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É com grande satisfação que o Programa de Pós-Graduação

em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA publica, em parceira com

a EDUFBA e o programa de pós-graduação em conservação do

patrimônio da Universidade de Évora, Portugal, esta importante

obra sobre a arte de construir fortificações militares.

Ao sermos indagados, pelo Prof. Mário Mendonça de Olivei-

ra, sobre o interesse em publicar a obra “Architectura Militar”, de

Diogo da Silveira Vellozo, nossa resposta positiva foi imediata.

A importância do texto original, a qualidade da transcrição e a

pertinência dos comentários que compõem este livro nos levaram

a apoiar esta publicação que traz a luz os conhecimentos sobre a

construção de fortificações no século XVIII. Agora, ao vermos o

livro pronto, nos sentimos honrados em ter participado desta em-

preitada e em fazer a apresentação do texto para os leitores.

Não há dúvida quanto a grande contribuição que esta publi-

cação, composta por escritos que ficaram guardados por tanto tem-

po, traz para o preenchimento de uma importante lacuna para

aqueles que se dedicam ao estudo da história da arquitetura e da

construção, enriquecendo os conhecimentos da arte de construir

e da arquitetura de fortificações e somando informações sobre

a ciência da construção.

Através desta publicação, recupera-se a terminologia da arte

de construir, a explicitação da nomenclatura das fortificações,

APRESENTAÇÃO
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o conhecimento da tipologia e a leitura das obras fortificadas, res-

gatando e divulgando informações históricas importantes.

Certamente, o texto a seguir, transcrito mantendo sua grafia

original, proporcionará uma viagem no tempo onde poderemos

compreender o ofício dos engenheiros militares do século XVIII

que tanto influenciaram nas construções, na arquitetura e no ur-

banismo brasileiro.

Agradecemos, assim, ao Prof. Mário Mendonça por sua de-

dicação a este trabalho, na divulgação de obra inédita através do

grande esforço para sua transcrição e seus bem construídos co-

mentários, suprindo esta lacuna e, quem sabe, realizando o sonho

deste engenheiro que não pode ver sua obra publicada.

Faculdade de Arquitetura – PPGAU

Eloisa Petti Pinheiro
Coordenadora
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A oportunidade de publicação de textos antigos sobre “a arte

ou sciencia que ensina a bem fortificar” é, entre nós, muito escas-

sa. Por isso, saudamos vivamente a edição deste manual inédito do

Tenente General Diogo da Silveira Velloso, escrito no Brasil em

1743 e intitulado Architectura Militar ou Fortificação Moderna.

A sua difusão pela comunidade académica luso-brasileira, à qual

se apresenta, permitirá que a força e a vitalidade da ancestral cons-

trução militar portuguesa, nas suas diversas latitudes e circuns-

tâncias culturais, sejam mais apropriadamente conhecidas e

estudadas. Daí, o justo cabimento desta edição conjunta sob a chan-

cela de duas universidades que têm solidariamente colaborado e,

de modo pioneiro nos respectivos países, promovido o ensino e a

investigação da salvaguarda do património histórico edificado.

O compêndio ilustrado de Velloso, cujo interesse prático e signifi-

cado didáctico lhe advêm do seu destino castrense, permanecia esqueci-

do ou desprezado no panorama cultural dos nossos países. Esta publicação

redivive um autor oitocentista, até agora pouco conhecido e que enobre-

ceu o legado da engenharia militar portuguesa, e pretende contribuir

para posicionar a sua figura e a sua obra no espaço histórico e cultural

que lhe pertencem. Tal desiderato foi possível graças aos esforços incan-

sáveis e entusiásticos do nosso colega e amigo Professor Mário Mendon-

ça de Oliveira, o qual, com a sua comprovada autoridade neste domínio

de especialização, transcreveu e anotou o texto vellosiano.

APRESENTAÇÃO
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Resta-nos exprimir o nosso agradecimento à Dra. Cristina

Pinto Basto, Directora da Biblioteca da Ajuda, pela amável autori-

zação para reproduzirmos esta obra manuscrita ali guardada, e à

Professora Eloísa Petti, da Universidade Federal da Baía, pela ge-

nerosa possibilidade de nos associarmos a esta bem-vinda publica-

ção, no ano em que comemorámos o 16º aniversário da criação,

em Évora, dos estudos pós-graduados em recuperação do patrimó-

nio arquitectónico e paisagístico.

Universidade de Évora, Outubro de 2005

Virgolino Ferreira Jorge
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Independente desta enorme carga de valor cultural e histórico

que está por detrás da transcrição de um manuscrito do Século XVIII,

redigido no Brasil, que nunca foi editado, seria plena justificativa tra-

zer ao conhecimento de todos um trabalho de um aplicado engenhei-

ro português, que dedicou a sua vida à nossa terra. Com isto estamos

retribuindo uma parte do tributo do muito que devemos à engenharia

militar, uma das referências dos primeiros passos da ciência da cons-

trução na nossa terra e da ciência de maneira geral. E, por que não

dizer também, que por detrás de tudo existe uma motivação senti-

mental, e além do mais ética, de fazer divulgar um escrito, cujo autor

certamente morreu frustrado por não ter visto a sua obra impressa.

Que seja do nosso conhecimento, a Architectura Militar de Vellozo é

o único da espécie que tivemos acesso até hoje. Muito populares e

que foram efetivamente escritos no Brasil, embora editados em Portu-

gal, foram os trabalhos do Engenheiro Militar Alpoim1 . Este, porém,

escreveu especificamente sobre artilharia e arte das bombas e não

sobre arquitetura da fortificação.

Mesmo que tenhamos destacado, de maneira bastante enfá-

tica, a importância da Engenharia Militar na construção e defesa

do Brasil no nosso texto Fortificações portuguesas de Salvador2  cabe,

PROÊMIO

1 
O exame do artilheiro e O exame do bombeiro.

2
 OLIVEIRA, Mário M. As fortificações portuguesas de Salvador quando Cabeça do Brasil.
Salvador: Fundação Gregório de Mattos, 2004. p. 88-91.
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mais uma vez, sublinhar a importância destes profissionais que

representavam um oásis de conhecimento e erudição no meio da

soldadesca ignara do exército colonial, no qual muitos oficiais eram

analfabetos. É por isto que o nosso Vellozo atreveu-se a afirmar

que val mais a industria de hum bom Engenheyro, que o valor

de muytos soldados.

Do ponto de vista prático a leitura dos tratados3  de enge-

nharia militar é imprescindível para quem estuda a memória da

ciência das construções, de maneira geral, eles nos lembram termi-

nologias da arte do construir já esquecidas, explicam a nomencla-

tura das fortificações, facilitam o conhecimento da tipologia e a

leitura das obras fortificadas que nos ficaram como legado do pas-

sado, resgatam informações históricas importantes, orientam a in-

vestigação arqueológica dos sítios fortificados e dão um retrato

muito interessante da formação dos profissionais da engenharia e

da arquitetura da época em que foram escritos. É bem verdade que

conhecemos, e foram em muito boa hora republicados, sob os

auspícios da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exér-

cito Português, os clássicos da engenharia militar portuguesa, que

são citados dezenas de vezes no texto de Vellozo e obrigatórios nos

documentos dos engenheiros militares de Portugal: O Methodo

lusitânico, do Engenheiro-mor Serrão Pimentel, editado em 1680,

e o Engenheiro português, de 1728, escrito pelo Brigadeiro Manoel

de Azevedo Fortes, também Engenheiro-mor do Reino. Acontece

que são volumes alentados que só podem ser digeridos pelos estu-

diosos apaixonados pelo assunto. O texto de Vellozo é mais leve

3 
Utilizamos a designação de tratado no sentido lato da palavra, como muito dos antigos
engenheiros militares utilizavam, e não no sentido acadêmico, que só pode ser atribuído
aos textos instauradores, como deseja Choay.
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e mais simplificado. Saiu, provavelmente de apostilas feitas para

alunos da aula militar do Recife e procura ser extremamente didá-

tico, montando as suas argumentações de maneira metódica e in-

cluindo escólios destacados, quando se fazia necessário e,

obviamente, muitos desenhos anexos. Para cada argumento da for-

tificação, geralmente, relaciona os prós, destacando os autores que

apóiam aquela posição e em seguida os argumentos contra, refe-

rindo os seus seguidores. No final dá a sua posição pessoal. É um

texto agradável, onde o nosso autor esbanja erudição e demonstra

a boa preparação dos engenheiros militares. São surpreendentes

as suas citações de textos clássicos de história e arquitetura, de

tratados de fortificações e outros, se atentarmos para o fato de que

ele estava distanciado das boas bibliotecas do Reino.

Existem alguns colegas, dos quais respeito muito a opinião,

que são favoráveis à transcrição feita em linguagem moderna dos

textos antigos. Não estamos, entretanto, muito de acordo com eles

no particular. Preferimos nos ater à grafia com suas hesitações, às

abreviaturas com as suas mesmas obscuridades aos menores particula-

res do original4 . O texto modernizado perde o sabor de antiguidade,

esconde os vícios de linguagem do autor e pequenos enganos que

comete na redação que dão mais autenticidade, mascaram formas

antigas da redação, afasta-nos da intimidade da paleografia, que é

necessária para consultar outras fontes primárias e, finalmente, ser-

vem somente para os estudiosos da arquitetura militar e não para os

lingüistas que de posse de um texto transcrito ipsi literis et verbis

podem ter um material precioso para estudo. É muito interessante

4
 Comunidade de S. Bento de Salvador. Livro Velho do Tombo do Mosteiro de São Bento.
Salvador: Tipografia Beneditina, 1945. Prefácio de Wanderley de Pinho, p. XIV.
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observar a grafia de certas palavras que não mais existem nos dicio-

nários modernos, mas que sobrevivem ainda utilizadas pela gente

simples do sertão. Alguma adaptação foi admitida, porém, na trans-

crição para facilitar um pouco a leitura dos estudiosos: Como na

escrita cursiva algumas palavras ficam agrupadas, procuramos

desagrupá-las para melhor entendimento; como a letra “u”, muitas

vezes, era usada em lugar do “v”, procuramos dar uniformidade da

maneira que hoje empregamos. Além do mais, usamos e abusamos

de esclarecimentos nossos, que estão sempre entre colchetes, para

distinguir dos parênteses que Velloso emprega de quando em vez.

Todos os negritos do texto são nossos e servem para destacar vocá-

bulos importantes, ou afirmativas de relevo.

Em determinadas partes do escrito muitas medidas são refe-

ridas, não somente através dos tradicionais palmos e pés portugue-

ses (craveiros), mas também em medidas pertencentes a outros

sistemas métricos, que eram variadíssimos naquele tempo e eram

inevitáveis de serem citados, porque o nosso autor faz referências

a tratados escritos e editados em outros países. Em alguns casos, o

valor da medida é seguido pela equivalência em medidas portugue-

sas, em outros não. O maior problema está em alguns trechos onde

não se sabe a que sistema de medidas está se referido Vellozo, mas,

nestes casos, procuramos chamar a atenção em notas.

Espero que os leitores se deleitem intelectualmente, divir-

tam-se e aprendam, com a leitura deste texto, como nós o fizemos!

A respeito de Diogo da Silveira Vellozo

Diogo Vellozo, à semelhança de tantos outros engenheiros

militares, deve ter vindo para o Brasil para conseguir mais facil-

mente acesso aos postos superiores. Uma Carta Patente Real,

MIOLO.pmd 27/9/2010, 17:0912
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datada de 1702, dá conta de que ele foi designado para o Ultramar,

para servir na Província Cisplatina, na nova Colônia de Montevi-

déu, recebendo para isto a mercê do posto de capitão engenheiro.

Tinha ele naquela quadra a patente de ajudante. Documentação

subseqüente, porém, dá a entender que ele não tenha chegado ao

seu destino, nem desenhado a nova fortificação da referida cidade,

porque outra Carta Patente que lhe concede o posto de Sargento-

mor, lavrada em 1920, resumindo o seu currículo, faz referências

a duas viagens a Santos e uma a São Paulo e a Ilha Grande, sempre

no exercício do seu mister de engenheiro. Fala até do seu naufrá-

gio na foz do Rio Vaza-barris, quando ia para a praça de Recife,

mas nada sobre Montevidéu. Vejamos o documento na íntegra:

Dom João etc etc. faço saber aos que esta minha carta patente virem

que tendo respeito a Diogo da Silveira Vellozo me representar haverme

servido dezouto annos a saber quatro de ajudante nesta corte e os mais no

Brazil com o posto de capitão engenheiro fazendo muitas e repetidas [via-

gens] por mar e terra como forão ao Rio de Janeiro, donde servira três annos

e meyo duas vezes a capitania de Santos e hua a villa de Sam Paulo noutra

a Ilha Grande em ocazião que se achava infestada de piratas e passando a

Pernambuco naufragara na enseada de vazabarris donde se salvou despi-

do [de] tudo quanto tinha e recolhendo [se a] sua praça por terra em dis-

tância de oitenta legoas fizera nella outras muitas jornadas do meu leal

serviço com grande zello e prontidão e por esperar delle que em tudo o de que

for encarregado do meu serviço se haverá com satisfação conforme a confi-

ança que faço da sua pessoa Hey por bem fazerlhe mercê de o nomear (como

por esta nomeyo) no posto de sargento mor engenheiro ad honorem com

declaração que ficará com a mesma incumbência de capitão engenheiro e

não terá mayor soldo que com elle lograva athe agora, com o qual

posto haverá etc. Dada na cidade de Lisboa occidental aos 11 dias do mês

MIOLO.pmd 27/9/2010, 17:0913
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de setembro. Miguel de Macedo Ribeiro a fes anno do N. de N.S.J.C. de 1720.

O secretario André Lopes de Lavre a fez escrever.

El Rey5

Este documento, datado de 1720, deve referir-se a uma peti-

ção de alguns anos passados, porque nesta data já devia ter muito

mais tempo de serviço do que declarado no papel. Se ele alegava na

petição inicial ter servido no Reino quatro anos, na condição de

ajudante, deve ter sido antes de 1702, quando passou ao Brasil

com a patente de capitão.

A maior parte da vida militar e profissional de Vellozo trans-

correu em Pernambuco, na Cidade do Recife, onde o nosso enge-

nheiro constituiu família, onde galgou os postos sucessivos à sua

patente inicial de capitão, escreveu seus livros, entre os quais se

encontra aquele do qual nos ocupamos. Foi, igualmente, arruador

da Cidade6 , trabalhou na construção da Cidadela do Recife, das for-

talezas do Brum, de Santo Antônio dos Coqueiros, de Nazaré e nos

quartéis de Olinda. Fez algumas missões fora de Pernambuco, como

a exploração de minas de ouro no sertão de Icó, no Ceará7 , traba-

lhou na fortificação de Fernando de Noronha e assim por diante.

Vellozo, embora aparentemente não fosse abastado, era atento

e zelava pela situação de sua família, tanto dos filhos que teve no

Brasil8 , quanto das irmãs que deixou em Portugal. Para as irmãs do

5 
AHU – Arquivo do Conselho Ultramarino, l. 14, de Officios.

6 
AHU – Catálogo Resgate. AHU_ACL_CU_015, Cx. 39, D. 3501. Recife, 20 de julho
de 1729.

7 
AHU – Catálogo Resgate. AHU_ACL_CU_015, Cx. 39, D. 3541 e AHU_ACL_CU_015,
Cx. 39, D.3564.

8 
Foram quatro filhos dos quais pelos menos três era mulheres.
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outro lado do Atlântico, procurava mandar algum apoio financei-

ro9  ou mercadorias que pudessem ser vendidas para o seu susten-

to. É nossa crença de que esta mercadoria deveria ter sido para

negociar, porque as dezoito caixas de açúcar branco que mandou

em 1725 não deveriam ser para consumo familiar10 . Existem indi-

cações documentais de que, pelo menos no início da sua vida, o

nosso engenheiro não era homem de fortuna, porque quando foi

nomeado Sargento-mor, o Rei, sempre avaro da sua Fazenda Real,

conservou-lhe o mesmo salário de capitão engenheiro, como se vê

no documento transcrito anteriormente. Em 1726 Vellozo ainda

pedia que lhe fosse concedido o salário do posto de sargento-mor,

para o qual tinha sido nomeado desde 1720. Isto também está tex-

tualmente referido na carta que a Câmara do Recife faz a D. João

V sugerindo que nosso tratadista passasse a receber uma ajuda de

custos do dito Senado da Câmara para exercer a atividade de

cordeador e arruador, em vista da falta de patrimônio do mesmo11 .

Que ele não era protegido da Corte estava também claro, porque

as mercês viriam muito mais facilmente se assim o fosse. Em todo o

caso, tinha a prerrogativa de ter nascido em Portugal e, conseqüen-

temente, contar com maior confiança do Rei para receber promo-

ções, situação bastante diferente dos engenheiros militares que

nasceram no Brasil.

 9
  Este apoio financeiro deveria ser feito em função de uma mesada que era descontada do
seu salário e paga a um Procurador na Corte. AHU – Catálogo Resgate. AHU_ACL_CU_015,
Cx. 58, D. 5016. Anterior a 1743. Tanto isto é verdade que, em 1746, pede que seja pago
o seu soldo integralmente por ter cessado a aplicação que fazia para a sua irmã Isabel Maria
da Silveira. AHU – Catálogo Resgate. AHU_ACL_CU_015, Cx. 64, D. 5471.

 10
 AHU – Catálogo Resgate. AHU_ACL_CU_015, Cx. 32, D. 2973. Recife, 27 de agosto de
1725.

 11
 AHU – Doc. cit. D. 3501.
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Em 1729, Diogo Vellozo retorna a Portugal, por ordem do

Governador Duarte Sodré Pereira Tibão, para relatar as dificulda-

des de execução do projeto de fortificação da Cidade do Recife12

especialmente da sua Cidadela. Teve a oportunidade de expor e dis-

cutir as propostas para este sistema de fortificações com os mais

importantes engenheiros militares da Corte, o Brigadeiro Manoel de

Azevedo Fortes, Engenheiro-Mor do Reino, o Brigadeiro João Massé

e o Coronel José da Silva Paes, que juntos elaboraram um parecer

sobre o assunto encaminhando à instância real13 . Aproveitando a

oportunidade de estar na Corte peticiona ao soberano para ser pro-

movido ao posto de Tenente General, o que só veio acontecer de-

pois, provavelmente, em torno do ano de 1730. Regressando ao Brasil

e tendo recebido a promoção solicitada, tem-se notícia de uma con-

tenda com um certo sargento-mor comandante de um dos terços de

Pernambuco, sobre a precedência dos seus postos. Estas contendas

sobre as patentes dos engenheiros militares eram muito freqüentes,

quando alguns comandantes de unidades não queriam reconhecê-

las ou respeitá-las, divergências que eram decididas sempre na Corte

em favor dos engenheiros, pelo menos enquanto Azevedo Fortes

foi o Engenheiro-mor do Reino14 .

Em 1735 a carreira de Diogo da Silveira Vellozo sofre uma

inflexão, muito mais aparente do que real. Com a morte do Tenen-

te-general de Artilharia João de Macedo Corte Real, ele pede

e consegue ocupar a vaga aberta pelo falecimento do antigo

12
 AHU – Catálogo Resgate. AHU_ACL_CU_015, Cx. 39, D. 3540. Lisboa, 16 de novem-
bro de 1729.

13
 AHU – Catálogo Resgate. AHU_ACL_CU_015, Cx. 39, D. 3541. Lisboa, 17 de novem-
bro de 1729.

14
 AHU – Catálogo Resgate. AHU_ACL_CU_015, Cx. 42, D. 3812. Recife, 19 de março de
1732.
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comandante inserindo-se assim nos quadros da artilharia15 . Isto

não quer dizer, todavia, que ele se afastasse do exercício da enge-

nharia. Naqueles tempos, os engenheiros, em geral, por estarem

afeitos ao manejo das geometrias, da trigonometria, dos levanta-

mentos de campo e dos cálculos estavam, na maioria dos casos,

habilitados para operar na artilharia. Observe-se, porém, que os

documentos continuam falando das atividades de Vellozo na enge-

nharia, como na viagem que fez a Fernando de Noronha em 1739,

para melhorar as suas fortificações, à Paraíba para onde foi proje-

tar uma nova fortaleza16 . Nesta época é que fez um projeto e or-

çou uma ponte, em Itapissuma, na Ilha de Itamaracá. Esta pequena

mudança de rumo na atividade de Vellozo parece que lhe trouxe

maior prestígio na carreira militar, porque na qualidade Tenente de

Mestre de Campo General, engenheiro e Comandante da Artilharia

era o cabo maior ou comandante supremo da artilharia na Provín-

cia de Pernambuco e por isto poderia pretender do Rei a autoriza-

ção17  para adjudicar à sua autoridade a função de nomear os

condestáveis e outros subordinados da artilharia nos presídios

de Pernambuco18 .

As fontes primárias também afirmam que o nosso tratadista

foi lente da aula militar de Pernambuco19 . Em carta enviada

15
 AHU – Catálogo Resgate. AHU_ACL_CU_015, Cx. 48, D. 4289. De 7 de março de 1735.

16  
AHU – Catálogo Resgate. AHU_ACL_CU_015, Cx. 53, D. 4635. Anterior a 1739.

17
 AHU – Catálogo Resgate. AHU_ACL_CU_015, Cx. 56, D. 4867. Anterior a 1740.

18
 Convém chamar a atenção sobre dois termos. O primeiro deles é condestável que muitos
entendem como um título nobiliárquico, mas que, na verdade, é uma patente da artilharia
que era formada de bombardeiros, gentilhomens e condestáveis. A outra é presídios que
significam nos documentos antigos praças fortificadas e não significam prisões, como já
escutamos por aí.

19
 AHU – Catálogo Resgate. AHU_ACL_CU_015, Cx. 55, D. 4761. Datado de 24 de
novembro de 1739.
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a D. João V, o Governador da Capitania de Pernambuco, Henrique

Luís Pereira Freire de Andrade alega ser necessário haver conti-

nuidade de aula militar e partidistas20 , como [...] houve no tempo do

tenente João de Macedo21 , sucedido por Diogo da Silveira Velloso e a

este Luiz Xavier Bernardo22  [...]. Pode-se observar que as inúmeras

missões e deslocamentos de Vellozo eram incompatíveis com a sua

atividade docente. Da sua atividade como engenheiro restaram tam-

bém alguns desenhos que são referidos por Viterbo no seu Dicio-

nário, segundo ele sob a guarda do Arquivo Militar do Exército no

Rio de Janeiro, referentes a fortificações da Cidade do Recife. Co-

nhecemos, entretanto um desenho dele relativo ao Forte da Laje,

na entrada da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que se en-

contra no Arquivo Histórico Ultramarino23 . Pela data deve ter sido

uma das primeiras atividades logo que chegou ao Brasil.

O Tenente de Mestre de Campo General, engenheiro e Co-

mandante da Artilharia Diogo da Silveira Vellozo deve ter falecido

em 1750, ou pouco antes, porque para o seu posto, vago por morte, foi

indicado pelo Governador Luís José Correia de Sá, o Capitão de Arti-

lharia Jerônimo Mendes da Paz. Teve uma vida profissional muito

ativa e, pelo que podemos deduzir dos documentos que

20
 Uma espécie de bolsistas que recebiam proventos para freqüentarem a aula militar. Nem
todos os alunos eram partidistas, pois alguns seguiam o curso sem receberem apoio
financeiro.

21
 Deve tratar-se do engenheiro militar João de Macedo Corte Real, que serviu em Pernambuco.

22
 Luiz Xavier Bernardo foi engenheiro militar famoso na Província de Pernambuco que
chegou ao Brasil em 1716, segundo Viterbo. Serviu, inicialmente, em Portugal na
província de Trás-os-Montes, na qualidade de Ajudante Engenheiro. Para conseguir
promoção foi nomeado Capitão Engenheiro da Paraíba, mas acabou conseguindo fixar
sua sede em Recife. Foi um dos colaboradores do Brigadeiro Massé quando este veio em
missão ao Brasil opinar sobre as fortificações do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco
(e vizinhanças).

23
 AHU – Iconografia manuscrita, Rio de Janeiro: RJ- 1058A/9 e 1059.
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24
 Biblioteca da Ajuda, cota: 49-02-85. A data de 1699 nos parece um engano de referên-
cia, porque nesta época Vellozo deveria ser Ajudante e não ter partido ainda para
Pernambuco.

25
 Biblioteca da Ajuda 49-02-84.

falam da sua carreira militar, adquiriu prestígio e respeito como pes-

soa e como profissional da engenharia militar. Além do texto

Arquitectura Militar ou Fortificação Moderna, do qual nos ocupamos

transcrevendo e comentando, conhecemos dele dois outros traba-

lhos igualmente sob a guarda da Biblioteca Real da Ajuda: Geometria

prática Tomo I, dividido em tres tratados escritos por Diogo da Sylveyra

Vellozo – Ten. de Mestre de Campo G.al com exercício de engenheyro na

praça de Pernambuco - 1669 [?]24   e Opusculos geométricos recopilados

no presente volume por Diogo da Silveyra Vellozo Tem Gal de Infantaria

com exercício de Engenheyro na Praça de Perco, 173225 .
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