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SV 46 
SV 4303 (6) 
BAENA, Sanches de 
Memorias de Tolentino / Visconde Sanches de Baena. - Lisboa: Typographia e Stereotypia Moderna, 
1886. - 99 p.. - Transcrição de documentos do ANTT: Habilitações do Santo Ofício; Livros de Portarias; 
Diligências do S.O.; Livros de Mercês; Real Mesa Censória; Ministério do Reino; Ordem de Cristo; 
Testamentos; Registos Paroquiais  
 
SP 3547 (6) 
SP 3542 (14) C.F. 
SP 3542 (15) C.F. 
SP 3575 (18) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Sentença da Real Meza Censoria contra a Pastoral manuscrita e datada de 8 de Novembro...que o 
bispo de Coimbra D. Miguel da Annunciação espalhou clandestinamente pelos parocos da sua 
diocese proferida no dia 23 de Dezembro de 1768. - Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues 
Galhardo... 1768. - 23 p. ; 2º (29 cm). - Gravura em madeira na página de título apresentando o escudo 
das armas reais portuguesas encimado por coroa real da quarta dinastia. - Encadernado com: SP 3547 
(1) a (5) e (7) a (29)28 outras obras 
 
422/06 
MARTINS, Maria Teresa Esteves Payan 
A censura literária em Portugal nos séculos XVII e XVIII / Maria Teresa Esteves Payan Martins. - Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2005. - 1104 p. ; 22 cm. - Lista de fontes manuscritas do ANTT: TSO - 
Tribunal do Santo Ofício, Ministério do Reino - Imprensa Régia, Real Mesa Censória e Série Preta 
3418(11). - Bibliografia, p. 839-870 
ISBN 972-31-1117-9 
 
SV 663/06 
326 
PIMENTEL, Maria do Rosário, 1953- 
Viagem ao fundo das consciências: a escravatura na época moderna / Maria do Rosário Pimentel. - 
Lisboa: Colibri, 1995. - 388, [1] p., [8] p. il. : il. ; 23 cm. - (Colibri História ; 3). - Lista de fontes do ANTT: 
Real Mesa Censória; MNE: Legação de Portugal no Rio de Janeiro, Papéis sobre a escravatura. - 
CNCDP ANTT. - Bibliografia, p. 373-388 
ISBN 972-8047-75-4 
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SP 3543 (5) C.F. 
SP 2127 (1) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Sentença da Real Meza Censoria contra a pastoral manuscripta, e datada de 8 de Novembro...que o 
Bispo de Coimbra D. Miguel da Annunciação espalhou clandestinamente pelos Parocos da sua 
Diocese, proferida no dia 23 de Dezembro de 1768. - Lisboa: na Off. de Antonio Rodrigues Galhardo, 
1768. - 23 p. ; 30 cm 
 
SP 3543 (6) C.F. 
SP 2127 (9) 
Juizo decisivo que a Real Meza Censoria com o pleno concurso de todos os seus Deputados e 
assistencia do Procurador da Coroa estabeleceo de uniforme acordo...em execução do Decreto de 
18 de Janeiro de 1769 em que Sua Magestade mandou ver, e consultar o livro intitulado Theses, 
maximas, exercicios, e observancias espirituaes da Jacobea. - Lisboa: na Regia Off. Typ., 1769. - 87 p. 
; 30 cm. - Exemplar do ANTT tem 83 p. 
 
SP 3542 (7) C.F. 
SP 3575 (15) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital da Real Meza Censoria: [executou-se a pena de fogo, a que foram condenados os livros: Carta 
apologetica e Vida do çapateiro Santo Simão Gomes, na Praça do Comércio]. - [Lisboa]: na Regia Off. 
Typ., [1768]. - 7 p. ; 30 cm 
 
SP 3542 (25) C.F. 
SP 3560 (49)  
Portugal. Real Mesa Censória 
[Tribunal da Real Meza Censoria]. - [Lisboa]: 
na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, [entre 1768 e 1787]. - [1] f. ; 2º (31 cm). - Título retirado 
do início do texto. - A Real Mesa Censória foi criada em 1768 e extinta em 1787. - Xilogravura no 
início do texto apresentando armas reais portuguesas encimadas por coroa real fechada. - Texto 
apresenta lista com composição de Real Mesa Censória: nomes de presidente, deputados e 
secretário. - Encadernado com: 27 outros títulos SP 3542 (1) a 24) e (26) a (28) C.F. 
 
SP 3575 (16) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital da Real Meza Censoria: [faz saber que traduzindo Fr. António Lopes Cabral, em português a 
Vida de Santa Maria Magdalena, composta em italiano por D. Anton Julio Brognole Sale, impresso 
em Lisboa, em 1695, o Padre Fr. Antonio da Assunção, compôs outra Vida da mesma Santa, em 1747, 
com todas as licenças da primeira, traduzida do italiano, com o título: Magdalena peccadora, amante, 
e penitente. Ao ser apresentado no Tribunal da Real Mesa Censória, depois de exame, se verificou 
que ele não continha a Vida da Santa, mas uma novela licenciosa, de afectos indecentes, e por tal foi 
mandado recolher e suprimir]. - [S.l.: s.n., 1768]. - [3] p. ; 30 cm 
 
SP 3575 (17) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital da Real Meza Censoria: [faz saber que foi denunciado e oferecido à censura, um papel impresso 
à anos sem licença, com o título: Cópia de huma revelação, que foi achada no Sepulchro, que tem 
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Sua Santidade em seu oratorio, e Sua Magestade em huma lamina, etc. Sendo analisado com a devida 
precisão, foi considerado o dito papel falso, escandaloso, infâme e pernicioso. Manda que nenhuma 
pessoa possa ter ou conservar o referido papel, com a obrigação de o entregar na Secretaria do 
Tribunal]. - [Lisboa]: na Regia Off. Typ., [1768]. - [3] p. ; 30 cm 
 
SP 3575 (19) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital: [faz saber que, no Tribunal da Real Mesa Censória, foi visto e examinado um livro intitulado 
Sur la destruction des Jesuites de France, impresso sem nome de autor nem lugar de impressão no 
ano de 1765. Atendendo aos motivos presentes na censura feita ao dito livro, o declara falso, 
temerário, escandaloso, infame e sedicioso, e como tal o manda seja lacerado e queimado pelo 
Executor da alta Justiça na Praça do Comércio, debaixo de pregão]. - [Lisboa]: na Regia Off. Typ., 
[1769]. - [3] p. ; 30 cm 
 
SP 3575 (21) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital: [faz saber que, no Supremo Tribunal da Real Mesa Censória, foi denunciado um livro intitulado 
Maximas espirituaes, o qual manda, seja suprimido, por conter doutrina abominável, falsa, 
escandalosa, temerária e inteiramente alheia da verdadeira mística]. - [S.l.: s.n., 1769]. - [3] p. ; 30 
cm 
 
SP 3575 (22) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital: [faz saber que, no Tribunal da Real Mesa Censória, foi denunciado um livro intitulado Memoire 
sur les libertés de l'Eglise Gallicane, o qual manda, seja suprimido, por conter doutrina formalmente 
herética, cismática, falsa, erronea e sediciosa]. - [S.l.: s.n., 1769]. - [4] p. ; 30 cm 
 
SP 3575 (23) 
SP 3560 (53) 
[Edital para remeterem à Real Mesa Censória os catálogos das Livrarias e licenças para livros 
proibidos]. - [Lisboa: s.n., depois de 10 de Julho de 1769]. - [2] f. ; 2º (31 cm). - Título factício. - 
Começo: "Dom José por graça de Deos Rei de Portugal, e dos Algarves, Senhor de Guiné, &c. Faço 
saber a todos os que o presente Edital virem...". - Edital da Real Mesa Censória de 10 de Julho de 
1769. - Sem assin.. - Pedro Ribeiro 2, 84. - Borges Carneiro p. 532 
 
SP 3575 (24) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Sentença da Real Meza Censoria: [lista de obras, livros e papeis a serem entregues na Secretaria do 
Tribunal para ficarem suprimidos, não só por favorecerem e sustentarem a relaxação do Sigilio 
Sacramental, mas por conterem e ensinarem outros perniciosos erros]. - [S.l.: s.n., 1769]. - [3] p. ; 30 
cm 
 
SP 3575 (25) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital da Real Mesa Censória que proíbe vários livros ordenando que sejam entregues na secretaria 
do mesmo Tribunal]. - [Lisboa?]: [s.n.], [1769?]. - [4] p. ; 2º (31 cm). - Título factício. - Capital inicial 
ornamentada com escudo das armas reais portuguesas encimado por coroa real fechada. - Inserido 
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em «Collecção dos Editaes que se tem publicado pela Real Meza Censoria erecta por elrey fidelissimo 
D. José I nosso senhor pelos quaes prohibe varios livros desde 10 de Junho de 1768 até 6 de Março 
de 1775». - Encadernado com: 78 outros títulos SP 3575 (1) a (24) e (26) a (79) 
 
SP 3575 (26) 
SP 3560 (56) 
[Edital ordenando a entrega de obras proibidas]. - Lisboa: Regia Officina Typografica, 1770. - 12 p. ; 
2º (31 cm). - Título factício. - Começo: "Edital da Real Meza Censoria. Dom José por graça de Deos Rei 
de Portugal, e dos Algarves, daquém, e dalém mar, em Africa Senhor de Guiné, e da Conquista, 
Navegação, Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Faço saber aos que este Edital 
virem...". - Edital da Real Mesa Censória de 12 de Julho de 1770. - Capital inicial com armas reais 
portuguesas. - Assin.: *//3, E//3. - Pedro Ribeiro 2, 88. - Borges Carneiro 537. - Decreto da Sagrada 
Congregaçaõ das Indulgencias, e das Santas Reliquias, na qual se declaram supprimidas, e de nenhum 
vigor muitas Indulgencias. - Roma: na Imprensa da Camera Apostolica, 1678. - P. 4-12 
 
SP 3560 (55) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital da Real Meza Censoria: [executou-se a pena de fogo, a que foram condenados os livros Analyse 
de Bayle, Dictionnaire philosophique, Lettres turques, Oeuvres philosophiques de la Mettrie, Recueil 
necessaire e Recherches sur l'origine du despotisme oriental, na Praça do Comércio]. - [S.l. : s.n., 
1770]. - 7 p. ; 30 cm 
]SP 3575 (28) 
 
SP 3560 (57) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital da Real Meza Censoria: [Foi examinado o livro intitulado: Desengano dos Peccadores, que a 
Mesa congregada em Assembleia resolveu suprimir, não só pelos erros teológicos que contém, mas 
igualmente pelas ridículas estampas, nele contidas, e também, porque os impressores faltaram à 
observancia do artº 9 da Lei de 5 de Abril de 1768]. - [Lisboa]: na Regia Off. Typ., [1771]. - [3] p. ; 30 
cm 
 
SP 3575 (29) 
SP 3560 (58) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital da Real Meza Censoria: [lista de livros examinados, a serem entregues no Tribunal da Real 
Mesa Censória, para serem suprimidos. Proíbe a todos os livreiros e impressores vender, imprimir ou 
destribuir os ditos livros, ficando debaixo das penas impostas pelas Reais Leis]. - [Lisboa]: na Regia 
Off. Typ., [1771]. - [3] p. ; 30 cm 
 
SP 3575 (30) 
PORTUGAL 
[Edital proibindo algumas obras censuradas]. - [Lisboa]: na Regia Officina Typografica, [depois de 12 
de Dezembro de 1771]. - 7 p. ; 2º (31 cm). - Título factício. - Começo: "Dom José por graça de Deos 
Rey de Portugal, e dos Algarves, daquém, e dalém mar, em Africa Senhor de Guiné, e da Conquista, 
Navegação, Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Faço saber a todos, que este Edital 
virem...". - Edital da Real Mesa Censória de 12 de Dezembro de 1771. - No topo armas reais 
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portuguesas. - Capital inicial decorada com armas reais portuguesas. - Assin.: *//4. - Sem 
encadernação PTBN: RES. 3003 A. - Pedro Ribeiro 2, 95. - Borges Carneiro p. 543 
 
SP 3575 (31) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital da Real Meza Censoria: [executou-se a pena de fogo, a que foi condenado o livro intitulado: 
Juizo sobre a verdadeira causa do Terramoto, que padeceo a Corte de Lisboa no primeiro de 
Novembro de mil setecentos sincoenta e sinco, Author Gabriel Malagrida, da Companhia de Jesus, 
na Praça do Comércio]. - [S.l. : s.n., 1772]. - [3] p. ; 30 cm 
 
SP 3575 (32) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
[Edital censurando a autoridade dos discursos de Abbade de Fleury]. - Lisboa: [s.n., depois de 26 de 
Novembro de 1772]. - [2] f. ; 2º (31 cm). - Título factício. - Começo: "Dom José por graça de Deos Rei 
de Portugal, e dos Algarves, d'aquém, e d'além mar, em Africa Senhor de Guiné, e da Conquista, 
Navegação, Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Faço saber aos que este Edital 
virem...". - Edital da Real Mesa Censória de 26 de Novembro de 1772. - Sem assin.. - No topo armas 
reais portuguesas. - Marcas de acção de insectos RES. 3020 A.. - Sem encadernação PTBN: RES. 3020 
A.. - Pedro Ribeiro 2, 98. - Borges Carneiro p. 546 
 
SP 3575 (33) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital da Real Meza Censoria: [faz saber que no Tribunal da Real Mesa Censória foi denunciado um 
livro que tem o título Officium Parvum S. Francisci Borgiae e feito o exame achou que não tinha a 
indispensável Aprovação da Congregação dos Ritos, e como tal tinha de ser entregue no Tribunal da 
Real Mesa Censória para ficar suprimido]. - [Lisboa]: na Regia Off. Typ., [1773]. - [3] p. ; 30 cm 
 
 
SP 3575 (34) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
[Edital decretando a censura da obra Histoire Philosophique, & Politique des Etablissemens, & du 
Commerce des Europeens dans les deux Indes, repartida em seis volumes de oitavo, sem nome de 
autor, datada de Amsterdam no ano de mil setecentos e setenta e dois]. - [Lisboa: s.n., depois de 11 
de Outubro de 1773]. - [2] f. ; 2º (31 cm). - Título factício. - Começo: "Edital da Real Meza Censoria. 
Dom José por graça de Deos Rey de Portugal, e dos Algarves,daquém, e dalém mar, em Africa Senhor 
de Guiné, &c. Faço saber aos que este Edital virem...". - Edital da Real Mesa Censória de 11 de 
Outubro de 1773. - Capital inicial com armas reais portuguesas. - Sem assin.. - Pedro Ribeiro 2, 102. - 
Borges Carneiro 550 
 
SP 3575 (35) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
[Edital da Real Mesa Censória a proibir o édito do Jubileu do Senhor do Monte]. - [Lisboa]: na Regia 
Officina Typografica, [depois de 22 de Abril de 1774]. - [2] f. ; 2º (31 cm). - Título factício. - Começo: 
"Dom José por graça de Deos Rey de Portugal, e dos Algarves, daquém, e dalém mar, em Africa 
Sebhor de Guiné, e da conquista, Navegação, Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. 
Faço saber a todos, que este Edital virem...". - Edital da Real Mesa Censória de 22 de Abril de 1774. - 
Sem assin.. - No topo armas reais portuguesas. - Borges Carneiro p. 554 
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SP 3575 (36) 
PORTUGAL Real Mesa Censória 
[Edital da Real Mesa Censória decretando a censura da obra Alegria dos Pastores]. - [Lisboa]: na Regia 
Officina Typografica, [depois de 28 de Abril de 1774]. - [2] f. ; 2º (31 cm). - Título factício. - Começo: 
"Dom José por graça de Deos Rey de Portugal, e dos Algarves, daquém, e dalém mar, em Africa 
Senhor de Guiné, e da Conquista, Navegação, Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. 
Faço saber a todos, que este Edital virem...". - Edital da Real Mesa Censória de 28 de Abril de 1774. - 
Sem assin.. - No topo armas reais portuguesas. - Pedro Ribeiro 2, 106. - Borges Carneiro p. 554 
 
SP 3575 (37) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital da Real Meza Censoria: [executou-se a pena de fogo, a que foi condenada a carta, que D. 
Clemente José Colaço Leitão, Bispo de Cochim, escreveu a D. Salvador dos Reis, Arcebispo de 
Cranganor, na Praça do Comércio]. - [Lisboa]: na Regia Off. Typ., [1774]. - 7 p. ; 30 cm 
 
SP 3575 (38) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
Edital da Real Mesa Censória decretando a execução a pena de fogo da obra «Anacephaleoses da 
monaquia lusitana» de Manoel Bocarro Francez e ordenando a entrega de outras duas obras do autor 
(« Luz pequena lunar» e «Estellifera da Monarquia Lusitana») na secretaria daquele tribunal  ou em 
secretarias dos domínios ultramarinos]. - [Lisboa]: [s.n.], [depois de 9 de Dezembro de 1774]. - [2] f. 
; 2º (31 cm). - Título factício. - Edital da Real Mesa Censória de 9 de Dezembro de 1774. - Armas reais 
portuguesas no início do texto. - Foliação manuscrita em sequência com a dos restantes títulos da 
encadernação. - Inserido em «Collecção dos Editaes que se tem publicado pela Real Meza Censoria 
erecta por el rey fidelissimo D. José I... pelo quaes prohibe varios livros desde 10 de Junho de 1768 
até 6 de Março de 1775». - Encadernado com: 78 outros títulos SP 3575 (1) a (37) e (39) a (79) 
 
SP 3575 (39) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
[Edital ordenando que o livro com o título Cordel Triplicado de Amor a Christo Jesus Sacramentado 
de D. António Ardizone Spinola seja recolhido e suprimido]. - [Lisboa]: na Regia Officina Typografica, 
[depois de 6 de Março de 1775]. - 7 p. ; 2º (32 cm). - Título factício. - Título de apresentação do texto: 
Edital da Real Mesa Censoria. - Começo: Dom José por graça de Deos Rey de Portugal. e dos Algarves, 
daquém, e dalém mar, em Africa  Senhor de Guiné, e da conquista, Navegação, Commercio da 
Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Faço saber aos que este Edital...". - Lei de D. José I de 6 de 
Março de 1775. - No topo representação das armas reais portuguesas. - Assin.: *//4. - Pedro Ribeiro 
2, 112. - Borges Carneiro 561 
 
SP 3575 (40) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
[Edital censurando a obra Le vrai Sens du Systeme de la Nature, de Claudio Adrião Elvecio e 
condendo-o a ser lacerado e queimado na Praça do Pelourinho]. - [Lisboa]: [na Regia Officina 
Typografica], [depois de 5 de Dezembro de 1775]. - [2] f. ; 2º (31). - Título factício. - Começo: "Edital 
da Real Meza Censoria. Dom José por graça de Deos Rey de Portugal, e dos Algarves d'aquém, e 
d'além mar, em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, Navegação, Commercio da Ethiopia, Arabia, 
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Persia, e da India, &c. Faço saber...". - Edital da Real Mesa Censória de Lisboa 5 de de Dezembro de 
1775. - Capital inicial com armas reais portuguesas. - Pedro Ribeiro 2, 116. - Borges Carneiro 565 
 
SP 3575 (41) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
[Edital ordenando a apreensão de alguns catecismos da doutrina cristã, manuscritos, recentemente 
vindo a público]. - [Lisboa]: na Regia Officina Typografica, [depois de três de Junho de 1776]. - [2] fls. 
; 2º (31 cm). - Título factício. - Edital da Real Mesa Censória de três de Junho de 1776. - Armas reais 
portuguesas no início do texto. - Foliação manuscrita em sequência com a dos restantes títulos da 
encadernação. - Inserido em «Collecção dos Editaes que se tem publicado pela Real Meza Censoria 
erecta por el rey fidelissimo D. José I...pelos quaes prohibe varios livros desde 10 de Junho de 1768 
até 6 de Março de 1775». - Encadernado com: 78 outros títulos SP 3575 (1) a (40) e (42) a (79) 
 
SP 3575 (42) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
[Edital ordenando a apreensão da obra Demetrio moderno ou o bibliografo juridico portuguez]. - 
[Lisboa]: na Regia Officina Typografica, [depois de 1 de Março de 1781]. - [1] fl. ; 2º (31 cm). - Título 
factício. - Edital da Real Mesa Censória de 1 de Março de 1781. - Capital inicial ornamentada com 
armas reais portuguesas. - Foliação manuscrita em sequência com a dos restantes títulos da 
encadernação. - Inserido em «Collecção dos Editaes que se tem publicado pela Real Meza Censoria 
erecta por el rey fidelissimo D. José I...pelos quaes prohibe varios livros desde 10 de Junho de 1768 
até 6 de Março de 1775». - Encadernado com: 78 outros títulos SP 3575 (1) a (42) e (44) a (79) 
 
SP 3575 (43) 
PORTUGAL. Real Mesa Censória 
[Edital ordenando a apreensão das obras «O pastor fiel do cavalheiro Guarino...», «Restauração da 
disciplina, ou emendas, que devem fazer-se no baptisterio e cerimonial dos sacramentos...», e 
«Poesias de Paulino Cabral de Vasconcellos, abbade de Jazente»]. - [Lisboa]: na Regia Officina 
Typografica, [depois de 14 de Dezembro de 1789]. - [2] fls. ; 2º (31 cm). - Título factício. - Edital da 
Real Mesa Censória de 14 de Dezembro de 1789. - Armas reais portuguesas no início do texto. - 
Capital inicial ornamentada com armas reais portuguesas. - Foliação manuscrita em sequência com 
a dos restantes títulos da endernação. - Inserido em «Collecção dos Editaes que se tem publicado 
pela Real Meza Censoria erecta por el rey fidelissimo D. José I... pelo quaes prohibe varios livros desde 
10 de Junho de 1768 até 6 de Março de 1775». - Encadernado com: 78 outros títulos SP 3575 (1) a 
(42) e (44) a (79) 
 
SV 8496 
CASTELO BRANCO, Manuel da Silva 
Inéditos da Crónica da Ordem de Cristo de Fr. Bernardo da Costa / Manuel da Silva Castelo Branco. - 
Santarém: Assembleia Distrital, 1980. - 175, [5] p. : facsim. ; 24 cm. - Transcrição de documentos do 
ANTT: Real Mesa Censória 
 
SP 7063. CO 
AUTO DO DIA DO JUIZO 
Auto do dia do Juizo: em o qual se contem as figuras seguinte... - Lisboa: na Offic. de Francisco Borges 
de Sousa, 1785. - 24 p. ; 4º (20 cm). - (Colecção Olisiponense ; 456). - Sob pé de imprensa: Com Licença 
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da Real Mesa Censoria. - Na p. de tít. grav. Xilogravada. - Texto a duas colns.. - Pert.: Júlio de Castilho. 
- Inocêncio 1, 313 
 
 
 


