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século xvi

M1
ALMEIDA, Isidoro de
Quarto livro de Isidoro Dalmeida das instruções 
militares, visto pelo Cõselho Geral do Sancto Officio 
da Inquisiçã [Manuscrito]. - [Lisboa?] [d.1836?]. - [4], 
197, [42] p.; 22 cm. - Cópia em papel da edição de 
Évora, André de Burgos, 1573, toda de uma mão, 
em transcrição completa do original. As pág.s 161 
e 162 aparentam ser impressas. - Para o antigo 
bibliotecário, Padre Sales, este exemplar manuscrito 
terá sido copiado pelo exemplar impresso em 1573, 
que pertence à Biblioteca da Ajuda. No entanto, não 
menciona em que data.

(Ver registo n.º 2 no catálogo do século �VI)

COTA: 11646 -24 -4 BEP

M2
PORTUGAL. Leis, decretos, etc 
Leys, e provisoes que El Rey Dom Sebastião 
nosso senhor fez depois que começou a governar 
[Manuscrito]. – [Lisboa], [1570]. - [4], 91 f.; 21 cm. - 
Exemplar manuscrito, embora faça referência na 

p. de tít. a sua impressão em Lisboa por Francisco
Correa. - Existe na Biblioteca Nacional de Portugal 
um exemplar dessa impressão com data de 1570.

(Ver registo n.º 40 no catálogo do século �VI)

COTA: 8022 BE

M3
REGIMENTO DO DESEMBARGO DO PAÇO…
[Regimento do Desembargo do Paço a 16 de 
Septembro de 1586] [Manuscrito]. - [S.l.], [1650- 
-1750]. - ���II f.; 29  cm. – Escrito a uma mão, 

com cerca de 16 linhas por página, dentro de uma 
cercadura retangular ornamentada. – Anotações 
marginais a duas cores, vermelho e preto.

(Ver registo n.º 41 no catálogo do século �VI)

COTA: 961/B BE

século xvii

M4
CORÃO.
[Corão] [Manuscrito]. - [S.l.], [16 - -17 - -?]. - [208] f., 
enc.: il. color.; 13 cm. - Texto incompleto no início.

(Ver registo n.º 105 no catálogo do século �VII)

COTA: 17970 BE

M5
MEIRELES, Vicente Ribeiro de
Promptuario das terras de Portugal com 
declaração das comarcas a que tocam 
[Manuscrito] / por Vicente Ribeiro de 
Meireles. - [S.I.], 1689. - 315, [38] p.; 31 cm. - 
Exemplar manuscrito todo de uma mão.

(Ver registo n.º 181 no catálogo do século �VII)

COTA: 1246/B BE

M6
REGIMENTO…
Regimento de que hão de usar os governadores 
das armas de todas as provincias e seus auditores 
e acessores ... [Manuscrito]. - [S.l.], [16 - -?]. - 134 p.; 
31 cm. 

(Ver registo n.º 229 no catálogo do século �VII)

COTA: 1056 BE

M7
VASCONCELOS, João Mendes de
[Ordenanças militares discutidas entre os sres. Joanne 
Mendes de Vasconcellos e Mathias de Alburquerque] 
[Manuscrito]. - [S.I.], [1643]. - 66 f.; 31 cm. - Título 
factício.

(Ver registo n.º 285 no catálogo do século �VII)

COTA: 2850 -9 -4 BEP

manuscritos

http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=21&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Quarto+livro+Isidoro+Dalmeida&aspect=subtab247#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&profile=bibex&source=~!dglb&view=subscriptionsummary&uri=full=3100024~!205605~!1&ri=23&aspect=subtab247&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Leys+provisoes+Sebastiao+governar&index=.GW&uindex=&aspect=subtab247&menu=search&ri=23&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=24&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Regimento+Desembargo+Paco+1586&aspect=subtab247#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&profile=bibex&source=~!dglb&view=subscriptionsummary&uri=full=3100024~!231079~!0&ri=26&aspect=subtab247&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Corao&index=.GW&uindex=&aspect=subtab247&menu=search&ri=26&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=27&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Promptuario+terras+Portugal+comarcas+tocam&aspect=subtab247
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=28&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Regimento+governadores+provincias&aspect=subtab247#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=29&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Ordenancas+militares+discutidas&aspect=subtab247#focus
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século xviii

M8
BULHÕES, José Correia Rangel de, 1749 -1800 
Evoluçoens militares executadas no dia 3 de Setembro 
de 1795 no Campo de S. Anna ... [Manuscrito] / Jozé 
Correa Rangel de Bulhoens. - Rio de Janeiro, 1795. - 
9 f.: il., VII estampas; 20 cm.

(Ver registo n.º 446 no catálogo do século �VIII)

COTA: 10648 -28 -3 BEP

M9
CARTAS DE PORTUGAL…
Cartas de Portugal narrando o ultimo e presente 
estado daquelle Reino [Manuscrito] : Traduzidas do 
original inglez em portuguez : com o compendio 
historico, e analitico que dellas fez o [ Ill.mo e Ex.mo 
Sr. Marquez de Pombal, Sebastião de Carvalho]. - 
[S.l.], [1777 -1778]. - 104 f.; 21 cm.

(Ver registo n.º 479 no catálogo do século �VIII)

COTA: 11202 BE

M10
CASTEL -BRANCO, Francisco Augusto de Assa 
Arte universal e militar da guerra 
[Manuscrito] / Tenente Francisco Augusto de 
Assa Castel -Branco. - Goa, 1792. - 49 p.; 17 cm.

(Ver registo n.º 482 no catálogo do século �VIII)

COTA: 11401 -20 -4 BEP

M11
CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DA 
PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
Compromisso & Estatutos da Confraria do S.mo 
Coração de Jesu [Manuscrito]: Novamente instituída 
na capela de S. Jose das Taipas desta cidade do 
Porto. – Porto, 1737. - 43 p.; 29 cm.

(Ver registo n.º 531 no catálogo do século �VIII)

COTA: 88/A BE

M12
CONSELHO DO ALMIRANTADO
Este livro hade servir para nelle se registarem os 
avisos que baixarem ao Conselho do Almirantado 
e no fim leva a termo de encerramento 
[Manuscrito]. - Lisboa, 1795. - 6 vol.; 36 cm. - Livro 
1: 1795 a 1798. - 185 p. - Livro 2: 1798 a 1800. - 183 
p. - Livro 3: 1800  

a 1802. - 188 p. - Livro 4: 1803 a 1810. - 188 p. - Livro 5:  
1810 a 1815. - 156 p. - Livro 6: 1815 a 1818. - 193 p.

Super -libros armoriado, com a inscrição “CONSELHO DO 
ALMIRANTADO”.

(Ver registo n.º 536 no catálogo do século �VIII)

COTA: 882/B BE

M13
CONSELHO DO ALMIRANTADO
Livro do Registo das Patentes [Manuscrito] / 
Conselho do Almirantado, Secretaria e Provimentos. 
- Lisboa, 1795 -1821. - 1 vol., p. vár.; 37 cm. - 
Contém: registo de patentes de diferentes empregos 
dos anos de 1795 a 1821.

Super -libros armoriado, com a inscrição “CONSELHO DO 
ALMIRANTADO”.

(Ver registo n.º 537 no catálogo do século �VIII)

COTA: 1020/B BE

M14
DISPOSITIONEN…
Dispositionen zum Exercier Lager [Material 
cartográfico manuscrito]. – Wilhelmsthal, 1789. 
- 15, [6 br.] f.: il., 1 mapa desdob.; 33  cm. - Plano 

do acampamento e exercícios no Campo de 
Wilhelmsthal em mapa desdobravel, folha 
67 × 92 cm, dobrado em 33 × 21 cm.

Ex -libris manuscrito, no verso da capa, “Wiederhold”. - Nota 
subscrita por A[ugusto]. E[rnesto]. L[uis]. de W[iederhold], 
no rosto, “Na Collecção de Campos de Manobras, dada ao 
Corpo do Est[a]do Maior, comprehende se tambem a deste 
campo, mas sem estampas”.

(Ver registo n.º 583 no catálogo do século �VIII)

COTA: 378 BE

[M31]

[133]

http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=30&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Evolucoens+militares+Setembro+1795&aspect=subtab247#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=31&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Cartas+Portugal+ultimo+presente&aspect=subtab247#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&profile=bibex&source=~!dglb&view=subscriptionsummary&uri=full=3100024~!228082~!1&ri=33&aspect=subtab247&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Arte+universal+militar+guerra&index=.GW&uindex=&aspect=subtab247&menu=search&ri=33&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=34&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Compromisso+Estatutos+Coracao+Jesu&aspect=subtab247#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=35&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Este+livro+hade+servir+Conselho+Almirantado&aspect=subtab247#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=36&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Livro+Registo+Patentes&aspect=subtab247#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=37&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Dispositionen+Exercier+Lager&aspect=subtab247#focus
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M15
ELEMENTOS DE FORTIFICAÇÃO…
Elementos de fortificação [Manuscrito] : Tratado 
5 da arquitetura militar ou fortificações das 
praças. - [S.I.], 1765. - 126 p.; 20 cm. - A obra 
contém, em anexo, sete desenhos assinados por 
António José Carneiro e datados de 1765.

 (Ver registo n.º 599 no catálogo do século �VIII)

COTA: 11203 BE

M16
EM QUE CONSISTE…
[Em que consiste a artilharia] [Manuscrito]. - [S.l.], 
[17 - -?]. - 22 f.: il.; 17 cm. - Sem rost, tít. da apres. do 
texto. - Tít. factício. 

Ex -libris manuscrito, rasurado, no verso da capa, “Francisco 
Figueira de Almeida”.

(Ver registo n.º 600 no catálogo do século �VIII)

COTA: 10470 -27 -3 BEP

M17
ESTATUTOS DA CONFRARIA…
Estatutos da Confraria da Gloriosa Virgem Martyr 
Santa Lusia colocada no Convento de S. Francisco 
desta Cidade do Porto [Manuscrito]. - [Porto], 1724. 
- 34 p.; 29 cm.

(Ver registo n.º 614 no catálogo do século �VIII)

COTA: 2641 BE

M18
FRANCO, Francisco de Melo, 1757 -1823
A Estupides [Manuscrito] / Francisco de Mello 
Franco. - O manuscrito indica cópia da “Segunda 
edição correcta e aumentada com hum prologo pelo 
mesmo author”. - Coimbra, 1784. - 61 p.; 22 cm.

(Ver registo n.º 677 no catálogo do século �VIII)

COTA: 3.957/A BE

M19
JOURNAL DE LA GUERRE…
Journal de la guerre entre les armées combinées 
russes et autrichiennes contre la porte Ottomane, 
commencée en 1787 et finie en 1791 [Manuscrito]. - 
[S.l.], 1793. - 120 p.; 34 cm.

(Ver registo n.º 763 no catálogo do século �VIII)

COTA: 2181 -17 -2 BEP

M20
LE DEMAINE GODALLES, 16— -17—
Discours touchant le pilotage qu’on doit pratiquer 
aux voiages qu’on peut faire des costes d’europe 
á celles de la mer du sud que de ces dernières par 
la meme voye en Europe [Material cartográfico 
manuscrito] / Demaine Godalles. - Sainct Malo, 
1714. - 7, 18 p.: il., 18 cartas traçadas e coloridas à 
mão; 42 cm. – Contém: mapa de 53x200 cm.

(Ver registo n.º 806 no catálogo do século �VIII)

COTA: 8 -2 -1 BEP

M21
LIPPE, Conde de, 1724 -1777
[Diferentes ordens do Marechal Conde de Lippe] 
[Manuscrito]. - [Abrantes], 1762. - 190 p.; 22  cm. - 

Título factício.

(Ver registo n.º 831 no catálogo do século �VIII)

COTA: 13542 BE

M22
LIVRO DE REGISTO DOS IRMÃOS… 
Livro de registo dos irmãos da Irmandade de Santa 
Barbara, sita na Colegiada de Santa Maria Maior, 
do Calhau, na cidade do Funchal, padroeira dos 
artilheiros do Batalhão de Artilharia da Madeira 
[Manuscrito]. - Funchal, 1765 -1815. - [258 p.]; 31 cm.

(Ver registo n.º 851 no catálogo do século �VIII)

COTA: 2801 -8 -4 BEP

M23
LIVRO QUE CONTÉM AS FREGUESIAS QUE  
HÁ EM LISBOA…
Livro que contém as freguesias que há em Lisboa, 
no seu termo, e nas diversas terras deste Reyno, com 
individualiçao das Comarcas e Provincias, a que 
estas pertencem, e do número de Fogos 
[Manuscrito] / Diogo Ignacio de Pina Manique. – 
Lisboa, 1798.  - 1 vol., p. vár.; 41 cm.

(Ver registo n.º 852 no catálogo do século �VIII)

COTA: 32 -3 -1 BEP

M24
MANUEL, Francisco de Melo, 1773 -1851
Obras Poéticas de Francisco Manoel [Manuscrito]. 
– Coimbra, 1796. - 128 p.; 15 cm.

(Ver registo n.º 889 no catálogo do século �VIII)

COTA: 32.936 BE

[133]

http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=&index=.GW&term=Elementos+fortificacao&aspect=subtab62&limitbox_1=&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_3=&limitbox_4=&limitbox_5=&limitbox_6=&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&sort=&x=0&y=0#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=39&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Em+que+consiste+artilharia&aspect=subtab62#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=40&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Estatutos+Confraria+Santa+Lusia+Porto&aspect=subtab62#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=41&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=A+Estupides&aspect=subtab62#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=42&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Journal+guerre+armees+combinees&aspect=subtab62#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=43&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Discours+touchant+pilotage+deurope&aspect=subtab62#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=44&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Diferentes+ordens+Marechal+Conde+Lippe&aspect=subtab62#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=45&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Livro+registo+irmaos+Santa+Barbara&aspect=subtab62#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=46&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Livro+contem+freguesias+Lisboa&aspect=subtab62#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=47&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Obras+Poeticas+Francisco+Manoel&aspect=subtab62#focus
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M25
MAPA DE TODAS AS FABRICAS QUE HÁ EM 
LISBOA E NO REINO…
Mapa de todas as fabricas que há em Lisboa e no Reino, 
com a demonstração e denominação das terras, onde 
as mesmas fábricas se achaõ estabelecidas, de quem 
sejam os seus proprietarios [Manuscrito] : dos Titulos 
por onde se erigirao, e pelos quais os Nossos Augustos 
Soberanos lhes concederao diversas Graças, etc / 
Diogo Ignácio de Pina Manique. - Lisboa, 1789 -1790. 
- 1 vol., p. vár.; 41 cm.

(Ver registo n.º 890 no catálogo do século �VIII) 

COTA: 30 -3 -1 BEP

M26
POEZIAS…
[Poezias obras varias] [Manuscrito]. - [S.l.], [1774]. 
- 401 f.; 21 cm. - Título factício. - Coletânea de 
vários trabalhos, de diferentes mãos e autores. - 
Vários poemas estão encabeçados por 
desenhos das capitulares.

(Ver registo n.º 1041 no catálogo do século �VIII)

COTA: 6.182/A BE

M27
PORTO. Diocese
Copia fidelissima dos Estatutos do Reverendo 
Cabbido da Sé Cathedral do Porto [Manuscrito]. - 
[Porto], [1779]. - 172, [14 br.] f.; 30 cm.

Nota subscrita por J. C. Rodrigues da Costa, em papel colada 
no verso da folha de guarda, “No ‘Catalogo de livros antigos 
e modernos, alguns raros e curiosos’ que serão reunidos 
em 11 de dezembro de 1901 e seg[uin].tes na Travessa da 
Palha n.os 74 -1º sob a direcção de L. de Trindade: – e na 
Secção “Manuscriptos” e sob o n.º de 563 (numeração geral 
do catalogo) lê -se:

563 = Estatutos da Sé do Porto, em que se declarão as 
obrigações que tem o Bispo, Dignidades, Conegos, e mais 
clero. – Mandados copiar e extractar de todos os estatutos do 
mundo pelo muito illustre e Rev[erendissi].mo Bispo della  
D. Hieronymo de Menezes pelo Licenciado Luiz Lopes 
d’Almeida. – Mss. in - 4.º de 132 pag. – E. – Boa copia do  
sec. �I� – Inedito – V. Biblioth[eca]. Lusitana. Em 8 de Dez. 
1901”. - Nota subscrita por Franc[isc].o Jeronymo da Silva, 
no verso da folha de guarda, “Estes Estatutos não os ha 
impressos. E esta copia foi -me offerecida pelo P.e J[os].e 
Mathias Beneficiado da Sé do Porto”.

(Ver registo n.º 1050 no catálogo do século �VIII)

COTA: 792/B BE

M28
PORTUGAL. Leis, decretos, etc 
Collecção de leys, alvarás, decretos, avizos e 
ordens pertencentes ao Governo de Praças e ao 
mais que declarão [Manuscrito]. - [Lisboa], 
1794. - 246 p.; 22 cm.

(Ver registo n.º 1080 no catálogo do século �VIII)

COTA: 6.212/A BE

M29
REBELO, Amador, 1532 -1622, S.J.
Relação da Vida D’el Rey D. Sebastião 
[Manuscrito] / pelo P. Fr. Amador Rebello. – Lisboa, 
1793. - 202 p.; 21 cm.

(Ver registo n.º 1151 no catálogo do século �VIII)

COTA: 7.980/A BE

M30
TÁVORA, Manuel Carlos da Cunha e, 6.º Conde  
de S. Vicente
Estado complecto e forsa com que se guarneceo a 
esquadra de S. M.e commandada pello Senhor Dom 
Joan Capitam General d’Arm.a Real que se armou 
pella occaziaõ da guerra do anno 1762 [Manuscrito]. 
- [S.l.], 1762. - 22, 2, [2 br.], 24 f.; 22 cm. - Contém: 
O relatório do “Estado efectivo da revista geral que 
por ordem do Senhor Dom Joam capitam general 
d’Arm.a Real pasei a Esquadra de Sua Mag.e nos dias 
16, 17, e 18 de Julho de 1762”.

(Ver registo n.º 1309 no catálogo do século �VIII)

COTA: 11196 BE

M31
TRATADO MATHEMATICO…
Tratado mathematico da arte de municiar as 
praças [Manuscrito]. - [1709]. - [522] p.: il., 25 
croquis de fortificações; 22 cm.

Ex -libris manuscrito, na folha de guarda, “Do P.e João 
Rodrigues das Neves”.

(Ver registo n.º 1330 no catálogo do século �VIII)

COTA: 7803 -16 -5 BEP

[M13]

http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558084H51DY1.6295&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=&term=Mapa+todas+fabricas+Lisboa+Reino&index=.GW&aspect=subtab247#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=49&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Poezias+obras+varias&aspect=subtab62#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=50&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Copia+fidelissima+Estatutos+Porto&aspect=subtab62#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=51&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Colleccao+leys+alvaras+Governo+Pracas&aspect=subtab62#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=52&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Relacao+Vida+Rey+Sebastiao&aspect=subtab62#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=53&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Estado+complecto+forsa+guarneceo&aspect=subtab62#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558M8S88086D.6269&limitbox_2=COL01+%3D+14MANUS&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab62&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=57&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Tratado+mathematico+municiar+pracas&aspect=subtab62&x=9&y=12#focus
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M32
WIEDERHOLD, Bernhard Wilhelm, 1757 - 1810
[Cartas e plantas avulsas, antigas e modernas] 
[Material cartográfico manuscrito]. - [S.l., 1750- 
-1797]. - 25 mapas: color.; folhas de 53 × 72  cm ou 
mais pequenas, dobradas em capa 50 × 63  cm. – A 

maioria das plantas está assinada pelo Barão de 
Wiederhold. - Contém: Carta 1: Porto e cidade de 
Toulon, com o terreno adjacente. - por Sotzmann, 
1793, Berlin. - Carta 2: Landgraviado de Hesse 
CasseI. - por L. Rouge, Paris, 1757. - Carta 5: 
Condado de Ravensberg - Circulo do Alto Rheno. 
- por Weddigen, Bielefeid, 1789. - Carta 6: Carta de 
parte do Circulo do Alto Reno (Alemanha). - por 
W. C. Buna, Frankfurt sobre o Meno, 1780. - Carta 
7: Planta de Estrasburgo. - publicada por M. Seutter, 
Augsburgo, 1750. - Carta 8: Planta da Vila fortificada 
de Maubeuge publicada em Amsterdão pelos anos 
de 1760. - Carta 9: Planta da Praça de Estrasburgo e 
obras exteriores, completadas em 1682. - Carta 10: 
Planta das operações militares - de Kaiserswerth 
(Praça) no século 18. - Carta 11: Planta da batalha 
de Olasch na Hungria em 26 de Agosto de 1696 
ganha pelo Príncipe de Saxónia contra os Turcos.  
- Carta 12: Planta de gros Wardeir, digo perspectiva 
da cidade de Grosswardein, na Hungria, assediada 
no século 18. - Carta 13: Planta da Cidade de 
Basilea, fortificada, no século 18. - Carta 14: Planta 
da cidade fortificada de Hagenau, no século 18. - 
Carta 15: Planta da cidade fortificada denominada 
Fort Louis, no século 18. - Carta 16: Planta de 
Verlo, no século  18. - Carta 17: Planta da Praça de 
Neuf- Brisach. - Carta 18: Planta de Neuf- Brisach. 
- Carta 19: Vista do Forte de Wilhelmstein, no 
Lago de Steinhuder, 1787. - Carta 20: Perspetiva da 
batalha nas proximidades de Leipzig ganha em 7 de 
setembro de 1631 pelo Rei Gustavo Adolfo da Suécia, 
contra o general Imperialista Tilly. - Carta 21: Esboço 
da Batalha Naval no Canal de Quios, entre os Turcos 
e os Russos, data em 5 de Julho de 1770. - Carta 22: 
Planta da Praça de Huningue, sobre o Reno, abaixo 
de Basileia. - Carta 23: Planta gravada da Praça de 
Huningue em escala menor, que a precedente.  
- Carta 24; 24 a; 24 b: três plantas da Praça de Landau 
e terreno adjacente, com as disposições das tropas 
que manobraram imediações, para se ocuparem 
do seu assédio em várias épocas do século 17 e 18. 
- Carta 25: Planta das fortificações da Cidade de 

Hanau. - Carta 26: Planta das fortificações da cidade 
de Hamburgo, na margem esquerda do Rio Elba e 
fronteira a Hamburgo. - Título factício. - A maioria 
das plantas está assinada pelo Barão de Wiederhold. 
- Também encadernado neste volume: [Plantas 
e cartas de algumas operações das campanhas 
do principio do século 18 no Norte da Alemanha.  
- Também encadernado neste volume: [Coleção de 
plantas e cartas militares e outras geográficas sobre 
o período de 1748 a 1749]. - Também encadernado
neste volume: [Plantas e Cartas militares sobre as 
operações da guerra da América do Norte de 1776 
a 1784].

(Ver registo n.º 1370 no catálogo do século �VIII)

COTA: 254 BE

M33
WIEDERHOLD, Bernhard Wilhelm, 1757 - 1810
[Coleção de plantas e cartas militares e outras 
geográficas sobre o período de 1748 a 1749] [Material 
cartográfico manuscrito]. - [S.l., 1756- 1797].  
- 55 mapas: color.; folhas de 58 × 102  cm ou mais 

pequenas, dobradas em capa 50 × 63 cm. - A maioria 
das plantas está assinada pelo Barão de Wiederhold. 

– Contém: Carta 71: Cinco esboços da povoação e
imediações de Pfalzfeld, feito em abril de 1792 pelo 
falecido Brigadeiro Bernardo Gme Held Barão de 
Wiederhold. - Carta 72: Quatro esboços da situação 
dos postos avançados das Tropas do Eleitorado de 
Hesse, ao longo do Rio Chiers, em agosto e setembro 
de 1792, pelo Brigadeiro Bernardo Gme Held de 
Wiederhold. - Carta 73: Perspetiva da fortaleza e 
cidade de Königstein, bloqueada em 1792. - Carta 
74: Planta desenhada pelo referido Brigadeiro 
B. de Wiederhold e terreno compreendido entre 
Lille, Roubaix, Warcoing, Erquelinnes, Tournai e 
Anstaing em 1792. - Carta 75: Planta da posição da 
guarda avançada das tropas ligeiras do Eleitorado 
de Hesse, ocupada para observar Montmédy, em 
agosto e setembro de 1792, desenhada pelo referido 
falecido Brigadeiro. - Carta 76: Planta da cidade de 
Frankfurt sobre o Meno, e terreno circunvizinho, 
com os detalhes das disposições que precederam 
a sua tomada em 1792. - Carta 77: Planta da cidade 
de Frankfurt sobre o Meno, em 1783. - Carta 78: 
Carta geométrica da cidade de Frankfurt e terreno 
circunvizinho, em 1790. - Carta 79: Planta da cidade 
de Frankfurt, e perspetiva do seu bombardeamento 

http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558084H51DY1.6295&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=2&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Cartas+plantas+avulsas+antigas+modernas&aspect=subtab247#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558084H51DY1.6295&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=3&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Colecao+plantas+cartas+militares+1748&aspect=subtab247#focus
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pelos franceses na noite de 13 para 14 de julho 1796. 
- Carta 80: Planta desenhada contendo a posição 
ocupada em frente de Courtrai de 22 de novembro 
a 22 de dezembro de 1793 pela 3a Divisão de Tropas 
do Eleitorado de Hesse desenhada pelo Brigadeiro 
de Wiederhold. - Carta 81: Duplicado da precedente 
planta em papel transparente. - Carta 82; 83: Planta 
e croquis da surpresa e tomada do porto de Fintéle 
em outubro de 1793. - Carta 84: Planta do Forte de 
Kenocke, desenhada em 1793. - Carta 85: Planta das 
imediações de Dixmude, digo da ponte de Dixmude 
sobre o Byser, dezembro de 1793. - Carta 86: Planta 
da posição ocupada próximo de Toumai, de 16 a 
22 de novembro de 1793 pela 3a divisão de Tropas 
do Eleitorado de Hesse, desenhada pelo referido 
Brigadeiro de Wiederhold. Esta planta deve estar 
unida ao n.º 80 porque é continuação do mesmo 
terreno e das mesmas operações. - Carta 87: Planta 
a desenho do Assedio de Valenciennes em 1793.  
- Carta 88: Planta a desenho, da situação das 
Baterias Prussianas de Gustavsburg e das inimigas 
do lado oposto, em Junho de 1793. - Carta 89: 
Cinco croquis das fortificações de Wickent depois 
da tomada de Frankfurt em 1793. - Carta 90: Carta 
itinerária das estradas dos Países Baixos Austríacos, 
com parte do teatro da guerra em 1793, sobre 
pano. - Carta 91: Planta da situação do Exército 
combinado e do dos franceses, durante o bloqueio 
da Praça de Mayence em junho de 1793, e depois da 
abertura da 1a Paralela. - Carta 92: Planta a cores, 
da posição das Tropas Prussianas e Austríacas, em 
frente de Mayence, em maio de 1793, destinadas 
a empreender o sítio da referida praça. - Carta 93: 
Planta a cores, do sítio de Mayence no ano de 1793. 
- Carta 94: Planta a cores, do progresso diário dos 
trabalhos do Assedio da Praça de Mayence em 1793, 
anotado em cada dia e desenhado pelo Brigadeiro 
B. G. H. Barão de Wiederhold, que então servia na 
Repartição do Quartel Mestre General, de um dos 
corpos auxiliares do Exército auxiliar. - Carta 95: 
Planta dos fossos ou trincheiras de comunicação 
em frente da Praça de Mayence, em 18 de junho 
1793. - Carta 96: Planta desenhada indicativa das 
posições ocupadas em frente da Praça de Mayence, 
em 6 de abril de 1793. - Carta 97: Vista do Assedio 
da Praça de Mayence, em 1793. - Carta 98: Planta 
de Mayence, com a indicação da situação das 
tropas alemãs em roda da mesma, no ano de 1793. 

- Carta 99: Planta das imediações de Mayence, com 
o acampamento dos Exércitos de Alemanha, em 
1793. - Carta 100: Vista da Praça de Mayence, com 
os acampamentos das tropas austríacas, prussianas, 
de Saxónia e Darmstadt. - Carta 101: Perspetiva 
da cidade de Mayence e suas imediações. - Carta 
102: Planta a cores, de Kenocke e dos trabalhos 
executados no mês de novembro de 1793, para 
segurança deste porto. - Carta 103: Planta do porto 
fortificado em a Capella de Langewards, em 1793. 
- Carta 104: Planta das imediações de Hochheim, 
Erbenheim e da Cidadella de CasseI com as posições 
ocupadas em Abril de 1793, pelas tropas prussianas, 
saxonias e do Eleitorado de Hesse. - Carta 105: 
Carta geral (gravada e iluminada a cores) do teatro 
da guerra dos três exércitos nos anos de 1792 e 
1793, compreendendo parte da França, os Países 
Baixos e o Norte da Alemanha. - Carta 106; 107; 
108; 109: Cartas do curso do Reno desde Basileia 
até Coblenz, teatro das operações das campanhas 
de 1792. - Carta 110: Planta e perspetiva da Praça 
de Rheinfels e cidade de St. Goar, entregue aos 
franceses em 2 de novembro, em 1794. - Carta 111: 
Desenho da planta do combate, junto a Haspres 
em 24 de abril de 1794. - Carta 112: Planta a cores, 
da posição de um corpo de tropas do Eleitorado de 
Hesse, em frente de Dimain e do combate que ali 
teve lugar em 19 de abril de 1794, pelo Brigadeiro 
B. G. H. Barão de Wiederhold. - Carta 113: Planta 
gravada, designando a linha neutral ocupada em  
17 de maio de 1795 pelas tropas prussianas e 
francesas, enquanto teve lugar a confirmação da 
Convenção de Basileia. - Carta 114: Planta a cores, 
do combate junto a Bouvines e Chekuing, em 17 de 
maio 1794, entre as tropas aliadas e as francesas.  
- Carta 115: Planta das posições, quartéis, de Inverno 
ocupadas pelo Exército combinado debaixo do 
comando do Duque de York e do Exército francês, 
de 1793 a 1794, pelo Brigadeiro B. G. H. Barão de 
Wiederhold que então era Quartel Mestre General 
das Tropas do Eleitorado de Hesse em Flandres.  
- Título factício. - Encadernado com: [Cartas e 
plantas avulsas, antigas e modernas].

(Ver registo n.º 1371 no catálogo do século �VIII)

COTA:254 BE
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M34
WIEDERHOLD, Bernhard Wilhelm, 1757 - 1810
[Planos de manobra e ordens de batalha] [Material 
cartográfico manuscrito]. - [S.l., 1767- 1806]. - 39 
mapas: color.; folhas de 64 × 96 cm ou mais pequenas, 
dobradas em capa 51 × 73 cm. - Título factício.

(Ver registo n.º 1373 no catálogo do século �VIII)

COTA: 255 BE

M35
WIEDERHOLD, Bernhard Wilhelm, 1757 - 1810
[Plantas e Cartas militares sobre as operações da 
guerra da América do Norte de 1776 a 1784] [Material 
cartográfico manuscrito]. - [S.l., 1756- 1784]. - 35 
mapas: color.; folhas de 81 × 73 cm ou mais pequenas, 
dobradas em capa 50 × 63 cm. - A maioria das plantas 
está assinada pelo Barão de Wiederhold. - Contém: 
Carta 116: Planta do curso do rio Bronx, com o 
terreno adjacente da Província de Nova Iorque, 
parte do teatro da guerra em 1776. - Carta 117: 
Planta do acampamento de Long Island, em frente 
da cidade de Nova Iorque, no ano de 1776. - Carta 
118: Planta da Batalha de Flatbush em 27 de agosto 
1776, Long Island. - Carta 119: Planta da posição do 
Exército Inglês, e do Hesse, em Long Island, depois 
da Batalha de Flatbush, 27 agosto 1776, e antes da 
passagem para Nova Iorque em 15 do seguinte mês 
de setembro. - Carta 120: Planta de Long Island, 
em frente da cidade de Nova Iorque. - Carta 121: 
Planta do terreno e tomada do Forte Washington, 
na Província de Nova Iorque em 16 de novembro 
1776. - Carta 122: Croqui a lápis de Long Island e 
York Island, com as disposições para o ataque desta 
última ilha em setembro 1776. - Carta 123: Planta da 
situação das tropas em Staten Island, à entrada do 
porto de Nova Iorque, em 1776. - Carta 124: Croquis 
das estradas de West Chester, para White Plain, 
província de Nova Iorque, feitos em 1776. - Carta 125: 
Planta de uma parte de Nova Iorque com a situação 
das tropas, antes da surpresa de Trenton, no Inverno 
de 1776. - Carta 126: Planta do acampamento do 
General Washington, em Morristown, na Primavera 
de 1777. - Carta 127: Planta a cores do combate de 
Trenton, Estado de Pensilvânia, em 1776. - Carta 128: 
Planta da ocupação da cidade de Wilmington, no 
Estado de Pensilvânia, em 1777. - Carta 129: Planta 
da Província de Pensilvânia e das operações que em 
setembro e outubro de 1777 tiveram lugar na mesma 

Província, copiada e ampliada pelo Brigadeiro Barão 
de Wiederhold. - Carta 130: Planta das posições 
ocupadas em Philadelphia pelas tropas inglesas, em 
dezembro de 1777. - Carta 131: Planta e relatório da 
Batalha de Brandywine, na Província da Pensilvânia, 
em 11 de setembro 1777. - Carta 132: Planta da 
Batalha de Germantown em 4 de outubro de 1777, 
com o respetivo relatório do Brigadeiro Barão de 
Wiederhold. - Carta 133: Esboço das alturas de Kings 
bridge com a delineação dos redutos projetados em 
Colburg Yelloso, ano de 1778. - Carta 134: Planta das 
fortificações de Kingsbridge e do Forte Knyphausen 
em 1779, proximidade da cidade de Nova Iorque.  
- Carta 135: Planta da situação da cidade de Québec e 
dos acantonamentos em 1780 (Distrito do Canadá). 
- Carta 136: Planta da cidade e fortificações de Nova 
Iorque, em 1780. - Carta 137: Croquis das fortificações 
de Paulus Hook, em New Jersey em 1780. - Carta 138: 
Planta das novas fortificações de Brooklyn em 1781, 
a parte oposta à cidade de Nova Iorque. - Carta 139: 
Planta da parte da Província de Nova Iorque, de 
Kings bridge, a White Plains, em 1782. - Carta 140: 
Planta indicativa da distribuição das tropas nos 
quartéis de inverno, em novembro de 1781, em York, 
Long e Staten Island. - Carta 141: Carta da América 
do Norte, por Anville melhorada com observações 
posteriores, depois da paz - Londres. - Carta 142: 
Planta do combate em Bunker Hill (Boston), em 
17 de junho 1775. - Carta 143: Plano do de Boston. 
- Carta 144: Planta das linhas em frente de Boston, 
em 1775. - Carta 145: Planta da cidade e imediações 
de Québec no Canadá, em 1775 e 1776. - Carta 146: 
Planta de York, Long, e Staten Island com parte de 
New Jersey, e do terreno a onde se deu a batalha 
de Flatbush em 27 de Agosto 1775, com o respetivo 
relatório. - Carta 147: Planta topográfica, da parte 
do norte da Ilha de Nova Iorque, compreendendo 
o forte Washington, em 1776. - Carta 148: Planta da
Batalha Brandywine, em 11 de setembro de 1777.  
- Carta 149: Planta e perspetiva da cidade de Montreal. 
- Carta 150: Planta da cidade de Winchester, com o 
acampamento adjacente das tropas de Hesse, em 
1756. - Título factício. – A maioria das plantas está 
assinada pelo Barão de Wiederhold. - Encadernado 
com: [Cartas e plantas avulsas, antigas e modernas].

(Ver registo n.º 1374 no catálogo do século �VIII)

COTA: 254 BE

http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558084H51DY1.6295&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=4&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Planos+manobra+ordens+batalha&aspect=subtab247#focus
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=1558084H51DY1.6295&limitbox_6=LOC01+%3D+BIBEX&menu=search&aspect=subtab247&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=5&source=%7E%21dglb&index=.GW&term=Plantas+Cartas+militares+1776+1784&aspect=subtab247#focus
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M36
WIEDERHOLD, Bernhard Wilhelm, 1757 - 1810
[Plantas e cartas de algumas operações das 
campanhas do principio do século 18 no Norte 
da Alemanha: Plantas e Cartas da Guerra dos 
Sete Anos (1756 a 1762) no Norte de Alemanha] 
[Material cartográfico manuscrito]. - [S.l., 1756- 
-1764]. - 44 mapas: color.; folhas de 63 × 102 cm ou 
mais pequenas, dobradas em capa 50 × 63  cm. - A 

maioria das plantas está assinada pelo Barão de 
Wiederhold. – Contém: Carta 27: Carta do teatro 
da guerra em 1734 entre os exércitos Imperial da 
Alemanha e o exército da França nas margens dos 
rios Reno, Moselle, Neckar e terrenos adjacentes.  
- por A. I. Felscker em Nurenberg. - Carta 28: Planta 
da cidade e fortificações de CasseI, no Hesse.  
- Carta 29: Carta das operações sobre o Reno no 
ano de 1743. - Carta 30: Planta (desenhada a cores) 
da situação do campo do Exército aliado próximo 
de Aschaffenburg, e da Batalha de 27 de junho de 
1743, entre aquele exército e o dos franceses, nas 
imediações de Dettingen. - Carta 31: Planta das 
linhas sobre o Rio Lauter e o ataque das mesmas em 
5 de Agosto 1744 entre os Imperiais e os Franceses. 
(Desenho à mão e a cores). - Carta 32: Carta do 
terreno da campanha de 1745, no alto Hesse.  
- Carta 33: Planta da batalha de Rocoux em 11 de 
outubro de 1746, nas imediações de Liège. - Carta 
34: Planta, desenho a cores, de Bergen op Zoom, e 
do ataque pelos franceses dirigido contra esta Praça 
em 1748. - Carta 35: Planta da passagem do Aller, 
pelo exército comandado pelo Marechal Richelieu, 
em 16 de dezembro de 1757. - Carta 36: Planta do 
campo de Wolfenbüttel em 22 a 25 de setembro de 
1757, comando pelo Marechal Richelieu. - Carta 
37: Plano da Batalha de Praga em 5 de Maio de 
1757. - Carta 38: Carta Topográfica de uma parte do 
Ducado de Brunswick, com os campos e marchas 
do exército do Marechal de Soubise em 1758.  

- Carta 39: Planta dos movimentos do exército aliado 
norte de Alemanha, de 26 a 31 de maio e de 13 de 
agosto até setembro de 1758. - Carta 40: Plano do 
combate de Rheinberg em 12 de Junho de 1758, 
com os movimentos do exército de 8 a 13 desse mês. 
- Carta 41: Plano da Batalha de Krefeld dada em  
23 de Junho 1758, contendo também os movimentos 
do Exército aliado depois de 14 de Junho até 2 de 
Julho do ano 1758. - Carta 42: Plano da Batalha digo 
plano da passagem do Reno pelo aliado na noite de 
1º ao 2º de Junho de 1758 junto a Lobith ou Tolhuis, 
e da sua repassagem de 8 para 9 de agosto próximo 
de Griethausen. - Carta 43: Plano dos combates de 
Sangerhausen e de Lutterberg, o 1o em 23 de julho, 
e o 2o em 10 de outubro de 1758. - Carta 44: Plano 
da Batalha de Lutterberg (deve ser Lutterberg) dada 
em 10 de outubro 1758 entre o exército francês e o 
aliado. - Carta 45: Planta representando a Batalha 
de Lutterberg, dada em 10 de outubro de 1758 entre 
os franceses e as tropas aliadas. - Carta 46: Carta do 
teatro da guerra em 1757 e 1758, e dada a batalha 
de Sandershausen. - Carta 47: Perspetiva da cidade 
e Castelo de Marburg, sem data. - Carta 48: Planta 
da cidade de Marburg, tomada por capitulação  
(o seu castelo) em 11 de setembro de 1759. - Carta 
49: Planta do terreno em que se deu a Batalha de 
Thonhausen próximo de Minden, no 1o de agosto 
de 1759. - Carta 50; 51; 52: Três plantas da Batalha 
de Minden dada no 1o de agosto de 1759. - Carta 
53: Plantas do assedio de Minden em 1760. - Carta 
54: Planta da Batalha Bergen, dada em 13 de abril 
1759, entre os franceses e os aliados. - Carta 55; 
56; 57: Três plantas da Batalha de Bergen de 13 de 
Abril 1759. - Carta 58: Batalha Naval em Frische Haf,  
10 de setembro de 1759. - Carta 59: Imediações de 
Giessen e de Wetzlar com a situação dos exércitos, 
francês e dos aliados, em 17 de setembro de 1759. 
- Carta 60: Bispado de Paderborn em 1760. - Carta 
61: Planta da Batalha da Warburg no 31 de julho 
1760. - Carta 62: Planta desenhada a cores de Wesel 
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com as trincheiras e paralelas abertas contra aquela 
Praça em outubro de 1760, debaixo da direção do 
Conde de Lippe. - Carta 63: Planta a traços de penas 
do combate próximo de Leimsfeld em 25 de março 
1761. - Carta 64: Planta desenhada a preto da Praça 
de Ziegenhain, situada em 1762. - Carta 65: Planta 
da batalha de Wilhelmsthal em 24 de junho 1762 e 
do terreno circunvizinho, pelo Coronel F. W. Bawr 
e publicada na Haia em 1763, contendo o relatório 
circunstanciado das operações. - Carta 66: Duplicado 
da anterior planta. - Carta 67: Planta das operações 
do exército aliado, contra o exército francês em 
1762 no Eleitorado de Hesse, norte de Alemanha.  
- Carta 68: Planta do assédio de Cassel (em Hesse), 
empreendido em 1762, com um relatório detalhado. 
- Carta 69: Planta do teatro da guerra junto a CasseI 
em 1757 e 1758. - Carta 70: Planta de CasseI, com 
indicação dos ataques executados contra esta 
cidade pelo Conde Reinante de Lippe em Março de 
1761. Levantada e desenhada pelo Cap. de Eng. ao 
serviço de Portugal, Champalimaud de Nussane. 
Lisboa, 1764. - Título fictício. - Encadernado com: 
[Cartas e plantas avulsas, antigas e modernas].

(Ver registo n.º 1375 no catálogo do século �VIII)

COTA: 254 BE

M37
WIEDERHOLD, Bernhard Wilhelm, 1757 - 1810 
Verzeichniss von Landeskarten [Manuscrito]. - [S.l.],  
1795. - 27, [11] f.; 23  cm. - Tem junto: Textos 
manuscritos em folhas soltas e um plano estratégico 
de posicionamento de forças militarem.

(Ver registo n.º 1376 no catálogo do século �VIII)

COTA: 3648 BE

M38
WIEDERHOLD, Bernhard Wilhelm, 1757 - 1810 
Verzeichniss von Plane [Manuscrito]. - Casfel, 1795.  
- 21, [6 br.], [8] f.; 23  cm. – Tem junto: Textos 

manuscritos em folhas soltas.

(Ver registo n.º 1377 no catálogo do século �VIII)

COTA: 3085 BE
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