relaçam horroroso estrago, sucedido no convento S. Domingos das Dónas Santarêm, Achar se-há nóva oficina Silviana rûa Rosa partilhas […] e papelarias terreiro Paço". n s
ser " 22 8 lotaria "De Hollanda se recebeu noticia haver formado huma terceira, e nóva lotaria Sórtes Cidade Oldorfe, autorizada Conde walburgo […] A coleçam começa principaes cidades Comercio n s

ham se fechar 6 Junho 1746, as Sórtes se ham tirar 4 Julho dito anno. As listas, mapas destas Sórtes se acharám, e bilhetes dellas lója Pedro Honorio Martim Rûa nova Mercadores"

C A " " " L-anatomia "Sahiu luz Theatro Manifesto Anatomias animaes brutos, plantas, outros córpos naturaes: obra Erudito Doutor D. Antonio Monrava e Roca, jubilado anatomia. Vende casa Author […] n s
R " " " L - oração "Devóto S. Francisco Paula, instruido prática treze Sestas feiras sobredito Santo: com nóvos, devotos exercicios meditações suas virtudes a Christo Crucificado. Vende lója G. Diniz;" n s
Out " " " folheto-elogio "onde tambem se achará dous Elogios Excelentis. D. Francisco Almeida Mascarenhas, principal Stª Igreja Patriarcal; e de Maanoel Conceiçam rûa Direita do Loreto". n s
ser Mar 1 9 lotaria "De Hollanda se recebeu noticia haver formado huma terceira, e nóva lotaria Sórtes Cidade Oldorfe, autorizada Conde walburgo […] A coleçam começa principaes cidades Comercio n s

ham se fechar 6 Junho 1746, as Sórtes se ham tirar 4 Julho dito anno. As listas, mapas destas Sórtes se acharám, e bilhetes dellas lója Pedro Honorio Martim Rûa nova Mercadores"

R " 8 10 L-devoção "Expressoens hum devóto arrependido Imagem Christo, que se venéra convento Stª Cruz Vila Viçosa, novamente acrecentado huma Glosa Mystérios Conceiçam […] tudo oferece n s
Madre Soror Thomasia Caetana stª Maria, religiosa convento Stª Cruz vila Viçosa, se vende livreiro adro S. Domingos".

T " 15 11 L-teologia polémica "reimprimiu-se com titulo: Speculum Theologicum, in folio, sexto, ultimo tomo Theologia do P.Mr. Fr.Agostinho Gibborf Ordem Eremitas Stº Agostinho […]; vende-se conventos religiosos n s Evora
Lisboa, Evora, Coimbra, Porto, Braga Coimb

B L " " " L-gramática "Na rua Nóva lója Antonio Souza Silva, e livreiros Evora, Coimbra, Porto se vende livro novo: Arte Grammatica, composiçam Grammatica Latina, Portugueza, em prosa como em verso". n s Evora

B L " " " L-moral "Vieyra abreviado em cem discursos moraes, e politicos, dividido 2 tomos quarto com retrato mesmo P. Antonio Vieira […]: obra singular para curiosos, amantes escritos tam gd Author;" n s
R " " " L-parenétca "Rhetórica Sagrada, ou Arte prégar do mesmo Author"; n s
D " " " L-jurísprudência "Arte legal para estudar Jurisprudencia, com explicaçam titulos da Institua: obra utilissima todos que principiam estudar Jurisprudencia". n s
H " " " L-política "As Obras Duarte ribeiro Macedo, divididas 2 tomos quarto", n s
Out " " " folheto-elogio "Elogio Conde Ericeira D. Francisco Xavier Menezes, pelo P..José barbosa, Clerigo Regular. Vende-se todos estes livros lója Manuel Conceiçam rûa direito Loréto". n s
H " 17 spto11 L-viagem "sahiu impressa huma Epanaphora Indica com noticias mais modernas daquelle Estado, noticia viagem, primeiros progressos Exc. Iluminissimo Sr. Marquez Castelo novo […] pelo n s

Author da Gazeta; vende-se loja Guilherme Diniz e papelistas terreiro Paço, a tostam cada huma":

R " 22 12 L-moral Sahiu luz hum livro: Escóla temor Deos [...]. Vende-se lója Antonio Silva Pereira, de Miguel Francisco Soares n s
R " " " L-oração "O livrinho: Módo Orar, todos Christãos muito util […] com Rosario Sant. Sacramento em Terços. Vende-se oficina Antonio Duarte Pimenta rua dos Mercadores". n s
T " " " L-teologia escolática"Medula Euangelica, Doctrinalis, Spiritualis, Moralis, Allegorica, Anagigica, Tropologica, Litteralis, Grammaticalis, Ascetica. Vende-se rua Nova lója Manuel Saraiva Matos, entre livreiros" n s
ser " " " livreiro "A esta Corte chegou há pouco hum livreiro Hespanhol com grande quantidade livros todas faculdades, oferece preços acomodados. Assiste junto Igreja S. Jorge primeiro andar". e s
H " 24 spto12 L-viagens "sahiu impressa huma Epanaphora Indica com noticias mais modernas daquelle Estado, noticia viagem, primeiros progressos Exc. Iluminissimo Sr. Marquez Castelo novo […] pelo n s

Author da Gazeta; vende-se loja Guilherme Diniz e papelistas terreiro Paço, a tostam cada huma":

H " 29 13 L - viagens "Idem". n s
B L " 31 spt13 L-prosa "sahiu impresso hum livro oitavo: Lisboa edificada, pelo grande Gabriel Pereira Castro. Vende-se casa Miguel Rodrigues portas Stª catharina, Luis Jose Carvalho freg. S. Paulo". n s
ser Abr 12 15 lotaria "Estas Sórtes se acham, seus bilhetes casa Mons. Pelt, e Joam Silva, defronte casa Moeda, canto Bica, no andar de cima". e s
R " " " L-sermão "Sahiu luz quinto tomo Sermões P.Mr.Fr. Antonio Stª Anna, religioso N. Srª Arrabida. Vende-se casa Joam Costa Araujo, rua Galegos ao Carmo, onde se vendem todos tomos Author". n s
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B L " " " L-poético "Na portaria congregaçam Oratorio S.Filipe Neri se vendem primeiro, segundo tomo Colleçam: Corpus illustrium Poetarum Lusitanorum: obra do P.Antonio Reys mesma Congregaçam, n s
Chronista Reino […] acrescentado vidas mesmos Poetas plo P. Mr. Manoel Monteiro mesma Congregaçam".

C A " " " L-lógica "O Author Logica racional, geometrica, Analitica, manda favor Naçam abater preço. Se venda nesta Cidade, de Coimbra a 1U600 reis em papel, encadernado 1U920". n s Coimb

bem " 19 16 p.domésicos "No dia 20 corrente mez Abril se ham arrematar leilam, principiará ás nove horas manhan, armazem Companhia Macáo, na Corte Real, todos restos louça carga náu S. pedro, e S.Joam" n s
C A " 26 17 L-filosofia "Em casa hum hespanhol canto rua Outeiro pórtas Stª Catharina se vende livro: Ocaso las fórmas Aristotelicas, que pertendió ilustrar luz razon el Doctor D.Juan Martin de Lesaca"; e s
B L " " " L-prosa "Na mesma se achará o Florilogio Sacro do P. Fr. Francisco de Soto, e Marne" n s
H Mai 5 18 L-viagens "sahiu impressa huma Epanaphora Indica com noticias mais modernas daquelle Estado, noticia viagem, primeiros progressos Exc. Iluminissimo Sr. Marquez Castelo novo […] pelo n s

Author da Gazeta; vende-se loja Guilherme Diniz e papelistas terreiro Paço, a tostam cada huma":

H " 17 20 L-geografia histórica "Sahiu segunda parte Mappa Portugal, pelo P. Joam Bautista Castro, contem noticias desde primeiros fundadores Portugal até reinado presente. Vende-se livreiro adro S. Domingos". n s
R " " " L-novena "Imprimiu-se Novena gloriosa stª Rita Cassia, advogada impossiveis, com méthodo novo meditaçoes […]. Vende-se Collegio Stº Antam o Velho dos religiosos N.Srª Graça". n s
Out " " " folheto-história "Tb  sahiram impressas instrucçoes que Ilustris. Excelent. Sr. Marquez Valença D. Francisco fez a seus filhos: se acharam lója Manuel Conceiçam rua direita do Loreto"; n s
B L " " " L-língua francesa "onde tambem se achará arte explicar a lingua Franceza". n s

Out " " " folheto-crítica "O papel Anticrisis Apologetica verdade Feijó, que hum Anonymo fez contra contradiçam Feijó sobre Medicina, pelo Doutor Antonio da Nobrega, Medico, vende-se lója Isídoro Vale […] n s
R " 24 21 L-moral "Sahiu sexta vez estimavel Guia cazados, que pelo caminho prudencia conduz casa descalço, pelo inclito D. Francisco Manuel Melo. Vende-se rua Nóva, lója Christovam Silva". n s
T " " " L-teologia positiva "Na portaria convento S. Domingos desta Cidade se vendem livros seguintes: Bullarios da Ordem, em 8 tomos Nobreza S. Domingos"; n s
R " " " L-vidas de santos "Vida do Beato Humberto"; n s
R " " " L - vidas de santos "Vida da Beata Luiza de Narni"; n s
R " " " L-cerimonial "Ceremonial do Papa"; n s
R " " " L-devoção Benites Vera Christis Gratia. n s
T " " " L-teologia positiva "Innocencio Pencino sobre Evangelistas, e tb sobre o testamento velho n s
R " " " L-catecismo "doutrina Christa do veneravel Evangelista Fr. Bartholomeu dos Martyres, ilustrada por Manique Torre Cremata n s
T " " " L-teologia moral "Benedicto Perazo, promptuario de sentenças Moraes, em 3 tomos n s
T " " " L-teologia moral "Suma de Moral de Manrique n s
ser " " " livreiro "Em casa Antonio Silva mercador livros arco jesus a S. Nicolao se acha hum Hespanhol com huma boa porçam livros Castelhanos, que vende por preços acomodados". e s
ser " " " lotaria "Pedro Honorio Martim, mercador lója rua Nova mercadores, a quem vieram remetidos bilhetes Sórtes terceira lotaria Holanda, Cidade Oldorf, preço mil duzentos oitenta réis, faz saber e s

todas pessoas, que se quizerem interessar ditas Sórtes, até 6 mez próximo Junho, poder receber bilhetes das Sórtes".

R " 26 spt21 L-oração "sahiu impressa huma Oraçam panegyrica, obsequio funebre, que hum Academico fez Conde Ericeira. Vende-se oficina pedro ferreira Impressor Rainha nossa Senhora, e Guilherme n s
B L " " " L-comédia "Na lója isidoro Vále, defronte Basilica Stª Maria, se vendem varias Comedias Portuguezas, entre elas:porfiar errando", n s
Out " " " folheto-moral "Tb lója Christovam José Azevedo lado Igreja Magdalena se vende papel Auctarium Aucupii, discurso sobre rectidam , que Rever P. Joam Pinio Comp. Jesus fez duas clausulas". n s
Out " " " folheto-crítica "sahiu luz huma Dissertaçam Apologetica, dialogistica, móstra ser o Author livro Arte furtar digno desvélo do engenho ilustre P. Antonio Vieira [...].Acharse-há adro S.Domingos 80 réis" n s
ser " 31 22 lotaria "Mons.Pelt, e Joam Silva, recebêram aviso Hollanda para continuarem dar bilhetes para Sórtes segunda lotaria Weisbach até 4 mez Julho. Vivem defronte casa Moeda, canto Bica, e e s

rua Nóva café Hollandez, onde se acham as condiçoes".

R " " " L-sermão "Sahiu impresso primeiro tomo Sermoens varios, pregou muito Ver.P.M.Fr. Manuel Assumpçam, religiosos Ordem Eremitas Stº Agostinho, com hum indice textos Sagrados Escitura [...]. n s Coimb
Vende-se portaias conventos, mesma ordem Lisboa, Coimbra, Evora, Porto, Santarém". Evora

Out Jun 7 23 folheto-crítica "Sahiu luz huma Dissertaçam Apologetica, dialogistica, móstra ser o Author livro Arte furtar digno desvélo do engenho ilustre P. Antonio Vieira [...].Acharse-há adro S.Domingos 80 réis" n s
B L " " " L-comédia "Na lója Isidóro Vále, defronte Basilica Stª Maria, se vende varias Comedias Potuguezas, entre ellas a intitulada: Porfiar errendo". n s
C A " 14 24 L-música "Sahiu luz 2 tomos oitavo resto Operas, que se representaram Bairro alto, e Mouraria. Vende-se lója Manuel Conceicam junto Conde S. Tiago, e livreiro adro S. Domingos, rua Nóva, &C. n s
T " 28 26 L-teologia posiiva "Sahiu Madrid quarto, ultimo tomo Bullarios Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci strictioris Observaniae discalceatos [...] Ab Alexando VI Hispano Pontifice, se achará com mais e s

tomos casa hum Hespanhol, mora pé Igreja S.Nicoláo escada reverendo P. Tnesoureiro dita Igreja segundo andar; 

T " 30 26 L-teologia positiva "Idem". e s
R Jul 5 27 L-novena "Sahiu impresso oitavo livro: Manual devoto, contém nóve novenas dispostas, ordenadas com fórma muy acomodada [...] senam tb qualquer pessoa Eclesiastica, ou Secular se n s

encomendar mesmo Senhor: pelo P.Fr.Antonio Sacramento. Vende-se lója Guilherme Diniz à Cordoaria velha".

Out " " " relação-história "Relaçam da pósse, entrada pûblica, que fez Ciade Goa Ilustris. Excelentis. Senhor D.Pedro Miguel Almeida, Marquêz Castel-Novo, Vice Rey, e Capitam General Estado India, &c. n s
Vende-se nova oficina Silviana rua da Rosa das partilhas".

T " 19 29 L-teologia positiva "Na portaria convento S. Domingos desta Cidade se vendem livros seguintes: Bullarios da Ordem, em 8 tomos Nobreza S. Domingos"; n s
R " " " L-panegírico "Nobreza S. Domingos"; n s
R " " " L-vidas de santos "Vida do Beato Humberto"; n s
R " " " L-vidas de santos "Vida da Beata Luiza Narni"; n s
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R " " " L-cerimonial "Ceremonial do Papa"; n s
R " " " L-devoção "Benites de Vera Christi Gratia"; n s
T " " " L-teologia positiva "Innocencio Pencino sobre Evangelistas, e tb sobre o testamento velho"; n s
R " " " L-catecismo "doutrina Christa do veneravel Evangelista Fr. Bartholomeu dos Martyres, ilustrada por Manique Torre Cremata"; n s
T " " " L-teologia moral "Benedicto Perazo, promptuario de sentenças Moraes, em 3 tomos". n s
T " " " L-teolgia moral "Suma de Moral de Manrique; n s

H " " " L-geografia histórica "Sahiu segunda parte Mappa Portugal, pelo P. Joam Bautista Castro, contem noticias desde primeiros fundadores Portugal até reinado presente. Vende-se livreiro adro S. Domingos". n s

T " 21 spt29 L-teologia escolástica"Medula Euangelica, Doctrinalis, Spiritualis, Moralis, Allegorica, Anagigica, Tropologica, Litteralis, Grammaticalis, Ascetica. Vende-se rua Nova lója Manuel Saraiva Matos, entre livreiros" n s
R " " " L-vidas de santos "Na lója livreiro adro S.Dmingos se vendem livros seguintes: Vida, e Purgatório S. Patríco"; n s
C A " " " L-filosofia metódica "Filosofia Metódica em Portuguez"; n s
R " " " L-exorcismo "O Exorcista bem instruido, com hum methodo perfeitissimo para curar todo genero meleficio"; n s
R " " " L-devoção "Devóto septenario do Patriarca S. José". n s
Out " 26 30 folheto-cítica "sahiu segunda vez impressa a pia, moral, politica, erudita, admiravel instruçam, que Ilust. Excelentis. Senhor Marquez Valença deu Senhor Conde Vimiosos seu filho; permitiu se  n s

imprimisse beneficio meninos orfãos Colegio Jesus desta orte, se lhe acrescentaram alguns Sonêtos. Vende-se lója Antonio Silva Pereira Calçada do Correyo":

R " " " L-devoção "Reimprimiu se nóvamente obra: refeiçam Espiitual para menza religiosos, toda devóta familia, ordenada todas Domingas [...] pelo Vener.P.Fr.Manuel Sepulcro. Vende-se Of. Sto Oficio". n s
C A " " " L-musica "Na lója Joaquim Filisberto Salgado pórtas Stº Antam se vende hum livro: Metodo bréve, claro [...] para inteligencia Arte Musica, pelo P.Joam Chrysostomo Cruz, Presbytero S. Pedro". n s
T " 28 spto30 L-teologia esclática "Medula Euangelica, Doctrinalis, Spiritualis, Moralis, Allegorica, Anagigica, Tropologica, Litteralis, Grammaticalis, Ascetica. Vende-se rua Nova lója Manuel Saraiva Matos, entre livreiros" n s
T Agt 2 31 L-teologia canónica "Sahiu luz primeiro tomo: Jerarquia Episcopal, tratado Theologico, Juridico, Histórico, trata que pertence á pessoa, dignidade Bispo, sua eleiçam, confirmaçam regalîas, poderes, das n s

Dioceses Portugal, &C. Vende-se loja Francisco Silva defronte Stº Antonio da Cidade, de Estevam Carvalho, Silva Castelo junto Salvador".
C A " " " L-médico "Em casa hum hespanhol junto S.Nicoláo, escada Thesoureiro mesma Igreja, vende livro: Empéno Médico por el desempeno Médico para saber saber, por Dom Pedro Ferimin Zurbano e s

Médico Valle Salazar, &C. 
Out " " " folheto-elogio "mesma parte se achará Castelhano Elogio Excelentis. Revered. Senhor Principal Almeida, na lingua Portugueza por Francisco José Freire, com orçam Academica, q. enviou Academia". e s
Out " " " carta-fúnebre "e uma carta de Dom Gregorio Mayans sobre mórte mesmo Excelentissimo Senhor". e s

ser " 9 32 lotaria "De Hollanda se recebeu noticia haver formado huma segunda, e nóva lotaria Sórtes, chamada Bolting, Condado Raasfeld, authorizada Condessa Raasfeld, e seu herdeiro Federico e s
Carlos, Conde Dimbourg; consiste 20U bilhetes de 1U280 réis cada [...], se começará tirar 19 mez Setembro. Listas, máppas, bilhetes se acham Café de Diogo Houiton r. Nova Ferros".

R " 16 33 L-sermão "Vede-se referido Sermão Panegyrico gloriosos S. Luiz Rey Frãça lója Guilherme Dinîz á Cordoaria Velha". n s
B L " " " L-poético "Na portaria congregaçam Oratorio S.Filipe Neri se vendem terceiro, quarto tomo Colleçam: Corpus illustrium Poetarum Lusitanorum: obra do P.Antonio Reys mesma Congregaçam, n s

Chronista Reino […] om as vidas dos Authores escritas lingua latina pelo P. Mr. Manuel Monteiro mesma Congregaçam".".

ser " 18 33 transportes "Ham vender-se preço muito acomodado dous coches, hum mais rico, que outro, com seus aparelhos agaloedos, bordados ouro, que foram hum Embaixador Estrangeiro nesta Corte: e s
quem quizer comprar, fale D. Ranzer, Banqueiro Romano, que vive rua Douradores".

C A " 23 34 L-cirurgia "Tratado Observaçoes Cirurgia, com figuras, descripçam instrumentos; introducçam sobre natureza, methodo tratar feridas, abcessos, em Portuguez da quarta Ediçam Mons. S. Sharp, n s
Cirurgiamhospital Guy Londres, por Jacob Castro Sarmento, Dutor Medicina Colegio Real Medicos [...]. Vende-se lója Guilherme Diniz Codoaria Velha".

R " " " L-devoção "Reimprimiu-se novamente obra: refeiçam Espirtual para menza religiosoos, toda devota familia para todos Domingos, festas anno [...] Vende-se oficina Sto Oficio de Miguel Manescal". n s
B L Set 1 35 L-prosa "Sahiu hum tomo oitavo vida, e algumas-obras em próza, verso de José Sousa o Cego, Academico Anonymo Lisboa [...]. Vende-se casa Francisco Luiz Ameno entrada Gáveas n s
ser " 6 36 livreiro "Na estalagem Cachimbo está hum Hespanhol com huma boa porçam livros Castelhanos, por preçs acomodados todas pessoas, que quizerem comprar". e s
R " " " L-vidas de santos "Na lója Francisco Gonçalves Marques rua Nova, e de Antonio Freitas à Misericordia se vende vida P.Fr.José Stª Anna"; n s
R " " " L-devoção "e varios livros Coração de Jesus". n s
R " " " L-vidas e santos "como tb o Manuale Romano - Seraphicum ad usum (...) Minorum Alimae Provinciae Algarbiorum Ordinis Sancti Francisci [...], segunda vez impresso e acrescentado". n s
B L " " " L-prosa "Deu-se luz hum tomo oitavo vida, e algumas obras em prósa e verso José Souza o Cego, Academco Anonymo Lisboa [...] Vende-se casa Francisco Luiz Ameno entrada rua Gáveas" n s
R " 8 36 L-vidas de santos "Na lója Francisco Gonçalves Marques rua Nova, e de Antonio Freitas à Misericordia se vende vida P.Fr.José Stª Anna"; n s
R " " " L-devoção "e varios livros Coração de Jesus". n s
R " " " L-vidas de santos "como tb o Manuale Romano - Seraphicum ad usum Fratrum Minorum Alimae Provinciae Algarbiorum Ordinis Sancti Francisci [...], segunda vez impresso e acrescentado". n s
R " 13 37 L-sermão "Na portaria PP. De S. Caetano se acharám Sermoes impressos, que P.D.Francisco Rabêlo prégou huma quarta Dominga Quaresma, mostrando-se Passo Senhor com Cruz Costas". n s
R " 15 spto37 L-novena "Sahiu impressa huma Novena gloriosa Matriarca Santa Theresa Jesus; se vende portarias seus Conventos desta idade, de Coimbra, Braga, Porto, Evora". n s Coimb
R " 27 39 L-devoção "Os Congregados, devótos Terço N.Senhora Rosario freg. Magdalena, fizéram imprimir sua devoçam, para louvarem mesma Senhora 9 dias precedentes sua estividade [...] Se achará n s

mesma Igreja, lója José Francisco mendes detrás mesma Igreja".

R " " " L-devoção "rûa Odreiros casa Pedro Fustigueiras, faricante varias sedas, vende livro Castelhano:Vida interior e Cartas, escribió diferentes personas Fr.José S.Bento religiosos lego Mont-Serrat"; n s
Out " " " relação-vidas "a que se acresccenta huma Relaçam da vida e virtudes do mesmo Author". n s
Out Outb 4 40 folheto-lúdico "Sahiu impresso  papel: divertimeno do Povo. Vende-se lója Joam Ferrerira livreiro aco Graça". n s
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bem " " " raizes/sementes "Joam Bautista Fravega, morador horta seca, faz aviso curiosos flores, lhe chegáram nóvamente França raizes de ranunculos [...], e sementes hortaliça toda casta preço acomodado". n s
R " 11 41 L-devoção "Sahiu impresso livrinho edificaçam do serviço de Deus, initulado Incendio do amor Divino, pelo irmam Jacinto Manhosas, ermitam cerca Convento N. Srª Jesus. Vende-se ermida": n s
ser " " " lotaria "De Hollanda se recebeu noticia haver formado 22 Junho presente anno nóva lotaria ortes, em quatro classes, na Real Cidade Huissen, auhorizada S.Mag.ElRey Prussia, consiste 16U e s

bilhetes [...] Nesta Cidade acham listas precizas e bilhetes casa Senhores Hornmeyer e Cluver ás Pedras negras, casa Senhores Oquer, Catel, Richeter R.Flores até último Novembro".
Out " 25 43 folheto-crítica "Casa Francisco Luiz Ameno, entrada rua Gaveas Loreto, e lója Bento Soares adro S.Gomingos, se achará papel: Vieira Defendido, que se refutam fundamentos, huma Dissertaçam n s

pretendia mostrar que o livro Arte furtar era do P.Antnio Vieira da Comp. Jesus, se corrobóram os da Carta Apologetica, que próva contrario.

T " " " L-teologia mística "Tb se tem dado luz terceiro tomo divina obra: Mystica Cidade Deos, praticada meditaçes todo tempo anno. Vende-se rua Nova lója Christovam Silva; em Coimbra; em Viana do Lima"; n s Coimb
R " " " L-devoção "onde se acharám tb a Coroa Serafica, tudo pelo P. Fr. Pedro Jesus Maria José, religiosos capucho provincia da Conceiçam"; n s Coimb
B L " " " L-prosa "e a carta de casados de D. Francisco Manuel". n s Coimb

Out " " " folheto-crítica "Imprmiu-se hum papel: Discurso Lacónico sobre preferencia Nobreza herdada à adquirida por proprios merecimentos em contraposiçam de outro, por D. Francisco Figueiredo Gama n s
Lobo. Acharse-há oficina Pedro Ferreira impressor Augustissima Rainha nossa Senhora".

R " " " L-sermão "como tb tres tomos Sermoes do Padre Peres, bem conhecido pelo nome espanta Madrid". n s
ser " " " lotaria "Na terceira lotaria Cidade Oldorff sahiram para esta idade, huma sórte 192Uréis [...] que se podem receber rua Nóva casa Pedro Honoio Martins, onde se receberám tb bilhetes e s

pessoas que quizerem entrar para a quarta lotaria [...], e se dévem receber até 20 do mez Novembro".

H Nov 1 44 L-história secular Sahiram impressas Memorias Historicas, Geograficas, e Politicas, observadas de Paris a Lisboa, pela indagaçam Pedro Norberto Aucourt [...]. Vende lója Manuel Conceiçam ao Loreto". n s
R " " " L-vidas de santos "Vida, e vinda Santos tres Reys Magos advogados caminhantes, com sua novena, pelo P. Pedro Correya Congregaçam Oratorio. Vende-se ambas portarias Padres Espirito Santo". n s

H " " " L-história secular "casa hum Hespanhol escada Pedro Thesoureiro S.Nicoláo se vendem preço acomodado dous livros: Restauração politica España;Deseos-publicos, escrivió Doctor Sancho Moncada"; e s
H " " " L-crítica " e humas nóvas Advertencias a la Historia del Padre Juan de Mariana, fetas por D. Gaspar Ibañez de Segovia". e s

B L " " " L-modo escrever "Sahiu segunda vez impresso e acrecentado livro: Secretario Portuguez, instruido módo fazer cartas. Autor Francisco José Freire. Vende-se lója Manuel Conceiçam rua direita Loreto"; n s
B L " " " L-crítica "onde tb se achará os 2 tomos de Vieira abreviado, com o retrato do P. Antonio Vieira"; n s
R " " " L-parenética "e Arte de prégar"; n s

bem " " " p.domésticos "lója Joaquim Faria, volanteiro rûa Escudeiros, se vendem varias curiosidades pinturas, bofetes de pedra nóva invençam, laminas de figuras primorosas fabrica moderna, tudo Roma". n s

bem " " " raizes/sementes "Thomás Otone morador Chiado travessa pasteleiro, que vay para freguezia Sacramento, faz aviso todos curiosos, sua casa chegou hum Francez com raizes todas castas flores, &c. e s
bem " " " raizes/sementes José Massa drogista, mrador rûa Flores, vende raizes flores Inverno, como ranunculos [...], por preçp acomodado". n s
bem " " " razes/sementes Francisco Massa morador rûa hospital das Chagas vende mesmas raizes"; n s
bem " " " razes/sementes "Como tambem Maria Massa, moradora ao arco Paciencia". n s
C A " 8 45 L-cirurgia "Sahiu impresso hum livro: Exame Sangrador, em fórma Dialogo averte princiaes desta arte regras mais faceis para sua percepçam. Vende-se rûa Atalaya casa Doutor Cirurgiam mór, n s Guimar.

loja Manuel Conceiçam rûa direita; Guimarães casa Manuel M. Pereira; Viseu Theoonio Cunha; Viana Jose Custodo; Porto Francisco Almeida Cabra; Author José Fonseca cirurgiam". Viseu
bem " " " raizes/sementes "Cypriano Costa, morador rûa nova Jesus, onde está engenho aletria,vende raizes flores todas castas [...], por preço acomodado". n s

bem " " " raizes/sementes "Joam Vieira, morador Boavista casa José Lino, faz costumado aviso seus freguezes, mais curiosos flores, novamente chegaram Norte varios sortimentos [...] toda sórte sementes n s
bem " " " raizes/sementes e estas mesmas se acham em Coimbra em casa Joam Francisco Pugette". n s

R " 15 46 L-devoção "Na ofic. Miguel Manescal Costa, impressor Sto Oficio, se vende obra: Refeiçam Espiritual para mesa religiosos, de toda devóta familia, em 2 partes; pelo Vener. P.Fr.Manuel Sepulchro n s
Out " " " folheto-religião "Sahiu impresso papel: Festas Sacavem e obsequio Srª Stª Anna, descripçam dellas terceiro dia [...]. Vende-se lója Gulherme Diniz á Cordoaria velha, e papelistas". n s
C A " 23 47 L-crítica "Sahiu luz Theatro Critica Universal Feijó, traduzido, abreviado lingua Portugueza, por Jacinto Onófre, e Antas. Vende-se casa Antonio Silva ao arco Jesus [...]; Coimbra portaria Real n s Coimb

Colegio Artes, e lója José Gaspar Ferreira".

R " " " L-sermão "Em casa Antonio Silva tb se vende hum Sermam S. Joam Nepomuceno pelo M.R.Doutr Filipe Oliveira n s
Out " " " folheto-crítica "como tb hum Discurso problematico, que  mostra ser mais util á República exercicio da juris-Prudencia, que o da Medicina. Este último papel tb se vende cidade Porto; Braga; Coimbra". n s Porto
Out " " " folheto-história "Tb se imprimiu huma Instruçam Ilustris. Excelentis. Marquez Valença para seu filho segundo D. Miguel Luiz Portugal e Castro. Vende-se lója Antonio Silva Pereira calç. Correyo [...]". n s
bem " " " raizes/sementes "Manuel Passos Silva, morador arco Prégos, faz aviso seus freguezes do Nórte lhe chegaram diversas qualidades sementes hortaliça, repolho, cove flor, cove nabo, alface, &C. n s
R " 24 spt42 L-devoção "Vende-se ofic. Stº Oficio Miguel Manescal Costa ás Pedras negras obra: Refeiçam Espiritual para menza religiosos, de toda devota familia pelo P.Fr.Manuel Sepulcro". n s
R " 29 48 L-novena "Na portaria convento N. Srª Jesus se vendem a preço acomodado huns livrinhos Novena N. Senhora Conceiçam". n s
H " " " L-geografia histórica "No livreiro Adro S.Domingos se vende preço acomodado primera, segunda parte Mapa Portugal, conten notícias curiosas história Reino, pelo P. Joam Bautista Castro". n s
bem " " " raizes/sementes "Manuel Passos Silva, morador arco Prégos, faz aviso seus freguezes do Nórte lhe chegaram diversas qualidades sementes hortaliça, repolho, cove flor, cove nabo, alface, &C. n s
R Dez 6 49 L-sermão "Imprimiu-se hum Sermam Gratulatório, Panegyrico, em acçam graças gloriosa Aclamaçam Serenissimo Senhor D. Joam o IV, XXI Rey Portugal, por M.R.P.M.Fr.José Manuel Conceiçam; n s

Vende-se lója Manuel Conceiçam rûa direita do Lorêto".
ser " " " livreiro "Na estalagem da Bistega se acham huns Hespanhoes com uma boa porçam livros todas faculdades, que oferecem por reço acomodado todos curiosos". n s
Out " 15 spto50 folheto-religião "Na oficina Pedro Ferreira, á Igreja S.Nicoláo, se achará hum papel impresso anno passado: História Senhor Roubado Odivelas, &c. [...]Author Padre Luiz Mendes Matozo"; n s
Out " " " folheto-história "outro papel novamente impresso, intitulado História notavel vida, e valerosas obras animoso Cavaleiro Andante Lançarote do Lago, extrahido Chronicas Francezas por Antonio Silva". n s
bem " 22 spto51 venda de bulas "Na oficina José Sylva Natividade junto Igreja Stª Justa, Rûa nóva, adro Sam Domingos, e lója Antonio Sylva Calç. Correyo, se vendem duas Bulas, e Carta Circular Papa Benedicto XIV n s
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publicadas anno mil setecentos quarenta, e cinco sobre obsevancia jejum".

R " " " L-devoção "casa Miguel Manescal Costa, Impressor Stº Oficio, Pedras negras vende preço acomoado obra: Refeiçam Espiritual para menza religiosoos, toda devóta familia, pelo P.Fr. M. Sepulcro". n s

1747
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

R Jan 19 spto3 L-vidas de santos "Sahiu luz livro de quarto vida S. Tórpes, escrita elegante estylo [...] vindo seu sagrado corpo por divino impulso aportar neste Reino praya Sines, Stª Celerina [...]. Auhor Estevam de n s
Lis Velho, que se acha governando praça Sines. Vende-se oficina Miguel Manescal Costa, Impressor Stº Oficio, e lója Joaquim Ferreira Coelho, preço 480, encadernado prata".

H Fev 7 6 L-vidas "Sahiu luz vida Principe D. Theodosio, Principe Portugal, Author Joam Baptista Domingues. Vende-se casa Manuel Nunes Pereira largo Trigueiros e oficina herdeiros Antonio P. Galram". n s
H " " " L-história secular Sahiu impressa segunda parte historia Carlos Magno, se referem gloriosas Acçoes, famosas vitorias Bernardo del Carpio, Vende-se lója Guilherme Diniz, papelistas T. Paço". n s
B L " " " L-moral "Imprimiu-se terceiro tomo Cartas, e varios papeis do Padre Antonio Vieira. Vende-se beco Saléma pórtas Stª Catharina casa Padre Francisco Monteiro, que juntou, e fez pûblicar". n s
R " " " L-vidas de santos "Sahiu luz livro de quarto vida S. Tórpes, escrita elegante estylo [...] vindo seu sagrado corpo por divino impulso aportar neste Reino praya Sines, Stª Celerina [...]. Auhor Estevam de n s

Lis Velho, que se acha governando praça Sines. Vende-se oficina Miguel Manescal Costa, Impressor Stº Oficio, e lója Joaquim Ferreira Coelho, preço 480, encadernado prata".

R " 9 spt6 L-vidas de santos "Sahiu luz vida Apostolico P. Antonio Vieira a Comp. Jesus, Chamado o Grande; pelo Padre André Barros mesma Companhia. Vende-se Lisboa portaria Casa professa S. Róque". n s

Out " " " folheto-elogio "Elogio Rever. P.Mr.Fr.Francisco Stª Maria, religiosos Eremita Stº Agostinho [...] por D.José Barboza, Clerigo Regular Divina Providencia [...].Vende-se lója José Francisco à Magdalena". n s

B L " 14 7 L-prosa "Sahiu luz Comento novo obras Ovidio, quarto, contém os Tristes, ponto, Ibis, Consolaçam ad Liviam com suas fábulas, Author Padre Domingos Fernandes da vila Alvaró. Vende-se loja n s C.Bran
Diego Alberto defronte Stº Antonio, casa Marquêz Angeja; vila Castelo-branco; cidade do Porto"; Porto

B L " " " L-gramática "Nas mesmas partes se vende o livro Arte de Figuras Gramaticaes do mesmo Auhor". n s C.Bran
R " " " L-vidas de santos "b se imprimiu in folio vida Apostolico P. Antonio Vieira da Comp. Jesus, chamado o Grande, pelo P. André Barros mesma Companhia. Vende-se portaria professa S. Roque". n s
ser " " " livreiro "Em casa Doutor Joam Ferreira Lopes Barroco Praça da palha se acha hum Castelhano com huma boa porçam lvros que vende por preço acomodado". e s
Out " 28 9 folheto-crítica "O Dialogo Apologetico, com titulo Vieira defendido mostra, que nam he este venerado Padre o Author livro Arte de furtar. Vende-se casa Francisco Luiz Ameno, rua Gavias [...] n s
B L " " " L-prosa "onde tb se achará livro Colecçam obras postumas em prosa, e verso de Joze Souza, cego desde berço, hum dos Academicos Anonymos de Lisboa". n s
R " " " L-devoção "Reimprimiu-se livro Director de almas devotas de Fr. José Bringel, Missionario Apostolico &c. Vende-se rua Nova lója Francisco Gonçalves Marques". n s
bem " " " propriedade "Quem quizer comprar huma quinta chamada da Rainha, 4 léguas norte Santarem, contígua vila Alcanede, consta boas casas [...] de que parte he prazo em vidas á comenda Aviz; n s

como 2 oficios [...] póde ir, ou mandar falar com a pessoa, que assiste na mesma, ou com Joam Luiz Conde, morador Pernes".

C A Mar 7 10 L-medicina "Sahiu impresso 3º tomo novissima Medicina impugnante a nóva, velha, velhisima Authores antigos, e modernos. Obra inclito Dr Antonio Monrava e Roca. Vende sua casa a Stº Justa". n s

R " " " L-devoção "Imprimiu-se tb livro: Despertaor Amor Divino, excita almas Cathólicas à perfeita uniam seu Creador [...] Author P. Francisco Alvares Vitório. Vende-se sua casa e Luis Jose Carvalho". n s
R " " " L  devoção "onde tb se acharám seguintes: Canto Eclesiatico"; n s
R " " " L-fúnebre "Oficio dos defuntos"; n s
R " " " L-meditação "Meditaçam da Paixam de Chriso"; n s
R " " " L-devoção "Guia Espiritual"; n s
R " " " L-oração "Pratica da oraçam Mental"; n s
R " " " L-novena "Novena do Senhor Jesus Pedra, e outros". n s
R " " " L-indulgências "sumario Indulgencias, que Santissimo P. Benedicto XIV, ora Presidente Igreja Deos, concedeu filhos todas tres Ordens S. Francisco. Vende-se lója Guilherme Diniz [...]". n s
Out " 14 11 folheto-poético " Sahiu impressa huma oraçam Academica jococeria, recitada Domingo Entrudo na Academia Escolhidos por Alexandre Antonio Lima [...] Vende-se livreiro adro S. Domingos [...] n s
Out " " " folheto-lúdico "nas quaes partes se achará tb a Descripçam do terceiro dia de touros do sitio Sacavem, escrita pelo engenhoso Thomás Galo, irmam gemeo Thomás Pinto". n s

C A " " "  L-medicina "Tb sahiu impresso hum Tratado enfermidades mais frequentes, por Mons. Helvecius, Medico Rey Christianissimo, traduzido lingua francesa na Portguesa por Antonio rancisco Costa, n s
Cirurgiam que foy Infante D. Francisco; vende-se lójas Pedro Favre, e irmaõs Bertrande, mercadores de livros esquina rua Nórte [...]".

ser " 21 12 livreiro "A esta Corte chegou hum livreiro Hespanhol com huma boa porçam livros, que vende por preços acomodados. Assiste pátio Excelentis. Senhor Marquez Castélo-novo, junto Limoeiro". e s
R " 28 13 L-devoção "Imprimiu-se hum livrinho Reflexoes á Paixam Christo Senhor nosso, pelo Senhor Marquez de Valença. Vende-se lója Antonio Silva correa calçada Correyo". n s
H " " " L-historia eclesiática"Tb se imprimiu hum livro: Memoria Histórica milagrosa Imagem N. Senhor dos Passos, [...] e da crença da sua Irmandade, &c. author P. Fr. José Natividade, Prégador geral Ordem da n s

Ordem Prégadores Provincia Portugal. Vende-se portaria mesmo convento".

R " " " L-crítica "Na lója adro S. Domingos, de Joaquim Ferreira Coelho na rua Nova [...], se vende hum Discurso Catholico sentenciosos contra murmuraçam, feito pelo grande Padre Antonio Vieira". n s
T " " " L-teolgia moral "livro intitulado Semana Santa, regulada uso Stª Igreja Romana, prática Escritores modernos ilustrada varias Reflexoes Moraes. Author P.Fr.Joam S.José Prado. Vende lója José Motta. n s
R " " " L-vidas de santos "Elogios sacros vida glorioso Thaumaturgo Paula, Sagrado Patriarca esclarecida Ordem Minimos S.Francisco Paula. Vende-se lója Diogo Alberto Silva defronte Stº Antonio Lisboa". n s
R Abr 4 14 L-devoção "Imprmiu-se hum livro oitavo, Fragoa Amor de Maria, May Deos, Rainha Anjos, traduzido lingua Espanhola na Portugueza, &c. vende-se loja Joam Ferreira Arco Graça n s
R " 11 15 L-sermão "Sahiu impresso hum Serman, prégado Igreja .Srª Loreto solemnes exéquias [...] o Doutor Braz José Rebêlo Leite Pereira, Presbytero secular. Vende-se lója Manuel Conceiçam [...]". n s
ser " " " livreiro "Ao livreiro Castelhano, assiste pateo Ilustrissima, Excelentissima Srª Marqueza Castelo-Novo junto limoeiro, tem chegado outra porçam livros de Castela; dá-se notcia q. q. comprar". e s
H " " " L-história secular "Na lója Reycend, e Gendron, mercadores livros, rua dreita, se vendem dous livros nóvos seguintes: Memórias Rainha Hungria, onde expoem sucessos importanes systema Europa [...]". n s
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H " " " L-história secular "Exposiçam motivos aparentes, e reaes, que tem causado, perpetuado guerra presente, impresso em Amsterdam anno 1706". n s
H " 13 spto15 L-devoção "Imprimiu-se hum livro oitavo,: Fragoa Amor Maria, May Deus, Rainha Anjos, traduzido lingua espanhola na Portugueza. Vende-se lója Joam Fereira arco Graça ba rûa direita". n s
C A " 25 17 L-farmacêutico "lója Isidoro Vale, junto adro Basilica Stª Maria Mayor, se vende livro: Collectaneo Pharmaceutico, por Antonio Martins Soré, boticario da Beira impre".sso Coimbra 1735. Obra utilissima". n s

D Mai 2 18 L-jurídico "Imprimiu-se seguda vez Instituta traduzida Portuguez com remissões ao direito por seu Autor Agostinho Bem ferrera; nesta segunda cõ texto Latino. Vende [...] e casa Autor S.Jorge". n s
D " " " L-jurídico "onde tb se achará seu Comentario tit.Dig. de RegJuris. ao tit. Dig. de Verb. signif., ao tit. De Regjuris in 6 ao tit ig. de Adquirenda, vel amitt potess, tudo forma 2 tomos in fol". n s
R " " " L-vidas de santos "portaria S. Domingos, lója Antonio Francisco rua Arcas, se vende livrinho, consta Vida, Novena Stª Mª Magdalena, hum breve modo ouvir Missa, huma oraçam visitar Igreja dia Jubileu". n s
ser " " " livreiro "Nas casas Doutor Antonio Falcam, Médico Camara S.Mag. estam huns Hespanhoes com livros para vender por preços acomodaos". e s

R " 11 spt19 L-vidas de santos "portaria S. Domingos, lója Antonio Francisco rua Arcas, se vende livrinho, consta Vida, Novena Stª Mª Magdalena, hum breve modo ouvir Missa, huma oraçam visitar Igreja dia Jubileu". n s
H " 23 21 L-história eclesiásticaReimprimiram se Definiçoes, Estatutos Cavaleiros, Freires Ordem N. Sº Jesu Christo, que mesmos Cavaleirs sam obrigados ter; em que se vê história, origem Ordem. Vendem-se  Real n s Tomar 

convento Thomar; Colegio Coimbra mesma Ordem; hospicio rûa Escólas Geraes desta Cidade". Coimb
R " 30 22 L-novena "Novena todas féstas Maria SS. com fórma, que nella ham observar seus devotos. Mandada imprimir hum da mesma Senhora, por seu amor a dá em Viana Lima convento Sto Antonio". n Viana
H Jun 6 23 L-história secular "Sahiu luz segundo tomo Biblioteca Lusitana, histórica, Crítica, Chronologica, noticia Authores Portuguezes, numero obras, desde tempo Ley raça até presente. Por Diogo Barbosa n s

Machado, Abade stº Adriam Sever, Academico do numero Academia Real. Vende-se lója Manuel Conceiçam junto palacio Conde Santiago".
R " " " L-devoção "Reimprimiu-se livro Director de almas devotas de Fr. José Bringel, Missionario Apostolico &c. Vende-se rua Nova lója Francisco Gonçalves Marques". n s
R " " " L-novena "Novena todas féstas Maria SS. com fórma, que nella ham observar seus devotos. Mandada imprimir hum da mesma Senhora, por seu amor a dá em Viana Lima convento Sto Antonio". n Viana
Out " 8 spt23 folheto-história "Sahiu mpesso papel intitulado: Carta hum Cidadam de Genova a hum seu correspondentes em Londres. Vende-se papelistas terreiro Paço, e lója Guilherme Diniz". n s

R " 13 24 L-devoção "Coroa Serafica meditada, acrecentada terceira impressam coisas uteis á salvaçam almas, mesmo Author M.R.P.Fr.Pedro Jesus Maria José. Vende-se rua Nova Lója Christovam Silva". n s

bem " " " transportes "Está para vender com sua artilharia corsario Inglez Chesterfield de 40 peças [...] Quem quizer comprar, junto, ou em partes, fale praça com Pedro Lucas, ou Capitam Joam Hughes". e s
H " 20 25 L-politica "Sahiu luz tomo 12 do Estado Poltico Európa, escrito lingua Franceza. Vende-se casa Joam Bautista Fava na rua direita do Alecrim". n s

C A " " " L-medicina "Tb se imprimiu 4º tomo grande obra sem imitaçam do doutor Antonio Monrava, e Róca, Cathedratico Regio jubilado Anatomia hospital Real: Novissima Medicina. Vende-se casa Author". n s

bem " " " transportes "Está para vender com sua artilharia corsario Inglez Chesterfield de 40 peças [...] Quem quizer comprar, junto, ou em partes, fale praça com Pedro Lucas, ou Capitam Joam Hughes". e s
Out " 22 spt25 folheto-religião "Na lója Guilherme Dniz se vende por 150 réis o Opusculo Curial, leva no fim humas advertencias pertecentes matéria, que trata". n s

bem " " " transportes "Está para vender com sua artilharia corsario Inglez Chesterfield de 40 peças [...] Quem quizer comprar, junto, ou em partes, fale praça com Pedro Lucas, ou Capitam Joam Hughes". e s
B L " 27 26 L-comédia "Na lója Isidóro Vále defronte Basilica Stª maria se vende huma Comedia nóva: Tudo a valor remedeya". n s
H " " " L-história secular "Em Casa Cosme Pedro Capelliti rua da Oliveira ao Carmo se vende primeiro tomo Biblioteca Lusitana"; n s
H " " " L-vidas "a Vida de Ludovico Conde de Matisio"; n s
H " " " L-história secular !e a verdadeira segunda parte da história de Carlos Magno". n s
bem " " " transportes "Está para vender com sua artilharia corsario Inglez Chesterfield de 40 peças [...] Quem quizer comprar, junto, ou em partes, fale praça com Pedro Lucas, ou Capitam Joam Hughes". e s
bem " 29 spt26 transportes "Idem" e s
bem Jul 11 28 transportes "Idem" e s

T " 18 29 L-teologia mística "Sahiu novamente luz livro Escada Mystica Jacob, acrescentado segunda vez exorcismos muy particulares, eficacissimos todos estiverem enfermos maleficios, ou feitiços; pelo P.Fr. n s
José Natividade, Prégador Ordem Prégadores. Vende-se portaria S. Domingos".

R " " " L-vidas de santos "Tb se imprimiu vida Fenis Penitencia Stª Maria Magdalena, assombro desertos, exemplar Anacoretas; com huma Novena; Author Fr.Antonio Assumpçam: vende potaria S. Domingos". n s
R " " " L-vidas "Instantes Vida Escoto traduzida Portugez. Vende-se rua Nova loja Francisco Pereia de Paiva, defronte da Conceiçam. Custa papel 80 reis, encadernado 150". n s
bem " " " transportes "Está para vender com sua artilharia corsario Inglez Chesterfield de 40 peças [...] Quem quizer comprar, junto, ou em partes, fale praça com Pedro Lucas, ou Capitam Joam Hughes". n s

R " 20 spto29 L-vidas de santos "Sahiu impressa lingua Portugueza prodigiosa Vida insigne Protomartyr do sigilo conissam sacramental S. Joam Nepomuceno. Vende-se lója Francisco Gonçalves Marques rua Nova"; n s
R " " " L-novena "onde tambem se achará nóva, curiosa Novena com várias devoçoens, e obsequios tributados mesmo Santo". n s
R " 25 30 L-vidas de santos "Sahi luz livro: Vida S. Pio V, com reflexoes moraes, politicas, e predicaveis. Vende se portaria S. Domingos, e lója Agostinho Xavier Silva arco Graça". n s
bem " 27 spt30 transportes "Está para vender com sua artilharia corsario Inglez Chesterfield de 40 peças [...] Quem quizer comprar, junto, ou em partes, fale praça com Pedro Lucas, ou Capitam Joam Hughes". e s
B L Agt 1 31 L-Cultura "Sahiu impresso in folio livro: Letras Symbólicas, e Sibyllinas, obra recreaçam, cheya erudiçam sagrada, profana, noticias antigas, modernas, documentos históricos, políticos, moraes, n s

asceticos para estudiosos, amigos tanto letras Divinas, como humanas, pelo P.Mr.Fr.Rafael Purificaçam, Leitor Theologia. Vende-se lója Francisco Silva defronte Igreja Stº Antonio".

H " " " L-história eclesiática"Imprimiu-se tb 4º tomo Memórias História Eclesiástica Arcebispado Braga, escreveu costumada, grande erudiçam Rever.P.D.Jeronymo Contador Argote, Clerigo Regular Divina n s
Providencia. Acharse-há portaria mesma Casa com mais tomos pertencentes estas memórias".

B L " 8 32 L-cultura "Sahiu impresso in folio livro: Letras Symbólicas, e Sibyllinas, obra recreaçam, cheya erudiçam sagrada, profana, noticias antigas, modernas, documentos históricos, políticos, moraes, n s
asceticos para estudiosos, amigos tanto letras Divinas, como humanas, pelo P.Mr.Fr.Rafael Purificaçam, Leitor Theologia. Vende-se lója Francisco Silva defronte Igreja Stº Antonio".

H " " " L-história eclesiática"Imprimiu-se tb 4º tomo Memórias História Eclesiástica Arcebispado Braga, escreveu costumada, grande erudiçam Rever.P.D.Jeronymo Contador Argote, Clerigo Regular Divina n s
Providencia. Acharse-há portaria mesma Casa com mais tomos pertencentes estas memórias".

bem " " " transportes "Está para vender com sua artilharia corsario Inglez Chesterfield de 40 peças [...] Quem quizer comprar, junto, ou em partes, fale praça com Pedro Lucas, ou Capitam Joam Hughes". e s
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R " 10 spto32 L-teologia mística "Sahiu novamente luz livro Escada Mystica Jacob, acrescentado segunda vez exorcismos muy particulares, eficacissimos todos estiverem enfermos maleficios, ou feitiços; pelo P.Fr. n s
José Natividade, Prégador Ordem Prégadores. Vende-se portaria S. Domingos".

R " " " L-vidas e santos "Tb se imprimiu vida Fenis Penitencia Stª Maria Magdalena, assombro desertos, exemplar Anacoretas; com huma Novena; Author Fr.Antonio Assumpçam: vende potaria S. Domingos". n s
R " 15 33 L-sermão "Sahiu impresso Sermaõ Dazagravo SS.Sacramento prégado Mosteiro S.Vicente Fora, 16 Janeiro 1746 pelo P.D.Alberto Caetano Figueiredo C.R. Acharse-há loje Manoel Conceiçaõ ". n s
Out " 17 spto33 folheto-religião "O sabonete Delphico que sahio impresso se achará logea Manoel Convceiçaõ rua direita Loreto". n s
D " 29 35 L-ordenações "Sahîram impressas Ordenaçoes Reino, acrecentadas novamente tres Coleçoes Leys estravagantes, Decretos, Cartas, Assentos casa Suplicaçam, e Relaçam Porto, que se tem n s

expedido para governo da justiça desde anno 1603; o qual acrescentamento he mayor, que mesmas Ordenaçoes, [...]. Vendem-se portaria Real mosteiro .vicente Fóra".
D " 31 spto35 L-ordenações "Idem" n s
T Set 7 spto36 L-teologia polémica "Sahiu mpresso excelente livro: Dissertaciones Eclesiasticas por el honor los antigos Tutelares contra ficciones modernas, pelo Marquêz Agropoli D.Gaspar Ibañés Segovia, com quaes n s

se mundifica toda história Portugal, Hespanha, Eclesiastica, como profana. Vende-se rua Nóva lója Domingos Duarte Capriata".

bem " " " gazeta "Adverte-se Curiosos, que Gazêtas, Suplementos, Relaçoes, que até presente se vendiam lója Guilherme Dinis, se acharám por diante na Joam Rorigues pórtas Stª Catharina". n s

R " 12 37 L-sermão "Sahiu Impresso terceiro tomo do Vericlatio Eclesiastico, Sermoes prégados pelo Rever.P.Fr. Matheus Encarnaçam Pina, Ex-Provincial Provincia S.Bento Estado Brasil [...]. Vende-se n s
convento S. Bento desta Cidade de Lisboa".

ser " " " livreiro "No pateo Excelentissima Srª Marqueza Castélo-Novo, junto Limoeiro, assiste hum Castelhano, que tem huma boa porçam livros todas faculdades, que vende preço acomodado". e s
ser " " " livreiro " A esta Corte chegou outro Castelhano com bastantes livros de direiro para vender, assiste casas Dom Brás Silveira no Rocio". e s
R " 19 38 L-novena "Os Confrades Terço Igreja Parochial Stª Maria Magdalena alcançarám priilegio S.Mag. que só elles imprimam Novenas Rosario, que se vendem lója José Francisco Detrás Capéla Mór". n s
bem " " " raizes/sementes "Cypriano Costa morador rua nóva Jesus, onde está engenho aletria, vende por preço acomodado raizes flores todas castas, como ranunculos". n s
bem " " " raizes/sementes "As mesmas castas raizes vende Antonio Maria Neco tb morador rua nóva de Jesus". n s
bem " " " raizes/sementes "Joam Bautista Fravega, morador á hota Seca, faz mesmo aviso"; n s
bem " " " raizes/sementes "e Francisco Massa na rua hospital das Chagas". n s
R " 26 39 L-novena "Sahiu impressa Novena Serafica Virgem Stª Teresa Jesus, Dutora Mystica [...]. Vende-se portarias religiosos Carmelitas descalços conventos Corpus Christi, Braga, Porto, Viana". n s Braga
bem " " " raizes/sementes "Antonio Massa, morador rua Flores junto botica, tem para vender toda sórte raizes, e cebolas de flores, A saber: [...]". n s
ser " " " lotaria "Oquer Richeter, Comp. homens negocio naçam Hollandeza, moradores rua Flores, fazem saber lhes vieram remetidos algus bilhetes, na lingua Portugueza, huma lotaria Sórtes do e s

senhorio livre Haldenbeek valor 10 florins, dinheiro Hollanda, cada bilhete 3U400 réis [...] se tirarám 4 Dezembro deste anno; na sobredita casa se distribuirám  bilhetes até 15 Outubro".

C A " 28 spto39 L-filosofia "Sahiu luz 4º tomo Filosofico Rever.P.Mr.Silvestre Aranha Comp. Jesus, contra systema Atomistico Rever.P.Tosca Congregaçam Oratorio. Vende-se casa Santos Torres Vieira, Rocio". n s
bem Outb 3 40 raizes/sementes "Antonio Maria Neco fabricante aguardente, morador principio rua nova Jesus, hindo Poço novo, faz aviso Curiosos, lhe chegaram França toda casta raizes, cebolas flores, a saber:". n s
ser " 10 41 lotaria "Oquer Richeter, Comp. homens negocio naçam Hollandeza, moradores rua Flores, fazem saber lhes vieram remetidos algus bilhetes, na lingua Portugueza, huma lotaria Sórtes do n s

senhorio livre Haldenbeek valor 10 florins, dinheiro Hollanda, cada bilhete 3U400 réis [...] se tirarám 4 Dezembro deste anno; na sobredita casa se distribuirám  bilhetes até 15 Outubro".

C A " 12 spto41 L-física "Casa hum Hespanhol canto Rûa Outeiro portas Stª Catharina vendem livros Castelhanos: Fisica moderna, racional, experimental do Doutor André Piquer, Médico Cidade Valença". e s
H " " " L-história eclesiática"Epitome histórico patentosos Santuario, e Real mosteiro N.Srª Monsarrate, em quarto". e s
R " " " L-catecismo "Retrato verdadeiro Sacerdote, Manual suas obrigaçoes, tres tratados. Primeiro se propoem, qto deve ser reverenciada dgnidade Sacerdocio; segundo [...] por Fr.Félix Alamin". n s

R " 17 42 L-devoção Sahiu luz livro oitavo, em dous volumes, de materia espirtual, grande uilidade almas [...] ambos muitas liçoes espirtuaes com exemplos e meditaçoes; breve manual assistir Stº Sagrado n s
Sacrificio Missa [...]. Vende-se loja Agstinho Gomes Xavier arco Graça".

R " " " L-vidas de santos "Tb sahiu impresso livro quarto, Fragmentos prodgiosa vida veneravel M.Marianna Purficaçam, religiosa Carmelita pelo M.Rever.Mr.Fr. Caetano Vencimento. Vende-se Convtº Carmo". n s
C A " 31 44 L-medicina "Sahiu impresso segundo tomo obras Adriano Helvico: Tratado mais frequentes enfermidaes, e remédios próprios para curálas. Muito util Médicos, Cirugioes, pays familia. Em n s

Portuguez por Antonio Francisco Costa, Cirurgiam casa Senhor Infante D. Francisco , familiar Stº Ofício. Vende-se lója Pedro Antonio Caldas [...]".

R " " " L-sermões Impriiu-se com título Viridário Evangelico terceira parte Semoes muito R.P.Fr.Matheus Encarnaçam Pina, Monge Ordem Sam Bento Brasil. Vende-s eportaria Convento S.Bento Lisboa". n s
R " " " L-devoção "Na lója Joaquim Gilberto Salgado portas Stº Antam se vende quinto tomo Agiologia Dominico preço acomodado". n s
bem " " " raizes/sementes "Jacome Filipe Ambrozy, morador rua Ametade pórtas Stª Catharina, tem toda casta raizes flores, que lhe vieram Hollanda, vende preço acomodado". n s
bem " " " raizes/sementes "As mesmas castas flores vende Anonio Maria Neco, morador rûa nova Jesus fabrica aguardente, que tem por cima porta pintados dous vazos flores". n s
C A Nov 7 45 L-filosofia "portaria convento Carmo desta Cidade, e casa Antonio Silva, arco Jesus, se vende livro: Compendium Philosophico-Theologicum pro Diverso [...]. Pelo R.P.MrFr.Manoel Ign.Coutinho". n s
R " " "  L-devoção "No livreiro adro S.Domingos se vende livrinho: Despertador Quotidiano para ter bons dias, larga vida, saûde, &c. n s
R " " "  L-devoção "Na lója Joaquim Giliberto Salgado pórtas Stº Antam se vende quinto tomo Agiologio Dominico preço acomodado". n s
C A " 14 46 L-filosofia "portaria convento Carmo, e casa Antonio Silva arco Jesus, se vende livro:Ars Syllogistica, five commentaria in libros Aristoteis, Author R.P.r.Doutor Fr.Manuel Ignacio Coutinho". n s
B L " " " L-comédia "Na lója Isidoro Vále, defronte Stº Antonio da Cidade, se vende huma Comedia nóva: Emendar erros de Amor". n s
D " 21 47 L-ordenações "Sahîram impressas Ordenaçoes Reino, acrecentadas novamente tres Coleçoes Leys estravagantes, Decretos, Cartas, Assentos casa Suplicaçam, e Relaçam Porto, que se tem n s

expedido para governo da justiça desde anno 1603; o qual acrescentamento he mayor, que mesmas Ordenaçoes, [...]. Vendem-se portaria Real mosteiro .vicente Fóra".

D " " " L-regimentos "O Regimento, que Tabaliaes das notas, Escrivaes do Judicial, Crime todo Reino, bom ter, conforme nóva reforma Ordenaçoes Reino, acharse-há lója Bento Soares adro S.Domingos". n s
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B L " 23 spto47 L-poético "Reimprimiram-se cinco tomos oitavo Feniz Renascida, obras Poéticas melhores Engenhos Portuguezes. Vendem-se lója Manuel Caetano Ribeiro rua direita, e Caetano Silveira". n s
B L " " " L - poético "Nas mesmas partes se vende o excelente Poêma: Ulysséa, composto Gabriel Pereira Castro, novamente impresso em um tomo oitavo". n s
bem " " " raizes/sementes "Joam Vieira, morador Boavista casa José Lino Vermeule, faz costumado aviso curiosos flores, que nóvamente chegáram Nórte grande sortimento, com variedade cores e castas que n s

oferece reços acomodados; como toda sorte sementes hortaliças estrangeiras";
bem " " " raizes/sementes "as quaes se acharam b pórtas Stª Catharina na lója tintas, e drogas, por baixo palacio Marquêz Marialva; n s
bem " " " raizes/sementes "e em Coimbra casa Joam Francisco Pugette". n s

R " 28 48 L-vidas e santos "Sahiu luz livro: Olivença Ilustrada vida, morte grande serva Deus Maria Cruz filha Ordem Terceira Serafica, author P.Fr.Jeronymo Belêm, Prégador jubilado. Vende-se oficina Stº Oficio" n s
B L " 30 spto48 L-poético "Reimprimiram-se cinco tomos oitavo Feniz Renascida, obras Poéticas melhores Engenhos Portuguezes. Vendem-se lója Manuel Caetano Ribeiro rua direita, e Caetano Silveira". n s
B L " " " L-poético "Nas mesmas partes se vende o excelente Poêma: Ulysséa, composto Gabriel Pereira Castro, novamente impresso em um tomo oitavo". n s
R " " " L-vidas de santos "Sahiu luz livro: Olivença Ilustrada vida, morte grande serva Deus Maria Cruz filha Ordem Terceira Serafica, author P.Fr.Jeronymo Belêm, Prégador jubilado. Vende-se oficina Stº Oficio" n s
D " " " L-regimentos "O Regimento, que Tabaliaes das notas, Escrivaes do Judicial, Crime todo Reino, bom ter, conforme nóva reforma Ordenaçoes Reino, acharse-há lója Bento Soares adro S.Domingos". n s
R Dez 7 spto49 L-devoção "Sahiu hum livrinho oitavo matéria espirtual grãde utilidade almas, dividido dous volumes: 1º Mestre mórte Jesus; 2º [...]. Vende-se Arco Graça, lója Agostinho Xavier". n s

B L " 12 50 L-dicionário "Sahiu impresso primeiro tomo Diccionario Geografico, ou notícia histórica todas Cidades [...], com todas couzas raras, por P.Luiz Cardozo, Congreg. Oratorio. Vende Lója M.Fereira". n s
B L " " " L - educativo "portaria Congreg.Oratorio, e casa Guilherme Francisco Lourenço Debrie, se vende hum livro Educaçam meninos, ou Idéas geraes, Definiçoes couzas devem saber". n s

R " 19 51 L-devoção "Sahiu impresso oficina Manuel Coêlho Amado, junto Corpo Santo livrinho: Manuduçam alma, que quizer elevar-se Ceo dias principaes[...] Author P.Mr.Domingos Carvalho Comp. Jesus". n s
R " 21 spt51 L-vidas de santos "Sahiu luz livro: Olivença Ilustrada vida, morte grande serva Deus Maria Cruz filha Ordem Terceira Serafica, author P.Fr.Jeronymo Belêm, Prégador jubilado. Vende-se oficina Stº Oficio" n s
B L " " L-comédia "Na lója Isidoro Vále, defronte Stº Antonio da Cidade, se vende huma Comedia nóva: Emendar erros de Amor". n s

1748
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D Jan 2 1 L-ordenações "Sahîram impressas Ordenaçoes Reino, acrecentadas novamente tres Coleçoes Leys estravagantes, Decretos, Cartas, Assentos casa Suplicaçam, e Relaçam Porto, que se tem n s Coimb
expedido para governo justiça desde anno 1603; o qual acrescentamento he mayor, que mesmas Ordenaçoes, [...]. Vendem-se portarias Reaes mosteiro [...]; Lisboa, Coimbra, Porto". Porto

R " " " L-devoção "Sahiu oficina Manuel Coélho Amado rua Fontaînhas, livro: Manuduçam da alma, que quizer elevar-se Ceo dias principaes, e festivos anno[...]. Author P.Mr.Domingos Carvalho". n s
B L " 9 2 L-educativo Imprimiu-se, traduzido na lingua Portugueza por Luiz Pedro Cor, livinho Francez, doze: Educaçam meninos, ou Idéas geraes das couzas. Vende-se rua Flores casa Mons. Trinité [...]". n s
T " " " L-teologia mística "O M.R.P.Fr.Pedro Jesus Maria José, Procurador geral provincia Conceiçam neste Reino, deu luz 4º tomo da Mystica Cidade Deus em Meditações. Vende-se lója Christovam Silva [...]". n s
T " " " L-devoção "onde se vendem a Coroa Serafica, composta pelo Author", n s
B L " " " L-prosa "e o doutissimo livro Guia de casados, do grande D. Francisco Manuel de Melo". n s
R " " " L-novena "Na freg. Loures deste Patriarcado, Ermida devota Imagem Mª SS. Com gloriosos título Mãy peccadores se dá Novena geral todas festas mesma Srª, que vem Coroa Serafica meditada". n s
R " 11 Spto2 L-novena "Idem" n s
T " " " L-teologia mística "O M.R.P.Fr.Pedro Jesus Maria José, Procurador geral provincia Conceiçam neste Reino, deu luz 4º tomo da Mystica Cidade Deus em Meditações. Vende-se lója Christovam Silva [...]". n s
Out " 18 spto3 folheto-crítica "Na lója Joam Rodrigues portas Stª Catharina, e papelistas T. Paço, se achará ámanhan jantar Resoluçam, que S.A.P. tomaram 7 Nov. passado respósta aos Memoriaes Abade de la Ville". n s
Out " 23 4 folheto-crítica "Idem" n s
Out " " spto4 folheto-crítica Idem" n s
D " 30 5 L-leis "Imprimiu-se hum livro: Tractatus de Procuratoribus, tam ad judicia, quam ad negotia. Vende-se lója Manuel Caetano Ribeiro, em Coimbra de Luiz Seco Pereira". n s
R " " " L-sermão "Tb se imprimiu 1º tomo Sermoes prégou Doutor Luiz Gonçalves Pinheiro, Presbytero do habito S. Pedro. Vende-se portaria convento Stª Monica a quinhentos réis em papel". n s

R " " " L-devoção "Nas portarias conventos S.Domingos desta Ciade, Evora, Setuval, vende livro novo, oitavo: Banquete Espiritual voluntario, gratuito favor Santas Almas Purgatório, e todo fiel Christam n s
Author Fr.Bartholomeu Martyres, Missionario Apostolico, Ordem S. Domingos".

B L " " " L-poético "Imprimiu-se huma Seiva Poetica defensa lberdade Genova. Autor Antonio S.Jeronymo Justiniano, conhecido seus escritos. Vende-se lója Manuel Conceiçam palacio Cde Santiago". n s
R Fev 6 6 L-devoção "Sahiu oficina Manuel Coélho Amado rua Fontaînhas, livro: Manuduçam da alma, que quizer elevar-se Ceo dias principaes, e festivos anno[...]. Author P.Mr.Domingos Carvalho [...]". n s
R " " " L-sermão Tb se imprimiu primeiro tomo Sermoes, que prêgou Doutor Luiz Gonçalves Pinheiro, Presbytero habito S. Pedro. Vende-se portaria convento Sta Mónica a quinhetos réis". n s

T " 13 7 L-telogia polémica "Synagóga Desenganada, obra P.Joam Pedro Pinamonti Companhia Jesus, na lingua Portugueza. Vende-se ao Chiado casa Manuel Carvalho, mercador livros, defronte botica delRey". n s
bem " " " p.domésticos "Mons. Jacob morador Corpo Santo, defronte palacio Corte Real, vende preço muy acomodado toda casta fazendas India, a saber: louças"; n s
bem " " " p.alimentares "chá, café &c.". n s

R " 15 spto7 L-sermão "Sahiu impresso hum Sermam Histórico, Encomiastico, Chronologico de S.Francisco Assis, prégado convento Nª Srª Jesus Cardaes, pelo M.P.Mr. Fr.Antonio. Vende portaria convento". n s

D " " " L-jurídco "casa Manuel Carvalho, Chiado, se vende o livro: Dissertaçam pologetica, Juridica, Critica, que mostra resoluções mais certas de Direito e doutrinas clarissimas melhores Doutores [...]". n s

T " 29 spto9 L-teologia poémica "Synagóga Desenganada, obra P.Joam Pedro Pinamonti Companhia Jesus, na lingua Portugueza. Vende-se ao Chiado casa Manuel Carvalho, mercador livros, defronte botica delRey". n s
R " " " L  ermão "Na portaria Convento Stª Mónica se vende quinhentos réis em papel 1º tomo Sermoens, que prégou Doutor Gonçalves Pinheiro, Presbytero Habio S. Pedro". n s
H " " " L-genealogia "Os onze tomos, e 1ª parte duodecimo, se tem impresso Historia Genealogyca Casa Real Portugueza, pelo Revr. P.Dom Antonio Caetano Sousa, se vendem Convento S. Caetano". n s
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R Mar 5 10 L-devoção "Imprimiu-se hum livro, trata Paixam Christo N.Sr. com sublimes reflexoes, traduzido lingua Portugueza, pelo Senhor Marquez Valença. Vende lója Antonio Slva Pereira Calç. Correyo" n s
H " " " L-geografia histórica "Tb se imprimiu terceira parte Mappa Portugal, pelo P.Joam Bautista Castro. Vende-se lója livreiro adro S.Domingos, onde tb se achará 1ª, 2ª parte desta obra". n s

D " 12 11 L-jurídico "Imprmiu-se hum livro: Manual Pratico, Judicial, Civel, Criminal, se descrevem recopiladamente módos processar hum, outro Juizo, acçoes sumarias, ordinarias, execuçoes, agravos, n s
[...] Vende casa Cosme Pedro , mercador livros rua Oliveira ao Carmo".

H " 19 12 L-geografia histórica "Imprimiu-se terceira parte Mappa Portugal, pelo P. Joam Bautista Castro [...]. Vende-se lója livreiro adro S. Domingos, onde se achará a primeira e segunta parte". n s
bem " " " remédio "entrada beco Carvalho S. Paulo por cima lója hum sombreiro móra hum Italiano, que faz fundas nóva invençam toda qualidade quebraduras, tanto homens, como mulheres, meminos". e s
C A Abr 2 14 L-medicina "Imprimiu-se livro: Relaçam Chirugica, Médica, trata, declára especialmente novo methodo curar infecçam escorbutica [...], Author Joam Cadosos Miranda. Vende loja adro S.Domingos". n s
C A " 4 spt14 L-medicina "Idem". n s
C A " 16 16 L-medicina "Idem" n s
H " " " L-geografia histórica "Imprimiu-se terceira parte Mappa Portugal, pelo P. Joam Bautista Castro. Trata estabelecimento, progressos Religiam em Portugal; das ordens Militares, que nelle existem e extinguiram; n s

Vende-se lója livreiro adro S. Domingos, onde se achará a primeira e segunta parte".

D " 18 spt16 L-jurísprudência "Imprmiu-se hum livro: Manual Pratico, Judicial, Civel, Criminal, se descrevem recopiladamente módos processar hum, outro Juizo, acçoes sumarias, ordinarias, execuçoes, agravos, n s
[...] Vende casa Cosme Pedro Cappelletti, mercador livros rua Oliveira ao Carmo".

R " " " L-devoção " O livrinho: Despertador quotidiano ter bons dias, larga vida, saude; dar Deus bons dias e noites, necessario salvaçam almas [...] pelo Padre Pinamomti"; n s
R " " " L-exorcismo "Como tb o Exorcista bem instruido, do Padre Pinamonti"; n s
C A " " " L-filosofia metódica "A Filosofia Methodica em Portuguez; n s
R " " " L-devoção "e Purgatorio de S. Patricio. Vende-sem na loja do livreiro do adro S. Domingos". n s

C A " 23 17 L-física "O livro Ensayo sobre la Electricidade de los cuerpos em Castelhano por Domingos José Vasques, y Morales. Vende-se lója Manoel Conceiçam rua direita Lorêto; em Evra rua Celaria". n s Evora
Out " 30 18 folheto-mercês "Imprimiu-se Lista pessoas, que monçam presente anno passáram servir voluntariamente Estado India e foram despachadas com mercês. Vende-se onde se vendem Dazêtas". n s
Out " " " folheto-mercês "e quinta feira próxima se achará mesmas partes o Mappa dos Oficiaes, que foram servir mesmo Estado, mercês, que se lhes fizeram". n s

R Mai 2 spt18 L-devoção "Sahiram impressos 3º, 4º tomo Manuducçam da Alma, que quizer elevar-se Ceo dias principaes e festivos anno [...] Autor P.M.Domingos Carvalho. Vende oficina Manoel C.Amado [...]" n s

R " 7 19 L-sermão "Sahiu impresso 4º tomo Annunciaçoes Evangelicas, práticas, Sermoes Stº Antonio, S. Vicente Ferreira [...]. Autor M.R.P.Mr.Fr. Manuel Annunciaçam Ordem Prégadores; acharse-ham n s Viana
portaria S. Domingos Lisboa, de Viana do Mínho e na do Porto". Porto

R " 9 spt19 L-sermão "Impimiu-se Sermám funebre, panegyrico exequias Serens. Rainha D.Leonor, mulher D.Joam II, prégado Nov. 1747 [...], pelo R.P.M.Fr.Thimoteo Conceiçam; vende-se adro S.Domingos". n s
R " 14 20 L-sermão "Sahiu impresso 1º tomo Sermoens, prégou Rever.P.Mr.Fr.Agostinho S.Boaventura Montoya, ex-geral Ordem S.Paulo. Vende-se portaria seu Convento de Lisboa, e Colegio Evora". n s Evora
B L " 16 spt20 L-prosa "Sahiu nóvamente luz livro: Vida huma Senhora suavemente regulada, methodo facil Senhoras vivem Mundo conseguirem perfeiçam Christã [...]. Vende lója Manuel Conceiçam, Lorêto" n s
R " 21 21 L-devoção "oficina Sto Oficio de Miguel Manescal da Costa se acharám livros seguintes: Consultas Espirituaes do R.P.Fr. Affonso dos Prazeres"; n s
R " " " L-semão "primeiro tomo Sermoes do R.P.Doutor D.Joam Evangelista"; n s
H " " " L-história eclesiática"primeiro, segundo tomo Suplemento da Historia Chronologica dos Papas; n s
R " " " L-vidas de santos "Vida S. Tórpes de Estevam de Liz Velho"; n s
R " " " L-vidas de santos "Vida da serva de Deus Maria da Cruz do R.P.Fr.Jeronymo de Belêm"; n s
R " " " L-devoção "a obra Refeiçam Espiritual do P.Fr.Manoel do Sepulcro". n s
ser " " " livreiro "Nas casas D. Lourenço Almada defronte S.Domingos estam huns Hespanhoes com huma boa porçam livros para vender, principalmente Direito, e Historia". e s

T " " " L - teologia Can "A S.Nicoláo mora hespanhol, que vende livro novo: Reflexiones Theologico Canonico-Medicas sobre el Ayuno Eclesastico, estabelecen su pratica depois los Breves Benedicto XIV". e s
R " 23 spt21 L - sermão Sahiu impresso 1º tomo Sermões, que prégou Rever.P.Mr.Fr.Agostinho S.Boaventura Montoya, Ex-Geral Odem S.Paulo. Vende-se portaria seu Convento de Lisboa e Evora". n s Evora
R " " " L - devoção "oficina Sto Oficio de Miguel Manescal da Costa se acharám livros seguintes: Consultas Espirituaes do R.P.Fr. Affonso dos Prazeres"; n s
R " " " L - sermão "primeiro tomo Sermoes do R.P.Doutor D.Joam Evangelista"; n s
H " " " L - história eclesiástica."primeiro, segundo tomo Suplemento da Historia Chronologica dos Papas; n s
R " " " L-vidas de santos "Vida S. Tórpes de Estevam de Liz Velho"; n s
R " " " L-vidas de santos "Vida da serva de Deus Maria da Cruz do R.P.Fr.Jeronymo de Belêm"; n s
R " " " L-devoção "a obra Refeiçam Espiritual do P.Fr.Manoel do Sepulcro". n s
ser " " " livreiro "Nas casas D. Lourenço Almada defronte S.Domingos estam huns Hespanhoes com huma boa porçam livros para vender, principalmente Direito, e Historia". e s

H Jun 4 23 L-história secular "Sahiu imprésso 3º tomo Memórias para História Portugal, que comprehendem governo Senhor Rey D.Sebastiam, aprovadas pela Academia Real Historia Portugueza, escrita por Diogo n s
Barbosa Machado, Ulyssiponense, Abade reservatorio Igreja Stº Adrian Sever, Academico numero. Vende-se lója Mons. Gendron mercador livros, rûa direita portas Srª Catharina".

R " 6 spt23 L catecismo "Saiu com titulo Progymnasma Sagrado hum Manual Missa, Sagrada Communham: Author Fr.Antonio Madre Deos, Religioso Leigo Arrabido; vende Oficina Herdeiros A.ntonio P. Galran". n s
bem " " " p.domésticos "Na rûa nova Palma junto Marquêz Alegrête casa Domingos Joam se vendem por preço muy acomodado fazendas India, louça, fazendas brancas, &c. n s
bem " " " p.alimentares "chá, caffé"; n s
R " 20 spt25 L-vidas de santos "Venerabilis Viri Joseph Mariae Thomasi S.R.E Cardinalis opera omnia, tom.primus, & secundus. Vendem-se na portaria Casa Divina Providencia Padres Caetanos". n s
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bem " 20 spt25 remédio "O Licenciado Manuel Pré, Cirurgiam aprovado neste Reino, Oculista Serenes. Sr. Infante D. Manuel teve felicidade alcançar remedio curar carnozidades uretras via urinária [...] todas n s
pessoas, que padecerem, podem comunicar pessoalmente com elle, que vive junto S Joam Nepomuceno. O mesmo remédio mandará tb todas partes; e curará pobres, [...]".

R " 25 26 L-elogio "Sahiu luz Elogîo fûnebre Eminentissimo Senhor D. Joam Móta Silva, Cardial Presbytero Stª Igreja Roma, 1º Ministro Estado, Filie José Gama, Academico; vende lôja Bento Soares". n s

bem " 27 spt26 remédio "Em casa Marianna Houghedin escada pedra Remolares assiste Francisco Feraudy, de Marselha. Tem segredo maravilhosos curar toda sórte canozidades, chagas [...]. Nam causa dor e s
nem ardor. Foy experimentado diversas partes Europa, nesta Corte por ordem Cirurgiam môr, deu licença dito Joam rancisco Feraudy para usar neste Reino [...]".

R Jul 2 27 L-novena "Novena N. Senhora Monte Carmo [...], se achará em hum livrinho intitulado Medianeira Vida Eterna, que he 2ª parte outro, grande utilidade salvaçam; vende-se portaria Carmo [...]". n s

bem " " remédio "Em casa Marianna Houghedin escada pedra Remolares assiste Francisco Feraudy, de Marselha. Tem segredo maravilhosos curar toda sórte canozidades, chagas [...]. Nam causa dor e s
nem ardor. Foy experimentado diversas partes Europa, nesta Corte por ordem Cirurgiam môr, deu licença dito Joam Francisco Feraudy para usar neste Reino [...]".

B L " 4 spt27 L-prosa "Imprmiu-se 1ª parte obra: Narcizo á fonte, isto he homem vendo-se própria miseria, traduzida Italiano em Portugez por Bento Morganti. Vende-se lója Diogo Alberto, defronte Stª Maria" n s

R " 11 spt28 L-sermão "Imprimiu-se nóvamente hum livro quarto, contém varios Sermoes, Tratados, do famosos oraculo Portuguez Padre Antonio Vieira, dados luz pelo P.André Barros; Vende-se S. Roque". n s
ser " " " livreiro "A esta Corte chegou hum Castelhano com huma boa livraria para vender preço acomodado; assiste casa Ilustrissimo Senhor Monsenhor Pestana detráz Igreja S.Jorze". n s
R " 16 29 L-sermão "Sahiu luz hum livro quarto, contém varios Sermoes, Tratados, ainda nam impressos do Grande Padre Antonio Vieira, dados luz pelo P.André Barros; Vende-se S. Roque e [...]". n s

B L " " " L-poético "Sahiu impressa titulo Paraso Olympico huma oraçam Academica, Epitalamica, joco-seria, recitada Congrésso Ocultos por Alexandre Antonio Lima, melhor Poeta. Vende Bento Soars". n s
H " " " L-história eclesiática"O 1º tomo Chronica Carmelitas Portuguezes"; n s
R " " " L-vidas de santos "A Vida insigne Mestra Espirito, Veneravel Madre Maria Perpetua da Luz"; n s

R " " " L-místico " A Noticia Mystica de los Abuelos de Maria, e Bisabuelos de Christo, e outras obras historicas, que tem dado luz com elegante estylo, erudita pena Rever.P.Mr.Dr.Fr. José Pereira Stª n s Coimb
Anna, Chronista Ordem Carmelitana, se acharam portaria Carmo, seu Collegio Coimbra, arco da Graça [...]".

ser " " " livreiro "A esta Corte chegou hum Castelhano com huma boa livraria para vender preço acomodado; assiste casa Ilustrissimo Senhor Monsenhor Pestana detráz Igreja S.Jorze; dá rol livros". n s
R " 23 30 L-sermão "Sahiu luz hum livro de Sermoes, e varios Tratados, ainda nam impressos do Grande Padre Antonio Vieira, dados luz pelo P. André Barros; Vende-se S. Roque e Oficina rua Atalaya". n s
T " " " L-teologia moral "Na Oficina Domingos Gonçalves páteo Caridade vende por preço acomodado livro intitulado Jardim Escotistico, oferecem mais puras flores Theologia Moral pelo Padre Bento Vitoria" n s
bem " " " remédio "O Licenciado Manuel Pré, Cirurgiam aprovado neste Reino, Oculista Serenes. Sr. Infante D. Manuel teve felicidade alcançar remedio curar carnozidades uretras via urinária, que elle n s

tem mudado casa, vive rûa direita dos Anjos; assegurando-lhes novamente, que seu remedio he único, e verdadeiro segredo Mons. Dharand, Cirurgiam Rey Christianissimo [...]".

R " 25 spt30 L-sermão "Imprimiu-se 2º Sermam acçam Graças pelas vitorias, que armas Portuguezas alcançaram India, prégou P. Manuel Figueiredo C. Jesus 6 Jan. 1746. Vende oficina Pedro Ferreira [...]". n s
R Agt 1 spt31 L-sermão "Sahiu luz hum livro de Sermoes, e varios Tratados, ainda nam impressos do Grande Padre Antonio Vieira, dados luz pelo P. André Barros; Vende-se S. Roque e Oficina rua Atalaya". n s
R " " " L-devoção "Casa Miguel Manescal, Impressor Stº Oficio pedras negras, vende hum livro :Refeiçam Espiritual para mesa Relgiosos, de toda devota familia [...], pelo P.Fr.Manuel Sepulcro [...]". n s

R " 6 32 L-sermão "Sahiu impressa noticia gde milagre, em 26 Mayo deste anno sitio Nª Srª Cabo e Sermam despedida fez o M.R.P.Doutor Manuel Stª Martha Teixeira [...]. Vende livreiro adro S.Domingos". n s

R " " " L-sermão "Imprimiu-se 2º Sermam acçam Graças pelas vitorias, que armas Portuguezas alcançaram India, prégou P. Manuel Figueiredo C. Jesus 6 Jan. 1746. Vende oficina Pedro Ferreira [...]". n s
bem " " " remédio "casa Marianna Houghedin escada pedra Remolares assiste Francisco Feraudy, de Marselha. Tem segredo maravilhosos curar toda sórte canozidades, chagas [...]. Nam causa dor e s

nem ardor. Foy experimentado diversas partes Europa, nesta Corte por ordem Cirurgiam môr, deu licença dito Joam Francisco Feraudy para usar neste Reino [...]".

B L " 13 33 L-poético "Sahiu luz Poema: Gloria Lysia felicissimos desposorios Ilust. Senhor Manuel Teles Silva, filho Marquêz Alegrete [...] por José M.P.P.Coelho Melo Barriga. Vende adro S.Domingos [...]". n s

bem " " " remédio "Joam Francisco Feraudy, tem prodigioso remedio curar retençam ourina, adverte, que mora ao arco prégos, por cima huma botica primero andar, onde poderá procuar toda pessoa". e s
C A " 15 spt33 L-ciência geográfica "Sahiu impresso titulo Enigma das longitudes do orbe hum doutissimo livro oitavo, explicado por José Bernardino Magalhaes Bacelar, Presbiteo Habito S. Pedro, com muitas n s

demonstraçoes para se descobri segredo, oculto há tantos séculos todos homens eruditos. Vende-se rûa direita do Colegio Stº Antam o novo loja Christovam Silva",
T " " " L-telogia mistica "onde tambem se achará traduzida a grande obra de la Mystica Ciudad de Dios". n s

R " " " L-devoção "Tb se imprimiu outro titulo Thesouro admiravel das devoçoes mais agradaveis ao Patriarca S. José, dedicado mesmo Santo pelo P.Francisco Alvares Victório; vende sua casa e [...]". n s
R " " L-devoção "Imprimiu-se Diário Christam hum livrinho espirtual, ou Horas Portuguezas oficio N.Srª, de S. José e Anjo da Guarda [...], por Antonio Francisco Costa. Vende casa Luiz josé Carvalho". n s
C A " 20 34 L-filosofia "Philosophia Aristotelica Restituta. Dous tomos em fólio: primeiro tomo contém toda lógica, segundo parte Physica, pelo P.Joam Baptista Congregaçam Oratorio. Vende-se sua portaria". n s
C A " 22 Spt34 L-filosofia "Idem" n s
bem " " " remédio "Joam Francisco Feraudy, tem prodigioso remedio curar retençam ourina, adverte, que mora ao arco prégos, por cima huma botica primero andar, onde poderá procuar toda pessoa". e s
bem Set 3 36 remédio "Joam Francisco Feraudy, tem prodigioso remedio curar retençam ourina, adverte, que mora ao arco prégos, por cima huma botica primero andar, onde poderá procuar toda pessoa". e s
B L " 10 37 L-ortografia "Aloysii Antonii Verneii de Orthographia Latina, hum livro oitavo. Vende-se lója Mons. Reycend, contratador livros portas Stª Catharina". n s

R " 12 spt37 L-sermão "Imprimiu-se 2º Sermam acçam Graças pelas vitorias, que armas Portuguezas alcançaram India, prégou P. Manuel Figueiredo C. Jesus 6 Jan. 1746. Vende oficina Pedro Ferreira [...]". n s
ser " " " livreiro "Toda grande livraria de Direito, Moral, Prédica, história, que ultimamente trouxe esta Corte Francisco Manuel Mena, se acha presente Rûa-nova lója Domingos Duarte Capriata". n s
bem " " " raizes/sementes "A esta Cote chegou de França Antonio José com huma grande porçam raîzes flores todas cores [...]. Assiste casa Antonio Maria Neco, fabricante aguardentes Rûa-nova Jesus n s
R " 17 38 L-sermão "Em casa Francisco Silva defronte Stº Antonio Lisboa se achará eruditissimo Sermam Bulla Stª Cruzada, que recitou M.R.P.Mr. Jose Chilleron, oferecido RlRey nosso Senhor". n s
R " " " L - novena "Sahiu luz huma Novena Grande Patriarcha S. Francisco Assis. Vende-se oficina Miguel Rodrigues, casa Luiz José Carvalho livreiro S. Paulo, e P.Francisco Alvares Victorio". n s
bem " " " raizes/sementes "Na lója Francisco Mauricio Arco pregos se vende semente todas castas hortaliças da terra, e estrangeiras, por preço acomodado". n s
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bem " " " remédio "Joam Francisco Feraudy, q. tem prodigioso remedio curar carnozidades, e outras molestias, causas retençam ourina, móra Arco prégos, por cima huma botica". e s

bem " 24 39 raizes/sementes "Joam Baptista Fravega, morador Horta seca defronte rûa Ametade avisa público chegáram raízes, cebólas melhores castas flores Nóte, saber: junquilhos [...] rosas Constantinópola". n s

C A " 26 spto39 L-filosofia "Philosophia Aristotelica Restituta. Dous tomos em fólio: primeiro tomo contém toda Lógica, segundo parte Physica, pelo P.Joam Baptista Congregaçam Oratorio. Vende-se sua portaria". n s
R " " " L-sermão "Em casa Francisco Silva defronte Stº Antonio Lisboa se achará eruditissimo Sermam Bulla Stª Cruzada, que recitou M.R.P.Mr. Jose Chilleron, oferecido RlRey nosso Senhor". n s

bem " " " remédio "Joam Francisco Feraudy, q. tem prodigioso remedio curar retençam ourina, adverte pûblico móra Arco prégos, por cima huma botica no 1º andar, onde poderá procurar toda pessoa". e s
bem " " " raízes/sementes "A esta Corte chegou França Antonio José com huma grande porçam varias flores Nórte: ranunculos [...]. Assiste casa Antonio Maria Neco, fabricante aguardente". n s
bem Outb 1 40 remédio "Na rûa D´ametade casa D.Agueda Mª Theresa, viuva Doutor Joaõ Pinheiro Pereira Cutinho, Médico fonyesta Corte, se vende com aprovaçam Fysicomór Balsamo descoagulante, n s

eficacissimo remedio, obrar prodigiosos efeitos nas queixas de hydropesia, obstrucçaõ, sufocaçaõ uterina [...], que seu marido lhe deixou".

T " 3 spt40 L-teologia canónica Sahiu luz traduzido lingua Porugueza Breve nosso Santiss. Papa Benedicto XIV, que proibe e manda subpena de nulidade, e de outras, q. os Regulares, sugeitos ao Ministro Geral n s
S. Francisco Ordem Menores, nam possam fazer apelaçam alguma, ou qq recurso fóra mesma Ordem, omissis mediis [...]. Vende-se lója Antnio Gomes Claro rûa Nóva.

C A " " " L-filosofia "Philosophia Aristotelica Restituta. Dous tomos em fólio: primeiro tomo contém toda Lógica, segundo parte Physica, pelo P.Joam Baptista Congregaçam Oratorio. Vende-se sua portaria". n s
Out " 8 41 folheto-religião "Imprimiu-se hum papel: Verdade sobre a vinda Anti-Christo. Vende-se livreiro adro S. Domingos". n s

bem " " " remédio "Manuel José Fonseca, Cirurgiam aprovado, examinador, assiste casa Doutor Cirurgiam mór Reino rûa Atalaya, avisa, como administra hum remedio q. cura carnosidades uretra [...]". n s
bem " " " remédio "Joam Francisco Feraudy, q. mora arco dos pregos tem excelente remedio curar retençam ourina. Este remedio se póde remeter a qq parte com a sua directiva aplicaçam" e s

bem " " raízes/sementes "Em casa Silvestre Thomas ao Chiado travessa pasteleiro, q. vai freg. SS. Sacramento, assiste hum Estrangeiro, que vende huma boa porçam de raizes de flores varias qualidades". e s
Out " 15 42 folheto-crítica "Sahiu impresso hum papel muy erudito: Contra-Satyra, ou Censura jocoséria, vende-se lojas Guilherme Diniz, e Joam Rorigues, e papelistas terreiro Paço". n s
Out " " " folheto-crítica "Imprimiu-se hum papel: Verdade sobre a vinda Anti-Christo. Vende-se livreiro adro S. Domingos". n s
H " " " L-geografia histórica "onde tambem se achará a primeira, segunda, terceira parte do Mapa de Portugal"; n s
T " " " L-teologia moral "e hum livro, Estudo Curiosos de Theologia Moral do Padre Gil". n s
bem " " " remédio "Pedro Paulo Miranda, Cirurgiam Casa Real, morador Cordoaria velha, tem hum remedio antifebril, cura radicalmente todo genero sezoes [...] muito suave, com muita segurança"; n s
bem " " " remédio "Tem outro remedio antivenereo, cura humor galico, em qq especie [...]: cura cõ suavidade gonorreya; para usar dous segredos tem faculdade do Doutor Fysico mór". n s
bem " " " raízes/sementes "A Pedro Honori Martinho, junto lója do café da Spencer rûa Nóva, vieram Hollanda raîzes flores melhores qualidades [...]; que oferece curiosos por preço muy acomodado". n s
bem " 17 42 raízes/sementes "Joam Vieira, morador Boavista casa José Lino Vermeule, faz costumado aviso, de que chegáram Nórte grande sortimento, com grande variedade cores, castas modernas [...], que n s Coimb

oferece por grosso, miudo por preços acomodados; como tb toda sórte sementes hotaliças estrangeiras; se acharám portas Stª Catharina lója tintas, em Coimbra casa Joam Pugette".
R " 27 43 L-sermão "Sahiu impresso hum Sermam panegyrico gloriosos Sto Antonio, prégado pelo Revr. P.Fr.Joaqim Stª Anna, Lente Theologia Colegio Evora. Vende-se lója Isidóro Vále, junto Baz. Stª Mrª" n s
ser " " " livreiro "Em casa hum Castelhano, mercador livros, junto Igreja S.Nicoláo vendem varios livros todas faculdades, entre quaes segundo tomo: Instituciones Chirurgicas, [...]". e s
bem " " " remédio "Manuel José Fonseca, Cirurgiam aprovado, examinador actual, assiste casa Doutor Cirurgiam mór Reino rûa Atalaya, administra hum remedio qu cura carnosidades uretra". n s
bem " " " remédio "O Licenciado Manuel Dupré, Cirurgiam aprovado, Oculista Serens. Senhor Infante D. Manuel, administra hum remedio, cura radicalmente carnosidades uretra, &C. n s
T " 24 spt43 L-teologia mística "Deu luz Rever.P.Fr.Pedro Jesus Maria José, Procurador geral Provincia Conceiçam deste reino, 5º tomo, com que completa obra da Mystica Cidade de Deus. Vende casa Christ. Silva". n s

bem " " " raizes/sementes "Joam Vieira, morador Boavista casa José Lino Vermeule, faz costumado aviso, de que chegáram Nórte grande sortimento, com grande variedade cores, castas modernas [...], que n s
oferece por grosso, miudo por preços acomodados; como tb toda sórte sementes hotaliças estrangeiras; se acharám portas Stª Catharina lója tintas, em Coimbra casa Joam Pugette".

H " 29 44 L-história secular "Imprimiu-se hum livro: Relaçam sitio, que Governador Buenos-Aires D. Miguel Salcedo pôz anno 1735 praça da Nova Colónia Sacramento, sendo Governador mesma Antonio Pedro n s
Vasconcelo, Brigadeiro exércitos S.Mag., por Sivestre Ferreira Silva, Cavaleiro Fidalgo casa S.Mag. Vende-se lója Joam Ferreira ao arco Graça na rua direita Colegio Stº Antam".

T " " " L-teologia mistica "Deu luz Rever.P.Fr.Pedro Jesus Maria José, Procurador geral Provincia Conceiçam deste reino, 5º tomo, com que completa obra da Mystica Cidade de Deus. Vende casa Christ. Silva". n s
T " 31 spt44 L-teologia mistica "Idem" n s
Out Nov 5 45 folheto-crítico "Sahiu impresso hum papel muy erudito: Contra-Satyra, ou Censura jocoséria, vende-se lojas Guilherme Diniz, e Joam Rorigues, e papelistas terreiro Paço". n s
Out " " " folheto-crítico "Imprimiu-se hum papel: Verdades sobre a vinda Anti-Christo. Vende-se livreiro adro S. Domingos". n s
H " " " L-geografia histórica "onde tambem se achará primeira, segunda, terceira parte Mápa de Portugal". n s
T " " " L-teologia moral "e hum livro: Estudo Curioso da Theologia Moral do Padre Gil". n s
B L " 12 46 L-crítica "Sahiu impresso hum livro: Vóz Sagrada, Politica, Rhetórica, Métrica, ou Suplemento ás vozes saudosas eloquencia P. Antonio Vieira. Vende-se oficina Francisco Luiz Ameno Atalaya". n s
T " " L-teologia moral "Resumen de la Theologia Moral del Crysol, livro quarto. Vende-se lója Agostinho Gomes Xavier, onde tb se achará Vida Stª Margarida de Cortona". n s

T " 21 spt47 L-telogia mística "O M.Rever.P.Fr.Pedro Jesus Maria José, Procurador geral Provincia Conceiçam deste reino, deu luz com que completa 5º tomo da Mystica Cidade de Deus. Vende casa Christ. Silva". n s

R " " " L-sermão "Sahiu luz hum Sermam Patriarca S.Francisco, prégado solemnidade, que lhe dedicou 1747 Ordem Terceira Convento S. Francisco da Cidade; pelo M.R.P.Mr.Fr.Antonio Stª Maria Anjos n s
Melgaço, Doutor Sagrada Theologia Universdade Coimbra. Vende-se lója Guilherme Diniz á Cordoaria velha".

T " 26 48 L-teologia mística "O M.Rever.P.Fr.Pedro Jesus Maria José, Procurador geral Provincia Conceiçam deste reino, deu luz com que completa 5º tomo da Mystica Cidade de Deus. Vende casa Christ. Silva". n s
R " " " L-novena "Na portaria Convento N.Sª Jesus se vendem os livrinhos da Novena da Conceiçam a Virgem Maria nossa Senhora". n s
B L " 28 spt48 L-poético "Sahiu impresso huma oraçam Latina, recriada Relaçam Goa pelo Desembargador Vitorino José Sequeira, em aplauso Senhor Marquêz Alorna, Vice-Rey. Achar se-há lója Guilhr. Diniz". n s
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R " " " L-oração "Sahiu luz huma Preparaçam devota nascimento Menino Jesus, espressada huma Novena Natal. Vende-se portaria Convento Espirito Santo Padres Congregação Oratorio desta Corte". n s
B L " " " L-crítica Na oficina de Francisco Luiz Ameno, rua Atalaya, se vende hum livro: Vóz Sagrada, Política, Rhetórica, Métrica do Grande Padre Antonio Vieira". n s

B L Dez 3 49 L-educativo "Sahiu luz hum livro quarto: Methodo breve, facil estudar historia Portugueza, formado humas taboas Chronologicas, históricas dos Reys [...], por Francisco José Freire. Achase-há n s
oficina Francisco Luiz Ameno, rûa Atalaya, [...]".

R " 10 50 L-novena "Sahiu luz huma devota Novena para nacimento Menino Deus; Achar-se-há portaria Convento Espirito Santo, lója Caetano Silva, livreiro, de Miguel Francsco na rua nova". n s

R " 12 spt50 L-sermão "Sahiu impresso hum livro Sermoes feitos sobre varios assumptos desempenhados muita elegancia, pelo R.Manurl Stª Martha Teixeira, Conego secular; vende-se portaria  Stº Eloy". n s

R " " " L-devoção "Tb se imprimiu: Viagem Santa e peregrinação devota Santos Lugares Jerusalêm que annos 1739 e 1740 fez P.Fr.Antonio acramento; vende-se rûa Nova lója Manuel Carvalho [...]". n s
R " " " L-novena "nas mesmas partes se achará: Novenario Sagrado em que se contêm novenas Encarnaçam, Nacimento, de S. Joam Baptista [...], tudo composto pelo mesmo Author da Viagem Santa". n s
D " 19 spt51 L-regimentos "Sahiu novamente impresso Regimento Militar, desde anno 1710 a 1746, com regimentos Concelho guerra, Governadores armas [...]. Vende-se casa Manuel Carvalho, livreiro Chiado". n s
B L " " " L - educativo "Sahiu luz hum livro quarto: Methodo breve, facil estudar historia Portugueza, formado humas taboas Chronologicas, históricas dos Reys [...], por Francisco José Freire. Achase-há n s

oficina Francisco Luiz Ameno, rûa Atalaya, [...]".

bem " 30 53 remédio "Pedro Nobre, Boticario desta Corte, pela noticia certa, tem experiencia tem que aguas Inglaterra e latas massas antivenerias, se falsificam neste Reino [...], faz patente público q. as n s Coimb
verdadeiras dito Dr Jacob Castro se distribuem garrafas com nome dito autor impresso, as quais se vendem Lisboa, Coimbra, Fáro, Estremôz, Elvas, V.Viçosa, Benavente, R.Janeiro". Faro

1749
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

R Jan 2 1 L-moral "Sahiu impresso hum Discurso Moral, histórico, ascetico sobre vicio lizonja, q. prégou P.M.Fr.Antonio onze mil Virgens Ferreira. Vende-se [...] e arco Graça casa Agostinho Gomes". n s

bem " " " remédio "Hum remedio, o mais seguroClemente e infalivel para suspender e curar sezoes, quartans, toda casta febre [...] aprovado Fysicos móres Reino se achará rua Oliveira casa Author". n s

B L " 9 spto1 L-educativo "Sahiu luz hum livro quarto: Methodo breve, facil estudar historia Portugueza, formado humas taboas Chronologicas, históricas dos Reys [...], por Francisco José Freire. Achase-há n s
oficina Francisco Luiz Ameno, rûa Atalaya, [...]".

H " 14 2 L-história secular "Poblacion general de Hespanha sus Trofeos, Blasones y Conquistas heroicas, &c. Vende-se casa hum Catalam principio rûa Outeiro portas Stª Catharina"; e s
C A " " " L-cirurgia onde tb se achará 3º, 4º tomo Cirurgia completa do Doutor Carlos Musitano". e s

D " " " L-regimento "Sahiu novamente impresso Regimento Militar, desde anno 1710 a 1746, com regimentos Concelho guerra, Governadores armas [...]. Vende-se casa Manuel Carvalho, livreiro Chiado".
n s

R " 21 3 L-panegírico "Sahiu impresso hum Panegyrico gloriosos S. Luiz Rey França, que se lhe consagrou, por haver milagrosamente restituido fala a Catharina Rosa Jesus, recitou M.R.P.Fr.Manuel n s
Rodrigues [...]. Acharse-há casa Francisco Silva, defronte Stº Antonio, e Jeronmo Araujo pórtas Stª Catharina".

R " 28 4 L-panegírico "Sahiu impresso hum Panegyrico gloriosos S. Luiz Rey França, que se lhe consagrou, por haver milagrosamente restituido fala a Catharina Rosa Jesus, recitou M.R.P.Fr.Manuel [...]". n s

B L " 30 spt4 L-poético "Sahiram impressos oficina Academia Real tomo sexto e setimo do Corpus Illustrium Poetarum Lusitanorum, [...]; da coleçam Rever. P.Antonio Reys Congregação S.Filipe Neri, Censor n s
aumentados com vida Poetas pelo Rever.Padre Manuel Monteiro da mesma Congregação, Socio mesma Academia [...], se acham já tres no prelo".

bem " " " remédio "O Doutor Clemente Vaz Bélo Cidade, morador rûa Oliveira, tem hum remedio especifico curar mal gálico e qq estado, sem unçoes [...]; com suave regimento, incordos, mulas, hernias". n s

C A Fev 4 5 L-política "Sahiu hum livro muy sentencioso: Governo do Mundo em seco, palavras embtulhadas em papeis, ou Escritório da razam, pelo Dr Manuel José Paiva. Vende lója Joam Rodrigues [...]" n s

H " 11 6 L-história secular "Sahiu luz hum livro: Memorias Serenissma Senhora Dona Isabel Luiza Josefa, Princeza Portugal [...], por Pedro Norberto d´Aucourt Padilha, Secretario mesa Desembargo Paço. Vende n s
oficina Francisco da Silva, livreiro defronte Stº Antonio".

H " 18 7 L-história eclesiática"Sahiu novamente impressa dous tomos Vida, acçoes de D.Fr.Bartholomeu Martyres, Arcebispo, senhor Braga, Primaz Hespanhas. Vende-se casa Autor P.francisco Alvares Victório" n s

R " " " L-vidas de santos "Imprimiu-se 2ª vez Vida Veneravel Madre Rosa Maria Serio Carmelia antiga Observancia [...] traduzida Italiano pelo P.D.Jeronymo Contador Argote. Vende oficina Bernardo Antonio". n s
H " " " L-geografia histórica "Tb se imprmiu hum livro: Roteiro terrestre Portugal, em que se ensinam por jornadas nam sô os caminhos [...], pelo P. Joam Bautista Castro. Vende-se oficina Miguel Manescal [...]"; n s
H " " " L-geografia histórica "onde se acharam a primeira, segunda e terceira parte do Mápa de Portugal, composto mesmo Autor". n s
R " 20 spt7 L- devoção Na lója livreirro Antonio Silva Pereira ao Pelourinho vende livro Paixam Christo Senhor nosso, vertida Portuguez pelo Senhor Marquêz Valença, com as suas sublimes reflexoes"; n s
B L " " " L-moral "Na mesma lója se acharám duas instrucçoes para os pays familias educarem seus filhos, as mais elevadas, discretas, abundantes noticias, do mesmo Autor". n s

Out " 20 spt7 folheto-discurso "Sahiu luz papel Honorifico aplauso, devido obsequio elegantis. discurso, q. Sr Marquêz Valença D. Francisco Castro fez sempre Augusto Monaca. Vende-se lója Guilherme Diniz [...]". n s
R " 25 8 L-devoção Na lója livreirro Antonio Silva Pereira ao Pelourinho vende livro Paixam Christo Senhor nosso, vertida Portuguez pelo Senhor Marquêz Valença, com as suas sublimes reflexoes"; n s
B L " " " L- devoção "Na mesma lója se acharám duas instrucçoes para os pays familias educarem seus filhos, as mais elevadas, discretas, abundantes noticias, do mesmo Autor". n s
R Mar 4 9 L-meditação "Na lója Joam Rodrigues portas Stª Catharina se vende livrinho Meditaçoes vida, Paixam Christo, traduzido lingua Hespanhóla pelo Padre Jam Nunes Varela"; n s

T " " " L-telogia positiva "Na mesma parte se vende huma Instrucçam em fórma dialogo, que Sumo Pontifice Benedico XIII mandou publicar para os Parrocos explicarem meninos soberano Mysterio Eucharistia".
n s

R " 6 spt9 L-panegírico "Sahiu impresso hum Panegyrico gloriosos S. Luiz Rey França, que se lhe consagrou, por haver milagrosamente restituido fala a Catharina Rosa Jesus, recitou M.R.P.Fr.Manuel [...]". n s

H " " " L-história eclesiática"Sahiu novamente dous tomos Vida e acçoes memoraveis D.Fr.Bartholomeu Martyres, Arcebispo, Senhor Braga, Primas Hespanhas; nesta edicçam mais acrescentada. Vende-se[…]".  n s
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H " " " L-geografia histórica "Tb se imprmiu hum livro: Roteiro terrestre Portugal, em que se ensinam por jornadas nam sô os caminhos [...], pelo P. Joam Bautista Castro. Vende-se oficina Miguel Manescal [...]"; n s
H " " " L-geografia histórica "onde se acharam a primeira, segunda e terceira parte do Mápa de Portugal, composto mesmo Autor". n s
B L " 11 10 L-poético Sahiu impresso livro: Arte Poetica, ou regras verdadeira Poesia em geral […] tratads com juizo critico, por Francisco José Freire. Vende-se lója Manuel Cõceiçam, livreiro […]". n s

B L " " " L-educativo "Sahiu luz hum livro quarto: Methodo breve, facil estudar historia Portugueza, formado humas taboas Chronologicas, históricas dos Reys [...], por Francisco José Freire. Achase-há n s
oficina Francisco Luiz Ameno, rûa Atalaya, [...]".

T " 13 spt10 L-teologia moral "Sahiu luz livro E´cos do temor, clamores da verdade, compoz P.Fr.Antonio Madre Deus, Religioso leigo Provincia Arrabida; vende-se largo Conceiçam velha casas Religiosos Carmo". n s
B L " " " L-poético Sahiu impresso livro: Arte Poetica, ou regras verdadeira Poesia em geral […] tratads com juizo critico, por Francisco José Freire. Vende-se lója Manuel Cõceiçam, livreiro […]". n s

T " 18 11 L-teologia moral "Sahiu luz livro E´cos do temor, clamores da verdade, compoz P.Fr.Antonio Madre Deus, Religioso leigo Provincia Arrabida; vende-se largo Conceiçam velha casas Religiosos Carmo". n s
D " " " L-jurísprudência "Imprimiu-se hum livro fólio: Universo Juridico, ou Jurisprudencia Universal, Canonica, e Cesarea: tomo primeiro, em dous tratados; hum justiça comum; outro contêm matéria da n s

Prescripçam &c. pelo Padre, Capelam Serenes. S.Infante D. Manuel, Theologo pela Univ. Evora. Vende-se casa Autor calc. Stª Ana, lója Agostinho Gomes Xavier arco Graça". 

B L " 20 spt11 L-poético "Imprimiu-se livro: Arte Poetica, ou regras verdadeira Poesia geral […] tratado com juizo critico, por Francisco Josê Freire. Vende-se lója Manuel Conceiçam junto Conde Santiago […]" n s

R " 25 12 L-vidas de santos "Imprimiu-se 2ª vez Vida Veneravel Madre Rosa Maria Sério Carmelita antiga Observancia [...] traduzida Italiano pelo P.D.Jeronymo Contador Argote. Vende oficina Bernardo Antonio". n s
bem " 25 12 diamante "Escreve-se Londres que 1º Mayo próximo Isaac Paiba, Corretor jurado venderá naquella Cidade Café Chadwel, detráz Bolsa Real, hum diamante peza quasi duzentos vinte quatro e Lond

graõs, o qual largará á pessoa, que mais lhe oferecer por elle".

bem " " " remédio "verdadeira agua Inglaterra contra cesoes, fébres intermitentes, composta seu único inventor Doutor Fernando Mendez Cidade Londres, Medico Camara S.Mag.Britanicas, se vende e s
nesta Corte casa Donna Anna Maria junto Basilica Stª Maria. Esta advertencia se faz para impedir confusam, que pode causar noticia que se publicou gazêta 31 Dezembro". Na qual
só se inculca por verdadeira agua chamada Inglaterra do Doutor Jacob de Castro Sarmento, que se vende varias partes deste Reino". 

D " 27 spt12 L-jurísprudência "Sahiu luz primeiro tomo: Universo Juridico, ou Jurisprudencia Universal, Canonica, Cesarea regulada disposiçoes ambos Direitos, Comum e Patrio; tomo primeiro em dous tratados;hum  n s
justiça comum; outro contêm matéria da Prescripçam &c. Autor P. Antonio Cortês Bremeu, Presbytero habito S.Pedro. Vende-se casa Autor calç.Pena lója Agostinho Gomes Xavier".

bem " " " diamante "Escreve-se Londres que 1º Mayo próximo Isaac Paiba, Corretor jurado venderá naquella Cidade Café Chadwel, detráz Bolsa Real, hum diamante peza quasi duzentos vinte quatro e Londres

R Abr 1 13 L-vidas de santos "Sahiu novamente luz dous tomos Vida, acçoes memoraveis de D.Fr.Bartholomeu Martyres, Arcebispo; Senhor Braga, Primáz Hespanhas; Vende-se casa Autor P.Francisco Alvares n s
Vitório, Thesoureiro freguezia S.Paulo, e Luíz José Carvalho, livreiro".

C A " " " L-crítica "Na Cidade Coimbra sahiu luz obra: Refutaçam Philosophica contra doutrina novos Atomistas. Autor Thomás Manuel Pamplona Rangel Carneiro Figueiroa, Mestre Artes Universidade n Coimb
Coimbra, pela mesma Doutor Sagrados Canones. Vende-se dita Cidade casa Luiz Seco Ferreira, mercador livros".

T " 3 spt13 L-teologia moral "Na lója Agostinho Gomes Xavier arco da Graça, junto Colegio Sto Antam, se vende hum livro: Resumen de la Theologia Moral del Crisol". n s
C A " " " L-medicina "Na mesma parte se vende outro: Apologia Medico-Racional dos remedios syncope estomatico das fébres Estio, e abusos Quinaquina, em ordem evitar-lhe recahidas". n s
bem " " " remédio "verdadeira agua Inglaterra contra cesoes, fébres intermitentes, composta seu único inventor Doutor Fernando Mendez Cidade Londres, Medico Camara S.Mag.Britanicas, se vende e s

nesta Corte casa Donna Anna Maria junto Basilica Stª Maria. Esta advertencia se faz para impedir confusam, que pode causar noticia que se publicou gazêta 31 Dezembro". Na qual
só se inculca por verdadeira agua chamada Inglaterra do Doutor Jacob de Castro Sarmento, que se vende varias partes deste Reino". 

C A " 15 15 L-filosofia "Imprimiu-se 1º tomo desejada obra Politica, Moral, Civil, Aula Nobreza Lusitana, authorizada todo genero erudiçam sagrada, profana para doutrina, direcçam Principes, mais Politicos n s
dividida varios volumes, que se dá notícia todas virtudes, vícios moraes […] composto por Damiam Antonio Lemos Faria Castro. Vende-se oficina Francisco Luiz Ameno rua Atalaya".

B L " 17 spt15 L-poético "Imprimiu-se com titulo Bisnaga Escolastica hum Poêma verso latino macarronico, composto especial emphasi pelo engenhoso Antonio Duarte Ferram, autor Padito métrico. Vende-se n s
lója Isidóro Vale largo Basilica Stª Maria, de Jeronymo Frãcisco Araujo rua direita portas Stª Catharina".

H " " " L-história secular "Sahiu impressa oitavo Chronica delRey Dom Afonso Henriques, primeiro de Portugal, com muitas noticias particulares. Vende-se lója Antonio Silva Pereira rua Nova". n s
T " 24 spt16 L-teologia moral "Na lója Agostinho Gomes Xavier arco da Graça, junto Colegio Sto Antam, se vende hum livro: Resumen de la Theologia Moral del Crisol". n s
C A " " " L-medicina "Na mesma parte se vende: Apologia medico-Racional dos remedios do syncope estomatico das fébres Estio, dos abusos Quinaquina, em ordem evitar-lhe recahidas". n s

B L " " " L-poético "Imprimiu-se livro: Arte Poetica, ou regras verdadeira Poesia geral […] tratado com juizo critico, por Francisco Josê Freire. Vende-se lója Manuel Conceiçam junto Conde Santiago […]" n s

B L Mai 1 spt17 L-crítica "Sahiu luz Comento obras Ovidio, contêm Fastos, Tristes, Ponto, Ibis;obra utilissima estudam humanidades, pelo P.Domingos Fernandes, vila Alvaro. Vende-se lójas Isidóro Vále e Porto". n s Porto
B L " " " L-gramática "Nas mesmas partes se achará o livro: Arte de Figuras Gramaticaes, obra mesmo Autor". n s

R " " " L-sermão "Imprimiu-se Sermam prégado festivo culto Patriarca S. Francisco, todos annos consagra Convento Cidade Ordem Terceira, pelo P.Fr.José N.Srª […]. Vende-se casa Joam Dias Costa". n s

B L " 8 spt18 L - crítica "Sahiu luz papel: Queixas Antonio Duarte Ferram contra Poesia, seus professores Latim Macarronico, do mesmo Autor Palito métrico. Vende-se rûa direita Jeronymo francisco […]": n s

D " 15 spt19 L- jurísprudência "Primeiro tomo: Universo Juridico, ou Juris-Prudencia Universal, Canonica, Cesareia […] Autor Rever.P.antonio Cortez Bremeu. Vende-se lója Agostinho Gomes Xavier arco Graça […]". n s
B L " " " L-crítica "Sahiu luz Comento obras Ovidio, contêm Fastos, Tristes, Ponto, Ibis;obra utilissima estudam humanidades, pelo P.Domingos Fernandes, vila Alvaro. Vende-se lójas Isidóro Vále e Porto". n s Porto
B L " " " L-gramática "Nas mesmas partes se achará o livro: Arte de Figuras Gramaticaes, obra mesmo Autor". n s
T " " " L-teologia moral "Na lója Agostinho Gomes Xavier arco da Graça, junto Colegio Sto Antam, se vende hum livro: Resumen de la Theologia Moral del Crisol". n s
C A " " " L-medicina "Na mesma parte se vende outro: Apologia Medico-Racional dos remedios syncope estomatico das fébres Estio, e abusos Quinaquina, em ordem evitar-lhe recahidas". n s
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T " 22 spt20 L-teologia moral "sahiu luz livro: Escudo impenetravel, com que Hercules da Igreja S. Domingos de Gusman defende seus nóvos trabalhos sua Veneravel Ordem Terceira, Militar, […] por Anastacio n s
Pussym Manfredo. Vendem os andares mesma veneravel Ordem".

T " " " L-teologia moral "onde se achará tb livro:Gloriosos trabalhos Hercules Igreja S.Domingos, singulares triunfos […] composto pelo P.Fr.Antonio Assumpçam, seu mestre Directoal". n s
R " " " L-sermão "Imprimiu-se hum Sermam S. Francisco e das Ordens Terceiras, Dominica, Franciscana, prégado P.Fr.José N.Srª […]. Acharse-há casa Sindico Joam Dias Costa na Calcetaria". n s
bem " " " remédio "José Fernandes Cardoso tem huma agua, que serve remédio para obstruçoes, flatos, melancolîa, […]. Vive principio rûa Palmeira, casas janelas verdes. n s

para pessoas pobres pelo menos, que puder ser. He medicina de muy eficáz efeito".

 B L Jun 3 22 L-cultura "Imprimiu-se 2º tomo obra: Politica Moral, Civil, Aula Nobreza Lusitana. Contêm este 2º tomo tratado todas Sciencias, Artes, História Sagrada […] Vende oficina Francisco Luiz Ameno". n s

R " 17 24 L-vidas de santos "Sahiu impressa oitavo nova vida Stº Antonio Lisbooa, composto por Antonio cardoso Vascõcélos Menezes, Senhor morgado Fontêlo. Vende-se oficina Pedro Ferreira arco Jesus […]" n s
H " " " L-vidas "Na mesma oficina Pedro Ferreira se vende livrinho Heróe Portuguez, ou vida, proezas Condestavel Nuno Alvares Pereira, com reflexoes políticas, e sentenciosas". n s
T " " " L-teologia moral "Imprimiu-se 2ª vez hum tomo fólio Prontuario Theologia Moral do M. R.P.Fr.Francisco Larraga, traduzido do Castelhano; agora mais util aos principiantes. Vende-se Coimbra casa n s Coimb

Antonio S.Ferreira; no Porto de Antonio P.Henriques; Evora de Joam Nunes; lisboa de Manuel Caetano Ribeiro"; Porto
H " " " L-história secular "onde tb se vendem 2 livros: Historia Insulana das ilhas a Portugal sujeitas no Osenno Occidental"; n s
R " " " L-devoção "e Lorêto Lusitano, Virgem Senhora da Lapa, Residencia Milagrosa do Real Colegio Coimbra da Companhia Jesus, compostos pelo P.Antonio Cordeiro mesma Companhia". n s
T " 19 spt24 L-teologia moral "Imprimiu-se 2ª vez hum tomo fólio Prontuario Theologia Moral do M. R.P.Fr.Francisco Larraga, traduzido do Castelhano; agora mais util aos principiantes. Vende-se Coimbra casa n s

Antonio S.Ferreira; no Porto de Antonio P.Henriques; Evora de Joam Nunes; lBraga Joam Pedro Coimbra; Lisboa de Manuel Caetano Ribeiro";

R " 24 25 L-fúnebre "sahiu luz livro: Director fûnebre ceremonias administraçam Sagrado Viatico, Extrema-Unçam, enterro, oficio defunto […] obra utilissim Parochos, Regentes coro […] composto Rever. n s
P.Fr.Verissimo Francisco, mestre Ceremónias Convento N.Srª jesus desta Cidade. Vende-se portaria mesmi Convento".

R " 26 spt25 L- devoção "Resumo Espiritual, obra muy util quem quizer seguir caminho verdade, pelo R. P.Fr.Antonio Madre Deus da Provincia Nª Srª Arrabida. Vende-se casa Miguel Santos, detrás Ig.S.Juliam". n s
R " " " L-sermão "Na portaria Convento Stª Monica, lója Antonio Silva Pereira rûa Nov […] se vende hum livro, contêm dezoito Sermoes, nesta Corte prégou R.Dr Luiz Gonçalves Pinheiro". n s

R " " " L-devoção "Imprimiu-se 5º tomo Annunciaçoens Evangelicas, divididas pelas festividades principaes Santos Igreja, pelo R.P.Fr.Manuel Annunciaçam, Ordem Prégadores. Vende-se portarias dos n s
Conventos S. Domingos de Lisboa, Porto, Viana do Minho".

R " " " L-fúnebre "sahiu luz livro: Director fûnebre ceremonias administraçam Sagrado Viatico, Extrema-Unçam, enterro, oficio defunto […] obra utilissim Parochos, Regentes coro […] composto Rever. n s
P.Fr.Verissimo Francisco, mestre Ceremónias Convento N.Srª jesus desta Cidade. Vende-se portaria mesmo Convento".

Out Jul 3 spt26 relação-religiosa Imprimiu-se huma Relaçam titulo Memorias verdadeiras dous lastimosos casos sucedidos Guiné, dous Religiosos mórtos pelos Gentios. Vende oficina Pedro Ferreira arco Jesus".
n s

R " 8 27 L-fúnebre "Sahiu luz livro:Director fûnebre ceremonias administraçam sagrado Viatico, Extrema-Unçam, enterro […] pelo R.P.Fr.Verissimo dos Martyres […]. Vende-se portaria mesmo Convendo" n s

D " 15 28 L-ordenações
"Sahiu impresso 1º tomo Reportorio Ordenaçoes, e Leys do Reino novamente correcto, acrescentado muitas conclusoes […]. Vende-se portaria Real Mosteiro S. Vicente Fóra Lisboa".

n s
ser " " " livreiro "P. de Honot, livreiro na Haya tem impresso seguintes obras francezas: Historia geral das viagens, 8 vol.; Cartas geograficas gravadas; Historia Carlos XII […]". e Haya

R " 22 29 L-vidas de santos "Sahiu impressa vida gloriosos Stº Antonio Lisboa hum Romance muy conceituoso em oitavo. Vende-se lója Christovam Silva rua direit Colegio, de Luis José Carvalho largo S.Paulo".
n s

bem " " 2 diamante "A venda grande diamante, que peza 224 graõs, que se havia fazer Café Chadwell em Londres dia 16, fica deferido até 27 Agosto. Quem quizer comprar, poderá recorrer Isaac Pyba, n s
Corrector em Londres. A venda se fará sem mais  dilaçam no dia mencionado".

H Agt 12 32 L-histótia secular "Sahiu impresso livro: Elogios dos Reys Portugal de nome Joam, consta vidas destes cinco Monarcas, traduzido da lingua Latina pelo P.Manuel Monteiro Congregaçam Oratorio.  n s
Vende-se na portaria da mesma Congregaçam". 

Out " " " folheto-crítica "Imprimiu-se hum papel: Escóla Thomistica, defendida das calumniosas injurias, com que os Ancisigilistas pretendiam afirmar patrocinadora seus erros; e alguns Autores sem maduro n s
exame entendêram menos bem doutrina Mr. Angelico Stº Thomás Aquino […]. Autor José Caetano, mestre Gramatica nesta Corte. Vende-se casa Manuel Caetano Ribeiro à Coordoaria

Out " " " folheto-fúnebre "Tb sahiu impresso hum Epicedio, ou tributo Luctuoso, dedicado saudosas memorias Senhor D.Jaime Melo, Duque Cadaval. Vende-se oficina Pedro Ferreira arco Jesus, loja G. Dinîs". n s

H " 19 33 L - hist. secular "Imprimiu-se 4º tomo Elementos da historia, ou q. he necessario saber-se da Chronologia, da geografia, do Brazam, historia Universal, Igreja Testamento velho […] traduzida do francês n s
por Pedro Sousa Castélo Branco, Senhor Concelho Guardam, Comendador Comenda Stº André do Ervedal; vende-se casa Miguel Rodrigues Rûa Ametade pórtas Stª Catharina".

R " " " L - sermão "Na lója José da Mota Arco Consolaçam se vende hum livro:Breve noticia, ou fiel Relaçam Igreja Senhor jesus Pedra, com Sermoes, que se prégaram naquelles quatro Dias". n s
R " " " L - sermão "Na portaria Convento Stª Monica se vende primeiro tomo varios sermoes, que prégou Muito Reverendo Doutor Luiz Gonçalves Pinheiro do habito S. Pedro". n s

H " 21 spt33 L-histótia secular "Imprimiu-se 4º tomo Elementos da historia, ou q. he necessario saber-se da Chronologia, da geografia, do Brazam, historia Universal, Igreja Testamento velho […] traduzida do francês n s
por Pedro Sousa Castélo Branco, Senhor Concelho Guardam, Comendador Comenda Stº André do Ervedal; vende-se casa Miguel Rodrigues Rûa Ametade pórtas Stª Catharina".

R " 26 34 L-sermão "Sahiu impresso tomo 1º Sermoes Excelentis. Rever. Sr.D.Fr.Antonio Guadalupe, Religiosos menor Stª Provincia Potugal, Bispo R.Janeiro. Obra posthuma. Vende loja Guilherme Diniz". n s

R " " " L-sermão "Imprimiu-se hum Sermam do Corpo Deus, prégado Igreja Stº Estevam Lisboa, pelo Mr Theodosio Stª Mrª Teixeira […] Qualificador Stº Oficio. Vende-se portaria Stª Eloy desta Corte". n s

B L " " " L-prosa "Sahiu luz hum livro: Prendas da Adolescencia, pelo Doutor José Lopes Bautista Almada. Vende-se lója Jeronymo Francisco Araujo portas Stª Catharina, de Luiz Moraes, praça Rocîo". n s
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R " " " L-devoção "Imprimiu-se 3ª vez livro: Amores Mª Santissima, pelo M.R.P.D. Fernando Cruz, Conego Regular Stº Agostinho, acrescentado devoçam  Virgem Mrª. Vende-se casa Antonio S.Pereira". n s
ser " " " livreiro "Na Haya, Corte Hollanda, se há vender leilam Pûblico 27 Outubro presente anno 1749, livraria livros vários, insignes, escolhidos, do doutis. Varam Facobo Chion, Mint. Clesiástico". n s

ser " " " serviço bancário "Vicente Targini rûa Flores de Lisboa casas Conego Pimenta, faz notorio todos se obriga mandar vir Roma toda brevidade pelo puro, e méro custo (q. atégora nam costumáram outros n s
Banqueiros) todas dispensas matrimoniaes, ou qq. outras graças Curia Romana […]. Servirá tb toda pessoa, q. queira remeter dinheiro para Roma, dando-lhe letras, como se pratica,

com 12 por 100, e á vista a 10 por 100 de avanço; conforme Cambios concorrerem na praça para Italia […]; toda pessoa, que viva fora Lisboa, se quizer  negóio, dará pronta resposta"

R " 28 spt34 L-devoção "Imprimiu-se 3ª vez livro: Amores Mª Santissima, pelo M.R.P.D. Fernando Cruz, Conego Regular Stº Agostinho, acrescentado devoçam  Virgem Mrª. Vende-se casa Antonio S.Pereira".
n s

bem " " " diamante "Em 16 Julho se havia vender Café Chadwell em Londres gde diamante  peza 224 graõs; mas pq o pûblico tivesse lugar tirar huma exacta informaçam seu valor, se julgou conveniente e Londres
dilatar data venda até 15 Setembro em cujo dia se fará sem mais dilaçam. As pessoas, que quizerem ver, podem recorrer Isaac de Paiba, Corretor em Londres".

Out Set 4 spt35 relação-religão
"Imprimiu-se huma Relaçam titulo Memorias verdadeiras dous lastimosos casos sucedidos Guiné dous Religiosos Missionarios, mórtos pelos gentios. Vende-se oficina Pedro Ferreira".

n s

bem " " " diamante "Em 16 Julho se havia vender Café Chadwell em Londres gde diamante  peza 224 graõs; mas pq o pûblico tivesse lugar tirar huma exacta informaçam seu valor, se julgou conveniente e Londres
dilatar data venda até 15 Setembro em cujo dia se fará sem mais dilaçam. As pessoas, que quizerem ver, podem recorrer Isaac de Paiba, Corretor em Londres".

R " 9 36 L-sermão "Na lója José da Mota arco Consolaçam se vende hum livro:Breve noticia, ou fiel Relaçam Igreja Senhor jesus Pedra, com Sermoes, que se prégaram naquelles quatro Dias". n s

R " " " L-devoção "Imprimiu-se 3ª vez livro: Amores Mª Santissima, pelo M.R.P.D. Fernando Cruz, Conego Regular Stº Agostinho, acrescentado devoçam  Virgem Mrª. Vende-se casa Antonio S.Pereira".
n s

B L " 16 37 L-prosa "na lója Jeronymo Francisco Araujo portas Stª Catharina, […] se vende hum livro: Prendas Adolescencia, ou Adolescencia prendada, Artes e curiosidades […] pelo Dr José  Almada".
n s

bem " 16 37 raizes/sementes "Antonio Maria Neco, na rûa nova Jesus, fábrica aguardente, vende toda casta raîzes, cebolas flores: anemonas […], tudo por preçp muy acomodado". n s

T " 23 38 L-teologia positiva 
"Sahiu luz livro fólio:Brasilia Ponfificia, five speciales Facultates Pontificiae, […]: seu Author R.P.Mr.Simam Marques da Comp.Jesus provincia Brasil. Vende-se Real Colegio Stº Antam".

n s
ser " " " livreiro "P. de Honot, livreiro na Haya tem impresso seguintes obras francezas: Historia geral das viagens, 8 vol.; Cartas geograficas gravadas; Historia Carlos XII […]". e Haya
bem " " " raizes/sementes "Joam baptista Fravega, morador á horta seca defrõte rûa Ametade, vende toda casta raizes, cebolas de flores Nórte: ranunculos […]; tudo por preço acomodado"- n s

bem Outb 2 spt39 raizes/sementes "Na rûa Nova, defronte casa Café Ingleza, vive Madama le Clerc, tem para vender cebolas, raizes novas todas castas flores dobradas das mais preciosas:Alemanha, Flandres, […]". e s

R " 7 40 L-devoção "sahiu hum livro oitavo titulo Espelho Mystico, que se vem dores Mrª Santissima, se mostra méthodo prático obsequiar Srª suas sete dores […] com huma adoraçam se visitar Sagrado n s
Lausperenne, pelo P.Fr.Pedro Zachia do Vále Jerem Provincia Soledade. Vende oficina Manuel Soares calç. Stª Anna, onde se imprimiu".

R " " " L-sermão "Na portaria Convento Stª Mónica se vende 1º tomo de varios Sermoes, que prégou M.R.Doutor Luiz Gonçalves Pinheiro do habito S. Pedro". n s

bem " " " raizes/sementes "Cypriano Costa e Jacomo da Costa, moradores fábrica aletria rûa nova Jesus, vendem preço acomodado raîzes, cebolas flores todas castas, e tb sementes hortaliças estrangeiras". 
e s

bem " " " raizes/sementes "Na rûa Nova, defronte casa Café Ingleza, vive Madama le Clerc, tem para vender cebolas, raizes novas todas castas flores dobradas das mais preciosas:Alemanha, Flandres, […]". n s

bem " 9 spt40 raizes/sementes "Cypriano Costa e Jacomo da Costa, moradores fábrica aletria rûa nova Jesus, vendem preço acomodado raîzes, cebolas flores todas castas, e tb sementes hortaliças estrangeiras". 
n s

R " 14 41 L - sermão "sahiu luz 2º tomo Sermoes, pelo M.R.P.Mr.Manuel Assumpçam, Religioso Eremita Stº Agostinho, com versoes parifrazes, e reflexoes Author. Vende-se portaria Convento Graça". n s
T " 16 spt41 L-teologia moral "O Mr.Fr.José Assumpçam da Ordem Stº Agostinho, alêm outras obras, compôz Martyrologia da sua ordem, tres tomos, corre impresso o 1º. Vende-se portaria Convento graça". n s

R " 28 43 L-sermão "Floresta Evangelica, repartida dezaseis Sermoes Panegyricos, Moraes, prégados pelo M.R.P.M.Fr.Manuel Stº Antonio Dorotheo. Vende-se oficina herdeiros Antonio Pedroso Galram". n s

H " " " L-vidas "Imprimiu-se 2º vez vida Cõdestavel Portugal D. Nuno Alvares Pereira pelo M.R.P.Fr.Domingos Teixeira, Religioso Eremita Stº Agostinho. Vende casa Ignacio Nogueira Xisto rûa Arcas". n s
R " " " L-doutrina "Sahiu luz 3ª parte Himnologia Sacra, na qual se explanam os hymnos proprios ultimos seis mezes anno, q. se acham breviarios Romano, Augustiniano, Carmelitano, franciscano, e n s

Arcebispado Lisboa, pelo P.M.Fr.José Assumpçam Ordem Eremitas Stº Agostinho. Vende-se lója José Francisco Mendes detraz Igreja Magdalena".

Out " " " relação-história "Na lója livreiro adro S.Domingos se vende Relaçam sitio, que Governador Buenos Aires D.Miguel salcedo pôz anno 1735 praça Nova Colónia Sacramento […], por Silvestre F. Silva". n s

bem " " " raizes/sementes "Na rûa Nova, defronte casa Café Ingleza, vive Madama le Clerc, tem para vender cebolas, raizes novas todas castas flores dobradas das mais preciosas:Alemanha, Flandres, […]".
e s

Out Nov 4 44 folheto-cirúrgico "Imprimiu-se hum papel: Exposiçam historica, chirurgica, Anatomica moderno sucésso hum doente ofendido huma ferida peito […]. Vende-se lója Guilherme Diniz Cordoaria Velha […]". n s

R " 11 45 L-devoção "sahiu luz livro: Sinal predestinados, Mª Santis. Mãy homens, advogada peccadores, pelo P.Doutor José Conceiçam. No fim se achará Novena Nª Srª […]. Vende-se portaria Stº Eloy". n s
B L " " " L-gramática "Reimprimiu-se 2ª vez grammatica lingua Latina reformada, acrescentada por Antonio Feliz Mendes Mestre letras humanas, a qual se achará sua casa junto rua Crucifixo"; n s
A M " " " L-ofício "como tb outra Arte, que fez para pessoas, que tem mestre em casa, e a mais obras latinas mesmo Auto". n s
Out " " " folheto-fúnebre "Imprimiu-se hum papel:Fûnebres sentimetos, epithetos lastimosos mórte ilustris., Senhor Marquêz Valença. Autor Miguel Carvalho Macedo Malafaya. Vende-se lója Bento Soares n s

R " 18 46 L-devoção "sahiu luz livro: Sinal predestinados, Mª Santis. Mãy homens, advogada peccadores, pelo P.Doutor José Conceiçam. No fim se achará Novena Nª Srª […]. Vende-se portaria Stº Eloy". n s
H " " " L-história secular "Imprimiu-se novamente acrescentada em dous volumes de quarto obra Dialogos varia historia, em que se refere vidas Reys Portugal; dá-se tb noticia seus Reinos, conquistas, e n s

sucessos mais notaveis Mundo, por Pedro Mariz. Vende-se casa Luis Moraes, praça palha, aonde se achará varios livros, e papeis curiosos".
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H " 20 spt46 L-história secular "Imprimiu-se novamente acrescentada em dous volumes de quarto obra Dialogos varia historia, em que se refere vidas Reys Portugal; dá-se tb noticia seus Reinos, conquistas, e n s
sucessos mais notaveis Mundo, por Pedro Mariz. Vende-se casa Luis Moraes, praça palha, aonde se achará varios livros, e papeis curiosos".

Out " " " folheto-fúnebre "Tb se imprmiu Oraçam fûnebre que nas exéquias Ilustris. Senhor D.Jayme de Mélo, terceiro Duque Cadaval, recitou M.R.P.Dom Thomas caetano Bemende se lója Manuel Conceiçam". n s
T " 27 spt47 L-teologia positiva "Imprimiu-se Bulla indicaçam anno Santo, promulgada, mandada todos fieis Christaõs Universo pelo Stimº P.Benedicto XIV, por Jose Freire Monterroio Mascarenhas . Vende-se loja n s

Joam Rodrigues ás portas Stª Catharina, onde se vendem Gazetas".

R " " " L-novena "Na portaria Convento N. Senhora de Jesus se vendem os livrinhos da Novena Conceição de Nª Senhora". n s
T Dez 2 48 L-teologia Po A Bulla anno Santo, traduzida lingua Portugueza por José Freire Monterroyo Mascarenhas, vende-se por preço acomodado lója Joam Rodrigues a Stª Catarina". n s

H " " " L-história eclesiática"Em casa hum hespanhol canto rûa Outeiro portas Stª Catharina vende-se a obra: España sagrada, Theatro Geografico historico de la Iglesia d´España […], dividida 4 tomos quarto". e s

bem " " " remédio "Em casa Pedro Pinheiro Leal, morador rûa Cîma ao jogo péla, se acha remedio verdadeiro velinhas para curar queixa carnozidades, que usava Dr. Jeronymo Moreira carvalho, Médico" n s
bem " " " remédio "e se acha tb o emplastro singularissimo da espinhela […]: o que faz com licença Doutor Fysico mór Reino, e vende por preço acomodado". n s
T " 4 spt48 L-teologia positiva A Bulla anno Santo, traduzida lingua Portugueza por José Freire Monterroyo Mascarenhas, vende-se por preço acomodado lója Joam Rodrigues a Stª Catarina". n s

R " 9 49 L-indulgências "Imprimiu-se hum livro: Directorio Eucharistico, que trata instituiçam Irmandade Santiss. Sacramento, e das graças, indulgencias […]. Vende-se lója Isidoro Vále defronte Stº antonio, e ": n s
R " " " L-devoção "Tb se imprimiu hum livrinho: Avisos para bem morrer, por José da Madre Deus, Religioso Stª Provincia Arrabida. Vende-se casa Domingos Rodrigues rûa Escudeiros". n s
C A " " " L-médico "Em casa Luis Moraes praça palha se vende livro: Anchora Medicinal, pelo Doutor Francisco Fonseca Henriques, Médico Augustissimo rey d. Joam IV, nosso Senhor". n s
R " 18 spt50 L - devoção "sahiu impresso hum livro: Escóla Santis. Coraçam Jesus, pelo Doutor Fr.Francisco Brandam, religioso Ordem Eremitas Stº Agostinho; vende-se Coimbra; Lisboa; Evora; Braga". n s Evora
T " " " L-teologia positiva A Bulla anno Santo, traduzida lingua Portugueza por José Freire Monterroyo Mascarenhas, vende-se por preço acomodado lója Joam Rodrigues a Stª Catarina". n s
H " " " L-história secular "Imprimiu-se hum livro fólio: Lorena perseguida, exaltada: história muito util em que se escrevem as perseguiçoes q. exaltáram casa Lorena, pelo doutor Alexandre Caetano Gomes n s

Flaviense […] Vende-se portaria Convento Stº Eloy, e casa Narciso Gomes Teixeira".

H " " " L-história secular "Tb se imprimiu outro em quarto: Reino Babilonia ganhado pelas armas do Empyreo, Autora Leonarda Gil Gama […] vende-se largo Conceiçam velha casas Religiosos do Carmo". n s
H " 25 spt51 L-geografia histórica "Imprimiu-se quarte parte Mappa Portugal, pelo P. Joam Bautista Cástro, onde se mostra origem Letras, e Universidades deste Reino […] Vende-se lôja livreiro adro S.Domingos". n s
H " " " L-geografia histórica "Idem" n s

1750
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

H Jan 8 spto1 L-história eclesiática"sahiu impressa Historia Igreja Japam, q. se noticia 1ª entrada da fé naquelle Imperio, dos costumes daquella naçam […] traduzida do Italiano por Dona Maria Antonia S. Boaventura n s
e Menezes. Vende-se portaria Colegio Stº Antam".

H " " " L-geografia histórica "Imprimiu-se quarta parte Mappa Portugal composto pelo P.Joam Bautista de Castro […]. Vende se lôja livreiro adro S. Domingos". n s

T " 13 2 L-teologia canónica "Imprimiu se huma Colecçam Juridica todas alegaçoes fez Excelent. Senhor D. José de Antas Barbosa, Arcebispo Lacedemonia, do Conselho S.Mag. Sobre extracçam Religiosas do n s
Mosteiro Stª Clara Santarém. Vende-se lója Isidoro Vále junto adro Basilica Nª Srª, na Rua nova e livreiro adro S.Domingos".

H " 15 spto2 L-geografia histórica "Imprimiu-se quarta parte Mappa Portugal composto pelo P.Joam Bautista de Castro […]. Vende se lôja livreiro adro S. Domingos, onde se achará outras partes". n s
A M " " " L-agricultura "Também se imprimiu novamente o Livro da Agricultura, em que se trata com clareza, e destinçam do módo, e tempo […]. n s

R " 20 3 L-meditação "Imprimiu-se traduzido Portuguez hum livro oitavo: memorial Missam. O seu assumpto sam humas breves, fervorosas, eficacissimas meditaçoes quotidianas de seu autor V.P.Doutor 
n s

Joam Bautista Verge, Presbitero Congregaçam Oratorio de Valença […]. Vende-se portaria Congreg. Oratorio de Lisboa".

H " 22 spto3 L-história Secular Sahiu luz desejado livro:Annaes historicos Estado Maranham, por Bernardo Pereira de Berredo, que foy Conselho S.Mag., com tudo sucedido desde anno, que foy descoberto até o de n s
1718, in folio- vende-se lója Miguel Rodrigues rua direita das portas Stª Catharina".

B L " 27 4 L-poético "Imprimiu-se 3º Poêma, com que Desembargador José Luis Coutinho aplaudiu felices progréssos áo Ilustris. Senhor Marquês Alorna, Vice Rey e Cap. General India, descreve tomada n s
Neutim e mais progressos Campanha 1748. vende-se oficina rûa Espingardeiros".

H " " " L-história eclesiática"sahiu impressa Historia Igreja Japam, q. se noticia 1ª entrada da fé naquelle Imperio, dos costumes daquella naçam […] traduzida do Italiano por Dona Maria Antonia S. Boaventura n s
e Menezes. Vende-se portaria Colegio Stº Antam".

H " " " L-história eclesiática"Em casa hum Hespanhol canto rûa Outeiro portas Stª Catharina se vende a obra: Historia del Pueblo de Dios, desde su origem asta el nacimiento del Messias, sacada solamente de e s
los libros Santos".

R Fev 3 5 L-devoção "sahiu hum livro: Caminho para Ceo pela devoçam Senhora, por Joam Teixeira Sampayo Sexas Coelho. Contem novenas todas invocaçoes Nª Srª. Vende-se Braga, Coimbra, Porto, L.ix" n s Braga
T " " " L-teologia moral "Imprimiu-se 2ª vez outro: Brados Desengano contra profundo sono esquecimento, tomo 1º, por Leonarda Gil Gama. Vende-se casa Luis Moraes, praça palha"; n s
H " " " L-história Secular "onde se achará tb obra: Dialogos de varia historia, por pedro Mariz, acrescentado até á vida Rey D.Joam V, nosso Senhor". n s

A M " " " L-oficio "Tb se imprimiu segunda vez: Advertencias aos modernos, que aprendem oficios Pedreiro, carpinteiro. Autor Valerio Martins Oliveira. Vende-se casa Antonio Silva arco Jesus; Porto". n s
H " 10 6 L-história Secular "Imprimiu-se hum livro fólio: Lorena perseguida, exaltada: história muito util em que se escrevem as perseguiçoes q. exaltáram casa Lorena, pelo doutor Alexandre Caetano Gomes n s
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Flaviense […] Vende-se portaria Convento Stº Eloy, e casa Narciso Gomes Teixeira".

H " 12 spt6 L-história secular "Idem" n s
R " 19 spt7 L-devoção "Na lója Antonio Silva Pereira rûa nova se vendem preciosos livros Reflexoens á Paixam Christo S.N."; n s
B L " " " L-moral "e as duas Instrucçoes para pays de familia educarem seus filhos, compostas pelo Ilustris. Senhor Marquêz Valença D. Francisco Paulo Portugal e Castro". n s
A M " " " L-agricultura "O livro da Agricultura, em que se trata com clareza módo e tempo cultivar terras pam, vinho, azeite, por Joam Antonio Garrido. Vende-se casa Jeronymo Mauricio rûa Armazens […]". n s
A M Mar 3 9 L-agricultura "Idem" n s
bem " 10 10 livraria "Em casa Ilustris. Sr. Conde Assumar esta vendendo preço acomodados livraria, do Excelentis. Sr. Principal D. Francisco Almeida Mascarenhas. A venda se faz 2ªs e 4ªs e Sabados". n s
R " " " L-sermão "Imprimiu-se Sermoes Padre Antonio Sá da Companhia Jesus. Vendem-se lója Manuel Conceiçam rûa direita Lorêto"; n s
H " " " L-vidas "onde se vende livro da vida serens. Princeza Dona Isabel"; n s
H " " " L-história secular e outros de historia Portugueza". n s

bem " 12 spt10 livraria "Em casa Ilustris. Sr. Conde Assumar esta vendendo preço acomodados livraria, do Excelentis. Sr. Principal D. Francisco Almeida Mascarenhas. A venda se faz 2ªs e 4ªs e Sabados". n s

R " 24 12 L-sermão "Imprimiu hum Sermam panegyrico, prégado Igreja Parroquial Bemfica anno 1747, dia glorioso S.Pedro, pelo R.P.D.Francisco Rebelo, Clerigo Regular. Vende-se portaria mesma casa". n s
bem " " " livraria "Em casa Ilustris. Sr. Conde Assumar esta vendendo preço acomodados livraria, do Excelentis. Sr. Principal D. Francisco Almeida Mascarenhas. A venda se faz 2ªs e 4ªs e Sabados". n s
Out Abr 9 spt14 folheto-elogio "sahiu impresso o Epiphonema Epicedico de Portugal na morte Ilustris. Senhor D. Jayme de Mélo, 3º Duque Cadaval, escrito por Damiam Antonio Faria e Castro. Vende-se rûa Nova n s

Out " " " folheto-religião "Na lója Guilherme Dinîs Cordoaria velha se vende Opusculo Curial muy util para parrocos e confessores, trata graus parentesco e impedimentos matrimonio, por P.Joam Nunes Varella" n s
Out " " " folheto-elogio "sahiu impresso o Epiphonema Epicedico de Portugal na morte Ilustris. Senhor D. Jayme de Mélo, 3º Duque Cadaval, escrito por Damiam Antonio Faria e Castro. Vende-se rûa Nova n s

Out " " " folheto-religião "Na lója Guilherme Dinîs Cordoaria velha se vende Opusculo Curial muy util para parrocos e confessores, trata graus parentesco e impedimentos matrimonio, por P.Joam Nunes Varella" n s

R " " " L-sermão "Imprimiu hum Sermam panegyrico, prégado Igreja Parroquial Bemfica anno 1747, dia glorioso S.Pedro, pelo R.P.D.Francisco Rebelo, Clerigo Regular. Vende-se portaria mesma casa". n s
bem " " " livraria "Em casa Ilustris. Sr. Conde Assumar esta vendendo preço acomodados livraria, do Excelentis. Sr. Principal D. Francisco Almeida Mascarenhas. A venda se faz 2ªs e 4ªs e Sabados". n s

B L " 28 17 L-cultura "sahiu impresso terceiro tomo obra Politica Moral, e Civil: contem este tomo Historia Eclesiastica, Chronologica Papas desde S.Pedro […]. Vende-se oficina Francisco Luis Ameno […]". n s
Out " " " folheto-história fabulosa"Tb se imprimiu hum papel: Prodigiosa Lagôa, descoberta nas Congonhas das Minas do Sabará, que tem curado varias pessoas achaques. Vende-se lója Bento Soares a S.Domingos". n s
Out " 30 spt17 folheto-história fabulosa"Idem" n s
H Mai 5 18 L-história eclesiática"Em casa hum Hespanhol canto rûa Outeiro portas Stª Catharina se vende 4, e 5 tomoa obra: Historia del Pueblo de Dios, desde su origem asta el nacimiento del Messias, sacada e s

solamente de los libros santos, &c".

ser " " " livreiro "Joam Baptista Fava, contratador livros, morador rûa Flores, vende por preços acomodados livros varias faculdades: Theologicos, Juridicos, Philosophicos, Historicos […]". n s

bem " 12 19 livraria "Está para vender copiosa livraria, do Desembargador Francisco Nunes Cardial; alêm livros Direito cõtem muitos historia. A venda se fará por junto rûa Atalaya  casas em q. faleceu". n s

B L " 19 20 L-cultura "sahiu impresso terceiro tomo obra Politica Moral, e Civil: contem este tomo Historia Eclesiastica, Chronologica Papas desde S.Pedro […]. Vende-se oficina Francisco Luis Ameno […]". n s
B L " " " L-retórica "Na mesma parte se vende hum livro oitavo: Arte Rhetórica, que ensina falar, escrever, orar, escrita lingua Portugueza, a que se juntou huma Rhetórica particular uso Prégadores". n s

Out " " " folheto-história "Tb se imprimiu hum papel: Aplauso Harmonioso, com q. celebram acçoes ilustres Progenitores Casa Abrantes. Autor Manuel Pereira Costa. Acharse-há oficina Francisco Luis Amena". n s
H " " " L-história eclesiática"Em casa hum Hespanhol canto rûa Outeiro portas Stª Catharina se vende 4, e 5 tomoa obra: Historia del Pueblo de Dios, desde su origem asta el nacimiento del Messias, sacada e s

solamente de los libros santos, &c".

ser " " " livreiro "Joam Baptista Fava, contratador livros, morador rûa Flores, vende por preços acomodados livros varias faculdades: Theologicos, Juridicos, Philosophicos, Historicos […]". n s

 B L " 21 spt20 L-cultura "sahiu impresso terceiro tomo obra Politica Moral, e Civil: contem este tomo Historia Eclesiastica, Chronologica Papas desde S.Pedro […]. Vende-se oficina Francisco Luis Ameno […]". n s
B L " " " L-retórica "Na mesma parte se vende hum livro oitavo: Arte Rhetórica, que ensina falar, escrever, orar, escrita lingua Portugueza, a que se juntou huma Rhetórica particular uso Prégadores". n s

Out " " " folheto-história "Tb se imprimiu hum papel: Aplauso Harmonioso, com q. celebram acçoes ilustres Progenitores Casa Abrantes. Autor Manuel Pereira Costa. Acharse-há oficina Francisco Luis Amena". n s
ser " 26 21 dentista "Joam du […] Cirurgiam dentista aprovado nesta Corte adverte, q. se retira sua pátria, oferece, em quanto nam parte seu prestimo; tira dentes, raizes; pôem dentes artificiaes; segura e s

dentes abalados com hum fio ouro; os alimpa toda toda perfeiçam […]. Vive escada casa pasto de Mons. Brunote Rûa q, vay Boa vista para a esperança, faz viagem pelo S.Joam".

ser " 28 spt21 serviço bancário "Vicente Fargini, morador rûa Flores Lisboa, confirma noticia, que fez publicar Gazêta 34 Agosto anno passado, obrigar-se mandar vir Roma, pelo puro, e mero custo da Dataria todas n s
dispensas matriminiaes, ou qq. Outras graças Curia Romana, com as mesmas condiçoes q. está declarado em dito particular […]".

C A Jun 2 22 L-crítica "Livro .Mr.Fr.Bento Jeronymo Feijó: Justa Repulsa de iniquas accusaciones. Vende-se Lisboa poço Borratem casa Francisco Sande, em Coimbra; Porto; Braga". n s
Out " " " folheto-elogio "Imprimiu-se hum Elogio do Muito Reverendo Padre Dom José Barbosa, Clerigo Regular. Acharse-há lója Guilherme Dinîz á Cordoaria velha, onde se vendem Gazêtas". n s
H " 23 25 L-história eclesiática"sahiu novamente luz hum livro: Demonstraçam Historica, que se trata origem, primazia da Real Parochia N.Srª Martyres de Lisboa; Autor P.Fr.Apolinario Conceiçam. Vende-se rûa n s

Nova Almada casa José Soares".

H " " " L-história eclesiática"Novamente se imprimiu 6º tomo Agiologio Dominico, consta das vidas Santos, Beatas, Martyres, outras pessoas veneraveis Ordem Prégadores, pelo R.P.Fr.José Natividade. n s
Vende-se portaria S. Domingos".

R " " " L-indulgências "Imprimiu-se hum Breve Compendio Indulgência que Benedicto XIV declara nam estarem comprehendidas na suspensam geral deste ano Stº 1750. Acharse-há casa livreiro a S.Nicoláo". n s
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H " 25 spt25 L-história eclesiática"Novamente se imprimiu 6º tomo Agiologio Dominico, consta das vidas Santos, Beatas, Martyres, outras pessoas veneraveis Ordem Prégadores, pelo R.P.Fr.José Natividade. n s
Vende-se portaria S. Domingos".

H " 30 26 L-história eclesiática"sahiu novamente luz hum livro: Demonstraçam Historica, que se trata origem, primazia da Real Parochia N.Srª Martyres de Lisboa; Autor P.Fr.Apolinario Conceiçam. Vende-se rûa n s
Nova Almada casa José Soares".

B L Jul 7 27 L-comédia "Bento Antonio, deu luz hum livro, que contrafaz a fabrica de Francisco Rodrigues Lobo, fazendo a Aldeya na Corte […]. Vende-se ua nova loja Joaquim Ferreira Coelho, livreiro". n s

R " 9 spt27 L-devoção "Sahiu luz livro: Caminho para Ceo pela devoçam Senhora, por Joam Teixeira Sampayo Seyxas Coelho. Contém novenas invocaçoes N.Srª. Vende-se Porto, Braga, Coimbra, Lisboa". n s
R " " " L-moral "Imprimiu-se 2ª vez outro: Brados Desengano contra profundo sono esquecimento, tomo 1º, por Leonarda Gil Gama. Vende-se casa Luis Moraes, praça palha"; n s

Out " 28 30 folheto-religião "Imprimiu-se hum papel: Conquistas na India em Apostolicas Missoens Comp. Jesus, socorridas pelo Cèo com milagrosos sucessos da Fé […], pelo P.Josè Krening. Vende se loja Bento n s
Soares adro S. Domingos […]".

Out " " " relação-cronológica "Nas mesmas partes se acharám as Relaçoens dos annos antecedentes". n s

ser Agt 4 31 pt-francês "Joam Baptista Doumeao, Francez nascimento, faz saber, tem estabelecido nesta Cidade huma escola (ou Academia) de escrever, a que póden concorrer todas pessoas que desejam e s
aperfeiçoar-se escrever Idioma francez: dará suas liçoens todos dias semana das duas horas depois meyo dia até ás seis […]. Vive fim rua Figueira, 3º andar das casas novas

Out " 11 32 folheto-religião "Imprimiu-se hum papel: Conquistas na India em Apostolicas Missoens Comp. Jesus, socorridas pelo Cèo com milagrosos sucessos da Fé […], pelo P.Josè Krening. Vende se loja Bento n s
Soares adro S. Domingos […]".

C A " 11 32 L-crítica "Em Casa hum Hespanhol canto rua Outeiro portas Stª Catharina se vende 3º tomo Cartas Muito Ilustre Senhor, Reverendo P.Mr.Dom Fr.Bento Jeronymo feijoó"; n s
H " " " L-história eclesiática"e o sexto tomo da obra intitulada, Historia del Pueblo de Dios": e s
C A " 20 spt33 L-crítica "Em Casa hum Hespanhol canto rua Outeiro portas Stª Catharina se vende 3º tomo Cartas Muito Ilustre Senhor, Reverendo P.Mr.Dom Fr.Bento Jeronymo feijoó"; n s
H " " " L-história eclesiática"e o sexto tomo da obra intitulada, Historia del Pueblo de Dios": n s
H " 27 spt34 L-história eclesiática"sahiu novamente luz hum livro: Demonstraçam Historica, que se trata origem, primazia da Real Parochia N.Srª Martyres de Lisboa; Autor P.Fr.Apolinario Conceiçam. Vende-se rûa n s

Nova Almada casa José Soares".

B L " " " L-comédia "Bento Antonio, deu luz hum livro, que contrafaz a fabrica de Francisco Rodrigues Lobo, fazendo a Aldeya na Corte […]. Vende-se ua nova loja Joaquim Ferreira Coelho, livreiro". n s
R Set 1 35 L-sermão "O primeiro tomo Sermoens do P.M.Doutor D.Joam Evangelista, Conego Regular Stº Agostinho, Vigario que foy Freguezia N.Srª Socorro". n s

H " " " L - hist. Eclesi. "e os seus Suplementos á Historia Chronologica dos Papas, Imperadores, Reys se vendem por preço acomodado na Oficina Miguel Manescal Costa ás Pedras negras, e em Coimbra n s
loja Antonio Simoens Ferreira";

R " " " L - catecismo "onde tambem se acharám Consultas Espirituaes de R.P.Fr. Affonso dos Prazeres, Missionario Apostolico do Seminario de Varatojo". n s
R " 3 spt35 L - sermões "O primeiro tomo Sermoens do P.M.Doutor D.Joam Evangelista, Conego Regular Stº Agostinho, Vigario que foy Freguezia N.Srª Socorro". n s

H " " " L-história eclesiática"e os seus Suplementos á Historia Chronologica dos Papas, Imperadores, Reys se vendem por preço acomodado na Oficina Miguel Manescal Costa ás Pedras negras, e em Coimbra n s Coimb
R " " " L - catecismo "onde tambem se acharám Consultas Espirituaes de R.P.Fr. Affonso dos Prazeres, Missionario Apostolico do Seminario de Varatojo". n s Coimb
 C A " 8 36 L - crítica "Em Casa hum Hespanhol no canto rua Outeiro ás portas Stª Catharina se vende 3º tomo Cartas Muito Ilustre Senhor, R.P.Mr. Dom Fr. Bento Jeronymo Feijoó"; e s
H " " " L-história eclesiática"e o sexto tomo da obra intitulada, Historia del Pueblo de Dios": e s

H " 10 spt36 L-história eclesiática"sahiu novamente impressa, em dous livros, a1ª parte da História Sãta Inquisiçam do reyno, e suas Conquistas. Trata origem Santas Inquisiçoens Christandade, da Inquisiçam antiga n s
[…] pelo P.Fr.Pedro Monteiro, Ulyssiponense […], Academico do numero da Academia Real. Vende-se portaria S. Domingos desta Cidade". 

bem Outb 13 41 raizes/sementes "Antonio Maria Neco, morador rua nova Jesus; Cypriano da Costa na mesma rua; e Joam Baptista Fravega na Horta Seca, fazem avizo sos seus freguezes, curiosos flores, lhes n s
chegáram de Holanda, França, raizes, cebolas flores do Norte: junquilhos […]. Od dous ultimos vendem tambem de toda sorte hortaliça".

bem " 15 spt41 raizes/sementes "Madame le Clerc, moradora Rua nova baranda verde, defronte Café Inglezes, adverte curiosos flores, ter recebido este anno Alemanha, […] cebolas, raizes mais preciosas". e s

H " 20 42 L-história eclesiática"Imprimiu-se hum volume quarto Historia fundaçam Real Convento Louriçal, pelo P.Manoel Monteiro Congregaçam Oratorio, Academico do numero da Academia real. Vende se nesta n s
Cidade na Portaria mesma Congregaçam".

bem " " " raizes/sementes "José Massa, morador Rua Flores, recebeu agora de Flandres huma grande quantidade raizes, cebolas flores Norte; ranunculos […], que oferece vender por preço acomodado". n s
D Nov 3 43 L-jurídico "Imprimiu se hum livro: Additiones sive annatationes juris á Sylvestro Magalhaens Brandam, Juris Consulto Lusitano, Conimbricensis civitatis Advocato […] Vende se nesta Corte loja n s Coimb

Domingos Duarte Capriata Rua nova a 1200 reis em papel; Coimbra casa Autor o Liceciado Sylvestre Magalha�s Brandaõ; Porto casa Dr Manoel Freyre; Santarem; Braga Braga

bem " " " remédio "Ignacio Oliveira, Administrador Botica Irmandade Nª Srª, tem na sua Botica remedios muy especiaes […]. Agua antiscorbutica […]; Unguento Doutor felis[…]; Ugento Francisco Pereira n s
[…]; Seringatorio cõtra gonorrheas; Huma Pomada para tirar cieiro rosto; mais receitas particulares, que havia na Botica do Loreto, e se nam acharám verdadeiras em outra qq. Parte".

B L " 5 spt43 L-poético "Imprimiu-se a Colecçam das obras, que na morte Fidelissimo Rey D.Joam V se recitaram na Academia dos Ocultos. Vende se no livreiro adro S. Domingos e lója Manoel Conceiçam". n s

C A " 10 44 L-cirurgia "Tb se imprimiu hum livro Algebrista perfeito; contem methodo praticar todas operaçoens no que respeita cura deslocaçoens, fracturas ossos corpo humano. Vende-se Corpo Santo n s
casa Antonio Frãcisco Costa, Cirurgiam Serenissimo Infante D.Antonio; loja Guilherme Diniz, de Pedro Antonio Caldas tras Igreja Magdalena […]".

C A " " " L-médico "onde tb se acharám dous tomos Enfermidades, traduzidos das obras Helvecio: n s
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R " " " L-devoção "Diario Christam, ou Horas Portuguezas". n s

R " 12 spt44 L-sermão "Sahiu luz Sermam q. determinou prégar Igreja N.Srª Saude desta Corte sobre lagrimas Srª Antonio Wever, Theologo […] formado Universidade Coimbra. Vende se adro S. Domingos".
n s

Out " " " folheto-fúnebre "Sahiu tb luz papel: Lenitivo a Portugal na morte Augustis., Fidelis. S. Rey D. Joaõ V: vende livreiro adro S. Domingos, papelistas terreiro Paço, porta Misericordia, loja Joaõ Silveira". n s

bem " 17 45 raizes/sementes Joam Vieyra, morador Boa vista casa José Lino, faz aviso lhe terem novamente chegado Norte varios sortimentos deste genero, renunculos […], com grã variedade cores e castas n s Coimb
novas, que oferece preços muito acomodados, e toda sorte sementes ortaliças estrangeiras, e as mesmas se acharám em Coimbra loja Joam Francisco Pugete &c.

R " 19 spt45 L-sermão "Imprimiu se VI tomo Sermoens R.P.M.Fr. Antonio Stª Anna, provincia Arrabida. Vende-se rua Galegos casa Joam Costa Araujo"; n s
R " " " L-oração "onde tb se achará Oraçam funebre mesmo Autor feita exequias, que no Real Convento Mafra se fizeram a S.Mag. Fidelissima". n s

C A " " " L-cirurgia "Tb se imprimiu hum livro Algebrista perfeito; contem methodo praticar todas operaçoens no que respeita cura deslocaçoens, fracturas ossos corpo humano. Vende-se Corpo Santo n s
casa Antonio Frãcisco Costa, Cirurgiam Serenissimo Infante D.Antonio; loja Guilherme Diniz, de Pedro Antonio Caldas tras Igreja Magdalena […]".

R " 24 46 L-sermão "Na Oficina Herdeiros Antonio Pedroso Galram rua Espingardeiros se vende 7º tomo Sermoens R. P.Mr.Fr.Manoel Stº Antonio Dorotheo, Religioso Stª e Reformada Provincia Arrabida". n s
R " " " L-sermão "Imprimiu se VI tomo Sermoens R.P.M.Fr. Antonio Stª Anna, provincia Arrabida. Vende-se rua Galegos casa Joam Costa Araujo"; n s
R " " " L-oração "onde tb se achará Oraçam funebre mesmo Autor feita exequias, que no Real Convento Mafra se fizeram a S.Mag. Fidelissima". n s
Out Dez 1 47 folheto-elogio "sahiu impresso elogio funebre sentida morte Fidelissimo Rey D. Joam o V, pela discreta, bem aparada pena Doutor Antonio Isidoro Nobrega, [….]. Achar se há loja Isidoro Vale". n s

B L " 8 48 L-poético "Sahiram impressas titulo Penthetria Pathetica, Miscelania, Poesias dedicadas morte defunto Monarca, pelo Rever. P.Manoel Godinho Seixas […]. Achar se ham loja Antonio G.Claro" . n s
Out " " " relacão-fúnebre "Imprimiu se hùa Relaçam enfermidade ultimas acçoens, morte muito alto, e Poderoso Rey, D. Joam V. Vende se Oficina Ignacio Rodrigues a S. José, de Manoel Conceiçam […]". n s
R " 10 spt48 L-atecismo "O livro: Colegio abreviado Ordinandos, Prégadores e Confessores &c. Vende se Portarias Agostinhos Descalços Convento Boa Hora de Lisboa, Evora, Coimbra, Porto" n s

B L " 24 spt50 L-poético "Sahiram impressas titulo Penthetria Pathetica, Miscelania, Poesias dedicadas morte defunto Monarca, pelo Rever. P.Manoel Godinho Seixas […]. Achar se ham loja Antonio G.Claro" . n s
ser " 29 51 renovação tecidos "Na rua Hospital chagas, freg.N.S.Encarnaçam, se estabeleceu novamente huma fabrica; na qual por meyo huma imprensa se renovam, lavram toda sorte sedas lizas; chamalotes, n s

nobrezas, cabayas; toda sorte pano […] qq guardapé, capote, vestia, fica parece peça nova; tudo se póde haver com huma mediocre, ou muita pequena despeza".

1751
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

R Jan 5 1 L-fúnebre "Sahio impresso Panegyrico funebre, q. nas exequias Fedelissimo Monarca D. Joam V recitou M.R.P.M.Fr. Manuel Rodrigues Ordem S. Francisco; oferecido Eley Nosso Sr D. José I [...]. n s
Acharse-há na loja Francisco Silva Defronte Codoaria Velha, e de Bernardo Rodrgues ao Corpo Santo".

R " " " L-sermão "Imprimiu-se Sermam, q. exequias muito Alto, Poderoso Magnanimo, Fidelissimo Monarca D. Joaõ o V, prégou Convt. S. Paulo M.R.P.Fr. Pedro Joriano Bravo. Vende-se livreiro Cp.Santo" n s

D " 12 2 L-jurísprudência "Imprimiu-se 7ª parte Pratica Judicial, na qual trata juridicamente materia sacrilegio, dividida dous tratados, onde se expoem contendas, jurisdiçoens sobre materia Ministros Seculares, n s
Eclesiasticos [...], com sentenças Coroa, Acórdaons, Assentos da Mesa Desembargo Paço [...]: Autor Antonio Vanguerve Cabral. Vende-se livreiro Adro S. Domingos, e Luis Moraes". 

R " " " L-fúnebre "Sahio impresso Panegyrico funebre, q. nas exequias Fedelissimo Monarca D. Joam V recitou M.R.P.M.Fr. Manuel Rodrigues Ordem S. Francisco; oferecido Eley Nosso Sr D. José I [...]. n s
Acharse-há na loja Francisco Silva Defronte Codoaria Velha, e de Bernardo Rodrgues ao Corpo Santo".

A M " 19 3 L-exame bombeiros
"Sahiu impresso hum livro quarto:Exame de Bombeiros, que comprehende dez tratados, que cõtém Geometria, Tignometria, Longemetria, Altimetria, Morteiros, Pedreiros, Obuz, Petardos

n s
[...]. Autor José Fernandes Alpoim, Sargento mór de Artilharia no Rio Janeiro. Vende-se casa Antonio Silva, Mercador livros ao arco Jesus, junto S. Ncola".

R " " " L-catecismo "O livro: Colegio abreviado Ordinandos, Prégadores, Confessores &c. Vende-se Portarias Agostinhos Descalços do Convento Boa Hora Lisboa, Evora, Coimbra, Porto". n s Evora

A M " 21 spto3 L-exame bombeiros "Sahiu impresso hum livro quarto:Exame de Bombeiros, que comprehende dez tratados, que cõtém Geometria, Tignometria, Longemetria, Altimetria, Morteiros, Pedreiros, Obuz, Petardos
n s

[...]. Autor José Fernandes Alpoim, Sargento mór de Artilharia no Rio Janeiro. Vende-se casa Antonio Silva, Mercador livros ao arco Jesus, junto S. Ncola".

B L Fev 9 6 L-dicionário "casa hum Hespanhol canto rua Outeiro portas Stª Catharina se vende hum Diccionario Geografico, Descripcion todos Reynos, Provincias, Islas, Patriarcados; bispados, Ducados [...]". e s
H " " " L-história eclesiática"na mesma parte se vende setimo tomo de la Historia del Pueblo de Dios desde su origem hasta elNacimiento del Messias, sacada solamente de los libros Santos del Sagrado texto" e s

A M " 11 spt6 L-exame bombeiros "Sahiu impresso hum livro quarto:Exame de Bombeiros, que comprehende dez tratados, que cõtém Geometria, Tignometria, Longemetria, Altimetria, Morteiros, Pedreiros, Obuz, Petardos n s
[...]. Autor José Fernandes Alpoim, Sargento mór de Artilharia no Rio Janeiro. Vende-se casa Antonio Silva, Mercador livros ao arco Jesus, junto S. Ncola".

B L " 16 7 L-cultura "sahiu impresso 4º tomo obra Politica Moral, e Civil, Aula Nobreza Lusitana. Contêm Astronomia, Geografia, Chronologia, comprehende h� grande numero Catalogos das Dignidades de n s
Portugal [...]. Vende-se este tomo, e antecedentes Oficina Francisco Luis Ameno rua do Carvalho travessa fieis de Deos"; 

R " " " L-sermão aonde se acharám dous Sermoes novamente impressos hum Dedicaçam Real Templo Mafra, outro enterro Christo N.Redemptor". n s
H " " " L-história eclesiática"Imprmiu-se I parte Chronica Serafica da Santa Provincia Algarves da Regular Obsevancia: composta pelo P.Fr.Jeronymo Belêm. Chronista mesma Provincia. Vende-se loja de n s

Francisco Gonçalves Marquez na Rua nova".

R " 18 spt7 L-catecismo "O livro: Colegio abreviado Ordinandos, Prégadores, Confessores &c. Vende-se Portarias Agostinhos Descalços do Convento Boa Hora Lisboa, Evora, Coimbra, Porto". n s Evora
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Out " 23 8 relação-história "Sahiu impresso com tiulo Relaçam estado presente Ilha Malta hum grande, eloquente Elogio grandes virtudes, acçoens S.Alt. Eminentissima o Gram Mestre Malta D. Manoel Pinto da n s
Fonseca por Manoel Thmás Silva Freire: Vende-se Oficina José Silva Natividade, Impressor erenissima Casa Infante de traz Igreja de Stª Justa".

R " " " L-sermão "Na Oficina Pedro Ferreira arco Jesus a S. Nicolao se vende 1º tomo Sermoens Reve.Doutor Luis Golçalves Pinheiro, e Sermão Auto Fé celebrado Igreja S.Domingos 16 Outubro 1746". n s
Out " " " folheto-história "Na loja Isidoro Vale junto Basilica Stª Maria se vendem dous papeis novamente impressos:h� Parabens de Potugal na Feliz Aclamaçam Fidelissimo Rey D. José"; n s
Out " " " folheto-história "outro Feliz Anuncio Portugal dia seu sumptuoso Juram�to ao Fidelissimo Rey D. José Primeiro do nome". n s

B L " " " L-poético "Na mesma parte se vende Poema Carlos reduzido, Inglatera ilustrada, Jerusalem libertada de Torcato Tano, Principe Poetas Italianos, traduzido Portuguez por Pedro Azevedo Tojal". n s
R " 25 spt8 L-catecismo "O livro: Colegio abreviado Ordinandos, Prégadores, Confessores &c. Vende-se Portarias Agostinhos Descalços do Convento Boa Hora Lisboa, Evora, Coimbra, Porto". n s Evora
R Mar 4 9 L-meditação "Na lója Joam Rodrigues portas Stª Catharina se vende livrinho Meditaço�s da vida Paixam Christo, traduzido lingua Hespanhóla pelo Ver. Padre Fr.felix Alamim". n s

R " " folheto-religião Na mesma parte se vende huma instrucçam em fórma dialogo, que Sumo Pontifce Benedicto XIII mandou publicar para Parrocos explicarem meninos soberano Mysterio da Eucharistia". n s

H " 16 11 L-elogio "Sahiu impresso Elogio funebre, Historico Senhor Rey D. Joam V em que referem acçoes sua Religiam, Piedade, Clemencia, Justiça, Liberdade [...]; com huma Relaçam enfermidade, n s
morte, mais actos; pelo Desembargador Francisco Xavier Silva. Vende-s eOficina Real largo Chiado.

B L " 25 spt12 L-romance "Sahiu impresso hum Romance heroico Obsequio Gratulatorio, em que estudantes Universidade Coimbra rendem graças nosso Augustissimo Monarca pela mercê de suprir hum ano n s
no ordinario tempo seus estudos; por [...] da luz da Silva Estudante Juisprudencia".

Out " " " folheto-história Tb se impriiu hum Epitaphio, Metrico, consagrado Mausoléo Augustissimo Rey, Senhor D. Joam V, por Feliz Silva Frey, Academico Scalabitano; estes papeis vende Oficina Pedro Frª". n s

H " " " L-panegírico Tb se imprimiu na lingua Portugueza Panegyrico Fidelissimo Rey D.Joam V, nas exequias, que lhe fizeram Sevilha, pelo Doutor D.Afonso e Texidor. Vende Oficina Francisco Ameno".
n s

Out " 30 13 folheto-história "Sahiu luz opusculo: Real Solenifacion Natalicia ao felicissimo cumprimento anos, que 31 corrente faz Augustissima Rainha N.Senhora; Autor R.P.M.Fr.Alonso Parray y Cote. Vende-se n s
loja Pedro Antonio Caldas detras Igreja Magdalena, e portaria convento S.Joam Deos".

T " " " L-teologia canónico "O livro: Tratado Analitico, Apologetico sobre provimentos Bispados Coroa Portugal, pelo Doutor Manoel Rodrigues Leitam, Desembagador, que foy casa Suplicaçam, fundador n s Porto
Congregaçam Oratorio Porto; Vende-se Portarias Congregaçoens Lisboa, Porto, Braga". Braga

C A " " L-crítica "Na loja Francisco Silva defronte S.Antonio se vende hum livro Dialogos Criticos aos dous Tratados nova Cirurgia, do Doutor D.Antonio Monrava de 1725, por Manoel Santos, Cirurgiam". n s
Out " " " relação-história "Na mesma parte se vende huma Relaçam sumaria prisam, tormentos [...] do Padre Antonio José, Portuguez, e Tritham Attimie, Italiano, ambos Comp. Jesus Provincia China n s
R " " " L-vidas e santos "Imprmiu-se hu livro: Espelho perfeiçam Religiosa, ou vida Madre Soror Guiomar Teresa do Cenaculo; vende-se Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Guimaraes ". n s Porto
Out " " " folheto-elogio "Elogio Preclarissimo Fundador Arrabida, o R.P.Fr.Martinho S.Maria vende-se, na Oficina rua Espingardeiros". n s

C A Abr 29 spt17 L-crítica "Sahiu impresso livo: Batalha Medica entre hum Medico Pigmeo, e 20 Gigantes, pelo Doutor D.Antonio Monrava, Medico Catalam, morador Lisboa, em 4. Achar se há casa do mesmo". e s

R " " " L-fúnebre "Imprimiu-se Oraçam funebre, recitou Reve.Dr José Caldeira nas exequias que igreja N.Srª Loreto celebrou alma Rey D.Joam V Irmand.Clerigos S.Pedro S.Paulo. Ende Guilherme Dinis". n s

bem " " " propriedade "O Capitam Antonio Dias Pinheiro tem huma propriedade casas seus armazens porto Benatiga, outra parte Tejo, defronte Belêm, junto borda dagua, as quer alugar o vender. Pode falar n s
cão proprio Capitaõ, q. mora no mesmo porto".

H Mai 4 18 L-históroa eclesiática"Na portaria Convento S.Pedro Alcatara, e loja José Mota detras Igreja Magdalena se vendem seguintes livros: Seg�da parte Chronica Provincia Arrabida";  n s
R " " " L-sermão "Quinta, sexta e seima parte Sermo�s do R.P.Mestre Fr.Manoel Stº Antonio Dorotheo"; n s
R " " " L-cerimonial "Ceremonias da Missa rezada, cantada, do Padre Fr.Joam de S. José do Prado, primeiro Mestre Ceremonias do Real Convento Mafra". n s

R " 6 Spt18 L-catecismo "Espelho Monastico, Catholico. Obra util, proveitosa, tãto Religiosos, como seculares, mais Prégadores; Autor R.P.Fr.Frãcisco Penamacor Barbarica, Filho da Sãta, Reformada Provincia n s
Soledade. Vende-se Lisboa loja Frãcisco Gonçalves Marques [...]: Coimbra de Luis Seco ferreira; Penamacor casa Vital Martins Soares, mercador lvros cuja custa se imprimio".

C A " 11 19 L-filosofia "Impimiu-se 1º e 2º tomo huma obra: Recreaçam Filosofica, ou Dialogo sobre Filosofia natural para instruçam pessoas curiosas. Vende-se casa Mons. Recend portas Sta Cathrina [...]". n s
R " " " L-meditação "Tb se imprimiu hum livrinho Sumario, do que he necessario saber para ganhar Jubileo Ano Stº; com Oraçoens, e Preces para se dizerem caminho Igrejas. Vende Oficina Francisco n s

Luis Ameno, rua Carvalho, junto travessa Fieis Deos";

Out " " " carta-religião "aonde achará tb huma Carta circular S.Santidade dirigida todos Patriarcas, Primazes, Arcebispos, Bispos [...] sobre extensam Jubileo; dissolvem duvidas podem ocorrer confessores". n s
ser " " " seviço bancário "Quem quizer breves, dispensas, como tb outras graças Curia Romana, fale com Dom Ranier Ventury, bem conhecido esta Corte, Banqueiro e notário Apostolico com Pratica 25 anos, n s

morador rua Douradores por cima loja onde se vendem sedas fabrica Real, que fará vir com grande pontualidade, verdade, por preço acomodado, depositando dinheiro ou penhor [...]".

C A " " " obras cientifica "O Doutor D.Diogo Torres Villaroel, do Gremio, Claustro Universidade Salamanca, e seu Cathedratico Mathematica, tem junto em 12 tomos quarto todas suas obras, Fisicas, Medicas, e s
Astrologicas, Poeticas, Mysticas, Moraes [...] se imprimem França, Hollanda, outras partes Europa pelo meyo Subscripçam. Pessoas quizerem subscrever, entregar dinheiro Fernando
Ferreira defrõte Igreja Cõvertidos; haõ de dar 2400 reis adiantados; em Madrid se lhes entrega 1ºs 6 tomos: recebidos estes haõ dar 1200 reis para prosseguir impressam [...]. A 

pessoa, que der 1ª vez 4500 reis, se lhe iram entregando os tomos imeditamente se acabarem imprimir. O tempo subscripçam nam dura mais, que até 1º Junho este ano"

C A " 13 spt19 L-filosofia "Impimiu-se 1º e 2º tomo huma obra: Recreaçam Filosofica, ou Dialogo sobre Filosofia natural para instruçam pessoas curiosas. Vende-se casa Mons. Recend portas Sta Cathrina [...]". n s
R " " " L-meditação "Tb se imprimiu hum livrinho Sumario, do que he necessario saber para ganhar Jubileo Ano Stº; com Oraçoens, e Preces para se dizerem caminho Igrejas. Vende Oficina Francisco n s

Luis Ameno, rua Carvalho, junto travessa Fieis Deos";

Out " " " carta-religião "aonde achará tb huma Carta circular S.Santidade dirigida todos Patriarcas, Primazes, Arcebispos, Bispos [...] sobre extensam Jubileo; dissolvem duvidas podem ocorrer confessores". n s
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ser " 18 20 feira franca "Fez S. Mag. mercê Prior, mais Religiosos Convento S.Domingos Bemfica lhe conceder todos Domingos, e dias Santos mez Mayo cada ano feira franca naquele sitio; que se faz n s
presente todas pessoas, que a ela quizerem ir vender, ou comprar quaesquer generos".

C A " 20 spt20 L-filosofia "Impimiu-se 1º e 2º tomo huma obra: Recreaçam Filosofica, ou Dialogo sobre Filosofia natural para instruçam pessoas curiosas. Vende-se casa Mons. Recend portas Sta Cathrina [...]". n s
ser " " " feira franca n s
H " 25 21 L-história eclesiática"Portaria Real Mosteiro Carmo se acharam livos, que compoz Rever.P.Mr.Fr.Estevam S. Angelo, Ex Provincial Religiam Carmelitana: Jardim Carmelitano, ou Historia Chronologica, n s

Geographica desta Sagrada Religiam 2 volumes de folha".

T " " " L-teologia moral "Lucerna da verdade de novo acesa no templo do Carmelo, Dissertaçam Apologetica, obra muy erudita tambem em folha" n s

H " " L-história eclesiática"Chronicas dos Carmelitas antiga, Regular observancia neste reyno Portugal, do Algarve, e seus Dominios compostas pelo muito Rever. P.M. Doutor Fr.José Pereira Stª Anna, Chronista n s
Geral sua Ordem"; 

T " " " L-teologia  escolátca"sua Dissertaçam Apologetica Historica Leturgica Dogmatica, Politica com todas as mais obras destes ilustres Escritores". n s
ser " 25 21 prémio academico "Real Sociedade Medicina N.S.Esperãça Madrid, de q.he Protector Ser.Cardial Iofãte cõferiu anno passado premio, havia prometido aos DD.Domingos Talia, Medico Duque Lossada e Madrid

Napoles e D.D.Joaõ Ignacio Moguel, Medico Vila Mõterey em Hespanha; desejando enriquecer Medicina Hespanhola, promete 20 onças prata duas pessoas conforme Leys mechanismo

dissolver� seguinte questaõ: Por q. rasaõ mulheres pejadas aborec� alg�as vezes iguarias de q. gostavaõ antes sua prenbez, e apetec� muito outras, q. ãtes lhe aborreciã; semq. 

seu apetite despreze carvaõ, Sal, gesso, outras cousas semelhantes. Os q. quizer escrever dissertaçoens, as enviem antes 1 Nov�bro deste ano ao D.D.Pedro Bedoya".

R Jun 8 23 L-catecismo "Imprimiu-se h� livro quarto: Arte theorica pratica Cõfessores, necessaria administrar, receber Sacram�to Penit�cia; Autor R.P.Fr.Frãcisco S. Antonio da Ordem dos Descalços. n s
Vende-se loja Bento Soares adro S. Domingos".

T " " " L-teologia  escolátca"Em casa h� Hespanhol canto rua Outeiro portas Stª Catharina se vende 8 tomo Historia del Pueblo Dios desde su origem esta el nacimento del Missias". e s
Out " " " folheto-crítica "Ilustraçaõ Critica a h�a carta, q. h� Filologo Hespanhol escreveu a outro Lisboa acerca certos elogios Lapidares. n s
B L " " " L-educativo Trata se tb em suma livro Verdadeiro Methodo de estudar, largam�te sobre bom gosto. Vende-se loja Manoel Conceiçam rua direita Loreto". n s
R " 17 spt24 L-fúnebre "Imprimiu-se Oraçam funebre, que exequias do Reverend. Cardial Cunha celebradas Igreja S. Domingos recitou M.R.P.M.Fr. Frãcisco São [...]. Vende loja B�to Soares adro S.Domingos" n s
R " " " L-devoção "tb se imprimiu 6º tomo das Anuncincoens Evangelicas do M.R.P.M.Fr.Manoel Anunciaçam da Ordem Pregadores; achar se-ham Portarias S. Domingos de Lisboa, Porto, Viana Minho". n s Porto
Out " " " folheto-história "Sahiu impresso com titulo Assombros Portugal, elegante, e erudito discurso sobre felicissimo governo presente do Rey nosso Senhor pelo brilhante Manoel Thomas Silva Freira n s

Secretario Recebedoria Geral Maltha. Achar-se há livreiro adro S. Domingos, e papelistas terreiro Paço".

D " 22 25 L-jurísprudência "Na loja Francisco Gonçalves Marques Rua nova se vendem Instituiçoens Imperador Justiniano, traduzidas Portuguez com breves notas para utilidade novos estudiosos Jurisprud�cia, n s
por Nuno Freyre da Silva".

Out " 24 spt25 folheto-história "Imprimiu-se hum erudito discurso com titulo Assombros Portugal, sobre felicissimo governo nosso Augusto Monarca por Manoel Thomás Silva Freyra; achar-se-há adro S.Domingos". n s

bem " 29 26 remédio "Henrique Nicolz, Cyrurgiam feitoria Britanica cidade Porto, onde reside há 16 anos, aprendeu com Mons.Daran, Cyrurgiam Rey Christianissimo, methodo curar carnosidades, doenças n s
urethra; o que se manifesta da certidam infrascripta, cujo original se acha Lisboa casa Doutor Gualter Wade, em Coimbra [...], no Porto [...]. Este remedio são humas velinhas [...]".

R " " " L-meditações "Imprimiu-se Manual Meditaçoens muito util, todo estado pessoas, pelos Padres Congregaçam Missam Barcelona, traduzido Portuguez. Vende loja Jeronymo Francisco Araujo". n s
B L Jul 1 spt26 L-romance "Sahiram impressos hum Romance titulo Intitimativa espiritual para dar fervor Christaõs a ganhar Jubileu do na Santo, composto por C.M.M.B.". n s

Out " " " folheto-história "Exaltacion al Trono Fidelissima, e Augustissima Reyna Imperio Lusitano D.Marianna Victoria, por Felix Silva Freyre: Vendem se Oficina Pedro Ferreyra Impressor Rainha nossa Srª"; n s
B L " " " L-novela "onde brevemente se publcará huma Novela na lingua Portugueza, sem nela se fazer uso da letra A": n s

B L " " " L-dicionário "Tb se imprimiu 2º Tomo Diccionario Geografico, ou noticia historica todas Cidades, vilas, aldeias [...]:Author P.Luiz Cardozo, Congreg.Oratorio Lisboa. Vende casa Joam Chrisostomo". n s

ser " 6 27 serviço bancário "Todas pessoas quizerem breves, dispensas, outras graças Curia Romana, fale com Dom Ranier Ventury, bem conhecido esta Corte, Banqueiro e notário Apostolico Pratica 25 anos, e s
morador rua Douradores por cima loja onde se vendem sedas fabrica Real, ele fará vir com grande pontualidade, verdade, por preço acomodado, depositando dinheiro ou penhor [...]".

H " " " L-história secular "Sahiu impressa 2ª vez em 4 volumes grande historia Portugal Restaurado, escripta pelo Conde Ericeira D. Luis Menezes. Vende praça Palha, casa Luiz Moraes mercador livros". n s

R " 8 spt27 L-sermão "Sahiu impresso Sermam pregado exequias Muito poderosos Rey D.Joam o V, Igreja Santiago vila Penamacor, pelo Rever.Padre Fr.Antonio Charneca [...]. Vende oficina Manoel Silva". n s

B L " " " L-dicionário "Tb se imprimiu 2º Tomo Diccionario Geografico, ou noticia historica todas Cidades, vilas, aldeias [...]:Author P.Luiz Cardozo, Congreg.Oratorio Lisboa. Vende casa Joam Chrisostomo". n s

H " 25 spt28 L-história eclesiática"Imprimiu-se o 6º tomo do Agiologio Dominico, consta das vidas Santos, Beatos, e Martyres mesma Ordem. Vende se na Portaria Cõvento S. Dmingos de Lisboa, e no Convendo Porto". n s Porto
H " 20 29 L-história eclesiática"Idem" n s Porto

R " " " L-catecismo "Imprimiu se hum livrinho Catecismo festas, outras solenidades, observancias, ceremonias Igreja, traduzida do Francez por Luiz Alvares e Azevedo. Vende loja Manoel Conceiçam [...]" n s

bem " 22 spt29 remédio "Henrique Nicolz, Cyrurgiam feitoria Britanica cidade Porto, onde reside há 16 anos, aprendeu com Mons.Daran, Cyrurgiaõ Rey Christianissimo, methodo curar carnosidades, doenças e s
urethra; como ele declara sua certidam, cujo teor he este [...] o original se acha Lisboa casa Doutor Gualter Wade, em Coimbra [...], no Porto [...]. Este remedio são humas velinhas [...]".

Out " 27 30 folheto-história fabulosa"Sahiu luz hum papel Espelho Christalino do engano, desengano do orbe terrestre, se expoem imaginaçam efeitos apetite humano em hum tragico, funebre, lamentavel sucesso, Historia n s
exemplar por André Damiam Silva: Vende se Papelistas T.Paço, porta Misericordia, adro S. Domingos".

T " " " L-teologia escolática"No Hospicio Belêm, junto Valverde por de traz Rocio, se vendem dous tomos Reflexiones Apologeticas, pelo P.Fr.Francisco Sotoy Marne, Cronista Geral Religiam S. Francisco"; n s
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H " " " L-história secular Na mesma parte se achará do mesmo Ilustrisimo Senhor dous memoriaes apresentados a S. Magestade Catolica". n s

T Agt 5 spt31 L-teologia polémica "Sahiu impresso hum livro quarto:Verdadeira Fé Triumphante, explicaçam Mysterio Santissima Trindade; disputa entre hum Hebreo e hum Christham, traduzido do Italiano pelo Rever. n s
Henrique Andréa, Arcediago Fontearcada, Doutor Faculdades Canones, e Leys Universidade Sapiencia Roma, Academico Arcades mesma cidade".

H " 10 32 L-história militar Os livros mencionados se vendem Lisboa casa José [...] morador rua direyta Portas Stª Catharina: O Capitam Infantaria Portugueza, por André Ribeyro Coutinho, Fidalgo casa S.Mag., n s
com theoria, pratica das suas funçoens, exercitadas armadas terrestres, navaes, na corte, praças [...]".

A M " " " L-instrução militar "Architectura Militar da Infantaria, com deliniação, pratica todas obras faxina, terra. Imprimiram-se dous vlumes de 4 grande na Regia Oficina Silviana por Mons. De Brie n s

Out " " " folheto-história "Imprimiu-se hum Panegyrico ao Ilustriss.Senhor Pedro Mota, e Silva do Conselho S.Magestade, Secretario Estado negocios Reyno, dia seus anos 27 Abril 1751, por Filipe José Gama n s
Academico Real Academia Historia [...] Se acha em poder do Rever Antonio Fonseca Claro, Beneficiario Igreja St Justa".

R " " " L-vidas de santos "Imprimiu se hum tomo quarto vida Jesu Christo, Senhor nosso, e literal inteligencia Santos Padres [...] pelo Padre Joam Bautista Castro. Vende se loja Bento Soares adro S.Domingos"; n s
H " " " L-geografia histórica "onde se acharam os Mapas Portugal";  n s
H " " " L-geografia histórica "e o Roteiro terestre, obras do mesmo autor". n s

R " " " L-sermão "Sahiu luz Sermam S.Francisco pregado Real Convento Mafra pelo Reverendo P.Fr.Joam Bautista Zacarias. Achar-se-há loja Rodrigo Maya Ferreira defronte Igreja Stº Antonio Lisboa". n s

H " " " L-história secular "Em casa Manoel Carvalho, mercador livros ao Chiado defronte botica delRey se vende a historia Insulana das Ilhas sugeitas a Portugal, pelo Padre Antonio Cordeiro da Com. Jesus". n s
Out " 17 33 folheto-fúnebre "oraçam que nas exequias Fidelissimo Rey D.Joam V celebrada em Londres Capela Ministros Portugal recitou lingua Latina F.Blyth. Achar se-ha portaria Padres Caetanos [...]". n s
Out " " " folheto-fúnebre "Imprimiu-se hum Elogio funebre das acçoens Eminentissimo senhor Cadial, Nuno Cunha Atayde, Inquisidor Geral Reynos. Vende se Oficina Francisco Luis Ameno, rua Carvalho". n s

Out " " " folheto-elogio "Tb se imprimiu hum Elogio do Padre Joam Baptista Carnbone, da Comp. Jesus, por Fernando Antonio Costa Barboza. Vende-se loja José Francisco Mendes detraz Igreja Magdalena". n s
B L " " " L-novela "Sahiu impresa lingua Portugueza huma Novella:Varios efeitos de amor, traduzida por D.Francisca Serafina Xavier, he a em q, se nam vé letra A. Vende-se Oficina Pedro Ferreira", n s
R " " " L-devoção "O livro: Espelho Mystico, em que se vem as dores Maria Santissima, mostra methodo pratico obsequiar esta Senhora, se vende loja Guilheme Diniz à Cordoaria, na de Bento Soares". n s
ser " " " livreiro "[Joaõ Reihend] contratador livros portas Stª Catharina está para largar este negócio; avisa todas pessoas , que quizerem aproveitar ocasiom, comprando livros, que ainda tem [...]". n s
R " 24 34 L-devoção "O livro Verdadeira fé triunfante com explicaçam Altssimo Mysterio Satiss. Trindade, traduzido de Italiano pelo R. H�rique Andréa, se vende loja Joam Bautista Fava, Mercador livros". n s

H " " " L-história secular "Sahiu luz nova Colecçam obras, que Academia Ocultos fez á morte Ilustrissmo, Senhor Marquez Valença, Socio mesma Academia, impressa Oficina Francisco Silva, onde se vende". n s

T " " " L-teologia escolática"Nas portarias Conventos Nª Srª Jesus desta Corte, sitio Santarem, S.Pedro Coimbra, se achará Nova explicaçam Jubileo, compoz P.Fr.Antnio Pacheco Religiosos Sagrada Ordem 3ª". n s

bem " " " remédio "Henrique Nikols, Cirurgiam Feitoria Ingleza, cidade Porto, tem verdadeiro Segredo curar carnosidades, doenças Urethra, inv�tado por Mons. Daran Cirurgiam Rey Christianissimo [...]. n s
Todos q. padecerem semelhantes molestias podem recorer seguramente seu prestimo com esperança bem fundada sua melhora".

R " 26 spt34 L-devoção "Imprimiu-se 2ª vez livro Banquete espiritual, voluntario, gratuio, favor almas purgatorio, de todo fiel Christam: pelo R.P.Fr.Bartholomeu Martyres Ordem Pregadores; achar-se-há loja n s
Guilherme Diniz; de Feliz Rodrigues; Antonio Sousa, ambas na rua nova".

R " 32 35 L-vidas de santos "Sahiu 2ª vez impressa em 4 vida S.Joam Nepomuceno. Vende-se Casa Luiz Moraes, Praça palha"; n s
H " " " L-história secular "onde se acharám tb 4 tomos de Portugal restaurado, escrito pelo Conde da Ericeira em quarto"; n s
H " " " L-história secular "e os Dialogos historicos de Pedro Marîs". n s
B L " " " L-poético "No adro Igreja S. Domingos Lisboa loja Bento Soares se vende eloquente, erudita Oraçam Consolatoria, que Academia Scalabitana consagrou saude muito Augustoa Rainha [...]". n s

R " " " L-devoção "Imprimiu-se 2ª vez livro Banquete espiritual, voluntario, gratuio, favor almas purgatorio, de todo fiel Christam: pelo R.P.Fr.Bartholomeu Martyres Ordem Pregadores; achar-se-há loja n s
Guilherme Diniz; de Feliz Rodrigues; Antonio Sousa, ambas na rua nova".

T " " " L-teologia escolática"Nas portarias Conventos Nª Srª Jesus desta Corte, sitio Santarem, S.Pedro Coimbra, se achará Nova explicaçam Jubileo, compoz P.Fr.Antnio Pacheco Religiosos Sagrada Ordem 3ª".
n s

bem " " " remédio "Henrique Nikols, Cirurgiam Feitoria Ingleza, cidade Porto, tem verdadeiro Segredo curar carnosidades, doenças Urethra, inv�tado por Mons. Daran Cirurgiam Rey Christianissimo [...]. n s
Todos q. padecerem semelhantes molestias podem recorer seguramente seu prestimo com esperança bem fundada sua melhora".

R Set 7 36 L-sermão "Imprimiu-se Sermam, solenes exequias Sereniss. Rey D. Joaõ V, celebradas Cathedral Leiria, prégou R.P.Fr.Antonio Assumpçam Ordem Pregadores. Vende-se Portaria S.Domingos". n s
H " 21 38 L-história secular "Na Oficina Pedro Ferreira, se estam imprimindo as Decadas da India dos insignes Joam Barros, e Diogo Couto, o primeiro tomo sahiu já do prélo, se dara brevemente luz". n s
bem " " " raizes/sementes "Antonio Maria Neco, morador rua nova Jesus, onde está fabrica aguardente, faz aviso, lhe chegaram Hollanda raizes, cebolas todas castas, e cores: como junquilhos [...] n s

bem " " " raizes/sementes
"Joam Bautista Fravega, mora horta-seca defronte rua ametade, chegou de França e Holanda, faz igual aviso; pois tb vende raizes, cebolas flores, e sementes todas castas hortaliça".

n s

C A " 28 39 L-filosofia "Sahiu hum livro quarto: Systema quaversum Aristotelicum. Partim adversus Novatores [...]. Autor M.R.P.M.Fr. Manoel Ignacio Coutinho Lusitano, Lente jubilado cadeiras Artes, Theologia n s Coimb
Vende-se portarias Carmo desta corte, de Coimbra e de Evora. Evora

R " " " L-sermão "Nas mesmas partes se acharam segundo Sermaõ  Patriarca S.Elias"; n s
R " " " L-novena huma devotissima Novena S.Maria Magdalena de Pazzi do mesmo Autor". n s

A M Outb 5 40 L-instrução militar "O livro Movimentos Cavalaria com adiçam p. Dragoens [...]. Autor José Almeyda, e Moura, Cavaleiro Ord. Christo. Vende-se papel, ou encadernado casa P. Caetano Moura Castro [...]". n s
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ser " " " livreiro "Bulas para erigir Irmandades do Rosario; Cartas Fratenidade toda Ordem Dominicana; Claustro Dominicano, pelo P.M.Fr. Pedro Monteyro; Breviarios Dominicanos, e toda sorte libros n s
reza Dominicana, tudo se achará convento S.Domingos Lisboa, livraria Reverendissimo Geral". Na mesma se acharam os diversos livros seguintes:

R " 7 spt40 L-devoção "Imprimiu-se livrinho Sinal dos predestinados Maria Santissima: Obra Muy util todos aqueles q. querem saber verdadeira devoçam N.Srª. Vende-se loja Bento Soares adro S.Domingos". n s

Out " " " folheto-crítca "Tb se imprimiu hum papel Contestaçam Calumnioza acusaçam, que Autor verdadeiro Methodo estudar acusa naçam Portugueza [...]. Author Josê Caetano Mr. Gramatica. Vende G.Dniz" n s

R " 12 41 L-novena "oficina Francisco Luis Ameno, rua Carvalho, imprimiu hum livro em 12: Novenario Geral, comprehende todas Novenas festividades Christo nosso Redemptor [...] Vende mesma Oficina" n s
bem " " " venda de breves "Onde se achará O Breve pq S. Santidade concedeo para sempre aos Senhores Reys Portugal, e seus sucessores o titulo de Fidelissimo". n s
R " " " L-vidas de santos Na portaria S.Domingos se achará vida Stª Maria Magdalena, escrita pelo R.P.Fr. Antonio Assumpçam Sagrada Ordem Pregadores". n s
bem " " " raizes/sementes "Madame de Clerq, moradora rua nova faz advertir, tem recebido varias partes Europa cebolas, raizes todas sortes flores, que dará por preços acomodados". n s

bem " " " raizes/sementes "A Joam Vieyra moador Boa Vista casa José Lino Chegáram novamente Norte varios sortimentos raizes, e cebolas melhores flores, como tb toda sorte sementes melhores hortaliças". n s
R " 21 spt42 L-sermão "Na portaria Religiosos Padres Caetanos se achará Sermam exequias delRey D. Joam V composto pelo P.D.Francisco Rebelo, Clerigo regular Theatino". n s
R " 28 spt43 L-sermão "Na oficina Francisco Luis Ameno, rua Carvalho, se vende Sermam exequias delRey D. Joam V pregado Cathedral Faro pelo Doutor Miguel Luis Teixeira". n s
T " " " L-teologia moral "Sahiu impresso hum livro quarto Cidade da Conciencia escrito pelo Padre Balthazar Encarnaçam  [...] obra excelente muy moral. Vende se loja Pedro Vilela rua nova [...] n s
Out " " " relação-história "Sahiu impresso huma Relaçam Embayxada do Poderosos Rey Angome na Provincia Guné ao Vice Rey Bahia [...] Vende-se loja Franisco Silva a Stº Antnio [...]". n s
H " " " L-história secular "A Chronica Provincia Algarves, composta pelo Padre Fr.Jeronymo Belêm, vende se na rua nova loja Francisco Gonçalves Marques". n s
Out Nov 4 spt44 folheto-crítica "Sahiu impressa h�a Exposiçam ao primeiro livro da Instituta, Autor Joam Baptista Domingues. Vende-se Rua nova loja Joaquim Ferreira Coelho, livreiro, de Manoel Conceçam". n s

C A " 9 45 L-filosofia "casa Joam Rodrigues Chrisostomo, livreiro, rua Crucifixo, se vendem dous 1ºs tomos obras Filosoficas, e Theoloicas do Arcediago Luis Antonio Verney: Apparatus ad Philosophiam";  n s
T " " " L-teologia moral "Theologiam ad usum Lusitanorum Adolescentium libri sex. Roma 1751. Volume 2º em quarto". n s
B L " " " L-ortografia "Na mesma parte se achará tb outro livro oitavo mesmo Auhor = De Ortographia Latina Liber singularis. Rome 1747". n s
R " " " L-catecismo Sahiu impresso 2ª vez impresso livro Theatro Ecclesiastico, em que se acham documentos Canto Chaõ, qq pessoa dedicada culto Divino Oficios Coro, e Altar. Autor M.R.P.Fr.Domingos n s

Rosario. Vende-se casa José Sousa Tavares entrada rua Outeiro portas Stª Catharina [...]".
R " " " L-meditação "Na portaria S.Domingos se vende livrinho Ramilhete Espiritual: Autor Padre Paulo Cardoso". n s
Out " 11 spt45 relação-história "A Relaçam Embayxada poderoso Rey Angome ao Vice Rey da Bahia pedindo amisade, e aliança S. Mag. Fidelissima, se vende loja Francisco Silva defronte Stº Antonio". n s
R " " " L-novena "Na portaria Nossa Senhora Jesus se vendem livrinho Novena Nossa Senhora Conceiçam". n s
R " 16 46 L-novena "Idem" n s
Out " 18 spt46 relação-história "A Relaçam Embayxada poderoso Rey Angome ao Vice Rey da Bahia pedindo amisade, aliança S. Mag. Fidelissima, se vende loja Francisco Silva defronte Stº Antonio, Bento Soares". n s
R " " " L  ovena "Na portaria Nossa Senhora Jesus se vendem livrinho Novena Nossa Senhora Conceiçam". n s
Out " 23 47 folheto-crítico "O Papel Espelho Christalino, que he huma novela curiosa, se vende Lisboa loja Guiherme Dinis, em Coimbra de Francisco Silva Braga"; n s Coimb
Out " " " folheto-história fabulosa"nas mesmas partes se achará outro, Phantasmas despresiveis, que andam continuamente pelas ruas, e becos Lisboa, obra muito moral; tb na oficina Doutor Monravá". n s
Out " " " folheto-crítico "Imprimiu se hum papel, Observaciones criticas, jocoserias por Fr.Antonio ELontisca y Ribas sob ciertos Memoriales del R.P.Fr.Francisco Soto y Marne [..]. Vende-se junto S.Nicolao". n s

R " 30 48 L-catecismo Sahiu impresso 2ª vez impresso livro Theatro Ecclesiastico, em que se acham documentos Canto Chaõ, qq pessoa dedicada culto Divino Oficios Coro, e Altar. Autor M.R.P.Fr.Domingos n s
Rosario. Vende-se casa José Sousa Tavares entrada rua Outeiro portas Stª Catharina [...]".

Out " " " folheto-crítico "Imprimiu se hum papel, Observaciones criticas, jocoserias por Fr.Antonio ELontisca y Ribas sob ciertos Memoriales del R.P.Fr.Francisco Soto y Marne [..]. Vende-se junto S.Nicolao". n s
Out Dez 14 50 folheto-crítico "Idem" n s

C A " " " L-música "Sahiu luz huma Arte Musica pelo estylo Italiano, ensina regras principaes, mais necessarias saber cantar, acompanhar instrumentos quatro vozes [...] por Manoel Moraes Pedrozo, n Porto
da cidade Miranda, se vende casa mesmo Autor na cidade Porto, rua Souto".

Out " 21 51 folheto-fúnebre "Sahiu impresso Elogio funebre Reverendissimo P.D.José Barbosa, Clerigo regular Divina Providencia [...], composto e recitado mesma Academia 13 Agosto 1751 pelo Conde Vilar n s
Mayor Manoel Teles Silva [...]. Vende-se oficina Ignacio Rodrigues, de Manoel da Conceiçaõ".

H " " " L-história eclesiática"Tb se imprimiu 2º tomo Historia Igreja do Japam, continuam os progressos da Religiam Catholica, varios sucessos, perseguiçoens mesma Igreja naquele Imperio: vertida portuguez por n s
D.Maria Antonia S. Baventura, e Menezes. Achar se ham ambos tomos Prtaria Colegio Stº Antam, loja Bento Soares ".

Out " 23 spt51 folheto-elogio "Imprimiu se hum papel, Observaciones criticas, jocoserias por Fr.Antonio ELontisca y Ribas sob ciertos Memoriales del R.P.Fr.Francisco Soto y Marne [..]. Vende-se junto S.Nicolao". n s
C A " " " L-música "Sahiu luz huma Arte Musica pelo estylo Italiano, ensina regras principaes, mais necessarias saber cantar, acompanhar instrumentos quatro vozes [...] por Manoel Moraes Pedrozo, n s

da cidade Miranda, se vende casa mesmo Autor na cidade Porto, rua Souto".
H " " " L-história eclesiática"Tb se imprimiu 2º tomo Historia Igreja do Japam, continuam os progressos da Religiam Catholica, varios sucessos, perseguiçoens mesma Igreja naquele Imperio: vertida portuguez por n s

D.Maria Antonia S. Baventura, e Menezes. Achar se ham ambos tomos Prtaria Colegio Stº Antam, loja Bento Soares ".

1752
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora
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Out Jan 1 1 folheto-fúnebre "Sahiu impresso Elogio funebre Reverendissimo P.D.José Barbosa, Clerigo regular Divina Providencia [...], composto e recitado mesma Academia 13 Agosto 1751 pelo Conde Vilar n s
Mayor Manoel Teles Silva [...]. Vende-se oficina Ignacio Rodrigues, de Manoel da Conceiçaõ".

R " 8 Spto1 L-sermão "Sahiu luz 1ª parte Sermoens Reverendo P. José Troyano Congregaçam Oratorio. Vende-se Oficina Domingos Gonçalves, loja de Caetano Silveira, e Sousa, de Joam Chrisostomo". n s
H " " " L-história eclesiática"Casa hum Hespanhol, canto rua outeiro portas stª Catharina, se achará tomo 9 de la historia del Pueblo Dios, desde sua origem hasta el nacimiento del Messias, sacada de los libros e s

Santos, ó el sagrado Texto";
A M " " " L-equestre "Na mesma parte se achará tb hum livro novo: Escuela de cavalo: dividida 3 tratados, ornada estampas finas, que ensinam todos manejos". n s
H " " " L-história eclesiática"Tb se imprimiu 2º tomo Historia Igreja do Japam, continuam os progressos da Religiam Catholica, varios sucessos, perseguiçoens mesma Igreja naquele Imperio: vertida portuguez por n s

D.Maria Antonia S. Baventura, e Menezes. Achar se ham ambos tomos Prtaria Colegio Stº Antam, loja Bento Soares ".

 C A " 22 spto3 L-crítica "Sahiu impressa mais desejada obra do Indice Geral das cousas mais notaveis, que contem theatro critico universal do P.M.D.Fr.Bento Jeronymo Feijó, estimado da Republica das letras n s
por Diogo Faro Vasconcelos, Cavaleiro Ordem Christo. Vende-se loja Francisco Silva defronte casa Stº Anonio".

R " " " L-sermão "Sahiu luz 1ª parte Sermoens Reverendo P. José Troyano Congregaçam Oratorio. Vende-se Oficina Domingos Gonçalves, loja de Caetano Silveira, e Sousa, de Joam Chrisostomo". n s
Out " " " folheto-história "Tb se imprimiu hu papel: folheto nº 2 da prodigiosa origem, progressos serenissma Srª Dona Secia: vende se Oficina Manuel Silva rua Atalaya, loja Manuel Conceiçam". n s

C A " 25 4 L-crítica "Sahiu impressa mais desejada obra do Indice Geral das cousas mais notaveis, que contem theatro critico universal do P.M.D.Fr.Bento Jeronymo Feijó, estimado ba Republica das letras n s
por Diogo Faro Vasconcelos, Cavaleiro Ordem Christo. Vende-se loja Francisco Silva defronte casa Stº Anonio".

C A " 29 spto4 L-crítica "Idem" n s
H Fev 1 5 L-vidas "Imprimiuse 6ª parte Epanaphora Indica com noticia ultimos sucessos governo Ilustris. Marquez Alorna, escrita mesmo Autor das primeiras. Vende-se loja Francisco Silva". n s
bem " " " p. alimentares "Por Decreto S.Mag. 14 Julho 1751 foi servido Conceder a Christiano Henrique Smits estabelecimento 1ª Fabrica refinar açucar Reyno com proibiçam intoduçaõ de fora Reyno. Tem n s

loja aberta largo S.Paulo, em a qual se vende açucar refinado, por grosso, e miudo a preço tostam; cento e vinte; cento e quatro; cento sessenta reis o arratel, Se vende melaço".

H " 8 6 L-história secular "Sahiu impresso quarto, ultimo volume Memorias p. historia Portugal, comprehendem Governo Rey D.Sabastiam, escritos por ordem Academia Real pelo Rever. Diogo Barbosa Machado. n s
Vende-se loja Mons. Reysand rua larga, do Chiado para Loreto".

B L " " " diálogo história "Na loja Joam Rodriges Chrisostomo, se vendem diversos Dialogos para instruçam mocidade: Dialogo Historia Grega"; n s
B L " " " diálogo história "Dialogo Historia Romana"; n s
B L " " " diálogo história "Dialogo sobre Estado presenteados Principes da Europa"; n s
B L " " " diálogo história "Dialogo sobre os Concilios Geraes"; n s
B L " " " diálogo história "Dialgo da Esfera terrestre, e celeste"; n s
B L " " " diálogo história "Dialogo da Vida dos Reys de Portugal"; n s
B L " " " diálogo história "Diversas cartas de nomes e modos contar" n s
B L " " " diálogo latino "Dialogos Latinos, e Portuguezes: hum Cathecismo, dous sobre modos falar lingua Latina nas materias familiares". n s
bem " " " livraria "Nas casas que ficam por cima despacho fruta a S.Marta, se há de vender huma grande livraria: a mayor parte sam historia. A venda se há de fazer a jogos, ou livros avulsos, todas n s

Segundas, Quartas, Sextas tarde; onde se achará A Nobreza dos Lavradores; vida Stº Isidro".

H " 12 spto6 L-história secualr "Imprimiu-se livro oitavo: Historia veradeira famosissimo heroé, invencivel Cavaleiro Hespanhol Rodrigo Dias Bivar, chamado por o Cid Campeador. Vende-se loja Francisco Silva". n s
R " 19 spto7 L-devoção "Sahiu luz hum livrinho Aljava do Amor divino: vende se Rua nova loja, que foy Antonio Silva Pereira". n s
C A " 22 8 L-filosofia "Sahiu 2ª vez impresso livro Porquê todas cousas en oitavo; vende-se casa Luiz Moraes mercador livros Praça palha"; n s
H " " " L-história secualr "onde tb se achará impresso sexto tomo Monarquia Lusitana, que era muy raro". n s
H " " " L-história secualr "O Portugal restaurado em quatro tomos". n s
C A " " " L-música "e as Operas Bairro alto, e da Mouraria". n s
C A " 29 9 L-cirurgia Imprimiu-se hum livro: Relaçam Cyrurgica, Medica, trata especilamnete novo methodo curar infecçam escorbutica, ou mal Loanda [...]: por Joam Cadozo Miranda, Cyrurgiam aprovado. n s

Vende-se loja Pedro Faure, mercador livros, rua direita no Loreto [...]".

C A " " " L-filosofia "Tb se imprimiu 3ª vez 1º tomo obra Governo do Mundo em seco, ou Escritorio da razam; exposto no progresso hum dialogo, interlocutores hum Letrado [...] Vende-se loja Pedro Faure". n s
R Mar 4 spto9 L-sermão "Sahiu luz 1ª parte Sermoens Reverendo P. José Troyano Congregaçam Oratorio. Vende-se Oficina Domingos Gonçalves, loja de Caetano Silveira, e Sousa, de Joam Chrisostomo". n s

H " 7 10 L-elogio  "Sahiu impresso livro in folio Elogio Historico Ilustris. Casa Cantanhede Marialva, chefe esclarecidos Menezes, e Teles, pelo Doutor Theodozio Stª Martha. Vende-se portaria Stº Eloy". n s
H " 1 11 L-elogio  "Idem" n s
R " " " L-devoção "No mesmo livreiro se vende livrinho Sinal Predestinados, Maria Santissima Mãy de Deos, Mãy Homens, pelo Doutor José Conceiam, Missionario mesma Congregaçam, muita utilidade". n s
C A " 21 12 L-filosofia "Tb se imprimiu 3ª vez 1º tomo obra Governo do Mundo em seco, ou Escritorio da razam; exposto no progresso hum dialogo, interlocutores hum Letrado [...] Vende-se loja Pedro Faure". n s
Out " 25 spto12 folheto-poético "Sahiu impresso hum papel: O Parnaso transferido de Grecia a Goa, Assembleia das Musas, Serenata Apollo,  da feliz viagem da intrépida  Marqueza Tavora"; n s
Out " " " folheto-história "Imprimiu-se outro titulo Vaticinio Politio exaltaçam Serenis. Archiduque José Bento Augusto Rey Romanos . Vendem-se amos loja Guilherme Diniz, de Bento Sares; em Coimbra". n s Coimb
bem " " " p.domésticos "Quarta feira 12 Abril he 1º dia leilaõ moveis, q. ficáram Reverendissimo S. Principal Almeida Potugal no Palacio onde morava, junto Convento Jesus" n s
Out " 28 13 carta-apologética "Imprimiuse huma carta Apologetica, que se defendem alguns autores criticados 1º tomo verdadeiro methodo estudar"; n s
B L " " " L-romance "a que se juna hum romance escrito ocasiam morte Fidelissimo Rey D. Joam Y, de saudosa memoria.  Vende se loja Manoel Conceiçam na rua direita Loreto".; n s
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B L " " " L-poétco "onde tb se achará eloquente Oraçaõ Luis Antonio Verney, Cavaleiro Torquato, Acediago Evora, na morte de D. Joam V [...]". n s
ser " " " livreiro "Os livrinhos, Dialogos, que a Congregaçam Oratorio tem composto, ordenado para instruçam Mocidade Real Colegio N. S. Necessidades se acham loja Joam Rodrigues Chrsostomo". n s
bem " " " p.domésticos "O Leilam moveis S. Excelencia, se fez mençam Suplemento passado, há de continuar nas terças, quintas feiras, sabados Palacio,  junto Convento Jesus". n s
H Abr 1 spto13 L-história secualr "Imprimiu-se huma Taboa Chronologica Reys, Rainhas, Principes Portugal. Até presente [...]. Vende-se Oficina Francsco Luis Ameno rua do Carvalho". n s
R " " " L-sermão "Na mesma Oficina se vende Sermam S. Antonio prégado pelo R.Josê Pegado Silva, Azevedo, na cidade Coimbra. 1º tomo Novenario geral; outro Novenas todas festividades [...]"; n s
ser " " " livreiro "A colecçam obras feitas morte Senhor Rey D. Joam V titulo Culto Funebre; outros papeis, e sermoens mesmo assumpto". n s

ser " " " livreiro "Os livrinhos, Dialogos, que a Congregaçam Oratorio tem composto, ordenado para instruçam Mocidade Real Colegio N. S. Necessidades se acham loja Joam Rodrigues Chrsostomo". n s
bem " " " gazeta "As Gazetas, e Suplementos, que atégora se vendiam loja Guilherme Diniz, se acharam daqui por diante loja Jeronymo Francisco de Araujo, rua direita portas Stª Catharina". n s
H 4 14 L-história secualr "Imprimiu-se huma Taboa Chronologica Reys, Rainhas, Principes Portugal. Até presente [...]. Vende-se Oficina Francsco Luis Ameno rua do Carvalho". n s
R " " " L-sermão "Na mesma Oficina se vende Sermam S. Antonio prégado pelo R.Josê Pegado Silva, Azevedo, na cidade Coimbra. 1º tomo Novenario geral; outro Novenas todas festividades [...]"; n s
ser " " " livreiro "A colecçam obras feitas morte Senhor Rey D. Joam V titulo Culto Funebre; outros papeis, e sermoens mesmo assumpto". n s
bem " " " gazeta "As Gazetas, e Suplementos, que atégra se vendiam loja Guilherme Diniz, se acharam daqui por diante loja Jeronymo Francisco de Araujo, rua direita portas Stª Catharina". n s
Out " 8 spt14 folheto-poético "Sahiu impresso hum papel: O Parnaso transferido de Grecia a Goa, Assembleia das Musas, Serenata Apollo,  da feliz viagem da intrépida, Ilustrissima Marqueza Tavora"; n s

Out " " " folheto-político "Imprimiu-se tb outro com titulo Vaticinio Politico exaltaçam Serenissimo Archiduque José Bento Augusto Rey Romanos. Vendem-se loja Bento Soares; Coimbra Francisco Silva Braga". n s Coimb
bem " " " gazeta "As Gazetas, e Suplementos, que atégra se vendiam loja Guilherme Diniz, se acharam daqui por diante loja Jeronymo Francisco de Araujo, rua direita portas Stª Catharina". n s
ser " 11 15 livreiro "Chegou esta corte hum livreiro Hespanhol com grande quantidade livros Direito, e outras faculdades, oferece vender por preços acomodaos. Assiste pateo Palacio Embaixador e s

Hespanha; dará, quem quizer, Cathalogo livros":

bem " 18 16 remédio "Domingos Freytas Mendez, Cirurgiam aprovado, partido Relaçam Porto, cura há 30 anos com feliz sucesso queyxas carnosidades, tem remedio descoagulante muy eficaz [...]". n Porto
C A " 25 17 L-filosofia "Sahiu 3º tomo Recreaçam Filosofica, ou Dialogo sobre Filosofa natural para instrucçam pessoas curiosas; vende-se loja Joam Rodrigues Chrisostomo defronte Espirito Santo"; n s
ser " " " livreiro "Na mesma se acharam todos livrinhos, e Dialogos, compostos, ordenados pela Congregação Oratorio instrucçam mocidade Real Colegio Nª Srª Necessidades; como 1º, e 2º tomo da n s

obra: Tratactus de Nominatione ad haereditates, fideicomissa, legata, & subsidia dotalia [...]".

A M " " " L-cultura amoreira "Imprimiu-se novam�te tratado cultura amoreiras, e criaçam bichos seda com ley novissima 20 Fevereiro 1752, em que S.Mag. dá gds Privilegios quem fizer dita Ciaçam. Vende-se Loja n s
Antonio Souza da Silva, e papelistas".

C A Mai 6 spt18 L-filosofia "Sahiu luz terceiro tomo Recreaçam Filosofica, ou Dialogo sobre Filosofia natural para instrucçam pessoas curiosas; vende-se loja Joam Rodigues Chrsostomo defronte Espirito Stº". n s
C A Jun 3 spt19 L-filosofia "Idem". n s

A M " " " L-cultura amoreira "Imprimiu-se novam�te tratado cultura amoreiras, e criaçam bichos seda com ley novissima 20 Fevereiro 1752, em que S.Mag. dá gds Privilegios quem fizer dita Ciaçam. Vende-se Loja n s
Antonio Souza da Silva, e papelistas".

H " 13 20 L-história secular "Imprimiu-se huma Taboa Chronologica Reys, Rainhas, Principes Portugal, até o presente [...]. Vende-se Oficina Francsco Luis Ameno rua do Carvalho". n s
R " " " L-sermão "Na mesma Oficina se vende Sermam S. Antonio prégado pelo R. José Pegado Silva, Azevedo, na cidade Coimbra. 1º tomo Novenario geral; outro Novenas todas festividades [...]"; n s
ser " " " livreiro "A colecçam obras feitas morte Senhor Rey D. Joam V titulo Culto Funebre; outros papeis, e sermoens mesmo assumpto". n s

Out " " " folheto-político "Imprimiu-se tb outro com titulo Vaticinio Politico exaltaçam Serenissimo Archiduque José Bento Augusto Rey Romanos. Vendem-se loja Bento Soares; Coimbra Francisco Silva Braga". n s Coimb

C A " " " L-filosofia "Sahiu luz terceiro tomo Recreaçam Filosofica, ou Dialogo sobre Filosofia natural para instrucçam pessoas curiosas; vende-se loja Joam Rodigues Chrsostomo defronte Espirito Stº". n s

A M " " " L-cultura amoreira "Imprimiu-se novamente tratado cultura amoreiras, e criaçam bichos seda com ley novissima 20 Fevereiro 1752, em que S.Mag. dá gds Privilegios quem fizer dita Ciaçam. Vende-se Loja n s
Antonio Souza da Silva, e papelistas".

A M " 17 spt20 L-edifícios "Sahiu hum tratado de Novorum Operum Edificatinibus, dividido seis livros, e em dous tomos: no 1º trata edificaçoens Igrejas; 2º dos lugares publicos e edificios particulares; 3º das n s
ampliaçoens, reedificaçoens edificios em geral [...]. Vende-se rua Nova loja Francisco Gonçalves Marquez mercador livros, ao pé Conceiçam novo".

C A " " " L-filosofia "Sahiu luz terceiro tomo Recreaçam Filosofica, ou Dialogo sobre Filosofia natural para instrucçam pessoas curiosas; vende-se loja Joam Rodigues Chrsostomo defronte Espirito Stº". n s

A M " " " L-cultura amoreira "Imprimiu-se novamente tratado cultura amoreiras, e criaçam bichos seda com ley novissima 20 Fevereiro 1752, em que S.Mag. dá gds Privilegios quem fizer dita Ciaçam. Vende-se Loja n s
Antonio Souza da Silva, e papelistas".

A M " 24 spt21 L-instrução militar "Movimentos cavallaria com Addicçam por Dragoens, e Infantaria. Obra uilissima todo Militar, por José Almeyda, e Moura Cavaleiro Ordem Christo. Vende-se casa P.Caetano Moura, n s
beco caîs da Rocha Freguezia S. Paulo cidade Lisboa".

Out " " " folheto-político "Imprimiu-se tb outro com titulo Vaticinio Politico exaltaçam Serenissimo Archiduque José Bento Augusto Rey Romanos. Vendem-se loja Bento Soares; Coimbra Francisco Silva Braga". n s
H Jul 6 22 L-história eclesiática"Sahiu reimpresso livro Historia Sagrada velho, novo Testamento, com explicações, doutrinas Santos Padres, traduzida da lingua Francesa por Luis Paulino Sylva Azevedo [...]. n s

Vende-se logea Francisco Silva, defronte Caza S.ntonio".

bem " 13 23 remédio "Quem padece gravissima queyxa carnozidades, se quizer curar radicalmente, com as velinhas com que curava Doutor Jeronmo Moreira Carvalho, Medico vila Sousel, vá caza Pedro n s
Pinheiro Leal, genro do mesmo; vive campo curral 1ª escada cazas Mizericordia, 2º andar, por cima Matadouro; onde se acham singulares emplatos Espinhela, com licença Fisico mór".

bem " 20 24 gazeta "Para mayor commodidade pessoas curiosas ler Gazeta Corte, se lhes dá noticia se acharám logeas Augustinho Xavier arco Graça, de Bento Soares adro S.Domingos, de Cayetano n s
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Silveira calç. Correyo [...], aonde se podem encaminhar suas Cartas qq pessoa que das Provincias quizer meter alg�a noticia, que seja digna fazer se publica".

out " 27 25 relação-historia "Nas mesmas partes onde vendem Gazetas achará tb impressa huma Relaçam Victoria alcançada contra Argelinos nos Mares Barbaria pela esquadra gales Mala. Pelo autor Gazeta". n s
R " " " L-fúnebre "Imprimiu-se Oraçam funebre recitada Reaes exequias muito alto Rey, D.Joam V , na Igreja Cathedral S.Salvador Bahia, pelo M.R.P.M. Placdo Nunes, Cp. Jesus . Vnde-se portaria n s

Mosteyro Carmo desta Cidade, logeas Bento Soares [...]".

Out " " " folheto-elogio "onde se achará tb o Elogio do R.P.Joam Baptista Carbone, composto por Fernando Antonio da Costa Barboza". n s
bem " " " remédio "Na logea Joam Rodrigues Chrisostomo defronte Portaria Spirito Stº se vende livro Observaçoens Aguas Caldas Rainha, offerecidas todos enfermos pobres que necessitam deste n s

milagroso remedio, por hum curiozo que há vinte annos vive deste benefício".

bem Agt 3 26 remédio "Domingos Freytas Mendez, Cirurgiam aprovado, Cidadam Cidade Porto, do partido Relaçam Porto, Familiar Stº Officio,  Presid. Academia Cirurgica Portuense, cura há 30 anos com feliz n s
sucesso queyxas carnosidades, tem remedio descoagulante muy eficaz [...], o que faz publico ao Reyno, para que toda pessoa quem póde com segurança recorrer".

bem " " " remédio "A celebrada, utilissima gua Spa, se vende por preço acomodado rua Metade, do Bayrro das Chagas, caza Jeronimo Rolle e Fen, q. manda vir Alemanha por Hollanda em garrafas". e s

ser " 10 27 médico "Doutor Nicolao Christien Francez nacimento, Medico aprovado neste Reyno, adverte, cura tempo breve Reumatismos, sciaticas, etericias, dores Nephriticas [...]. Vive rua Parreiras e s
bairro Chagas, defronte Corregedor S.Paulo; daá caza todos doentes, que quizerem curarse nella".

C A " 17 28 L-filosofia "Sahiu luz livro Triennium Philosophicu digestum per annos, scilicet Logicum [...]. Composto pelo R.P.Vicente Pereira Congregaçam Oratoio S. Filipe Neri. Vende-se Lisboa; Coimbra". n s Coimb

B L " " " L-prosa "sahiu luz livro Maximas de virtude, formuzura, obra discrea, erudita, politica, moral, sua Autora, no discuso e elegancia, imita ou excede Fenelon sua viagem de Telemaco. Vende-se n s
logea Francisco Silva A S. Antonio".

H " 31 30 L-história eclesiática "No Bairro alto ua portas Stª Caterina, caza hum Hespanhol, se vendem os livros: Historia del ueblo de Deos sua origen el naimiento del Messias, tmo XII,  toda la mas obra"; e s
C A " " " L-critica Exame a la Crisis del R.P.M..Benedicto Jeronimo Feijó, Monge Benedictino, sobre la Arte Lusitana". e s
C A " " " L-anatomia "Tratado Annatomia de las partes q. la muger sirva para la generacion, illustrado com estampas, traduzido de Franez en Castelhano". e s
bem Set 7 31 p.domesticos "Na rua Tonoaria por bayxo novo Passadisso logea J.G.Rebello se acham vender serviços Mesa Louça China varias sortes"; n s
bem " " " p.vestuário "gravatas finas; bordados, lenços, e mais fazendas India". n s
H " " " L-viagens Na logea Antonio Paulino Barros rua direita, e Jozè Costa, se vende hum livro quarto Relaçam viajem Marquez Tavora desde Lisboa para India, escrito pelo Doutor Francisco Moraes n s

Pereira Dezembargador Relaçam Goa, e caza Suplicaçam".

B L " " " L-prosa "Sahiu impresso 4º hum livro intiulado Reflexoens sobre vaidade homens ou discursos moraes sobre effeitos vaidade por Mathias Ayres Ramos Silva e Eça Cavaleiro Ordem Christo. n s
Vende-se Officina Francisco Luiz Ameno, rua do Carvalho, no Bairro alto".

B L " " " L-prosa "caza Luiz Moraes Mercador livros praça Palha se acham venda com outros livros: Escola do Mundo, ou instrucçam hum Pay a h� filho, traduzido da lingua franceza por Atonio Blem". n s
H " " " L-vidas "Vida de Dom Joam Castro, escrita por Jacinto Freire, em quarto". n s
H " " " L-vidas "Vida de Diniz Melo, Conde Galveas, escrita por Julio Melo seu sobrinho, em quarto". n s
R " 14 32 L-fúnebre "Sahiu impressa Oraçam funebre, recitada Roma Igreja S. Antonio Naçam Portugesa, prezença Cardiaes, nas exequias Fidelissimo Senhor Rey D.Joam V, pelo R.Sebastiam Mª Correa n s

imprssa Officina Francisco Luis Ameno, onde se achará de venda".

R " " " L-vidas de santos Tb se imprimiu 1º tomo livro Clamores Ceo aos corações terra, relaçam abreviada vida, e obra Rever. Soror Theresa Juliana S.Boaventura, pelo P.Francisco Xavier [...]. Vende-se logea n s
Isidoro Vale junto Baslica S.Maria [...]".

bem " " " p.domésticos "No Palacio Condes Villa nova, se hamde vender leilam todos mòveis, q. foram Conde D. Pedro de Lancastro, constam tapessarias, pinturas estimavel valor, louça India [...]. Todas n s
pessoas quizerem lançar pòdem ir mesmo Palacio segundas, quartas, sextas, quatro horas tarde".

Out " 21 33 relação-história "Sahio impressa, pelo Autor Gazeta, a Relaçam huma vitoria Naval alcãçada Esquadra das Galès de Malta, contra Argelinos. Vende-se Officina Pedro Ferreira, Impressor Rainha N.Srª". n s
bem " 28 34 o anónimo "Sahiu novamente impresso hu papel, tiulo anonimo, que se promete continuar todas semanas, para divertimento, e utilidade Publico. Vende-se Officina Pedro Ferreira, e logeas [...]". n s
Out Outb 5 35 folheto-história "Sahiu hum papel: Ecco glorioso, festivo, jubilo com q. Portuguezes aclamaram El-Rey Nº S., 7 Setembro. Por Bràz Jozè Rebello Leyte, [...]. Vende-se Officina Pedro Ferreira [...]". n s
Out " " " folheto-crítica "Tb se imprimiu doutissimo papel, Constelaçaõ calumnioza acusaçam com que Autor verdadeiro Methodo estudar acuza a Naçam Portugueza [...]. Vende-se loge Manoel Cõceiçaõ [...]". n s
H " " " L-história secular "Tb sahiu impressa Historia Panegirica Despozorios fidelissimos Reys nossos Senhores D. José I e D. Mrª Anna Victoria Borbon. Vende-se portaria Convento S. Domingos". n s

bem " " " o anónimo "Sahiu impresso 2º papel Anonimo trata meyos enriquecer, escrito com mesma erudiçam. Vende-se Officina Pedro Ferreira, e logeas Antonio Roz, rua nova, e Jozè Costa a S.Antonio". n s

H " 12 36 L-história secular "Sahiu impressa livro Fasto Hymeneo, ou Historia Panegirica Desposorios Fidelissimos Reys Portugal Nºs Senhores pelo M.R.P.M.Fr. Jozè Natividade. Vende-se Convento S. Domingos". n s
H " " " L-história secular "Tb sahio luz 3º tomo Biblioteca Luzitana, pelo erudito Diogo Barboza Machado, Abade Stº Adriam Sever, Academico do nº Acad.Ral Historia. Vende-se Officina Ignacio Rodrigues [...]". n s
bem " " " livraria "Em caza Pedro Bauptista Pedegache, morador fundo rua Outeiro, se vende Livraria, que foy do Principal Ameyda Portugal". n s

A M " " " L-farmacopeia "Sahiu impressa 3ª parte Pharmacopea ubalense Chimico Galenica; por Manuel Rodrigues Coelho, famozo Pharmaceutico [...]. Vende-se rua nova logea Carlos Silva Vorrea, Livreiro". n s
D " 19 37 L-jurídico "Sahiu luz livro Additiones, auresque inustrationes ad quinque libros prima partis Pratcae Lusitane [...] in hac Curia Advocato. No fim há huma colecçam feita, escrita mesmo Autor, de n s

Arestos, Decisoens dos Senados deste Reyno. Vende se rua Picheleira caza Autor".

Out " " " folheto-historia "Imprimiuse hum papel titulo: Triduo festival exaltaçam Rey Fidelissimo D.Jozè I, ao Throno, celebrou precarissimo Senado Lisba no T.Paço 28 agosto. Acharseha logea Izidoro Valle [...]" n s

D " 26 38 L-jurídico "Sahiu luz livro Additiones, auresque inustrationes ad quinque libros prima partis Pratcae Lusitane [...] in hac Curia Advocato. No fim há huma colecçam feita, escrita mesmo Autor, de n s
Arestos, Decisoens dos Senados deste Reyno. Vende se rua Picheleira caza Autor".
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R " " " L-meditação "Sahiu impresso doze livirnho Rosario sem contas, meditado todos seus Misterios, pelo P.Marcelino S. Pimentel, Capelam mòr Stª Caza Misericordia Almada. Vende-se adro S.Domingos n s
Out " " " o anónimo "O Anonymo continua com grande aceitaçam, que se imprimiram mesma Officina". n s

H Nov 2 39 L-história secular "Imprimiu-se officina Francisco Luis Ameno Auto Aclamaçaõ Rey N.S. tarde 7 Setembro anno 1750, juramento fidelidade que fizeram Grandes, Fidalgos, Ecclesiasticos, Ministros, &C." n s
Out " " " folheto-crítico "Imprimiu-se mesma officina erudito Discurso, político, historico, crtico, sobre abuzos introduzidos Portugal, por Francisco Botelho M. Vasconcelos. Vende-se na mesma Rua Carvalho". n s
bem " " " raizes/sementes "Os Floristas Harlem em Hollanda Jaques Mol, e Comp., que sucederam a Nicolao Huyn, havendo-se associado com Aalst van Nieukerk, se achaõ estado satisfazer os amantes, e e Hollan

curiozos flores [...]. Vende tb todas sortes sementes flores, hortaliças, Arvores frutiferas. Tudo por preço razoavel. Os que quizerem catalogs dellas, os pode haver ditos Floristas".
C A " 9 40 L-história medicina "Sahiu luz tomo 2º, parte terceira Históriologica Medica, pelo Doutor Jozè Rodrigues Avreu [...] Medico Camara Real. Vende-se 4 volumes caza Autor, rua Parreiras, logea [...]". n s
R " " " L-sermão "Sahiu reimpresso hum tomo Sermões prégou M.R.P. Nicolao Fernãdes Colares, Prior que foy Igreja S.Christovam Lisboa [...]. Vende-se adro S.Domingos, loge Beno Soares [...]". n s
H " " " L-história secular "onde tb se acharàm a 5 e 6 parte da Monarquia Luzitana, compostas pelo douto P.Fr.Francisco Brandam, Monge Alcobaça". n s

H " 16 41 L-história eclesiática"Imprimiu-se Cidade Porto livro infolio Compendio geral historia da Veneravel Ordem Terceira S. Francisco [...] no decurso de 500 anos com serie alumnos que teve, Santos Beatificados n s
Reaes, illustres todas Naçoens, do M.R.Doutor Manoel Oliveira Ferreira, Doutor Sagrados Canones [...]. Vende-se caza autor Porto, Oliveira Azemeis, Lisboa casa Manoel Machado".

R " " " L-moral "Sahiu luz Lisboa hum livro em 8. Carta directiva para hum peccador convertido, pelo R.P.Sofronio Ferraz Sepedas do Bispado Guarda, a que se ajunta huma Novena cançoens n s
jaculatorias Santissimo. Vende-se logea Francisco Sylva defronte Stº Antonio".

B L " 23 42 L-poético "Sahio impresso Coimbra hum livro quarto Poema Epicum Conceptione B.Mariae. Autor M.R.P. Doutor Manuel Oliveira Ferreira da Veneravel Terceira Ordem [...] com outras obras suas. n s Porto
Se vendem em Lisboa travessa Loreto caza Manuel Machado. No Porto; e Oliveira Azemeis". Oliv.Az

bem " " " raizes/sementes "Na rua nova Religiosos Terceiros Jesus, caza fabrica Aguardentes de Antonio Maria Goneto se vendem varias castas raizes, e cebolas flores Hollanda e França entre elas [...]". n s
Out " 30 43 folheto-história "Sahiu impresso Tratado Confederaçam concluido em Aranjuez, entre SS.MM.Imperiaes, Catholica, Sardaniense. Vende-se mesma oficina da Gazeta". n s
bem " " " p.alimentares "O Assucàr, q. se refina fabrica Lisboa, se vende loge Joam Gonçalves Rebelo rua Tanoaria por preço 100.reis, 120, 140, 160 cada arratel, conforme taixa Conservatoria fabrica"; n s
bem " " " p.domésticos "na mesma parte se vende todas sortes louça China, chà café, roupas India, como se declarou Gazeta num.31 em 7 Setembro deste anno". n s
bem " " " raizes/sementes "A Joam Vieira morador Boavista caza Jozè Lino, chegou do Norte sortimento toda qualidade raizes, cebolas flores, com gd variedade cores, castas novas [...], toda casta sementes n s

hortaliças estrangeiras por preços muito acomodados".

B L Dez 7 44 L-erudição "Sahiu impresso hum livro Balança intelectual peza verdadeiro methodo estudar. Obra vastissima erudiçam escrita pela pena Francisco Pina Mello [...].Vende se logea Bento Soares[...]" n s

H " " " L-história eclesiática"Chegou Madrid 1º, segundo, terceiro tomo Vida N.Senhor Jesus Christo, q. he historia principios, estabelecimento Igreja, tirados 4 Evangelhos, Actos Apostolos [...], contem estado e s
Reyno Judèa nos 135 annos. Acharseham com toda mais obra bayro Alto esquina rua Outeyro caza hum Espanhol".

T " 14 45 L-teologia polémica "Sahiu impresso livro quarto Triunfo da Religião Catholica, contra pertinacia Judaismo; composto pelo Arcediago Fernaõ Ximenes Aragão. Vende-se impressaõ rua Espingardeyros [...]". n s

B L " 21 46 L-gramática "Sahiu imprenso hum livro oitavo Novo methodo Grammatica Latina, uso Escolas Congregaçam Oratorio, Real Caza N.S.Necessidades [...] quem quizer a acharâ Portarias Congregaçaõ" n s
B L " 28 47 L-comédia "Imprimio se novamente huma comedia nosso idioma, initulada O Rey Justo vem do Ceo. Vende se rua S. Pedro Martyr, caza Francisco Silva, e mais pepelistas". n s

1753
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

bem Jan 4 1 remédio "Jozè Solamam Cyrurgiam chimico caza Senhor Infante D.Manoel, tem varios remedios aprovados Fizico Mòr Reyno para varias queixas; cura toda casta dores; cura sciatica, fortalece n s
membros; tem hum papel impresso, que dá todas pessoas. Tb tem emplasto tannta virtude cura todo genero chagas [...]. Tem licor antiscorbutico. Mora chiado beco Pasteleiro".

Out " 18 3 relação-história "Sahiu luz Relaçaõ Combate Hiacte Portuguez, glorioza deffensa fez hum Chaveco de Salê. Vende-se Officina da Gazeta e papelistas T.Paço, e Livreiros se vendem as Gazetas". n s
Out " " " o anónimo "Tb o Anonymo continua os seus discursos, se vendem na Officina das Gazetas, rua nova loge Antonio Rodrigues Henriques, e de Jozé Costa a Stº Antonio". n s
H " 25 4 L-história eclesiática"Sahiu luz hum livro in folio impresso papel bastardo noticia Sagraçam Real Basilica Mafra, e motivo, q. Fidelissimo Rey Dom Joam V teve fazer voto Stº Antonio lhe fundar aquelle Real n s

Convento [...] Descrevem se cousas grandes para admirar esta ultima, famosa maravilha mundo, e tudo q. nella há precioso e rico. Acharse-há Portaria S.Pedro Alcantara e [...]".

A M Fev 1 5 L-tratado jogo "Sahio hum livro oitavo titulo Breve Tratado do Jogo do Whisi traduzido da lingua Ingleza por Luis Vasconcelos Botelho. Vende se fundo Beco Apostolos, casa Joam Alvares Mestre n s
Carpinteiro a 200 reis, a 240 enquadernado papel salpicado".

bem " " " remédio "Domingos Freitas Mendes, Cirurgiam aprovado, Cidadam Cidade Porto, Partido sua Relaçam, Familiar Stº Officio, Presidente Academia Cirurgia Portuense, cura há 30 annos achaque n Porto
carnozidades, com sucessos felices [...], faz publico Reyno, para toda pessoa que quizer livrar semelhante queixa, saiba a quem pòde recorrer. Tb cura fistula, e outros achaques"

H " 15 7 L-história eclesiática"Sahiu luz hum livro in folio impresso papel bastardo noticia Sagraçam Real Basilica Mafra, e motivo, q. Fidelissimo Rey Dom Joam V teve fazer voto Stº Antonio lhe fundar aquelle Real n s
Convento [...] Descrevem se cousas grandes para admirar esta ultima, famosa maravilha mundo, e tudo q. nella há precioso e rico. Acharse-há Portaria S.Pedro Alcantara e [...]".

A M " " " L-cultura amoreira "Sahiu impresso hum papel intitulado Instrucçam cultura Amoreiras, criação bixos seda; vende-se loge Antonio Sousa Silva Mercador livros rua nova dos ferros". n s

Out " " " folheto-poético "Tb sahio impresso h� papel Panazo tranferido Grecia a Goa. Assemblea das Muzas, Serenata Apolo, &c. Vende-se caza Manoel Nunes Leytam mercad. Livros, papelista Arco Jesus". n s

Out Mar 1 9 relação-história "Imprimiuse huma Relaçao grande aplauso, pompa que foy recebido Reyno Algave Exc.e Reverendissimo Senhor Arcebispo D.Fr.Lourenço Stª Mrª Melo. Vende-se officina da Gazeta". n s

R " 22 12 L-sermão "Sahiu impresso quarto Coimbra livro Sermões, que varias festividades Reyno pregou M.R.P.M.Fr.Joaõ Coimbra, Religiosos Ord.S.Francisco; vende-se nesta Cidade; do Porto; Coimbra". n s Porto

A publicidade na gazeta de Lisboa (1715-1760) 124



Volume II

C A " " " L-critica "tb sahiu à luz livro Anatomico jocozo quarto, q. consta varias Obras em proza, e verso, q. muitos curiosos dezejavam, e copiavam; vende-se rua nova loge Felix Carvalho [...]". n s
B L " " " L-teatro "Tb sahiu luz h�a discreta, bem ordenada Farça, titulo de Triunfo da Devoçam, para se representar Mosteiro Salvador Lisboa; vende se loge livreiro S. Domingos, de Izidoro Vale n s

Out " 29 13 folheto-panegírico "Sahiu impresso hum papel quarto, titulo Panegyrico muito alto, poderozo Rey Fidilissimo D. Jozè I N.Sr, por D. Francisco Innocencio Sousa Coutinho. Vende-se caza Jozè S.Natividade". n s

R Abr 12 15 L-catecismo "Sahiu luz hum livro oitavo, Arte espiritual, muy util penitentes, Confessores, [...] pelo P. Joam Nunes Varela, Confes. Stª Igreja Patriarcal. Vende-se logea Antonio Loyo rua Ourv. Prata". n s
R " 19 16 L-devoção "Sahiu impresso oitavo Oratorio Metrico para falar com Deus, e de Deus. Vende se Portaria S. Domingos, loge Manuel Conceiçam, de Bernardo Rodrigues ao Corpo Santo". n s
C A " " " L-critica "O Indice geral do Teatro Critico Universal do Doutissimo Padre Feijoo, de Diogo Faro Vasconcelos, cavaleiro Ordem Christo, se achará loge Francisco Silva defronte S. Antonio". n s
H " " " relação-hist. "Tb se imprimiu h�a Relaçam das festas com q. celebrou Aclamaçam S.Mag. Fidilissima na Nova Colonia Sacramento mez Fevereiro 1752 [...]. Vende-se Offic. Pedro Ferreira". n s
Out Mai 3 18 folheto-fúnebre "Sahiu impresso Coimbra Elogio funebre Rever. Fr.Gaspar Encarnaçam, Missionario Varatojo, escrito por José Oliveira Trovam Souza [...]. Vende rua nova logea Joaquim Frª Coelho". n s

C A " " " L-história plantas "A Historia das Plantas dous volumes oitavo, com estampas, seus nomes em diversas linguas, por Joam Vigier, impressa em Leam de França, com receitas a que devem ser aplicadas n s
obra utilissima para Medicos, Boticarios, Cirurgioens; se vende casa Manuel Carvalho, Mercador livros defronte Botica delRey".

R " 10 19 L-sermão "Sahiu impresso quarto, 2º tomo Clamores do Ceo aos coraçoens da terra. Explicados varios Sermoens, doutamente prègados pelo R.P.M.Francisco Xavier Prebitero habito Saõ Pedro. n s
Vende-se logeas Isidoro do Vale, junto Basilica S. Maria, e de Felix Rodrigues Carvalho".

bem " 17 20 remédio "Doutor Jacob Castro Sarmento adverte q. suas aguas Inglaterra, e mais remedios por elle compostos se vendem Lisboa rua nova Almada Botica Pedro Nobre; nam Jacomo Vallebella". n s
D " 24 21 L-jurísprudência "Sahiu mpresso hum Index copioso, do Tratado Historico juridico, q. fez famozo Jurisconsulto Manuel Alves Pegas, sobre sacrilegio furto feito Parroquial Igreja Odivelas pelo Doutor n s

Manuel Soares Barboza [...]. Vende-se logea Joam Rodrigues, na rua portas Stª Catharina". 

C A " " " L-critica "Sahiu novamente luz 1º, 2º tomo livro Anatomico jocoso, em quarto, consta varias Obras Proza, q. muitos curiosos dezejavaõ e copiavaõ. Vendem-se livreiros adro S.Domingos, [...]". n s
D " 31 22 L-jurísprudência "Sahiu mpresso hum Index copioso, do Tratado Historico juridico, q. fez famozo Jurisconsulto Manuel Alves Pegas, sobre sacrilegio furto feito Parroquial Igreja Odivelas pelo Doutor n s

Manuel Soares Barboza [...]. Vende-se logea Joam Rodrigues, na rua portas Stª Catharina". 

B L Jun 7 23 L-critica "sahiu novamente impresso quarto Livro Pinto Renascido; acrescentado com vida Author. Vende se largo Conceiçaõ velha nas cazas Religiozos Carmo, e de Caetano Silveira". n s
H " " " L-história eclesiática"Sahio luz tomo 7 Agiologio Dominicano composto com grande estudo, pelo R.P.Fr.Jozè Natividade, Religiosos Ordem Pregadores. Vende se Portaria Convento Saõ Domingos". n s

B L " " " L-poético "Deu-se Prèlo quarto, titulo Caliope Sacra, hum elogio famozo Templo Mafra repartido doze legantes sonetos, por Manoel Pereira Costa, muy conhecido Orbe Literario seus escritos. n s
Vende-se Portaia Convento Saõ Domingos".

C A " 21 25 L-critica "Respuesta de Feijó, con los Memoriales de 1 P.Soto. Observaciones de lentisco, e outro papel un Anonymo sobre dichas Observaciones, todo en un tomo, correlativo a la obra Spto"; n s
R " " L-devoção "Como tb Orbis Eucharisticus un tomo de 4 y outro de los Dolores Maria SS. un tomo 4, 200 reis, y los dos prmeiros a 480; se vendem casa Bento Soares en el adro S. Domingos". n s
T Jul 12 28 L-teologia moral "Sahiu impresso excellente Summa Theologia Moral, pelo R.P.Nicolao Mazzotta, Companhia Jesus, obra posthuma pelo R.P.Paulo Sasto. Vende-se Portaia Colg. Stº Antam". n s
Out " " " folheto-história "Tb se imprimiu hum papel, trata hum prodigiosos, estupendo Phenomeno, visto Cidade Dehly, Corte Gram Magor, Imperador Indostan. Vende adro S.Domingos loge Bento Soares [...]". n s
C A " 19 29 L-filosofia "Sahiu impressa treze volumes de doze Recreaçam Philosophica aumentada 1º com hum discurço peliminar, 2º com respostas aos argumentos [...]. Vende-se portarias cong.Oratorio". n s
C A " 26 30 L-critica "Sahiu luz hum Livro quarto Propugnacìo de la racionalidade de los Brutos; responde huma Carta Critica, escrita hum douto aninymo ao Rever. P.Mr.Fr.Bento Jeronimo Feyjóo [...]. n s

Vende-se logea livreiro adro Sam Domingos, de Atonio Eloy [...]. Custa 360 em papel e 480 en quadernado em pasta".

Out Agt 2 31 relação-história "Sahiu impressa titulo Annal Luzitano Indico, huma relaçam exacta acçoens, progressos q. tem obrado primeiro anno seu governo Marquez Tavora, Vice Rey India pelo Dezembargador n s
Francisco Raymundo Moraes Pereira: vende se Officina Francisco Luis Ameno, rua Carvalho";

B L " " " folheto-crítica "onde se achará tb hum papel mui douto intitulado Documentos Moraes, Politicos, digno de ler-se pela sua elegancia, muito util pela sua doutrina". n s

C A " " " L-filosofia "El Indice de Philosofia Moral, Chrstiana, Politica, Dirigida Nobles nacimento, y espiritu, por el P. Antonio Codorniu Cp.Jesus, Cathedratico Philosofia, y theologia [...]. Se hallará S. Ncolas". n s

H " 23 34 L-diplomacia "Sahiu impressa doze tomos infolio, coleçam todos Tratados paz, aliança, neutralidade, garantia [...] feitos pelos Povos, Reys, Principes Espanha com Reys, Principes republicas, mais e s
Potencias Europa, outras partes Mundo; desde antes a Monarquia Gotica [...] fielmente tirados seus originaes Real archivo Torre Simancas, e de outros archivos [...]. Vende-se caza 

hum Hespanhol morador esquina rua Outeiro portas Stª Catharina"; 

Out " " " cartas-crítica "onde tb se achará tomo 4 de Cartas muito ilustre, Reverendo D. Fr. Bento Jeronymo feijó". e s
R " " " L-vidas e santos "Sahiu luz hum Epitome Estorico, panegirico vida, acçoens 1º Bispo Elvas D.Antonio Mendes Souza acelar Cavaleiro ordem Christo ; vende-se logea Christovaõ Silva rua direita". n s

C A Set 20 38 L-filosofia "Imprimiu-se h� Livro quarto titulo Cartas q. se dá noticias origem, progressos sciencas, escritas por hum Anonimo a h� seu amigo, dadas luz utilidade curiosos pelo D.or  Jozè Costa n s
Leitam; v�de-se loge B�to Soares Adro S.Domingos, de Antonio Gomes Claro [...]".

B L " 27 39 L-critica "Sahiu impresso hum livro quarto, Antiprologo critico, Apologetico; no qual se mostram deasvanecidos erros, decuidos, faltas notaveis, q. no insigne P.Manoel Alvres, presumiam n s
descobrir Reverendos Autores novo methodo Grammatica Latina [...]. Vende-se Collegio Stº Antam".

C A " " " L-medicina "Imprimiu-se [...] Arte conservar saude Principes, todas pessoas primeira qualidade, por Bernardino Romazino, famozo Medico Modena [...]. Vende-se logea Francisco Sylva a Stº Antº" n s
B L " " " L-prosa "Sahiu tb impresso huml ivrinho em doze Passa-tempo Honesto de Enigmas e Advinhaçoens, por Francisco Lopes. Vende-se caza Luiz Moraes, Mercador livros, praça Palha". n s
H " " " L-história secular ´"a donde se acharám novamente impressas Cartas D. Francisco Manoel, acrescentado á Chronica D. Joãp II por Rezende". n s

B L Outb 4 40 L-gramática "Sahiu mpresso 2ª parte novo Methodo Grammatica Latina para uso Escolas Congregaçaõ Oratorio Real Caza Nª Srª Necessidades compost mesma Congregação [...] Responde muitos n s
pontos do Mercurio Gramatical, e do Anti Prologo Critico, e Apologeico de seus antegonistas".
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C A " " " L-medicina "Tb sahiu impresso hum Apendix, escrito na materia Medica Doutor Jacobo Castro Sarmento, sobre natureza, contextos, feitos, uso Aguas Caldas da Rainha, participado publico [...] n s
acrescenta novo Methodo fazer uso agua mar cura muitas enfermidades; obra grande utilidade Medicos e Cirurgioes; vende-se caza Pedro Nobre, Boticario junto Convento B.Hora".

H " 11 41 L-história eclesiática"Sahiu luz segunda parte Chronica Seraphica Stª Princa Algarves, composta estilo claro, historico pelo M.R.P.Fr.Jeronimo ellem, Prégaor Jubilado, consultor Bulla Cruzada, Chronista. n s
sua Religiam. Vende-se rua nova, logea Francisco Gonçalves Marques, onde se achará tb 1ª parte".

D " 18 42 L-regimento "Sahiu novamente impresso Regimento Militar acrescentado com rezoluçoens S.Mag. desde anno 1710 aè presente, e Regimento Sargentos mores Cmarcas, Governadores Armas [...]. n s
Vende-se caza Manoel Carvalho ao Chiado por sima otica ElRey beco Cura".

C A " 25 43 L-medicina "Sahiu luz hum livro in 4  Arte conservar saude Principes, pessoas primeira qualidade, religiosas, composto Latim por Bernardino Romazini, famozo Medico Modena, a q. se juntam  n s
elogios da sua vida sobre escritos [...]. Vende-se logea Francisco Silva a Stº Antº" 

ser " " " seviço correio "Toda pessoa quizer escrever para Villa Terena, póde fazer pelo Correyo de Alemtejo; porq. há ao prezente bolsa separada para ella devida eficaz diligencia Bacharel Manuel Antonio n s
Jaques Sousa Paiva, e Silva que se acha ao prezenre na criaçam Juiz de fóra dita Villa".

bem Nov 1 44 raizes/sementes "Em caza Antonio Maria Neco, fabricante aguardente, morador Rua Nova Jesus, se vendem todas castas Jacintos, raizes flores, de Hollanda, como França [...] as vende com conta". n s

D " " " L-jurídico "Imprimiu-se Madrid, dous volumes quarto grande, Aparatus Juris Publici Hispanici. Opus Poltico-Juridicum, obra Doutor Dom Pedro Jozè Peres Valente, Juris-Consulto Collegial e Reytor e s
Universidade Granada, Lente Cadeira Codice Justiniano [...]. Vende-se Lisboa Francisco de Sande, Hespanhol, Adro Sam Domingos".

bem " 15 46 raizes/sementes "A Joaõ Vieira morador boa vista caza Jozè Lino chegaram novamente Norte grande surtimento raizes, sebolas, de flores assim de renunclos [...] com diversidade cores e castas n s
modernas, como toda variedade sementes ortaliças estrangeiras, que tudo aprezenta por preços mui acomodados".

B L 22 47 L-poético Sahiu hum Poema sobre Secas anno 1753 e Chuvas que Senhor Passos acodiu depois muitos mezes Preces; na qual eicede Silveira, Torcato, Botelho, outros poetas. Acharsehá n s
donde se vendem as Gazetas".

D Dez 6 49 L-jurídico "Imprimiu-se Madrid, dous tomos quarto o livro Aparatus Juris Publici Hispanici. Opus Poltico-Juridicum, doutamente composto por D.Pedro Jozè Peres Valente, Lente que foi vespora n s
do Justiniano Universidade Granada, da qual foi Reitor.  Vende-se livreiro Adro S.Domingos desta Cidade".

Out " 27 52 folheto-história "No ultimo presente anno sahirà luz h� papel cõ titulo Reportorio mòr, trata varias noticias muio curiosas, antiquissimas, dignas memoria, achar-sehá partes dõde se vendem Gazetas". n s

1754
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

C A Jan 10 2 L-filosofia "Sahiu luz, impresso Roma 3º tomo Obras Filosoficas do M.R. Arcediago Sé Evora Luiz Antonio Verney, que trata Methafisica, em 4, uso Estudantes Portuguezes; acharse há rua nova n s
Almada, logea João odriges Grisostomo, livreiro"; 

C A " " " L-lógica "onde se vendem tb dous primeiros tomos, comprehendem Logica he hum aparato preciso à Filosofia, e Theologia &C. Preço de 600 reis cada volume papel". n s

R " " " L-vidas de santos "Imprimiu-se Coimbra Epitome Vida glorioso Stº Amaro, pelo M.R.P.fr. Marceliano Ascençam, Monge Benedictino Prègador geral. Vende Portas S.Catherina logea Jeronimo Fran. Araujo". n s

T " 17 3 L-teologia canónica "Imprimiu-se Roma anno 1752, 4º o livro Tratatus Beneficiarius, pelo P.Fr.Cesario Maria Sehguanin, Religioso Ordem Servos V. Maria. Vende-se logea Joaõ Rodrigues Chrisostomo". n s
C  A " " " L-física "Sahiu luz traduzido lingua Portugueza o livro origem antiga da Fisica moderna, q. escreveu na Francesa P.Manuel Regnault, Comp. Jesus. Vende-se logea Christovam Silva [...] n s

R " 31 5 L-regras monásticas "Sahiu impresso quarto livro Coleçam Regular, ou explicaçam preceitos, cousas mais essenciais Regra Frades Menores S. Francisco [...]. Vende Officina Herdeiros Antonio Valverde". n s

C A " " " L-crítica "Tb se imprimiu 3º Tomo Anatomico Jocozo, q. diversas operaçoens manifesta ruindade corpo humano [...] Vende-se adro S. Domingos logea Bento Soares; cidade Porto; a 360 e 480". n s
Out Fev 7 6 folheto-história "O Reportorio Mòr se achará partes donde se vendem as Gazetas". n s
H " 21 8 L-história eclesiática"Sahiu impressa 2ª vez Chronica Provincia da Piedade. 1ª Capucha toda a Ordem, Regular Observancia do Serafico P.Saõ Francisco, pelo Prégador Fr. Manuel Monforte. Vende-se n s

Hospicio Duque de Cadaval, e rua nova logea Fracisco Gonçalves Marques".

R " " " L-regras monásticas "Sahiu impresso quarto livro Coleçam Regular, ou explicaçam preceitos, cousas mais essenciais Regra Frades Menores S. Francisco [...]. Vende Officina Herdeiros Antonio Valverde". n s

R " " " L-oração "No anno 1743 se imprimiu hum livro Oraçaõ Mental, em suas tres vias Purgaitiva, Illuminativa, Unitiva, dividida dous breves Tratados [...]. Vende-se Officina Pedro Ferreira, arco Jesus". n s

C A " " " L-critica "Tb se imprimiu 3º Tomo Anatomico Jocozo, q. diversas operaçoens manifesta ruindade corpo humano [...] Vende-se adro S. Domingos logea Bento Soares; cidade Porto; a 360 e 480". n s
R " 28 9 L-novena "Sahiu impresso titulo Obsequio Saudozo Jesus Christo Salvador nosso, livrinho fazer como Novena, por hum Padre Congregaçam Oratorio Villa Estremoz. Vende-se Lisboa [...]". n s

H " " " L-vidas "anno 1744 sahiu luz livro oitavo, titulo Heroe Potuguez, Vida, Proezas, Victorias, Virtude, morte Sr D. Nuno Alvares Pereira [...] pelo Fr.Antonio Escobar, &c. Vende-se nesta officina" n s

R Mar 7 10 L-catecismo "Imprimiu-se nesta Cidade em doze officio semana Stª, que se chama Ripanso, com estampas finas, rubricas lingua Portugueza [...]. Vende-se caza Stº Antonio logea Francisco Silva". n s
D " " " L-ordenações "Sahiu novamente impresso infolio 1º tomo Comentarios livro 5º Ordenaçoens: obra utilissima, dividida dez tomos està escreveno Doutor Joam Thomàs Negreiros advogada caza n s

Suplicaçam. Vende-se rua larga S.Roqe, caza seu Autor, e ao Chiado logea Pedro Valle".

H " " " L-história eclesiática"Na esquina rua Outeiro, caza hum Hespanhol, se vendem livros seguntes: sexto, ultimo tomo historia principios, estabelecimentos Igreja, desde nascimento Messias até morte n s
Apostolos"

A M " " " L-instrução militar "Escola militar forteficaçoens offensiva, deffensiva, Arte fogos, esquadrenar, que ensina que deve saber qualquer Soldado  para obrar com nteligencia nas funçoens [...]". n s

R " 14 11 L-novena "Sahiu reimpresso Cidade Porto livrinho Pedra Iman Novena milagrosa Senhora Lapa, pelo R.P.Angelo Sequeira [...] natural Sam Paulo. Vende-se adro S.Domingos, logea Bento Soares" n s
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H " " " L-história eclesiática"Tb sahiu luz hum livro 4º titulo Memorial Historico Creaçam Mundo celeste; que trata dos Ceos, dos Anjos, do Mundo, das 23 maravilhas delle, por Joam Cardozo Costa, cavaleiro n s
Ordem Christo. Vende-se rua direita Loreto logea Manuel Conceiçam; Adro S. Domingos de Bento Soares [...] Vende se em papel trezentos réis".

Out " " " folheto-novela "No anno 1741 se imprimiu hum papel titulo Varios effeitos Amor, em cinco Novelas exemplares, novo, e artificio escrever prozas e versos, sem h�a das letras vogais, Autor lingua n s
Hespanhola Alonço Alcalà y Herrera, natural Lisboa, agora traduzido por Dona Serafina Francisca Xavier. Vende-se nesta Officina, e logeas Agostinho Xavier [...]".

R " 21 12 L-sermão "sahiu luz Sermam, sobre a Conceiçam immaculada Mrª Santissima recitou na festa que lhe faz Real Academia Historia M.R.P.Fr.Jozè Malaquias da Ordem Prègadores [...]. Acharseha n s Evora
Portarias Conventos S. Domingos de Lisboa, Evora, Colegio Stº homás Coimbra". Coimb

Out " " " relação-religião "Tb se imprmiu 1753 um papel titulo de Relaçam veradeira Appariçam Christo Senhor Nosso, campo Ourique ao Stº Rey Dom Affonço Henriques e da batalha que venceu cinco reis. n s
Autor Dionisio Teixeira Aguiar. Vende se Adro Sam omingos logea Bento Soares".

bem " " " o anónmo "Os Papeis Anonymos vam continuando todas semanas com boa aceitaçam; as primeiras duas colleções anno 1752 e 1753 se acharàm logea Jozè Costa, defronte Stº antonio". n s

bem " " " diamante "Quem quizer comprar Diamantes brutos consummo deste Reyno, e suas Conquistas, pòde falar com Caixas presente Contrato, estam prontos vender todos que forem necessaros n s
Out " 28 12 folheto-historia fabulosa"Fica-se imprimindo noticia hum Cometa, que appareceu montes Dedes, situados Reyno Marrocos mez Janeiro presente anno 1754". n s
Out Abr 4 14 folheto-militar "O livro trata Movimentos Cavallaria Dragoens, e Infantaria composto por José Almeyda, obra utilissima todos Militares, se vende beco Cays Rocha em caza Padre Caetano M. Castro". n s
Out " " " folheto-historia fabulosa"A manhan Sesta feira se publicarà papel, que trata Cometa de q. se fez jà mençaõ Gazeta semana passada, se acharà partes donde se vendem Gazetas". n s
B L " 11 15 L-dicionário "Sahiu impresso hum Dicionario lingua Franceza explicada Portuguez, obra muy desejada neste Reyno, pelo Padre Jozè Marques. Vende-se logea irmaons Bertrand, Mercadores livros n s

rua direita do Loreto onde faz canto rua do Norte; onde se achará tb bom sortimento livros Francezes".
B L " " " L-ortografia "Tb sahiu luz primeiro Capitulo hum livro, titulo Bom gosto refinado na recreaçam, na utilidade, obra se há de continuar com mesma erudiçam, e novidade ortographica. Vende-se logea n s

Bento Soares".

B L " 18 16 L-gramática "Sahiu 2ª vez impresso livro Modo facil ensinar construir, verter lingua Portugueza quaesquer periodos escritos na latina, primeiras definiçoens Grammatica historica por Jozé  n s
Cayetano, Mestre rammatica nesta Corte. Vende-se sua caza rua Figueira bairro alto".

B L " 25 17 L-prontuário Sahiu impresso 4º livro Promptuario Regular para eleyçam, recepçam, mais execuçoens seus superiores se offerecem todos Regulares, pelo Rever. P.Fr.Virissimo dos Martyres. n s
Vende-se Portaria Convento Vossa Senhora Jesus".

B L " " " L-cultura "Imprimiu-se tb 5º tomo Politica Moral, Civel, aula Nobreza Luzitana. Obra grande erudiçam, comprehende huma vastidam noticias, hum tratado Brazões, leys Armaria, dos standartes, n s
bandeiras que goza muitas Nações Mundo; por Damiam Antonio Lemos Faria e Castr. Vende se oficina Francisco Luiz Ameno rua do Carvalho Bairro Alto".

B L " " " L-ortografia "Tb sahiu luz primeiro Capitulo hum livro, titulo Bom gosto refinado na recreaçam, na utilidade, obra se há de continuar com mesma erudiçam, e novidade ortographica. Vende-se logea n s
Bento Soares".

A M Mai 2 18 L-exame bombeiros "Sahiu impresso hum livro quarto:Exame de Bombeiros, que comprehende dez tratados, que cõtém Geometria, Tignometria, Longemetria, Altimetria, Morteiros, Pedreiros, Obuz, Petardos n s
[...]. Autor José Fernandes Alpoim, Sargento mór de Artilharia no Rio Janeiro. Vende-se rua Carvalho Officina Francisco Luiz Ameno".

Out " " " folheto-milagre "Sahiu novamente impresso h�a noticia hum milagre obrado por Stª Rosalia Nilla Ponte Barca . Acharse-há Officina donde se imprimem Gazetas". n s

Out " 16 20 folheto-história "Nas partes donde se vendem Gazetas se achará Manifesto, que todo Universo, especialmente as Potencias Europa faz Naçam Corça, expondo motivos, que tem para tomar armas n s
contra Genoveses, se nam submeter sua obediencia".

H " 30 22 L-história eclesiática"Imprimiu-se Roma livro Historia Ecclesiae Malabaricae, com Synodo que celebrou em Diamper, Arcebispo Primáz Goa D.Aleixo Menezes, illustrado dissertaçoens do R.P.Joam n s
Fagundes Raulin [...]. Vende-se junto Ermida Alecrim caza Joam Baptista Fava".

B L " " " L-critica "Sahiu tb impresso Defença do novo Methodo Gramatica Latina contra Anti-prologo critico, por Francisco Sanches, quarto: Vende-se logea Joam Chrisostomo". n s

ser Jun 13 24 cirurgião "Manuel Ferreira Cupido, Cirurgiam Portuguez, Oculista, Enfermeiro mòr Hospital Real Stª Misericordia Elvas, cura cataratas com feliz sucesso como testemunham confissoens muytas n s
pessoas [...]. Toda pessoa se quizer curar semelhante queixa, pode recorrer seu Ministerio".

R " 20 25 L-elogio "Sahiu impresso Coimbra Real Collegio Artes Companhia Jesus, Elogio Eminentissimo Senhor Cardial Almeida, 1º Patriarca Lisboa. Vende-se logea Adro S.Domingos [...]". n s

Out " 27 26 folheto-crítico "Segunda feira hum Julho presente anno, há de publicar hum papel titulo Sonho lembrado, Sucessos Mundo depois de creado, Autor Joam Homem Sylveira; acharse-há nas Gazetas n s
T Jul 11 28 L-teologia canónico "Sahiu impresso in folio livro Jus Canonicum juxta Ordinem Decretalium Tomo I pelo M.R.P.D.Luis Cayetano Lima, Clerigo Regular Divina Providencia, Academico Academia Real. n s

Vende-se portaria Padres Cayetanos".

H " 18 29 L-genealogia "Sahiu novamente impresso o livro Collecaõ Genealogias Reaes, no qaul se expoem ser Senhor Rey D.Joaõ I Ascendente por 101 Genealogias da muito Augusta Magestade do Reu n s
nosso Senhor, por Jozè Alarcan Velasques Sarmento [...] cuja Varonîa he deduzida Rey D.Ramiro II. Vende-se logea Antonio Gomes Claro rua nova". 

R " 25 30 L- devoção "Sahiu impressa verdadeira devoçam, Novena Santissimo Coraçaõ Jesus oitavo. Vende se na rua Espingardeiros, Officina herdeiros Antonio Pedrozo Galrram". n s
Out Agt 1 31 folheto-discurso "Sahiraõ impressos em 8, bom papel, execlente letra, lingua Portugueza cinco discursos moraes pregou Roma sobre sinco pedras David o raro, inimitavel Pregador Padre Antonio Vieira. n s

Vende-se logea livreiro Adro S. Domingos".

R " " " L-novena "Sahiu tb hum livrinho Aspectos pios, comprehendem novenas Ascensan Jezus Christo, Pureza Maria Santissima, Santo Helias, do Doutor S. Augustinho. Vende-se Portaria Religiozos n s
Carmelitas Corpus Christi";

T " " " L-teologia moral "onde se acharâ o livro Tratado da Conciencia, pelo M.R.P.Fr.Gregorio to Alberto, Religioso mesma Ordem". n s

R " " " L-cerimonial "Imprimiu se tb livro Bautisterium, & Ceremoniale Sacramentorum, conforme Ritu Stª Igreja Romana, Ritua Paulo V [...] acrecentado cousas mais necessarias admnistraçam Sacramentos, n s
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[...] pelo R.P.Fracisco Alvares Victorio, Igreja S.Paulo Lisboa. Vende-se caza Autor, logea Luis Jozè Carvalho largo S.Paulo, de Joam Rodrigues".

H " " " L-história eclesiática"Sahiu impresso Cidade Coimbra in 8, livro Catecismo historico contem methodo abreviado historia Sagrada e Doutrina Christam, escrito lingua franceza pelo P.Claudio Fleuri, traduzido n s
Portugueza por Joze Cayetano Mesquita Quadros, Bacharel formado Canones. Cende-se Rua nova Lisboa loea Joaquim Alvares Santos".

Out " 8 32 relação-história "Sahiu impresso titulo Annal Indico historico h�a Relaçam ultimos progressos Marquez Tavora, ViceRey India, outor Manoel Balthazar Chaves. Vende-se officina Herd. Antonio Galram". n s
Out " " " folheto-história fabulosa"Sabado, que se haõ contar 10 presente mez, se pubicarà 3º papel do Sonho lembrado &c. se fica imprimindo 4º, cujos papeis se vam continundo, e se acharam nesta Officina". n s

C A " 22 34 L-cirurgia "Imprimiu se nesta Cidade quarto o livro Cirurgia Classia Lusitana, Anathomica Medica, recopilada deduzida melhor Doutrina Escritores antigos, e mais modernos, por Antonio Gomes n s
Lourenço Cerurgiam Cathedratico Hospital Real [...]. Vende se Hospital Real em caza Author"

Out " " " folheto-história "Terça fera, que se haõ contar 27 prsente mez se há publicar 4º papel Successos do Mundo depois creado; Memorias de cazos; achar se há nesta Officina, com 3 anteedentes". n s

C A " 2 35 L-medicina "O livro Arte conservar saude dos Pincipes, das  Religiosas, e Elogios vida sobria, natural, genuina, traduzido por Luiz Paulino S. Azevedo; vende-se caza Francisco Silva a Stª Antº". n s

Out " " " folheto-crítica "Sahio impresso novamente hum Papel Juizo, ou primeira audiencia Gramatical: no qual disolvem duvidas pertencentes Gamatica. Obra util, divertida, cheya erudiçam. Vende-se caza n s
Antonio Costa junto Marquez Alegrete, portas Misericorda".

H Set 6 36 L-história eclesiástica"Sahiu impressa a 1ª parte Chronica Stª e Real Provincia Immaculada Conceiçam Portgal mais estreita, Regular Observancia S. Francisco, pelo M.R.P.fr.Pedro Jesus Maria Jozè, em que n s
se acham o Cathalogo todos Papas, todos Reys Portugal. Vende se loge Christovam Silva, rua direita  Collegio Stº Antam"; 

T " " " L-teologia mística "donde se achará Mistica Cidade Deos, traduzida Portuguez pelo mesmo Autor"; n s
R " " " L-devoção "e o livro Coroa Seraphica quinta vez impressa, tambem obra sua"; n s
R " " " L-moral "e o Guia Cazados de Francisco Manuel": n s
B L " " L-poético "Tb se imprimiu livro Jubilos da America huma Collecçam Poesias que Academia Selectos Rio Janeiro celebrou as acções General Gomes Freire Andrade Conselho S.Mag. Vende-se n s

Rio Janeiro; Aveiro; Lisboa  na rua direita da Mouraria loge Manoel Pinham"; 

T " " " L-teologia moral "onde tb se acharão quinta parte Peqenos na terra, Grandes no Ceo": n s
R " 12 37 L-vidas e santos "Sahiu luz Historia Vida, virtudes, milagres Beato D.Jozè Calafans, Fundador, Patriarca Reigiam Clerigos Regulares Escolas pias [...]; pelo R.P.M.Vito S.Nicolao. Vende Bernardo Vieira". n s
R " 26 39 L-sermão "Sahiu impresso quarto livro com doze Sermões mais singulares prégou Padre Antonio Vieia, com hum Prologo historico, comprehende varias acçoens Vida Pregador, por Dionizio n s

Teixeira Aguiar Familiar S. Officio";

Out " " " folheto-crítica "Imprmiu se tb papel Juizo, ou primeira Audiencia Grammatical, de que se deu noticia Gazeta 29 Agosto passado". n s
B L " " " L-poético "Na semana que vem se há publicar hum Poema aplauso dos annos S.Mag. intitulado o Anno Augusto de quarenta, ou quinto Imperio". n s
R Outb 17 42 L-sermão "O livro dos doze excelentes Sermoens grande Padre Vieira, e dos sinco discursos mesmo Autor sobre sinco pedra David, se vendem logea livreiro Adro S. Domingos [...]". n s
Out " " " relação-religião "e nas mesmas partes se achará relaçam apariçam Christo Senhor nosso Santo Rey D. Affonso Heriques". n s
R " " " L-fúnebre "sahiu novamente impresso huma Oraçam funebre exzequias Senhor Cardial Patriarcha D.Thomàs Almeida [...] disse a D.Joaquim Bernarde S.Anna. Vende-se logea Bento Soares [...]". n s
B L " " " L-poético "Sahiu tb hum Poema aos annos S.Mag. o Anno Augusto Quarenta, ou Quinto Imperio obra notavel erudiçam e poezia, mostra futilmente verificada proffecias deste Monarca D. Jozè I". n s
B L " 24 43 L-poético "O Pema, de que se fez mençam, aos annos S.Mag. Anno Augusto de Quarenta, ou Quinto Imperio, obra notavel erudicçam, e poezia; vende-se nesta Officina e logeas de [...]". n s
Out " " " folheto-predição "nas mesmas partes se acharà Pronostico Mór, q. he para anno que vem 1755 he segundo anno, este se publicarà Sabado, q. se haõ contar 26 deste mez". n s
R " 31 44 L-devoção "Sahiu impresso livro oitavo Botica precioza, ou thezouro preciozo da Lapa, pelo M.R.Angelo Sequeira Presbitero Habito Sam Pedro [...] no qual se acham compiladas toda Doutrina n s

Christan, grande numero devoçoens e Novenas. Achar se há Officina Miguel Rodrigues onde se imprimiu [...]".

Out " " " relação-história "Sahiu impresso titulo Annal Indico historico huma Relaçam ultimos progressos  Marq. de Tavora ViceRey India, pelo Doutor Manoel Baltazar Chaves. Ende-se Oficina herd. Ant.Galram". n s
Out " " " carta-história fabulosa"Nesta Officina, mais partes se vendem Gazetas se achará Copia huma Carta escrita por hum amigo a outro noticia prodigio na Villa Monte mór novo, nacimento Menina duas cabeças". n s
R " " " L-devoção "Está para sahir luz hum livro quarto Titulo Maravilhas Deos nas Almas do Purgatorio, obra grande utilidade mesmas Almas". n s
C A Nov 14 46 L-cirurgia "Imprimiu-se em quarto o livro Chirurgia Classica Lusitana, Anathomica Medica recopilada, deduzida melhor doutrina Escritores antigos e dos modernos por Antonio Gomes Lourenço,  n s

Cirurgiam Cathedratico Hospital Real. Vende-se Hospital Real em caza Author".

R " " " L-fúnebre "Imprimiu se hum Elogio funebre de Manuel Azevedo Fortes, Cavaleiro Ordem Christo, Engenheiro Mór Reyno [...]. Vende-se Officina Jozè Silva Natividade e livreiro Adro S.Domingos". n s

R " 21 47 L-devoção "Quarta feira, q. se haõ contar 27, acharâ nesta Officina, mais partes vendem Gazetas, h� livrinho impresso cõ titulo Fervorozos Obsequios [...] da sempre gloriosa Virgem Maria N.S. n s
bem " " " remédio "As [...] da Familia tam decãtadas neste Reino, q. fazia Antonio Nugueira, Villa Mezam frio, se fazem Botica Jozè Monteiro Rebello, lugar Moledo, Comarca Lamego": n s Lamego
R " 28 48 L-devoção "Sahiu novamente impresso livrinho oitavo, titulo Fervorozos Obzequios formados nove Ponderaçoens [...] da sempre gloriosa V.Maria N.Senhora. Achar-seha nesta Offcina". n s
R Dez 5 49 L-catecismo "As Praticas do P.Calate ud. Obra muito util Parochos, Confessores, Pregadores, qq outra pessoa, em tres tomos", n s
T " " " L-teologia escolática"como tb Elucidarium Sacrae Theologiae, do P.Bento Pereira em quarto, em que se declaram termos, modos de explicar mais proprios em Direitos e Theologia"; n s
D " " " L-juridico "e Leitam de jure Luzitano. Todos estes livros se acharam Cazas, Collegios Companhia Jesus, por preços acomodados, e logea livreiro PP. Antonio Paulino Barros, arco Graça". n s
C  A " " " L-matemáticas "Sahiu impresso livro Perfeito Contador Arithmetico Portuguez, obra utilissima saber ajustar todo genero contas, por Jozè Monteiro Oliveira, Alumno Academia Militar da Fortificaçam n s

desta Corte. Vende se Escola Poço, e logea Jeronimo Francisco Araujo, livreiro rua Direita".

R L- devoção "Fica se imprimindo livrinho oitavo titulo Setenário Natalicio sete dias antecedentes sagrado Nascimento Christo, se há de publicar semana que vem, se acharà nesta Officina"; n s
Out " " " folheto-história "Tb na dita Officina se acha papel estampado para se formarem arvores de costado": n s
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R " 12 50 L-devoção "Fica se imprimindo livrinho oitavo titulo Setenário Natalicio sete dias antecedentes sagrado Nascimento Christo, ordenado por hum devoto.Achar se-ha onde se vendem gazetas e n s
nesta Officina, e se publicarà Sabado que se haõ cõtar 14 presente mez".

C A " " " L-filosofia "Sahiu impresso quarto, hum livro da origem, progressos das Sciencias, dividido oito cartas; tres ultimas tratam verdadeiro methodo estudar, ensinar Theologia do progresso mesma n s
sciencia, e juizo que se deve fazer todos seus systemas [...]. Vende-se rua nova logea Antonio Gomes Claro; Adro S. Domingos de Bento Soares".

D " 19 51 L-ordenações "Sahiu impresso 2º tomo eportorio Ordenações Reyno com Leys publicadas atè Julho deste anno, e hum Index toda Colecçaõ estravagantes. Vende-se timo I portaria Real Mosteiro S. n s
Vicente fóra pelo mesmo preço foram tayxadas; 

D " " " L-ordenações "na mesma parte se vendem Ordenaçoens do Reyno da ultima impressam por 12U800. reis preço muito inferor da sua taixa". n s
B L " " " L - cultura "Imprimiu-se sexto tomo erudita, utilissima obra Politica Moral, e Civil. Aula da Nobreza Lusitana no qual contem hum Compendio toda historia Portugal antiga e moderna, escrito methodo n s

breve e elegante por Damiam Antonio Lemos Faria Casto: Vende-se com mais volumes, rua Carvalho, Bairro alto".

D " 26 52 L-jurísprudência "Na Portaria dos RR.PP:Caetanos se vende 1600 reis papel, hum livro in folio Jusnonicum juxta ordinem Decretalium, pelo M.P.D.Luiz Caetano Lima Theologo Tribunal da Nunciatura [...] n s
R " " L-meditação "Imprimiu-se em 8 livro Enchiridion Pratica familiar, deduzida lugares Sagrada Escritura para recta observancia Domingos e dias Santos, mais festividades [...] Vende-se Frãcisco Silva". n s

1755
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

R Jan 23 4 L-oração "Nesta officina, que  mudou rua nova dos ferros defronte Igreja Conceiçaõ Nova, achará livrinho dezaseis, impresso 1744, Oraçam para visitar Igreja dias Jubileu, e oraçoes devotas". n s
Out " 30 5 folheto-elogio "Sahiu impresso Elogio historico, elegantemente escrito, vida, e morte Senhor Cardial D.Thomaz Almeida, 1º Patriarca Lisboa, por Fernando Antonio Costa Barboza. Vende se logea de n s

Jeronimo Gomes de Brito, S. Roque e rua Oliveira ao Carmo; 

Out " " " folheto-elogio "aonde se acharam eloquentes Elogios feitos pelo mesmo ao M.R.P.Joam Bautista Carbone da Comp. Jesus, e a Manuel Cayetano Lopes de Lavre, Secretario Conselho Ultramarino". n s
R Fev 13 7 L-fúnebre "imprimiu-se livro Gemidos Seraphicos, q. Provincia S. Antonio Brazil deu nas exequias Fidelissimo Rey D. Joaõ V na Bahia, Olinda, no Recife. Vende-se Lisboa logea Francisco Silva". n s
bem " 20 8 p.alimentares "Fabrica Real Assucares Refinados, Manuel Leytam Oliveira Janellas-Verdes, a 100, 120, 160 réis arratel; melaço 100 réis canada. Para expediçaõ destes generos vendem mesmos n s

preços tres logeas huma mesmo sito Janellas Verdes [...]".

Out " " " folheto-fúnebre "Sahiu impresso h�a Oraçam funebre, Panegyrica, que exequias Rey fidelissmo D.Joam V recitou M.R.P. Fr.Antonio Ferreira. Vende-se caza Manoel Cõceiçam, onde se acharaõ outros" n s
C A " 27 9 L-fisica "O Livro Orig� antiga Physica moderna, escrito tres tomos,; se vende logea Livreiro Ado S. Domingos". n s

bem " " " p.alimentares "Fabrica Real Assucares Refinados, Manuel Leytam Oliveira Janellas-Verdes, a 100, 120, 160 réis arratel; melaço 100 réis canada. Para expediçaõ destes generos vendem mesmos n s
preços tres logeas huma mesmo sito Janellas Verdes [...]".

R Mar 6 10 L-mistica "Novamente se imprmiu livrinho titulo Nilo Celestial, dividido sete Bocas, sete Coloquios, pelos Passos verdadeiro Nilo Christo Nosso Senhor. Vende-se papelistas Portas Misericordia". n s
R " 13 11 L-mistica "Idem" n s
R " " " L-catecismo "Nesta Officina agora está Rua Nova Ferros, se achará livrinho, que se imprimiu 1742 titulo Breve mehodo, modo facil rezar, contemplar Coroa Marianna, Serafica, Gozoza [...]". n s
H " 20 12 L-genealogia "Reimprimiu-se livro Memorias historicas, genialogias Grandes Portugal; que contem origem [...] atè anno 1754, por M.R.D.Antonio Caetano Sousa, Clerigo Regular Divina Providenca; n s

se acharam Portaria Caza divina Providencia".

A M " 27 13 L-náutica "Sahiu luz livro. Tratados completo navegaçam; com toda clareza explicam regras desta sciencia: obra util professores, e curiosos. Vende se rua nova logea [...], e Manuel Conceiçam" n s

H " " " L-história eclesiática"Na rua portas S.Catharina rua ametade, caza hum Hespanhol, se acharam livros seguintes de Castella": Tomo VII Historia Ganeral de la Iglesia, desde su fundacion el presente siglo"; e s

H " " " L-história secular "La sucession los Summos Pontifices, de los Imperadores de ambos Imperios Oriente, y Occidente"; e s
T " " " L-teologia polémica "Los Varones ilustres, y sus obras, los Heresiarcos, y persecuciones de la Iglesia, Escritos a los Santos Padres tormentos de los Martyres, &c."; e s
B L " " " L-dicionário "Tomo V do Resumen do Dicionario Historico, de Moreri, e se acharam mais antecedentes": e s
R " " " L-devoção "Nesta Offcina, que se mudou defronte Conceiçam nova, 4ª escada, 4º andar vindo banda Ribeira se acharà livrinho dezaseis, intitulado Coroa Mariana e Serafica". n s
R Abr 3 14 L-catecismo "Sahiu luz 2 tomo Arte Theorica Pratica Confessores, pelo R.P.Fr.Fracisco S. Antonio, Religiosos Trinitario Descalço. Vende-se lgea Beno Soares Adro S.omingos desta Cidade". n s
Out " 10 15 folheto-história "Sahiu impressa Madrid noticia chronologica funeraes fizeram Cidades, Villas Portugal saudoza memoria Augusto Monarca D.Joam V. Vende se Adro S. Domingos logea Bento Soares". n s
R " " " L-sermão "Tb sahiu luz 4 tomo Veridario Evangelico, ou Sermões Quaresmaes, outros Panegyricos, pregou M.R.P.Fr.Matheu Encarnação Pina [...]. Se acharà Portaria Mosteiro S. Bento Saude". n s
Out " " " folheto-história "Na mesma Officina que se imprime Gazeta, se vende papel jâ impresso com repartiçoens necessarias, para formarem Arvores Costados". n s
Out Mai 1 18 o anónimo "O Autor papel anonymo intitulo Sonho lembrado torna novo continuar mesma obra titulo Sucessos Mundo depois criado [...]". n s
ser " " " livreiro "He materia curiosa, erudîta se charà caza Joam Vaz Barradas passado Terreirinho Ximenes entrada rua Loureiro"; n s
out " " " folheto-história "Tb nesta Officina, agora na rua nova dos ferros se achará o dito papel, e he o quinto que atè agora tem sahido"; n s
R " " " L-devoção "na dita Officina se acharà tb hum livrinho dezaseis Coroa Mariana, e Serafica"; n s
R " " " L-oração "e outro livrinho, intitulado Oraçam para visitar a Igreja em dia Jubileu, varias Oraçoens devotas". n s
R " 8 19 L-devoção "Sahiu luz hum livro Amores do Amado, Epitome selecto Escrituras Excellencias Deos São Joam Evangelista; pelo M.Rev.Dr. Fr.Manuel Evangelista. Acharà Officina Jozè S. Natividade"; n s
R " " " L-sermão "Na mesma Officina se caharam tb Sermoens Collocaçam huma nova Imagem Patriarca Pobres Saõ Francisco; n s
R " " " L-sermão "Outro Sermaõ, que se prègou dia Stª Tereza, no Convento Espirito Santo na Villa Vidigueira". n s
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bem " 25 20 remédio "Em Caza Antonio Francisco Costa, Cyrurgiam Camara Serenissmo Senhor Infante D.Antonio, morador rua Ferregeal, se vende preço acomodado legitima Agua Spaá"; n s
C A " " " L-medicina "se acharàm tb livros seguintes traduzidos por elle mesmo da lingua Franceza: dous tomos, tratam enfermidades mais frequentes, seus remedios por Adriano Helvecio"; n s
C A " " " L-matemáticas "Tratado Algebra, contem exactamente modo conhecer, remediar todas fracturas, desmanchos ossos corpo humano"; n s
A M " " " L-farmacopeia "A Phamacopea Ulissiponense"; n s
R " " " L-devoção "Diario Christam, ou Horas Portuguezas". n s
Out " 22 21 folheto-religião "Nesta Officina se fica impimindo j�to com Versos S. Gregorio, h�a devoçam Almas Purgatorio". n s

bem " 29 22 raizes/sementes "Adverte-se todos curiosos Flores, Cidade Harlem, Hollanda, se acha nas cazas Floristas Nalst Van Nieu Kerk, J. Moll, e Companhia, sortimento dos mais belos [...], toda sorte sementes e Hollan
Hortaliça [...]. Os mesmos floristas destribuem actualmente seu grande cathalogo flores para anno 1755":

R Jun 5 23 L-devoção "Nesta Officina se imprimiu anno 1751 hum livrinho dezaseis titulo Novena Rosario Almas Purgatorio, agora se lhe ajunta utilissima Devoçam beneficio Benditas Almas, se publicará 13": n s

R " 19 25 L-devoção "Imprimiu-se hum livro oitavo Motivos, e Meyos para procurar alcãçar verdadeira devoçaõ sempre Virgem, Immaculada Mãy Deos S.Nossa. Vende-se rua direita logea Joam Rodrigues". n s
R " 26 26 L-fúnebre "Sahiu impresso doutissima Oraçam funebre, Exequias Reverend. Cardial Patriarca D. Thomás Almeida prègou Igreja Parroquial Sãta Isabel M.R..Joaquim Bernardes Sãta Anna. n s

Vende se logea Bento Soares Adro S. Domingos".

bem Jul 3 27 raizes/sementes "Advert-se todos curiosos Flores, Cidade Harlem, Hollanda, se acha nas cazas Floristas Nalst Van Nieu Kerk, J. Moll, e Companhia, sortimento dos mais belos [...], toda sorte sementes e Hollan
Hortaliça [...]. Os mesmos floristas destribuem actualmente seu grande cathalogo flores para anno 1755":

ser " 24 30 médico "Em Sevilha se acha partida esta Corte Doutor Hillmer, Lente Medicina, Concelheiro, Medico Serenissimo Rey Prussia, traz remedios muy particulares com q. tem feito notaveis curas". e s
R " 31 31 L-critica "Sahiu luz hum livro Escudo Mariano, que rebatem razões, com q. certo Prégaor intentou persuadir, que o Soberano Mysterio Conceição Mãy Deus, era incrivel para Sabios, indefinivel n s

pela Igreja. Acharse há Portas Sãta Catharina logea aonde se vendem gazetas".

T " " " L-teologia escolástica"Avsa-se publico novamente sahiu luz livro Conselhos Sabedoria, ou Resumo das Maximas Salamam [...] com reflexoes sobre mesmas Maximas, traduzidos de Francez por hum devoto. n s
Se acham nesta Cidade, logea Bonnardels, e du Beux, contratadores livros Portas Stª Catherina".

B L " " " L-dicionário "Na mesma logea acha famozo Dicionario de Moreri el Gran Dicionario Historico, ó Miscellanea curioza Historia Sagrada y Profana &c. Traduzido de Franceza na lingua Hespanhola": n s
Out Agt 7 32 folheto-fúnebre "Sahiu luz adouta discriçam das Exequias celebraram Augusta Rainha D.Maria Anna Austria, Igreja Ral Collegio Stº Antam, os PP. Procuradores Missoens Oriente Companhia Jesus [...]" n s
H " " " L-história eclesiática"Tb se imprimiu 3º tomo Historia Igreja Japaõ, em q. continuam progressos Religiam Catholica naquelle Imperio, na lingua Portugueza pelo P.Joaõ Crasset mesma Companhia; n s

achar-seham estas obras Portaria Collegio Stº Antam in 4.

R " " " L-vidas e santos "Juntamente sahiu impresso, taduzido da lingua Italiana por hum devoto, Epitome da Vida Stª Joanna Princeza Portugal [...]; tudo escrito grande eloquencia in 4.". n s
Out " " " folheto-história "Nesta Officina onde se imprimem Gazetas, se acha papel para se formarem Arvores de Costado". n s
B L " 21 34 L-dicionário "Sahiu impresso in 4º hum Dicionario Portuguez, Latino, necessario todos que estudam lingua Laina, pelo R.Carlos Folqman [...]; Vende-se logea Joam Chrysostomo". n s
ser Set 4 36 accões "O Provedor Companhia geral Gram Parà, e Maranhaõ principiàraõ receber acções mesma Companhia 1º dia deste mez Setembro [...], em conformidade §.§.48, 49 sua instituiçaõ. Toda n s

pessoa se interessar dita Companhia, pode concorrer à caza despacho; por ora se naõ admitem mais que 10Ucruzados cada pessoas".

T " " " L-teologia canónica "Sahiu impresso in folio 2º tomo livro Jus Canonicum Juxta Ordinem Decretalium, pelo M..P.. Luis Caetano Lima, Clerigo regular Divina Providencia, Theologo Tribunal Nunciatura, [...]. n s
Vende-se Portaria dos P.P. Caetanos, onde se achará 1º volume".

R " " " L-catecismo "Em caza hum Mercador livros Hespanhol, ilharga Igreja S.Nicolao, se achará livro Instrucion Sacerdotes por el P. Molina"; e s
C A " " " L-filosofia moral "Juntamente el Indice de la Philosofia moral del P.Codorniu de la Companhia Jeus, dirigido Nobles Nacimento, y espiritu [...]". n s
Out " " " relação-história "Sahiu impressa Relaçam da memoravel victoria, que duas naus Religiam Malta alcançaram dos Mouros; vende-se papelistas, e caza Francisco Silva, junto Marquez Alegrete". n s
bem " " " livraria "Quem quizer comprar livraria inteira ficou do Dr Jozè Rodrigues Abreu, Medico, que foi Camara S.Mag. [...] pòde ir rua Parreiras, cazas mesmo defunto, vende João Alvres Carvalho". n s

Out " " " relação-história "Nesta Officna onde se imprime a Gazeta, e onde se vendem, acharà 2ª parte Relaçam notavel combate succedido Mares America, escrita hum Official Francez, presente na acçaõ". n s
bem " 11 37 raizes/sementes "Caza Antonio Maria Gneco morador rua nova esus onde tem fabrica aguardente, se vendem raizes de renunclos [...], e flores mais qualidades". n s
R " " " L-catecismo "Sahiu impresso livrinho in 12 Director Almas devotas [...], pelo R.P.Fr.Jozé Berengel Missionario Provinia Piedade. Vende se logea Bento Sares, Adro Sam Domingos"; n s
R " " " L-vidas de santos "onde tb se acharà Epitome Vida Santa Joanna Infanta de Portugal". n s
D " " " L-jurídico "Dahiu luz 2º tomo das Addiçoens, llustraçoens à Pratica Lusitana pelo Doutor Feliciano Cunha França; advogado nesta Corte. Este livro se acham Decrets, Cartas regias, Arestos, n s

Assentos Relaçoens, Leys extravagantes antigas, modernas; vende-se rua Picheleira caza seu Autor".

H " 18 38 L-história eclesiática"Sahi luz 3ª parte Chronica Serahica Provincia Algarves, pelo Revereno Padre Fr.Jeronimo Bellem, Chronista mesma Provincia, trata com mesma elegancia, erudiçam origem, e n s
progressos do Real Mosteiro Madre Deus Xabregas. Vende-se rua nova logea Francisco Gonçalves Marques".

bem " " " remédio "Por falecimento Antonio Nogueira Cabral, ficou Joam Moura na mesma Botica Mesam frio, nella se fabricam, vendem as celebradas pirolas e distribuem todo Reyno e suas conquistas" n M.Frio
R " 25 39 L-oração Sahiu luz huma Oraçam Latina louvor Serenissimos Reys Familia Caza Bragança, prlo P. Perera de las Escuelas Pias impresso Madrid. Se achará rua nova logea Joaquim Ferreira". n s
B L " " " L-gramática "Sahiu mpressa 2ª Audiencia Gramatical, pelo utor da 1ª Jozè Cayetano Mestre de Gramatica,. Achae-se há rua Figueira Bairro alto, caza Autor, lugae Joam Esteve". n s
T " " " L -teologia positiva "Na Portaria Mosteiro S. Bento Saude se vende o 3º e 4º tomo Veridario Evangelico, e S. Bento Victoria do Porto". n s Porto
H Outb 2 40 L-história eclesiática"O terceiro tomo História da Igreja do Japam, e os dous tomos precedentes se acharàm logea Manuel Conceiçam, junto onde santiago, e de Bento oares Adro S. Domingos; n s
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Out " " " folheto-relig. "onde tb se vende Oraçam Gratulatoria, com q. nobre Senado Goa recebeu Illustrissimo Marquez Tavora Vice-Rey da India [...]". n s
R " " " L - sermão "Nesta Officina se achará 1º tomo Sermões varios, prègou Rever.Dr.Luiz Gonçalves Pnheiro, Habito Sam Pedro, tb se cahará loea Joam Rodrigues, rua direira". n s
Out " " " folheto-predição Nestas mesmas partes, para semana proxima se achará 3ª parte reportório Mór, do anno que vem 1756, com muitas noticias exquisitas como de mais annos". n s
bem " " " raizes/sementes "Advert-se todos curiosos Flores, Cidade Harlem, Hollanda, se acha nas cazas Floristas Nalst Van Nieu Kerk, J. Moll, e Companhia, sortimento dos mais belos [...], toda sorte sementes e Hollan

Hortaliça [...]. Os mesmos floristas destribuem actualmente seu grande cathalogo flores para anno 1755":

T " " " L - teologia po "Na Portaria Mosteiro S. Bento Saude se vende o 3º e 4º tomo Veridario Evangelico, e S. Bento Victoria do Porto". n s Porto
R " 9 41 L-oração "nesta Officina, e logea João Rodrigues portas Stª Catharina se achará , o Pornostico mór, 3ª parte para o anno que vem 1756". n s
C A " 23 43 L-filosofia "Imprimiram-se em 4º Cartas Philologicas de Francisco de Pina e Melo Moço fidalgo Caza S.Mag e Academico Real Historia, na Officina de Manuel Sylva, onde se vendem". n s
D " " " L-jurídico "Sahiu luz 2º tomo das Addiçoens, llustraçoens à Pratica Lusitana pelo Doutor Feliciano Cunha França; advogado nesta Corte. Este livro se acham Decrets, Cartas regias, Arestos, n s

Assentos Relaçoens, Leys extravagantes antigas, modernas; vende-se rua Picheleira caza seu Autor".

Out " " " carta-história "Onde se vendem Gazetas se achatà Sabado Copia Fiel h�a Carta que dá noticia tomada Forte Beausejour, Capitulações seu rendimento". n s
D Nov 20 47 L-jurídico "O 2º tomo das Addiçoens, llustraçoens à Pratica Lusitana pelo Doutor Feliciano Cunha França; advogado nesta Corte, q. sahio luz mez Setembro do anno proximo passado, vende-se n s

na quinta chamada do Espadeiro adiante Cruz dos quatro caminhos, onde seu Author assiste".

bem " " " gazeta "As Gazetas, que se vam continuando, se acharám loge Bento Soares no Adro Saõ Domingos; tb se acharám rua Salitre caza Livreiro Meza Conciencia Agostinho Jozè Peleja n s
bem " 27 48 gazeta "As Gazetas se continuam successivas, vende-se na Officina Manoel Soares Calçada Stª Anna de fronte Igreja N.S.da Pena, no Adro S. Domingos loge Bento Soares. Em caza de n s

Agostinho Xavier Livreiro Campo Curral defrõte matadouro na  1ª escada parte equerda no 2º andar".

out " " " folheto-telúrico "Na dita Officina, loge Bento Soares no Adro S. Domingos se achará h� papel titulo Parénesis composto por Francisco Pina de Mello a respeito terramoto passado" n s

1756
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

Out Jan 1 1 relação-história
"Fica-se imprimindo huma Relaçam, trata disputada batalha no campo Lake-George, America Septentrional, entre Tropas Inglezas e Francezas, &c. Acharseha onde vendm gazetas"

n s
R " 8 2 L-sermão "Imprimiu-se Sermam, que exequias fez Senado Camara Cidade Tavira à Senhora Rainha D.Maria Anna Austria; prégou com muita eloquencia M.R.P.Fr.Joam Melo, Religioso Eremita n s

Calçado Stº Agostinho. Vende-se Portaria Convento N..Graça Lisboa, e livreiro Adro S. Domingos".

bem " 15 3 gazeta "As Gazetas se continuam, se vendem Officina Manuel Soares Claçada Stª Anna defronte Igreja N.Srª Pena. No Adro Saõ Domingos loge Bento Soares. Casa Agostinho Xavier [...]". n s
R Fev 5 6 L-devoção "Fica se imprimindo livrinho oitavo tiulo Tributo varios obsequios Novena Senhor S.Jozè [...]; acharsehaõ em Belem Capela Real N.Srª Ajuda, Alcantara Ermida S. Joaquim [...]". n s

B L " 26 8 L-romance "Sahiu novamente impresso Romance Heroico, ao Terramoto 1º Novembro 1755, por Joam Xavier Matos, se achará Officina Manuel Soares calçada Stª Anna, e loge Bento Soares". n s

R Mar 11 10 L-devoção "Em Coimbra sahiu novamente impresso livrinho dezaseis Exercicios Espirituaes Paixam Sagrada N.Senhor Jesus Christo, Coraçam Jesus, e Maria. Vende-se loge Manuel Conceiçam" n s
bem " " " gazeta "Agora presente se imprimem, vendem Gazetas cimo calçada Arroyos junto quinta Antonio Pery Linde, no Campo Curral defronte Matadouro, loge Joaõ Rodrigues, rua sol". n s
B L " 18 11 L-romance "Sahiu impresso hum Romance Novo Terremato nos remorsos conciencia, [...]; seu Author Miguel Carvalho Macedo Malafaya. Vende-se Officina Manuel Soares Calç. Stª Anna". n s
B L " " " L-romance "Na mesma Officina se achará tb outro Romance heroico Terramoto 1º dia Novembro 1755. Autor Joam Xavier Matos". n s
bem " " " gazeta "As gazetas se continuam a imprimir cimo calçada Arroyos perto Arco Cego, donde se vendem, tb no Campo Curral defronte Matadouro caza Agostinho Xavier Mercador livros". n s
R " 25 12 L-devoção "Sahiu novamente impresso livrinho em doze Penitente arrependido, e fiel. Companheiro para instruir alma devota, arrependida [...], seu Author Angelo Sequeira , Missionario Apostolico, n s

e Protonotario S.Santidade. Acharse-há Recolhimento Nª Senhora Lapa Orfãs, se publicará em 22".

bem Abr 1 13 remédio "Nos lugares publicos desta Corte fixáram huns papeis impressos para quem quizer curar queixas galicas, fosse rua Caridade, que nela achará mesma caza da rua Carim. Por ser n s
falsa, e ser viva administradora das curas, D Maria Roza Antonia filha Ignez Maria; faz mesmo aviso publico q. esta caza de novo nam he sua, q. só ella conserva verdadeiro remedio".

R " 15 15 L-sermão "Hum tomo Sermões Padre Joam Evangelista, Consultas Espirtuaes P.Missionario Fr.Antonio Prazeres": n s
H " " " L-história secular "Suplemento Historia Coronologica Imperadores e Papas. Achar-seham estes livros caza Agostinho Xavier campo Curral defronte Matadouro 2º andar, onde se vendem azetas". n s

Out " 22 16 carta-telúrica "Sahiu luz Investigaçam Causas proximas, naturais, Terramoto 1755. Carta ao Senhor Conde Avintes D.Luiz Almeyda escreve o infimo Philosofo J.A.S. Vende-se caza M.Bertrand [...]". n s
Out " " " folheto-crítica. "Tb se imprimio papel titulo Lamentaçam Harmonica. Vende-se loge Manuel Pinham, rua direita Mouraria, de Bento Soares [...] n s

B L " " " L-poético "Sahiu impresso Ethica Pastoril de Frãcisco Pina Mello, [...] Academico Acad.Real Historia; contèm 10 Eglogas, 50 Sonctos Bucolicos [...]. Vende-se Imprensa Collegio Artes Coimbra". n s

Out " " " folheto-critica "Sahiu tb impresso Resposta Compulsoria mesmo Autor á Carta exhortatoria, que hum Anonymo fez contra Reverend. Padres mesma Companhia. Vende-se livreiros mesma Cidade". n s
R " 29 17 L-oração "Imprimiu-se novo h� livrinho Resgate das Almas, trata modo facil, breve fazer Oraçam ensinado por Jesu Christo. Vende-se loge Francisco Antonio a S. Jozè [...]". n s

C A Mai 6 18 L-filosofia
"Imprimiuse novamente livro, in folio, Totius Legitimae Scientiae Prima Elementa, secundum Methódum Academicam, Forensem, Autor Fr.Jozè Faria Cazado, Vende-se Lisboa; Coimbra".

n s Coimb
Out " " " folheto-religião "Sahiu novamente impresso papel Syla de que hum Coraçam penitente tece capellas de inspiraçam Terramoto; sucedido 1º Novb. 1755. Vende-se Officina Manoel Soares [...]". n s
A M " 13 19 L-farmacopeia "Sahiu impresso Londres hum livro , Do uso, abuso minhas aguas Inglaterra, ou Directorio, Instruçam para saber quando se devem, ou nam, usar [...], por Jacobo Castro Sarmento, e s

Doutor em Medicina, Collegio Real Medicos Londres Inventor mesmas Aguas. Vende-se Lisboa caza Jozè Nobre Boticario morador Cotovia, rua N.S. Monte Olivete";
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bem " " " remédio "onde se vendem tambem as suas aguas, e mais efeitos" e s
R " " " L-novena "Imprimiu-se novamente livrinho prodigios S.Francisco Borja com sua Novena, exercicio devoto qq dia anno [..]. Vende-se caza Agostinho Xavier Silva, Mercador licros campo Curral". n s
bem " 20 20 gazeta "Além das partes onde jâ se fez mençam se vendiam gazetas; acharse-haõ de novo rua Salitre defronte caza Conde Castelo melhor. Logea Agostinho Jozè Peleja". n s
out " 27 21 carta-médica "Sahiu luz Precauçoes Medicas contra algumas remotas consequencias, que se pòdem excitar do Terremato. Carta que à Senhora Dona Leonor de Tavora, escreve J.A.S. Vende-se n s

caza Mr. Bertrand, e rua nova S.Bento caza Mr. Du Beaux & Reyssend".

C A " " " L-filosofia "Imprimiu-se: Dissertaçaõ Philosophica sobre Terramoto Portugal 1 Novb 1755 [...]. Por Verissmo Antonio Morreya Mendonça. Vende-se loges Mercadores livros Frãcezes rua S.Bento". n s
R " " " L-devoção "Sahiu novemente impresso h� livrinho titulo Nova Relaçaõ prodigios, sucessos com que Deos tem singularizado proteçaõ S. Francisco Borja. Vende-se caza Agostinho Xavier". n s
bem Jun 10 23 gazeta "As Gazetas atègora se vendiam campo Curral defronte matadouro, agora acharàm loge Agostinho Xavier Silva; e de Jeronymo Francisco ao moinho vento". n s
Out Jul 1 26 folheto-telúrico "Sahiu impresso in 8 Cõmentario latino sobre terramoto, incendio Lisboa de que foi tetmunha ocular Autor M..P.M.Antnio Pereira Congregação Oratorio [...]. Vende-se Miguel Rodrigues". n s
C A " " " L-cirurgia "Reimprimiu-se Promptuario Pharmaco, e Cirurgico famozo Sãtos Torres Mestre Cirurgia Hospital real, in 4. Vende-se loge Bento Soares, adro S. Domingos [...]". n s
Out " 8 27 folheto-telúrico "Imprimiu-se novamente hum papel Nova fiel Relaçam Terramoto, dia 1 Nov. 1755, com algumas observaçoens curiosas. Vende-se loge Manuel Concei-çam rua direita da sperança", n s
ser " " " livreiro "e tambem huma boa porçam de livros de Historia"; e Filosofia; Theologia; e outras faculdades n s

Out " " " relação-história "Fica-se imprimindo huma Relaçam, trata Combate Naval Mar Mediterraneo 20 Mayo proximo entre huma esquadra Naus Francezas; e huma de Inglezas; se achará  vendem Gazetas". n s
Out " 15 28 folheto-telúrico "El Terremoto, y su uso dictamen del R.P.M.Fr.Benedicto Feijoò del Consejo S.M., explorado por El Licenciado Juan Zuñiga, se achará loje Manuel Rorigues Oliva [...]". n s

Out " 22 29 relação-história "Fica-se imprimindo huma Relaçam, trata Combate Naval Mar Mediterraneo 20 Mayo proximo entre huma esquadra Naus Francezas; e huma de Inglezas; se achará  vendem Gazetas". n s
Out " 29 30 relação-história "A Relaçam que jâ se fez mençam, hum Combate Naval, Mar Mediterraneo 20 Mayo, entre huma Esquadra Naus Francesas, e huma de Inglezas, escrita pelo Autor Gazeta. Vende-se n s

como calçada Arroyos junto quinta Antonio Pery de Linde, e partes se vendem Gazeta".
Out " " " folheto-relig. "E nesta dita parte se achará papel, impresso 1755, contem Orações, rezava Stmº Padre Benedicto XIII, para alcançar Deos graça, de nam morrer morte subita [...]!. n s
R Agt 5 31 L-cerimonial "Reimprimiu-se hum livro in 8, Officina junto Beato Antonio; Ceremonial Missa rezada, se vende casa da mesma, livreiros Adro S.Domingos, Terreiro Paço [...]". n s
R " 12 32 L-moral "Imprimiu-se novamente h� livro in doze; Penitente arrependido, fiel Companheiro para se instruir h�a alma devota [...]; seu Autor Angelo Sequeira, Presbytero Habito S.Pedro. Acharse n s

há Recolhimento N.S.Lapa das orfãs dezamparadas detrás Mocambo peto Cruz Buenos Ayres".

Out " 26 34 folheto-telúrico "El Terremoto, y su uso dictamen del R.P.M.Fr.Benedicto Feijoò del Consejo S.M., explorado por El Licenciado Juan Zuñiga, se achará loje Manuel Rorigues Oliva [...]". n s

Out Set 9 36 gazeta "O Livreiro, que tinha loge rua nova Almada defronte Boa Hora, se acha com sua loge adiante da Moeda perto Oratorio nossa Senhra Piedade, tb na mesma loge se acharám Gazetas". n s
C A " 17 37 L-filosofia "Sahiu impresso in quarto livro; Effeitos raros, formidaveis dos quatro Elementos, por Pedro Norberto Aucour Ordem Christo: Obra curiosa, muy cheya erudiçam, noticias raras"; n s
bem " 23 38 propriedade "Quem quizer comprar huma quinta nobre, com Fonte agoa beber muito fina: pomar [...]; 4 tanques, 3 poços. Và caza Pedro Luiz Costa, Contratador madeiras rua S.Jozè, a Stª Marta". n s
R " " " L-devoção "Imprimiu-se livro in oitavo Resumo Espiritual, q. ensina caminho Gloria pelo exercicio todas mais virtudes [...]; tudo extrahido Doutrina Santos Padres pelo filho Prvincia Arrabida Fr. n s

Antonio da Madre Deos".

bem " 30 39 raizes/sementes "Joam Baptista morador rua Atalaya, faz avizo curiosos flores, q. quizerem comprar toda casta raizes [...]. E todas castas sementes ortaliça". n s
Out " " " gazeta "Na logea Luis Pereira Coelho, Mercador livros junto Menino Deus, se acharàm tb as Gazetas, e de Francisco Xavier Valle à Boa vista junto Oratorio N.S.Piedade". n s
bem Outb 7 40 raizes/sementes "A Francisco Massa, que tem loge Fitarias defrõte Cruz Esperança, lhe vieraõ Flandes h�as poucas raizes flores Inverno cõ reinunculos [...]". n s
B L " 14 41 L-gramática "Sahiu luz hum livro Discursos gramaticaes para verdadeira pronunciaçaõ Jesus, Jozè, outras curiosidades gramaticaes. Autor Jozè Gazo, morador cidade Beja, onde se vende; em n s Beja

Coimbra; em Evora; no Porto; Cidade Lisboa". Coimb
R " " " L-devoção "Tb nesta parte se acharà hum livro in oitavo Arte da Boa morte, ou devoçaõ quotidiana, para com Virgem Santissima Mãy Deus; util para consegui todos bens espirituaes [...]". n s
Out " " " gazeta "Joaõ Rodrigues Mercador livros, q. tinha loge rua Direta portas S.Catharina, agora tem à Cruz Pào defronte Monteiro Mòr, e nella se acharàm as gazetas". n s

C A " 21 42 L-matemática "Sahiu impresso h� papel, Peregrinaçaõ cõstrangida. Cõ h�a Mathematica novamente descuberta dado luz por Theodolfo Soares Mirãda. Vende adro S. Domingos loge Bento Soares" n s
B L " 28 43 L-gramática "Na loge Jozè Bonnadel e Burse sita rua nova S.B�to se acharàõ livros seguintes: Gramatica Portugueza, e Hollãdeza"; n s
B L " " " L-dicionário "Dictinario Portuguez, e Latino do P. Carlos Falkman"; n s
C A " " " L-medicina "O tratado de cõservaçaõ da saude dos Povos"; n s
B L " " " L-dicionário "O Dicionario de Moreri traduzido lingua Castelhana, e toda casta livros po preços acmodados n s
R Nov 4 44 L-devoção "Sahiu à luz novamente acrescentado nesta sexta impressaõ, livro Coroa Serafica, meditada, se acharà em Lisboa logea Christovaõ Silva, livreiro, q. a mandou imprimir"; n s
T " " " L-teologia mística "onde tb se acharà toda obra da Mystica Cidade de Deos, traduzida em Portuguez"; n s
R " " " L-doutrina "e o Espelho Mariano, q. cõtem todas doutrinas Maria Ss. Mora na rua Pombal à Cotovia". n s
R " 11 45 L-devoção "Novam�te se impimiu h� livro in doze, Comp�dio devoções utilissimas para todo fiel Christaõ q.quizer aproveitar h� thesouro Indulg. [...]. Acharse-há Boa morte defrõte Dezembago n s

Paço barraca Manuel Rodrigues chocolateiro [...]".

R " 18 46  L-devoção "Imprimiu-se novo h� livrinho Triduo para celebrar Festa Immaculada Conceiçaõ Maria SS. Acharse -há cimo calçada Arroyos caza Pedro Ferreira, abixo S. Lazaro". n s
Out " " " carta-crítica "Sahiu impressa Officina Francisco Luis Ameno Huma Carta muy erudita que mostra falsidade da Pofecia Novembro 1755 muy cheya de contos, exemplos, authoridades". n s

R Dez 1 50 L-fúnebre "Sahiu impresso Elogio funebre do Reverd. Mons. Francsco Soares Macedo, Conselho S.Mag., composto por Luis Francisco Soares Sousa Falcaõ. Acharse-há Adro S.Domingos [...]". n s
C A " " " L-cirurgia "Imprimiu-se hum livro oitavo o Praticante do Hospital Convencido, Dialogo Chyrurgico sobre inflamação, fundado doutrinas incomparavel Doutor Roerhaave, Hollandez, adornado alg�as n s
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observaçeõs chirurgicas. Autor Manuel Gomes Lima, Collegial Collegio Chirurgico S. Fernando [...]. Vende-se caza Autor em Coimbra; Lisboa Bernardo Rodrigues",  

R " " " L-devoção "Tb sahiu luz outro livro título Ramilhete devoçaõ, em que se acham muitas. E narraçaõ  prodigios milagrosa Imag� Srª Encarnaçaõ, por hum devoto. Acharsehá Lisboa e em Leiria". n s Leiria

R " 23 51 L-fúnebre "Sahiu impresso Elogio funebre Revered. Ms. Francisco Soares Macedo, Cons. Est.S.Mag., por Francisco Luis Soares Sousa Falcão. Acharse-há loge Bento Soares arco S. Domingos". n s
R " 30 52 L-devoção "Sahiu à luz huma Devoçam glorioso S. Felippe Neri advogado contra Terremotos, mortes repentinas [...]. Acharse-há loge Bento Soares, livreiro Adro S. Domingos". n s

1757
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

R Jan 6 1 L-devoção "Novamente se imprimiu hum livro in doze Compendio devoções utilissimas para todo fiel Christaõ que se quizer aproveitar hum thesouro Indulg�cias; contém principaes devoções n s
approvadas pela Igreja [...]. Acharse-há Boa morte defronte Dezembargo Paço barraca Manuel Rodriues chocolateiro [...]". 

Out " 20 3 gazeta " Officina aonde se imprimem Gazetas, que atè agora esteve simo calçada Arroyos, se acha sitio Ctovia por baixo do Pombal,rua N.Srª Prazeres [...]". n s
R " 27 4 L-novena "Sahiu luz hum livro: Terremoto destruido, ou Escudo Celestial contra os Terramotos, peste, Rayos, Trovoens, Tempestades [...] com Novena Saõ Francisco Borja; e outras muitas n s

Oraçoens [...]. Vende-se . Paço, loge Joaquim Ferreira Coelho; de Antonio Pedro de Moraes [...]".

Out " " " folheto-educattivo "Sahiu luz hum papel hebdomari titulo Oculto instruido, no qual Autor pertende instruir os que já naõ forem; vende-se officina Domingos Rodrigues; a S.Lazaro de Augustinho Xavier"; n s
Out " " " folheto-história "Nesta mesma loge no fim semana proxima se acharà papel impresso para Arvores de Costado". n s
R Fev 3 5 L-moral "Sahiu de novo luz livrinho em oitavo: Portugal consolado, instruido depois fatalidade hum terremoto; Autor P.M.Fr.Manoel Epifanîa, Religiosos S.Francisco. Vende-se Adro S. Domingos". n s

C A " 10 6 L-matemáticas "Livro novo Planetario Lusitano, contem movimento astros, muito util os que exercitam navegaçaõ; para curiosos Mathematica. Autor R.P.Eusebio Veiga Collegio Stº Antaõ. Acharse-há n s
dito Collegio, loge Adro S. Domingos, de Francisco Marques [...]".

R " 24 8 L-moral Ao terramoto 1º Novembro anno 1755 sahiu luz hum volume outo folhas titulo Brados do Bom Pastor feitos por huma Religiosa Convento Louriçal [...] Vende-se Officina Manuel Soares"; n s
R " " " L-novena "Se acharà huma Novena ao mesmo Bom Pastor com muita especialidade, e novidade": n s
R " " " L-moral "Brevemente sahirà impresso de novo livrinho em dezaseis Brados do Ceo, Tremores da Terra, incentivos para hum verdadeiro arrependimento [...]". n s
Out " " " folheto-história "Faz-se avizo todas pessoas, que quizerem comprar papel impresso para arvores Costado, o acharàõ loge Agostinho Xavier, Mercador livros". n s

Out Mar 3 9 folheto-critica "Imprimiu-se hum papel, titulo Alvarista deffendido, Dialogo entre Lucas, e Pascoal cegos, no qual se vencem as presunçosas, cõ que se queria diminuir fama doutissimo Padre Manuel n s
Alvares da Comp. Jesus [...]. Author Jose Caetano, Mestre Gramatica nesta Corte. Acharse há caza dito Author na rua direita Saõ Joseph".

Out " 10 10 folheto-telúrico "Terçafeira, que se haõ contar 25 publicarà hum papel: Extensaõ Dictame, ou parecer Reverendis. P.Mestre Fr.Bento Feijoo sobre causas Terremotos: Auhor Doutor Felicinano Cunha n s
França Advogado nesta Corte. Vende-se rua Pretas a S.Jozè logea Sylvestre Rodrigues e caza Author, rua nova da Graça".

bem " " " remédio "Ignacio Oliveira Boticario, que assistio rua Flores; assiste agora rua Rosa Partilhas, em cuja Botica se acharaõ mesmos Remedios que sempre fez: Agua Antiescorbutica, Unguento, n s
hum Seringatario, H�a Pomada para sieiro cara [...], declara que todas estas receitas naõ tem revelado segredo dellas".

R " 17 11 L-devoção "Na loge Agostinho Xavier, onde se vendem Gazetas se vendem os livros: Consultas Espirituaes em 4º; Autor Fr. Afonço Prazeres, Missionario Apostolico"; n s
R " " " L-sermão "Sermonario de D. Joaõ Evangelista"; n s
H " " " L-história secular "Dous livrinhos em doze Suplementos da Historia Chronologica dos Papas, Emperadores, e Reys que tem Reynado Europa do Nascimento Christo atè presente, 1º e 2º tomos". n s
Out " " " gazeta "Na rua Pretas a S. Jozè loge Silvestre Rodrigues livreiro da Rainha Nossa Senhora, se vendem tb as Gazetas; e na cidade Porto loge Tenente Antonio Pires Henriques". n s Porto
R " 24 12 L-indulgências "Sahiu luz hm livrinho Epitome meditar e contemplar Sacratissima Coroa Mariana; e Serafica, e seus offerecimentos, no qual tb manifestaõ Indulg�cias plenarias como parciaes [...]. n s

Vende-se bofete Irmãdade C~ceiçaõ da Coroa; loge de B�to Soares [...]".

Out " " " gazeta "Na rua pretas . Jozè loge Silvestre Rodrigues livreiro Rainha N.S. se vendem tb Gazetas". n s
Out " 31 13 gazeta "Na rua Pombal [stio cotovia] loge Christovaõ Sylva mercador livros, tb se vendem Gazetas, estas se imprimem Officina Pedro erreira fundo mesma rua". n s
B L Abr 7 14 L-gramática "Sahiu impressa 3ª vez titulo Syntaxe natural, antes se chamava Syntaxinha Ericeiriana, acrescentada seu Autor Jozè Cayetano, Mestre Grammatica [...] Acharseha caza Autor e [...]". n s
Out " " " relação-religião "Na loge Agostinho Xavier, onde se vendem Gazetas se acharà h�a Relaçaõ funesta, lamentavel que succedeu 30 Abril 1756 Cidade Jafa aos Religiosos Menores S. Francisco [...]". n s
R " 14 15 L-oração "Novamente imprimiu em doze, livrinho Corte Celeste, Salvador Jesus Christo [...] Com aditamento varias Orações. Acharse-hà loge Jeronimo Fracisco Araujo onde vendem Gazetas"; n s
Out " " " gazeta "e as ditas tb se vendem rua Pombal na de Christovaõ ilva, e de Joaõ Rodrigues à Cruz pau defronte Mõteiro Mór"; n s
R " " " L-devoção "onde se acharàõ Cõsultas espirituaes"; n s
R " " " L-sermão "Sermonario de D. Joaõ Evangelista"; n s
H " " " L-história secular "e 2 suplementos á Historia Chronologica". n s
R " 28 17 L-meditação "Sahiraõ novamente impressos, treze livros das meditaçoens da Vida Christo Senhor nosso, pelo V.P.Bertolomeu do Quintal fundador Congregaçaõ Oratorio. Vende-se Portaria Real n s

Caza N.S. Necessidades".

R " " " L-catecismo "Sahio luz livro, traduzido do Castelhano, Instrucçaõ de Sacerdotes: em que se dá Doutrina importante", tirada dos Santos Padres, e Doutores Igreja, por Fr.Antonio Molina. Vende-se n s
logea Luiz Pereira Coelho".

Out " " " folheto-religião "Sahiu luz, exhortaçaõ Consolatoria Jesus Christo Cricificado, ao Povo Lusitano, conturbado por causa Terremoto 1º Nov. 1755, por Antonio Sacramento: Vende-se Adro S. Domingos n s
Out Mai 5 18 folheto-história "Da se noticia, brevemente se publicarà h� papel, titulo Breve narraçaõ Sucessos Politicos Alemanha, desde paz geral em Aquisgran, anno 1748, qté Abil 1755 [...]". n s
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R " 12 19 L-devoção "Na loge Agostinho Xavier a S. Lazaro, onde se vendem Gazetas se acharaõ os livros: Consultas Espirituaes, Author Fr. Afonço Prazeres, em quarto"; n s
R " " " L-sermão "Sermonario de D. Joaõ Evangelista"; n s
H " " " L-história secular "Tb 1ª e 2ª parte Suplem�tos em doze, à Historia Chronologica; tb se acharaõ ditos livros loge Joam Roigues à Cruz Pau". n s

C A " 19 20 L-física "Nuevo sisthema sobre la causa Phisica de los terremotos explicado los Phenomenos electricios Rm.Sr.Fr.Benito Jeronymo Feijoo, se acharà Adro S.Domings e loge Antonio Paulino"; n s
ser " " " livreiro "Na rua cruz j�to PP Terceiros Cõveto Jesus logea h� mercador livros Hespanhol, onde se acharaõ tb livros varias sciencias, vinas Madrid, preços acomodados". e s
bem " 26 21 gazeta "Da-se noticia que Officina onde se imprimem gazetas, até sitio Cotovia, se acha agora Calçada Gloria, junto Picadeiro Conde Castello milhor". n s
Out Jun 2 22 folheto-história "Para fim semana proxima se publicarà papel, de que se fez mençaõ, titulo Breve narraçaõ Sucessos Alemanha, desde paz geral em Aquisgran, anno 1748, qté Abil 1755 [...]". n s

Acharsehà abaixo S. Lazaro onde se vendem Gazetas".

R " 23 25 L-devoção "Sahiu luz livro Caminho seguro, direito Ceo pela devoçaõ Maria Santissima. Contem todas Novenas Christo [...]. Vende-se Coimbra Collegio S.Bento, e Gaspar Jozè preço acomodado". n Coib

Out " " " folheto-história "Na loge Agostinho Xavier a S. Lazaro, se acharà  papel de que jà se fez mençaõ, titulo Breve narraçaõ dos Sucessos Politicos de Alemanha, desde Paz geral celebrada Aquifgran". n s
D Jul 14 28 L-regimentos "Sahiram reimpressos hum grosso volume oitavo os Regimentos militares para Infantaria, Cavalaria acrescentados todas resoluçoens, e Decretos de S. Mag. Vende-se caza n s

Manuel Carvalho livreiro do Concelho guerra, morador pateo fóra do Convento Religiosas Trinàs, sitio rato".

C A " 21 2 L-física "Nuevo sisthema sobre la causa Phisica de los terremotos explicado los Phenomenos electricios Rm.Sr.Fr.Benito Jeronymo Feijoo, se acharà Adro S.Domings e loge Antonio Paulino"; n s
ser " " " livreiro "na loge hum mercador livros Hespanhol, aonde se acharàõ tb livros varias sciencias, vindas de Madrid por preços acomodados". e s
T " 28 30 L-teologia Polémica "Novamente sahiu luz hum livro em 4º titulo Expposiçaõ Doutrina Igreja Catholica, sobre materias da Controversia [...] traduzido da lingua Franceza, obra util e propria para conversaõ  n s

dos da Religiaõ Reformada; vende-se loge Francisco Gonçalves Marques  terreiro Paço; Coimbra Luis Seco; Porto Antonio Pires Henriques ".

ser " " " livreiro "Na Portaia Convento S. Domingos desta Cidade se vende toda obra Padre Concina, e seus Defensores"; n s
T " " " L-teologia moral "Se vendem tb separados 12 tomos da Theologia Moral". n s
R Agt 4 31 L-devoção "Imprimiu-se 2ª vez em doze livro Penitente arrependido, e Fiel Companheiro, acrescentado algumas devoçoens. Vende-se Cidade do Porto Seminario N. da Lapa". n Porto
C A " " " L-ciência geográfica "O livro Descripçaõ da Terra, ou Methodo breve Geographia, dividido liçoens, perguntas e respostas, por Mons. Abbade Langlet Du Cresnoy, traduzido da lingua franceza por Joaõ n s

Bautista Bonavie, se vende defronte Senhor Jesus Boa Noite, na loge Joaõ Jozé Bertrand mercador livros".

R Set 1 35 L-novena "Sahiu impressa Novena Senhor Jesus dos Terramotos, que se há fazer nove dias antes Festa Todos santos"; vende-se loge Miguel Rodrigues; Manoel Conceiçaõ  poço negros […]". n s

B L " " " L-gramática "Sahiu luz hum livro Discursos Gramaticaes necessarios, curiosos para se quizerem apurar pronuncia, por Jozè Gago Sylva Mestre em Artes, e Grãmatica […]. Vende-se Cidade Beja n s Beja
caza seu Autor; Evora de Jozè Nunes, Coimbra de Antonio S. Ferreira; Porto Capitaõ Manuel C. Rua; Lisboa de Antonio Paulino Campo Curral, e largo Rato de Manoel Carvalho". Evora

Out " " " folheto-história "Tb sahiu dividido varias Cartas o papel; O Observador Hollandez, obra util para aplicados à Historia, dá noticia completa principios prezente guerra entre França e G.Bretanha e dos n s
motivos para fazerem valer seu direito nas terras America septentrional; os factos com principios direito natural, gentes, publico, e commum"; vende-se Adro S. Domingos […]".

B L " 8 36 L-cultura "Na loge de Joaquim Ferreira Sousa que se acha T.Paço, se acharàõ Conhecimentos Portuguez, Francezes, Hollandezes, Inglezes, Italianos, &c". n s
H Outb 20 42 L-história eclesiática"Sahiu impresso in quarto livro Noticia previa Colecçaõ dos Concilios celebrados Igreja Lusitana, pelo M.R.P.Dom Thomàs Cayetano, socio numero Academia Real; vende -se loge de n s

Pedro Antonio Caldas, defronte Arco pregos […]".

bem " " " remédio […]"o remedio hum chamado Manuel Martins Freire, Cyrurgiaõ aprovado, Familiar Stº Oficio, do Partido dos seu Convento, do Colegio Comp. Jesus, dos Mosteiros Stª Clara, Monchique n s
tendo o trabalho de curar nos ditos conventos e mosteiros; declara todas pessoas padecerem Stiatema devem recorrer para seu remedio",

R " 27 43 L-oração "No anno 1730 se imprimiu livrinho dezaseis, Oraçam devotissima, juntamente hum Soneto a Jesus Christo Crucificado, por Saõ Francisco Xavier; acharseha na loge Bento Soares": n s
ser Nov 3 44 livreiro "Joaõ Jozè Betrand mercador livros Francezes ao Senhor Jesus dà aviso aos Senhores Militares, e mais curiosos desta sciencia, q. acharàõ sua loge ditas Obras Conde Montemar, e n s

mais livros curiosos como; Grammaticas Franceza, e Italiana, a Descripçam da Terra, ou methodo breve Geographia, &c […]".

R " 10 45 L-devoção "Sahiu novamente impresso, hum livrinho devoto: Manual Exercicios quotidianos, devoçoens muita utilidade todo fiel Christam […] modo breve rezar; devoções S.Francisco Borja, S. n s
Filipe Neri, advogados Terremotos; acharse-há partes seguintes: logea Manuel Rodrigues; […] Rua S. Bento logea bento Soares".

R " " " L-devoção "Nas ditas partes se acharà tambem livro Compendio Devuções utilissimas, que trata muitas Indulgencias, &c". n s

T " 17 46 L-teologia mística "anno 1730 se imprimiu livrinho in doze, titulo Cenaculo Mystico, Residencia Espiritual, Relogio Paixaõ, Obras Moraes do P.D.Manuel Caetano Souza. Acharse-la logea Lucas S. Aguiar" n s
C A " " " L-filosofia "Na logea Francisco Tavares Nogueira livreiro, se vende as Obras Philosophicas do Reverd. Arcediago Luiz Antonio Verney com tomo Logica reimpresso, acrescentado"; n s
C A " " " L - metafísica "e h�a desertaçaõ de Isidoro Bauhetti sobre a Methaphisica do mesmo Author". n s

Out " 24 47 folheto-educatvo "Sahiu novamente hum papel, titulo Aditamento ao Papel, Alvarista defendido, em duas Cartas cegos Lucas, e Pascoal se aclara, e expede a differença Modos Potencial, Conjuntivo, n s
tocada 1º papel, agora totalmente dicidida seu Author Jozè Caetano, Mestre Gramatica nesta Corte; vende-se Jeronymo Francisco Araujo adiante Saõ Pedro Alcantara";

B L " " " L-gramática "onde se achará tb a Syntaxe natural, chamada Syntaxinha Ericeiriana"; n s
bem " " " gazeta "Tb nesta loge, na de Joam Rodrigues à Cruz Pau defronte Monteiro Mór, na de Augustinho Xavier abaixo S. Lazaro, na de Bento Soares Adro Saõ Domingos, se vendem as Gazetas". n s
Out Dez 1 48 folheto-predição "No principio semana proxima se publicará hum Prognostico muito curiosos; Author novo, acharseha no livreiro do Adro S. Domingos". n s
Out " 15 50 folheto-religião "Na Officina pedro Ferreira onde se imprimem Gazetas Calçada Gloria  se acharàõ Tarjas impressas, para escrever dentro delas santos devoçaõ cada hum"; n s
C A " " " L-valor moedas "Na mesma parte se acharà h� livrinho impresso anno 1740, intitulado Abreviaçaõ Arithmetica, do valor todas moedas q. corr� nestes Reynos, e Senhorios Portugal &c." n s
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Out " 22 51 folheto-religião "Nesta Officina se acharà hum papel impresso anno 1755 consta huma Oraçaõ muy devota, contra Tremores Terra, Trovoens, rayos, espiritos malignos, por Stº Antonio Padua". n s

1758
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

Out Jan 26 4 folheto-filosofia "Sahio luz papel Clamor justificado na razaõ, Direito, motivos para q. se divisaõ Paroquianos Paroquias aumentadas depois Terremoto […], pelo Doutor Bràz Josè Rebello Leite, Reytor n s
Parochia N.S.Conceiçaõ. Vende-se logea Manoel Conceiçaõ Poço negros, na de joachim Ferreira no T.Paço […]".

Out Fev 16 7 o anónimo "O Autor anonymo do papel intitulado torna a continuar mesma obra, tem jà dado prelo atè numero 11, promete continuaçam desta obra. Vende-se Adro Saõ Domingos, […]". n s
R Mar 2 9 L-devoção "sahiu luz novamente impresso, livrinho mui devoto: Manual Exercicios quotidianos, devoções muita utilidade, para todo fiel Christaõ, enrriquecidas muitas graças, e Indulgencias […] n s

Vende-se ao Senhor Boa Morte, defronte Dezembargo Paço, loge Manuel Rodrigues […]";

R " " " L-devoção "E nestas ditas partes se acharà h� livrinho Cõp�dio de devoções utilissimas de muitas Indulg�cias". n s
bem " 23 12 estampas de Lisboa "Em casa Lourensso Antonio Bonardel Mercador livros, à Esperansa se acharà huma colleçaõ estampas abertas ao buril em Paris por Jacques Philipe les Bàs, q. representaõ algumas n s

das ruinas Lisboa, causadas Terremoto 1º Novb. 1755; conteem Praça Patriarchal, Basilica Stª Maria, casa Opera Real, Igrejas S. Nicolau, S.Paulo, torre Patriarchal de S. Roque".

C A " " " L-filosofia "Sahiu luz novamente impresso, 4º tomo da Recreaçaõ Philosophica, pelo Padre Theodoro de Almeida Congregaçam Oratorio. Vende-se Portaria real caza N. Srª necessidades […]". n s
Out " " " o anónimo "Tb saiu duodecimo papel o Oculto instruido. Vende-se adro Saõ Domingos logea Bento Soares e Manoel Conceiçaõ, mercadores livros". n s

bem " 30 13 remédio "Acha-se estabelecida rua Carriam desta Cidade antiga Caza cura de queixas Celticas, Gallicas […] sem embargo ter falecido Ignez Maria, ficou administradora filha D.Mª Roza Antonia" n s

Out " " " folheto-história "sahiram luz 2ª, 3ª Carta do Observador Hollandez sobre Estado prezente negocios Europa. Traduzido lingua Francesa pelo Doutor Antonio Jozè Miranda Silveira. Obra util à historia". n s
R Abr 13 15 L-sermão "Sahiu impresso em quarto I tomo Sermões, Panegyricos, moraes do M.R.P.M.Fr.Frãcisco Jesus Maria Sarm�to, Cõsultor Bulla S.Cruzada". n s
T " " " L-suma teologia "Imprimiu-se tb S�ma S�mae S.Thomè, five Compendium totius Theologiae 6 tomos em quarto, Autor M.R.P.fr. Carlos Renato Billuarte da Ord� Pregadores, Doutor Theologia Univers. n s

Douay em Flãndres, obra utilissima professores, Estudantes Theologia escolastica, Moral, Polemica, Juridica; vende-se loge Bernardo Rodrigues porta Alcantara, collegio N.S.Rosario".

R " 27 17 L-sermão "Sahiu impresso em quarto Sermões, Panegyricos, moraes do M.R.P.M.Fr.Frãcisco Jesus Maria Sarm�to, Cõsultor Bulla S.Cruzada. Vende-se sua Barraca, Cerca mesmo Convento". n s
R " " " L-devoção "Tb sahiu h� livrinho em dezaseis titulo Brados do Ceo, Tremores de Terra, &c. Acharseha Officina Pedro Ferreira calçada Gloria defronte Ceraca dos R.R.P.P. S. Roque […]"; n s
R Mai 4 18 L-devoção "Sahiu 3ª vez impresso em doze, acrescentado varias devoçoens livro Penitente arrependido; Fiel companheiro, para instruir huma Alma devota, pelo M.R.P. Angelo de Sequeira". n s
B L " " " L-erudição "Imprimiu-se novamente livro Tardes Mayo ou Tardes passeyo conversaçaõ erudita para servir instruçaõ mocidade Portuguesa, obra muy douta, e gd erudiçaõ, por bento Morganti n s

Benefficiado Basilica S.Maria. Vende-se Luiz Pereira Coelho, Adro S. Domingos de bento Soares, campo Curral de Antonio paulino, na de Francisco tavares".

bem " 11 19 raizes/sementes "Chegaram agora do Norte a Joaõ Vieyra, todas sortes Hortalissas, das melhores castas, as vende largo S.Paulo em huma logea tintas com todo comodo": n s
Out " " " folheto-educativo "Sahiu luz hum Papel intitulado Conferencias humildes, ignorantes; seu Autor ostenta huma vastidaõ grande de noticias curiozas do muito que se tem aplicado liçam bons Livros. n s

Vende-se Adro S. Domingos logea bento Soares, e nos Papelistas".

R " " " L-vidas de santos "Sahiu luz trezena Inclito nosso Portuguez Stº Antonio Lisboa, com breve compendio sua vida; daõse por huma esmola na logea Joaquim Alvres dos Santos rua Stº Antonio Capuchos". n s
bem " 25 21 p.domésticos "Despacharaõse na Alfandega h�as pedras curiosas de marvore nas quaes saõ encorporadas todas sortes cores […] toda pessoa quizer cõprar estas ou similares, se lhe mãdarão n s

vir; podese reprez�tar naquellas marvores todas historias Escritura S. como tãb� pedras para plateyas Igreja, Pulpitos, Altares, frontaes; quem quizer comprar pode ir bica grande". 

C A Jun 1 22 L-medicina "Actualmente fica imprimindo Londres, se participarà publico cõ mayor brevidade h� volume in 4 grãde; Autor Doutor Jacob Castro Sarmento, Real Collegio Medicos Londres; titulo e Lond
Materia Medica Phisico-historico Mechanica, a que se aj�taõ principaes remedios prezente […]; em especial aguas Inglaterra. O autor ñ imprimirà mais q. 250 exemplares".

Out " " " o anónimo "Sahiu impresso o numero 14 e 15 do Oculto instruido". n s

H " 8 23 L-história terramotos"Sahiu luz livro Historia Univrsal dos Terramotos, que tem havido Mundo, desde Creaçam até seculo presente, com h�a naraçaõ individual do 1º Novb. 1755 e noticia verdadeira efeitos" n s
C A " " " L-física " e huma Dissertaçaõ Phisica, sobre causas geraes Terremotos, seus efeitos, differenças, Prognosticos; as particularidades do ultimo, por Joaquim Joseph Moreira Mendonça. n s

Vende-se lojas Mercadores Livros Franceses, Rua S. bento, e loja Antonio Paulino ao campo curral".

B L " 15 24 L-língua portuguesa "sahiu 2ª vez impresso, mais correcto livro; ou Collecçaõ palavras familiares, assim Portuguezas como Latinas, que para uso Escolas Congregaçaõ Oratorio, coordenou Doutissimo P. n s
M. Antonio Pereira, mesma Congregaçaõ. Venderseha Portaria casa N.S. necessidades, en outavo".

R " " " L-devoção "O livro Compendio Devoçoens utilissimas, sahiu novamente luz em oitavoo, com mais perfeiçaõ, com modo ajudar a morrer, varios exorcismos, absolviçoens, bençãos […] tudo muita n s
utilidade para bem Almas. Acharsehà loge Manoel Rodrigues, no Campo curral onde se vendem relogios, logea de Antonio Lopes Mmarques […]".

R " " " L-catecismo "nestas loges se  acharà livrinho Manual Exercicios quotidianos". n s

R " 22 25 L-devoção "Sahiu luz livro Consideraçoens dos novissimos do Home, pelo M.R.P.M.Sebastião Isquierdo, da Comp. Jesus, traduzidas Castelhano com methodos fazer santo exercico oraçaõ mental n s
e tomar disciplina, pelo R.P. Manuel Martins Anciaens, Presbitero Secular, Bispado lamego":

H " " " L-geografia histórica "Sahiu novamente impressa 5ª parte Mapa Portugal pelo Beneficiado João Bautista Castro; onde se desxrevem partes mais notaveis Cidade Lisboa antes e depos grãde terremoto. n s
Acharsehá casa do mesmo A. Rua Conceiçam para baixo Pombal, e logea Bentp Soares Adro S. Domingos",

R " " " L-elogio "Imprimiu-se Elogio Fr. Sebastião Conceição, Religioso Leigo Provincia Stª Mª Arrabida […] escrito por Fr Mauricio Cruz. Vende-se Officina Manuel Coelho Amado rua Roza Partilhas". n s

Out " " " folheto-história "sahiu 4ª carta Observador Hollandes sobre Estado negocios Europa, traduzida lingua Francesa, pelo Doutor Antonio Jozè Miranda Silveira; vende-se logea B�to Soares, S.Domingos" n s
Out " 29 26 folheto-religião "A Noticia Abreviada Doença, Morte, Enterro SS. Papa Benedicto XIV, escrita pelo A. da gazeta se achará Sabbado 8 presente em todos lugares, onde se vend� as Gazetas". n s
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R Jul 6 27 L-devoção "Consideraçoens dos quatro Novissimos do Homem do P.M.Sebastiam Izquierdo da Comp. Jesus traduzidas do Castelhano. Vendese casa Tradutor rua S. Joze […]". n s

R " " " folheto-religião "Sahiu impresso papel Noticia Abreviada Doença, Morte, Enterro Santissimo Papa Benedicto XIV, escrito pelo Autor da Gazeta, se acharà nesta Officina, e onde se vendem Gazetas". n s
H " 20 29 L-vidas "Sahiu luz livro Vinde, e vede, pelo M.R.Angelo Siqueira Pobre Missionario Apostolico, Prothonotário S.Santidade, in 4, dedicado Senhor Infante Dom Pedro. Vende-se T. Paço logea n s Porto

Joaquim Ferreira Coelho, Campo Curral logea Antonio Paulino; no Porto caza Balthezer Bezerra e em Lamego Caza Manuel Monteiro das Chagas". Lamego

C A " 27 30 L-astronomia "sahiu impresso Planetario Lusitano com efemeridades para 3 annos futuros, atè 1761 […] muytas mais Taboas novamente computadas, ordenadas uso Astronomia, Navegaçaõ; tudo n s
regulado com methodo mais perduravel. Composto e aumentado pelo P.Euzebio Veiga da Comp. Jesus, Mestre que foi Mathematicas, agora Filosofia Real Collegio Stº Antam". 

B L " " " L-crítca "Imprimiu-se hum livro 4º contem carta Apologetica, escrita pelo P. Antonio Vieira da Comp. Jesus: Eco das vozes saudozas; obra cheia erudiçaõ. Vende-se Officina Francisco Luis n s
Ameno, rua N.S. Conceiçaõ ao Pombal Cotovia […]". 

A M Agt 3 31 L-náutica "sahiu impresso livrinho em 12 Instrucçoens para uso Ostante Engenhozo Invento de Joaõ Hadley , utilissimo Curiozos Nautica traduzido da lingua Ingleza. Vende-se Miguel M.Costa" n s

C A " " " L-medicina "Imprimiu-se novamente hum livrinho em 8 Methodo verdadeiro curar radicalmente Carnosidades, por Jeronimo Moreira Carvalho; Medico partido Universidade Coimbra […]. Vende-se n s
cas Jozé dos santos ao Pombal":

bem " " " remédio "Achar-se-hà este remedio casa Pedro Pinheiro Leal, morador Campo Curral rua da Inveja". n s
B L " 17 33 L-prosa "Sahiraõ impressos 8 Breves reflexoens sobre vida economica, consiste nos cazamentos; boa educaçaõ dos filhos, meyos acquirir, conservar beins: obra muy util regular Sociedade n s

dos Homens, composta Doutor Bento Morganti. Vende-se logea Luiz Pereira, defronte Igreja Menino Deus, e hermida N. S. Monte".

A M " " " L-náutica "Instrucçoens para uso Instrumento chamado Oitanto Engenhozo Invento Joaõ Hadley Inglez, utilissimo Curiozos nautica. Vende-se logea Francisco Gonçalves Marques rua nova". n s
R " " " L-devoção "Imprimiu-se livro em 4 Despertador Espiritual, trata a gravidade sete vicios capitaes, pelo P.Balthazar Encarnaçaõ Fundador Monjes Descalços S. Paulo. Vende-se loge Francisco n s

Gonsalves Marques rua nova, calçada Congro".

bem " " " o anónimo "Sahiu o Oculto instruido o numero 17". n s

T " 24 34 L-teologia positiva "Sahio impresso hum livro de 4 Dissertaçaõ Teologica Historica Critica, na qual se mostra Escritura Sagrada, Tradiçam, santos Padres […] o Veneravel Padre, e Doutor subtil Escoto n s
defendeo doutrina Immunidade Universi. Pariz, Autor Padre Doutor Fr.Manoel Cenaculo, Religiozo 3ª Ordem S. Francisco. Vende-se loge Monsr. Bonardel mercador livros Franceses."

bem " 31 35 gazeta "As gazetas se continuam vender partes seguintes; logea Agostinho Xavier abayxo Sam Lazaro, de Jeronimo Francisco, defronte Conde Soure, de Joaõ Rodrigues, à cruz Pau […]" n s
Out " " " folheto-religião "onde tb se acharà Noticia Abreviada Doença, morte, Enterro Santissimo Papa Benedicto XIV, pelo Autor Gazeta". n s
ser " " " oficina "E a dita Officina se acha prezente Calçada Gloria, defronte cerca Reverendos Padres Companhi jesus". n s
R Set 14 37 L-devoção "sahiu luz hum livrinho Menino instruido em todos Mysterios nossa Santa Fé. Obra muito necessaria toda qualidade pessoas. Vende-se Real Mosteyro Bellem, loge Livreiro José Mota". n s
R " " " L-devoção "Outro livrinho em dezasseis titulo Brados Céo, e tremores Terra, acharse há loge Bernardo Rodrigues mercador livros em Alcantara". n s
bem " " " gazeta "e na mesma se acharàm tambem as gazetas". n s

R Outb 12 41 L-devoção "Sahiu impresso oytavo livro Espelho perfeiçam todas pessoa querem seguir vida espiritual. Obra muy moral, devota, muy santa […]. Vende se logea Bento Soares Adro S.Domingos". n s
R " " " L-devoção "sahiu luz novamente dezejado, estimado livro ouro, contem Introduçam vida devota"; n s
R " " " L-mistico "Declaraçam mistica Cantico dos Canticos"; n s
R " " " L-catecismo Directorio de Religiozas"; n s
R " " " L-meditação "Exercicio espiritual para assegurar a salvaçam"; n s
R " " " L-catecismo "Cathecismo de tentaçoens: obras de Sam Francisco Sales, Bispo, Principe Geneva, em quais ensina, mostra caminho plano, seguro perfeiçam Christãa. Vende-se Oficina Francisco n s

Luiz Ameno, loges Bonardel Beux, mercadores livros".
R " 26 47 L-devoção "Reimprimiu-se Officina Manuel Coelho Amado Officio Immaculada Conceiçaõ N. Senhora, que seu Autor P.M.Fr.Joaõ sam Francisco Mohedas intitula Devotio mellistua erga limpidissima n s

Conception […]. Vende-se mesma Officina rua da Rosa".

C A Nov 9 45 L-urbanismo "Sahiu novamente luz livro memorias principaes Providencias, q. se offereceu S.Mag. […], se acha nelle plano para se regular alinhamento das ruas, reedificaçam Cidade Lisboa. n s
Vende-se logea Jozé Bornadel, na de Monsr du Beux Mercadores livros a s. bento, dos Irmaons Gemoux".

C A " " " L-astronomia "Imprimiu-se em quarto Instrucçaõ sobre Corpos celestes, principalmente Cometas, obra muy erudita […] com estilo conciso, e claro expoem seu Autor observaçoens melhores n s
Astronomos modernos, por Francisco Henrique Ahlers. Vende-se logea Francisco Tavares Nogueira Mercador livros á boa morte"

B L " 16 46 L-poético "sahiu Luz com titulo Cantus Epichum. Elogio verso heroico Latino, com dois sonetos lingua Portuguesa, em obsequios Senhor Cardial Saldanha Patriarca eleyto Lisboa.Vende-se […]"- n s

Out " " " folheto-crítico "Tb se imprimiu hum papel Critico sobre outro, que corre com titulo Assembleia humildes, Ignorantes […] sobre primeira das ditas Academias. Acharse há Caza Francisco Silva cego". n s

C A " 23 47 L-medicina "sahiu impresso oytavo hum livro Consideraçoens medicas sobre Epidemias, febres agûdas Parte 1ª, pelo Doutor Joaõ Mendes Sachetti Barboza, Socio regia sociedade Londres […] n s Evora
ensina methodo conhecer, curar febres malinas, podres […], particularmente que se seguem grandes terremotos como 1º Novb. 1755. Acharseha Caza Mr.Bertrand, de Bonardel; em Coimb
Evora de Joam Nunes; Coimbra de Joam Beux; Porto de Balthazar Lima; Evora Jozè Paz furtado; Elvas Reverendo Thezoureiro mór See". Elvas

H " 30 48 L-vidas "Sahiu impresso hum livro in folio Vida do Infante D. Henrique, escrita, dedicada Magestade fidelissima del Rey D. Joze o I por Candido Luzitano. Vende-se logea Manuel Conceiçaõ […]". n s
R " " " L-devoção "Acharse há na logea Joaõ Rodrigues à Cruz pau, hum livrinho em oytavo; Triduo da Immaculada Conceiçaõ de Maria Santissima". n s
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1759
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora

T Jan 1 5 L-teologia canónica "Imprimiu-se in folio 3 tomo do livro Jus canonicum juxta ordinem Decretalium, pelo M.R., e Douto Padre D.Luis Caeytano Lima, Clerigo Regular Divina Providencia. Vende-se Portaria dos n s
RR. PP. Caeytanos onde tb se acharam o primeiro, e segundo tomo".

T " " " L-teologia moral "Sahiu impresso in oytavo hum livro Arte manuense, curioza de Theologia  moral, que principiantes Confessores ensina confessar: veteranos resolver penitentes como ham confessar n s
[…]. Vendese a Sam Sebastiam Pedreira. E no Collegio Stª Rita, no Rato defronte porta pateo Religiozas Trinas".

R " " " L-regras monásticas "sahiu tb à luz hum livrinho Regra dos Frades menores &c. com explicaçam muy devota misterios Stº Sacrificio Missa, seu Autor Frey Antonio Deça e Rhassison Religiozo Menor". n s
B L Fev 8 6 L-poético "Sahiu publico huma obra poetica, na qual se trata allegoricamente da prezente conjuraçam. Vende-se cazas livreiros Adro S. domingos, defronto portaria S. Anna, […]". n s

H " 15 7 L-história eclesiática"sahiu impresso em quarto grãde livro Historia sagrada do velho, e novo Testam�to com explicações, doutrinas dos SS. Padres para reformaçaõ costumes todos Estados, pessoas, na n s
lingua Franceza, por Monsr. Royaumont, traduzido por Luiz Pauno Silva Azevedo Secret. S.Mag.Tribunal Dezembg.Paço. Vende se Officina Antonio Vicente Silva ao Colleg. Stº Antão".

R Mar 22 12 L-oração "sahiu impresso Ripanço, ou Officio Semana Santa, impresso officina Antonio Vicente da Silva. Vende se na mesma Impressaõ na calçada Collegio acima da Igreja N.S. Socorro". n s

T " " " L-teologia escolática"sahiu impresso in quarto o livro Palestra Oratoriana Sagrada, em que se discutem fundamentos differentes methodos, diversos estilos prègar, com reflexoens Criticas, Apologeticas, n s
anolyticas. Doutamente composto, por M.R.P.F. Manoel Figueiredo mestre jubilado sagrada Theologia […]. Vende-se Portaria mesmo Convento Graça".

B L Abr 12 15 L-prosa "Sahiu impresso hum livro em oytavo grande, Raridades da Natureza, da Arte, dedicado Rey Nosso Senhor, por Pedro Noberto d´Aucourt Padilha […], Escrivam camara mesmo Senhor n s
meza Dezembargo Paço. Obra em que seu Autor, sua grande erudiçam, seu profundo estudo, modo narrar muy ellegante".

B L " " " L-poético "Imprimiu-se novamente hum Soneto glossado, Dezafogo da Pena mais Sentida, Authora, Thomazia Caetana Stª Maria, Religiosa professa Convento Stª Cruz Villa-viçoza. Acharse-há n s
nesta Officina Calçada Gloria, onde se imprimem Gazetas, e tb nos papelistas".

T " 26 17 L-teologia moral "Sahiu impresso in oytavo hum livro Arte manuense, curioza de Theologia  moral, que principiantes Confessores ensina confessar: veteranos resolver penitentes como ham confessar n s
[…]. Vendese a Sam Sebastiam Pedreira. E no Collegio Stª Rita, no Rato defronte porta pateo Religiozas Trinas. E no Adro S. Domingos".

C A " " " L-cirurgia "Imprimiu-se novamente em oytavo, hum livro Exame dos sangradores, pelo Doutor Juliaõ Fernandes da Silva, Professor Medicina Cidade Funchal. Vende-se logea Francisco Tavares". n s

R " " " L-elogio "Sahiu luz Officina Manoel Coelho Amado, Elogio Servo Deos Fr. Manuel Convertido, Religiozo Provincia Stª Mª Arrabida, pelo P.Fr. Mauricio Cruz. Vende-se mesma Officina rua Roza". n s

H Mai 17 20 L-história eclesiática"sahiu impressa parte quarta Chronica Seraphica Sãta Provincia Algarves, da regular observancia Gloriozo Patriarcha S. Francisco; trata fundaçoens de 5 Conventos Frades, 7 Freiras n s
com vidas alguns Religiozos, Religiozas […]; pelo M.R.P.Fr. Jeronimo Bellem […], Chronista, e Padre mesma Provincia".

B L Jun 21 25 L-poético "logeas Bonardel, de Beux, junto Cruz Pàu, se acham vender livros seguintes: Obras Grande Poeta Luiz Camoens, impressas Paris este anno 1759, com estampas, 3 volumes, em 12"; n s
H " " " L-vidas "A Vida D. Joaõ Castro Vice Rey India, escrita por Jacinto Freire Andrade, com seus retratos primeiro volume em oytavo"; n s
C A " " " L-medicina "O Tratado da Conservassaõ da saude, impresso Pariz primeiro volume em oytavo"; n s
B L " " " L-dicionário "O Dicionario de Morery em castelhano primeiro vol. Em fol. n s
Out " " " folheto-religião "Sahiram luz trez curiosos papeis; 1º Palestra admiravel, conversaçaõ proveitoza, &c."; n s
Out " " " folheto-ciência "O 2º o Discipulo instruido pelos Mestres mais sabios nos segredos naturaes das sciencias; em perguntas e respostas, &c. n s

Out " " " folheto-medicina "O 3º se intitula; os Medicos perfeitos, ou novo Methodo de curar todas as enfermidades, &c. Obra de muita instrucçaõ, e toda do mesmo Autor que promete dar 3 todas semanas, se n s
acham impressas 8 semanas; vendem-se em alg�as lojas de livros nesta Corte, e tb as trazem os cegos; e os curiozos os poderaõ ter pelo moderado preço de dez reis cada hum".

C A Jul 5 27 L-filosofia "Sahiu impresso Tomo segundo do livro Scotus Aristotelicus, seu Philosophia Peripatetica ad mentem Doctoris subtilis, pelo M.R.P.M., Doutor Fr.Antonio Stª Maria Anjos Melgaço, Doutor n s
mesma faculdade pela Univ. Coimbra. Vende-se alto Calçada Combro logea de Bornardel, e Dubeux, Mercadores livros, onde se acha o 1º".

bem " 12 28 gazeta "As Gazetas deste Reyno continuam a vender logeas dos Livreiros seguintes, a saber; de Bento Soares Adro S.Domingos, de Jeronimo Francisco defronte Palacio Cõde Soure, de n s
Joaõ Rodrigues calçada Combro defronte Palacio Monteiro mòr Reyno, de Agustinho Xavier morador abaixo S. Lazaro […] agora novamente de Pedro Valle á Boa-Vista";

C A " " " L-valor moedas "nesta mesma parte se acharà hum livrinho em 24 Abreviaçaõ Arithmetica do valor todas moedas, que correm nestes Reynos, e Senhorios Portugal, com Taboada piquena, grande, e n s
figuras conta Romana, para uso Contadores".

bem " " " mercúrio europa "Os Mercurios Europa, compostos lingua Portugueza, se vendem no Adro S. Domingos, na logea Bento Soares". n s
 L Agt 9 32 L-poético "Sahiu Impresso em 4º a Arte Poética de Q. Horacio Flacco, traduzida, ilustrada por Candido Luzitano, o mais refulgente Autor do nosso seculo. Vende-se logea Manuel Conceiçaõ". n s

R " 23 34 L-elogio "Sahiu novamente impresso em 4º hum Elogio na Exaltaçaõ do Reverend. Senhor Cardial Saldanha à Mitra Patriarchal, por Joaõ Peres M. Sousa Tavares, Academico Arcades Roma; n s
obra digna se fazer publica pela elegancia, e especial methodo na composiçaõ deste sublime Elogio. Vende-se logea Bento Soares Adro S. Domingos […]".

Out " " " folheto-louvor "onde se acharà tb h� papel intitulado Acçaõ graças com que Senado Coimbra solenizou a conservaçaõ da vida S.Mag.Fidelissima &c.". n s
D " 30 35 L-ordenações "Sahiu novamente impresso in folio 15º tomo do Pegas q. contem Commentarios à Ordenaçaõ Reyno, obra muy utilissima todos Juriconsultos: vende-se logea livreiro Manuel Carvalho". n s
R " " " L-devoção "Imprimiraõ-se tb dous livrinhos in doze; o primeiro Estimulos do Amor da Virgem Maria Mãy Deus"; n s
R " " " L-catecismo "O segundo Manual para a Confissaõ, ou Compendio de Oraçoens para antes, e depois Confissaõ, e Cõmunhaõ Espiritual, e vezitas das  Igrejas dias de Jubileo"- n s

B L " " " L-poético "Sahiraõ impressas em França na lingua Portugueza, todas Poezias Luis Camoens à custa Mr. Gendron, se vende nesta Cidade Calçada Combro junto Cruz Pàu livreiros Francezes". n s
R " " " L-devoção "O livro Mestre da virtude segunda parte do mestre da vida, ensina como se hade exercer huma vida sancta, e virtuoza. Vende-se Portaria S. Domingos desta Cidade". n s
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B L Set 6 36 L-gramática Sahiu luz em 8º o livro: Novo methodo de grammatica latina, pelo reverendo Padre Antonio Pereira Congregaçam Oratorio, para uso escolas Reyno, por Alvará S.Mag. Vende-se por n s Evora
200 reis Portarias Congregaçoens Oratorio Lisboa, Evora, Coimbra, Porto, Braga, Vizeu, Estremôz"; Coimb

B L " " " L-língua portuguesa "nas quaes se acharà pelo mesmo preço Collecçam palavras familiares Latinas, e Portuguezas, obra proprio Autor, tb aprovada por S. mag.". n s

R " " " L-elogio "sahiu impresso  em 4º hum Elogio feito Exaltaçam do Em., Senhor Cardial Saldanha à Mitra Patriarchal. Vende-se livreiros partes seguintes, à boa vista; no defrõte Conde Soure […]"; n s
Out " " " folheto-louvor "onde tb se acharà h� papel: Acçaõ graças com q. Senado Coimbra solenizou a conservaçaõ da vida S.M.Fidelissima, &c.". n s

R " 13 37 L-devoção "Sahiu luz hum livrinho em 8º titulo: Baculo seguro devoto perigrino na molestia perigrinaçaõ do seu desterro: Autor Padre Alberto Fonseca Rebello, Bacharel canones. Vende-se logea n s
Jeronimo Francisco Araujo livreiro ao moinho vento […]".

H " 27 39 L-vidas "sahiu impresso em 8º o livro: Vida, virtudes, doutrina admiravel de Simam Gomes, Portuguez, chamado Sapateiro Sancto. Vende-se officina Jozè Filipe calçada Stª Anna, logea […] n s
B L " " " L-poético "Imprimiu-se hum Poêma: Panegyrico ao Rey D. Joseph I. Nosso Senhor, por Lourenço Justiniano Pacheco. Vende-se logea Antonio Jozè Silva defronte portaria S.Anna […]". n s

B L " " " L-gramática "Antonio Felix Mendes Mestre grammatica, bem conhecido pela Arte, faz saber nam ter mandado fóra Lisboa, por nam ter com que pagar sua conduçam; determinado dar 25 Exemplares n s
Estudantes mais pobres cada huma Cidades Reyno; as entregarà com avizo dos Parochos, para as repartir; com obrigaçam cada hum offereça Deus huma Missa por S. Mag.".

B L " " " folheto-critico "Sahiu luz hum papel titulo Juizo Critico, q. persuade a falacia vaticinios homem chamada o Profeta Leiria. Vende-se livreiro S. Domingos, Antonio pPdro Salitre, e se vendem Gazetas". n s

B L Outb 4 40 L-gramática "As Artes da Grammatica Latina reformada, acrescentada por Antonio Felix mendes Professor Regio. Vendem-se logea Joaõ baptista Reycend, e Jozé Colombo, preço 200 reis e 140". n s
Out " " " gazeta "Ainda se continuaõ vender as Gazetas partes seguintes: logea bento Soares Adro S. Domingos, Augustinho Gomes Xavier abayxo S. Lazaro […] e novamente livreiros livreiros […]"; n s
Out " " " folheto-louvor "onde tb se acharà h� papel: Acçaõ graças com q. Senado Coimbra solenizou a conservaçaõ da vida S.M.Fidelissima, &c.". n s

H " 11 41 L-história eclesiática"Sahiu luz in folio, hum excelente livro, importante verdadeiros Catholicos: Historia Critico-Chronologica Instituiçaõ da Festa, Officio Corpo Sanctissimo Christo veneravel sacramento n s
Eucharistia, pelo Doutor Ignacio Barboza Machado, Academico do numero da real Academia Historia. Acharse-hà Officina Francisco Luis Ameno".

T " " " L-teologia moral "Imprimiuse tb o livro: Arte manuense, e curioza de Theologia moral; que aos Confessores principiantes ensina confessar, aos Veteranos a rezolver, aos penitentes o modo saberem n s
confessarse: em oytavo. Vende-se logea Bento Soares adro Sam Domingos; de Manuel Pinham, rua direita Mouraria; e defronte Portaria Religiozos Boa morte".

bem " " " remédio "O capitaõ Manuel Lopo Costa, Cavaleiro Ordem Christo, morador Villa T. Novas, tem hum remedio especifico para tirar nodoas, e belidas olhos, e pq faz este admiravel affeicto o aplica n s
 e dà graciozamente, o que pede que sa faça publico, pare que se possam aproveitar delle todos os que quizerem".

Out Nov 1 44 gazeta "vamse ainda continuando vender Gazetas nas partes abayxo declaradas: logea Antonio Duarte calçada Stº André; logea Antonio Paulino Campo Curral; defronte barraca aonde n s
esteve Senado Camara […]; e tambem nesta Officina na calçada da Gloria";

Out " " " folheto-elogio "onde se acharàm os papeis seguintes: hum Elogio ao Eminent. Saldanha à Mitra Patriracal"; n s
Out " " " folheto-louvor "Acçam graças com que Senado Camara Coimbra solenizou conservaçaõ da vida S.Mag. Fidelissima &c"; n s
Out " " " folheto-religião "novamente hum papel dos 22 Capellos que santissimo Padre Clemente XIII proveu no dia 24 Setembro deste prezente anno, e os nomes todos Prelados nomeados". n s
R " 8 45 L-devoção "Sahiu luz em oytavo, o livro: Instrucçam Catholica para Advento, e natal; com piissimos exercicios, e instrucçoens; com devota preparaçaõ, e Novena para Nascimento Menino Deos n s

[…]. Acharsehà logea Francisco Tavares Livreiro defronte Portaria Convento Boa morte […]";

R " " " L-novena "Nestas partes se acharà tb, por mayor commodo, a sobredita Novena Nascimento separada mesmo livro, cujo Autor he o M.R.P.M. Theodoro Franco Congregaçam Oratorio Estremoz n s
R " 15 46 L-devoção "Sahiu impresso livro em oytavo: Progymnasma, ou Ensayo Sagrado, convida catholicos ao S. Sacrifico Missa, à Communhaõ, vezitar Igrejas dias Jubileo […], pelo P.Fr.Antonio Madre n s

Deos; vende.se Adro S. Domingos logea Bento Soares […] e na Calçada de Stª Anna na Officina Jozè Filipe";

H " " " L-vidas "onde se acharà tb a vida de Simão Gomes", n s
T " 22 42 L-teologia canónica "Sahiu luz in folio, primeiro tomo Tratado: De Perfecto Canonico em que se trata etymologia, origem, difiniçam Conegos, suas differentes especies […] assim incorporados em Direito n s

cõm�, como os que gozaõ Cathedraes, e Collegiadas mais insignes Mundo […] composto pelo M.R.Joze Cayetano Lopes Ribeiro; vende-se rua direita S.Vicente fóra caza Autor […}"

Out " 29 48 folheto-religião "Sahiu impresso hum papel que contem vinte, e dous capellos q. Santissimo Padre Clemente XIII proveu dia vinte quartro Setembro prezente anno; vende-se nesta Officina Calç.Gloria"; n s
Out " " " folheto-elogio "onde se vende tb outro papel com o titulo de Elogio, feito Emm. Saldanha à Mitra Patriarchal"; n s

Out " " " folheto-crítica
""Tb se imprimiu hum papel Contestaçam Calumnioza acusaçam, que Autor verdadeiro Methodo estudar acusa naçam Portugueza [...]. Author Josê Caetano Mr. Gramatica. Vende G.Dniz"

n s
H Dez 20 51 L-história secular "Sahiu luz 4º volume famoza Bibliothéca Luzitana, pelo Doutissimo Abade Rezervatàrio Sever, com o qual completa esta grd obra […] vem acompahada sete copiozos Indiçes […]. n s

Vende-se sua caza junto a dos Reverendos Padres Rilhafoles".

C A " " " L-medicina "Imprimiu-se tb hum livrinho oytavo: Methodo verdadeiro curar radicalmente carnosidades, pelo Doutor Jeronimo Moreira, Médico partido Universidade Coimbra […], Phisico mór gente de  n s
guerra Reyno Algarve. Vende-se logea Augustinho Xavier Silva a S.Lazaro, em caza Pedro Pinheiro Leal rua da Enveja";

bem " " " remédio "ond se acharà o dito remedio". n s
B L " 27 52 L-retórica "sahiu impresso in oytavo hum livro: Elementos da invençaõ da Rhetorica, e locuçam Rhetorica, ou principios da Eloquencia; escritos, ilustrados com breves notas pelo R.P.Antonio n s Porto

Pereira, Congregaçaõ Oratôrio Lisboa, dedicado Senhor Conde Oeyras. Obra util Discipulos e Professores Rhetòrica. Vende-se Portaria Congregaçaõ Lisboa e Porto, 200 reis papel".

1760
Mês Dia gaz nº Tipologia Anúncio nac est Lis fora
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T Jan 10 2 L-teologia canónica "Sahiram impressas Constituiçoens Bispado Guarda: quem os quizer comprar póde procurallas Sachristia Sede mesma Cidade, ou Recolhimento Stª Maria Magdalena da Villa Castello n Guarda
branco, do dito Bispado

B L " " " L-ortografia "sahiu tb impressa Primeira parte Ortographia lingua Latina, pelo R.P.Antonio Alvares, Congregaçaõ Oratorio, que dá mais certas, importantes regras para perfeita, acertadamente se n s Evora
escrever e pronunciar lingua Latina […]. Vende-se Bayrro alto desta Cidade, á Cruz pau logea Bonnardel, e du Beux; em Evora; Porto"; Porto

B L " " " L-poético "Na mesma primeira logea se vendem tb as Obras Camoens, com figuras"; n s
H " " " L-vidas "a vida de D. Joaõ de Castro"; n s
C A " " " L-medicina "o tratado da Saude dos Povos". n s
R " " " L-catecismo "Manual da Missa"; n s
B L " " " L-dicionário "e o dicionário historico de Morery". n s
R " " " L-parenétca "Tb se imprimiu em 4º Livro Verdadeiro Methodo Prégar, pelo R.P.M.Fr. Manuel Epiphanîa Religiozo observante S.Francisco Provincia Pportugal. Vende-se Lisboa; Coimbra e Porto". n s Coimb

bem " 17 3 propriedade "Por ordem S.Mag. Se dà noticia propriedades, que possuiaõ Falidos q. se tem aprezentado Junta Commercio destes Reynos, e seus Dominios, que mesma Junta quer arrematar para n Santar
ratear producto pelos seus Credores: de Francisco Xavier Barreto humas cazas em santarem, onde chamaõ Alcovoa, q. rendem 16U800reis, e têm fôro 600 reis";

bem " " " propriedade "de Joam Gomes Maris humas cazas em Monsanto, Freg. Nª Srª Ajuda, que estão arruinadas, tem pateo, quintal, oliveiras"; n s
bem " " " propriedade "Joam Bauptista Bonavie humas cazas ao Salitre, que não estão acabadas"; n s
bem " " " propriedade "Antonio Pires Neves humas cazas na rua direita da Estrella por acabar"; n s
bem " " " propriedade "Domingos Pires Chaves humas cazas na rua direita se S. Bento"; n s
bem " " " propriedade "Barracas q. se ham tb arrematar: Manuel Rodrigues Collares huma barraca ao Senhor Jesus boa morte com commodod para dous moradores; tem fôro 6U000: duas mais no T. Paço"; n s
bem " " " propriedade Antonio do Souto huma barraca no mesmo sitio com 19 palmos defronte, e 100 fundo"; n s
bem " " " propriedade "Antonio Ferreira Mouram huma barraca no Campo de Stª Anna"; n s
bem " " " propriedade "Joze Ribeyro Braga huma barraca à Bica do sapato"; n s
bem " " " propriedade "Domingos Pires Chaves huma barraca defronte da Fabrica da Seda, outra no Terreiro Paço, outra ao Pelourinho, mora nella Bento Ferreira da Fonseca, Confeiteiro": n s
bem " " " propriedade "Mays Propriedades de Cazas: Joam de Aguiar duas propriedades na rua Bella vista"; n s
bem " " " propriedade "Manuel de Oliveira Braga huma morada de cazas em Tomar com armazens para azeyte": n Toma
bem " " " propriedade "Beins de Rayz: Manuel Fernandes Vianna huma quinta na Mouta com cazas sobrado, lagar, adega, tanques, nora; pateo murado, duas courelas vinha"; n Mouta
bem " " " propriedade "Antonio Souto varias fazendas na Villa de Alpedriz"; n Alpedriz
bem " " " propriedade "Gregorio Marques Escudeiro huma Capella em Serpa com quatro geiras olival"; n Serpa
bem " " " propriedade "Paulo Joze Monteiro dous pomarinhos no Lugar do Carvalhal, termo Villa Obidos"; n Obidos
bem " " " propriedade "Lourenço leyte de Magalhaes huma fazenda em Azeytam de vinhas, olivaes, arvores fruta, terras de paõ, e hum pinhal"; n Azeitão
bem " " " propriedade "Manuel de Souza Neves huma fazenda em Aveiro, ou Aveyras de cima, terras paõ, vinha, matto, e huma […["; n Avei
bem " " " propriedade "Bento Joze Quaresma humas cazas terreiras, duas terras pam, mattos Freguezia sancto Quintino"; n S. Quintino
bem " " " propriedade "Antonio Ribeyro Neves huma fazenda em Caparica chamada a Gracioza, com vinhas, arvores fruta, terras pam, matto, poço e adega"; n Caparica
bem " " " propriedade "Luiz Gonçalves Lisboa hum fôro em Santarem, que rende 126 alqueires de cevada, paga de fôro ao Hospital 10."; n Santar
bem " " " material guerra O Consul de Suécia tem no cays da Rocha 14 peças artilharia de 12 libras de balla, e 5 peças morteiro"; e s
bem " " " propriedade "Antonio de  Castro Correa huma morada de cazas nesta Cidade ao Salitre com trez logeas, e quatro andares": n s
T " " " L-teologia mística "Imprimiu-se em 8º hum livro: Dirrecçoens mysticas, da estrada da salvaçam, breve, facil, segura; ensinada por hum Religiozo Augustinho descalço a hüa penitente; acharsehà  S. n s

Sebastiam Pedreira caza Manuel Silva Pereira. Na rua Condes logea Bento Soares; rua direita Mouraria logea Manuel Pinham […]".
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