




e Divina Proportione, é uma expressão sagrada 
frequentemente usada no passado para referir o que, 
hoje em dia, denominamos de secção dourada, que 
corresponde ao módulo matemático através do qual 
qualquer quantia pode ser dividida em duas partes 
desiguais, de modo a que o rácio entre a parte menor 
e a parte maior seja idêntico ao rácio entre a parte 
maior e a quantia completa. É divina na medida em 
que é única, e triúna, pois liga três elementos. A fusão 
da arte e da ciência e a realização de 60 ilustrações 
de página inteira pelo mais proeminente gênio da 
época, Leonardo da Vinci, fazem dele o trabalho e 

o ícone mais destacados do Renascimento italiano.
Leonardo, que estava profundamente interessado 
na matemática da arte e da natureza, trabalhou 
com Pacioli, o autor do texto, e foi um divulgador 
determinado de perspetivas e proporções, incluindo 
o Phi em muitas das suas obras, como a Última Ceia, 
concebida na mesma altura que as ilustrações do 
presente manuscrito, a Mona Lisa, cujo rosto esconde 
um retângulo dourado perfeito e o Uomo Vitruviano, 
um estudo profundo sobre a figura humana onde da 
Vinci prova que todas as principais partes do corpo 
estão relacionadas com a secção dourada. 
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Pacioli, famoso matemático, introduziu a perspectiva linear e a mistura de cores, 
representando o corpo humano e suas proporções e extrapolando esse conhecimento para a arquitetura. 

Luca Pacioli demonstrando um dos teoremas de Euclides (Jacobo de’Barbari, 1495)
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Luca Pacioli acredita que Leonardo da Vinci fez as ilustrações dos corpos geométricos com tinta e aquarela. 
Igualmente, o testemunho da edição impressa de De Divina Proportione, em Veneza, de 1509, 

remete, mais uma vez, aos desenhos de Leonardo



COLECÇÃO LEONARDO UNIVERSAL

or ocasião do V CENTENÁRIO DE LEONARDO, os mais 
importantes museus do mundo escolheram a Patrimonio 
Ediciones para honrar este génio universal, coeditando e 
reproduzindo fielmente os seus códices e obras-primas. 

A primeira e única edição fac-símile integral, limitada a 
999 cópias, numeradas e certificadas por um notário, que 
inclui as três principais obras de Leonardo, nunca antes 
reproduzidas em formato fac-símile:

1) De Divina Proportione. 260 páginas em 
pergaminho, dimensão 28,5 x 20 cm, 61 
das quais ilustradas a cores por Leonardo 
da Vinci, 102 letras capitulares iluminadas 
a ouro. Encadernação: Original do século 
XV (1498); com forro em pele e capa 
de madeira com relevo em prata e ouro 
envelhecidos, com fecho em bronze 
banhado a ouro de 24k. 

 Pinacoteca & Biblioteca Ambrosiana Sig. 
& 170 sup. Milan. 

2) Uomo Vitruviano: 34’4 x 24’5 cm, Galleria 
della Accademia de Venezia.

3) Auto-retrato de Leonardo da Vinci:  33,5 x 
21,6 cm, Biblioteca Reale Torino. 
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O VERDADEIRO CÓDIGO DA VINCI

A OBRA PERFEITA 

Auto-retrato de Leonardo da Vinci



DE DIVINA PROPORTIONE

O CÓDIGO DA BELEZA

urante séculos, acreditámos que os gregos antigos 
usavam uma proporção numérica específica para os 
seus ideais de beleza e geometria, por exemplom a 
conceção do Pártenon de Atenas. Esta proporção foi 
denominada de secção dourada, medida dourada ou 
proporção divina. O valor numérico desta secção, 
que é representado com a letra grega Phi [ϕ], é:  

Este tipo de rácio de ângulo reto pode ser encontrado 
em diversas obras arquitetónicas como as pirâmides, 
a sede das Nações Unidas, a Catedral de Nôtre Dame 
e o Pártenon grego. Nas artes plásticas, a secção 
dourada tem sido usada pelos artistas mais relevantes. 
Na música, o Phi aparece nas sonatas de Mozart, 
na 5.ª sinfonia de Beethoven e nas composições de 
Schubert. Na natureza, encontramos diversas formas 
com a secção dourada, impressões digitais, a Via 
Láctea. A estética do corpo humano também contém 

o Phi: a distância da cabeça aos pés pela distância do 
umbigo aos pés dá uma secção dourada perfeita.

A obra é composta por três secções. A primeira 
aborda a secção dourada e os poliedros regulares.  
Na segunda, a secção dourada é usada tanto para 
a arquitetura como para o corpo humano, usando 
como exemplo o trabalho de Vitrúvio, e cria as 
letras dos alfabeto. – O conceituado logótipo do 
Museu Metropolitano de Nova Iorque, consistindo 
na letra M rodeada por círculos e um quadrado, é 
baseada nele e mimetiza o Homem Vitruviano; na 
última parte, encontramos uma tradução italiana 
de De Quinque Corporibus Regularibus por Piero 
della Francesca. De Divina Proportione é uma 
obra essencial para a compreensão de tudo o que 
se relaciona com a estética das proporções, um 
mistério que nos tem fascinado através dos séculos. 
Se adicionarmos as ilustrações do mestre Leonardo 
da Vinci, estamos definitivamente perante uma 
peça perfeita, o verdadeiro  Código Da Vinci.
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A proporção áurea contribuiu significativamente ligando os estudos de Leonardo da Vinci com seus estudos de geometria, 
luz e óptica com sua arte, dominando o sombreamento e a perspectiva para modelar objetos em uma superfície bidimensional, 

de modo que estes parecessem ser tridimensionais.



INFO E COMPRA

Leonardo foi um propagador convicto das perspectivas e proporções, 
incluindo Phi em muitas de suas obras, por exemplo, em A Última Ceia, 
cuja execução coincidiu com o período de realização das ilustrações deste 
manuscrito.

Patrimonio Ediciones é a única empresa no 
mundo que utiliza ouro fino e autênticas pedras 
preciosas, pelo que, igualmente somos o único 
que credencia pelo notário através de análises 
em laboratório.

Exija o documento certificado de análise 
laboratorial do ouro e sua porcentagem 
de pureza aplicada em seus fólios, 
além da gemológica para gemas.

A ÚNICA EMPRESA QUE EMPREGA OURO DE LEI E AUTÊNTICAS PEDRAS 

PRECIOSAS NOS SEUS FAC-SÍMILES DOS CÓDICES MAIS BELOS DO MONDO
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