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Nota prévia
Na prossecução do projeto de rentabilizar, promover, actualizar e tornar públicos os trabalhos de
gerações de arquivistas que tanto tempo dedicaram aos documentos, fundos e colecções da Torre
do Tombo, surge agora mais este catálogo, que representa o estado do conhecimento da colecção
Papéis do Brasil.
No âmbito do Projecto Reencontro, Marta Páscoa e o Prof. Alberto Gallo, da Universidade de Trieste,
compararam a documentação tratada no Rio de Janeiro com esta colecção “Papéis do Brasil” à
guarda da Torre do Tombo. Deste trabalho resultou um apêndice ao relatório final "Releitura e
descrição do fundo documental Papéis do Brasil", que foi cedido à Torre do Tombo, em fevereiro de
2006, e que apresenta uma perspectiva muito interessante sobre esta documentação, trazendo
novos dados sobre o seu contexto de produção. Reproduz-se aqui o texto publicado no Boletim da
DGARQ da autoria de Marta Páscoa1:
Papéis do Brasil – A reconstituição de um percurso
A colecção/fundo com o título «Papéis do Brasil» é constituída por 15 códices1 encadernados e 97
avulsos. O IDD l531 identifica, por vezes com grande pormenor, os documentos da colecção, um a um.
Não tem, porém, nenhuma explicação nem enquadramento à colecção. Os títulos dos códices, se vistos
numa lista, não fazem sentido: não são todos do mesmo autor, não são sobre o mesmo tema, não são
o fruto do trabalho administrativo de uma qualquer entidade e não fazem um conjunto homogéneo nem
coerente. Da mesma forma, se virmos os temas dos avulsos, parece, à primeira vista, que foram
documentos individuais tirados ao acaso de lugares diferentes, em alturas diversas. Por esse motivo,
acaba por não ser tão útil como devia aos investigadores, que apenas pontualmente conseguem
encontrar algum documento interessante.
Em Setembro de 2001 o Professor Doutor Alberto Gallo, da Universidade de Milão visitou a Torre do
Tombo e interessou-se pela colecção.
Em conjunto, observámos que a maior parte dos códices havia sido escrita ou compilada por Marcelino
Pereira Cleto. Este homem, bacharel em Letras, fez um percurso que o levou, no final do século XVIII, a
desempenhar diversos cargos em Santos, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Baía. Em cada um destes lugares
fazia pesquisas nos arquivos e tirava apontamentos. Também escreveu dissertações sobre história e

PÁSCOA, Marta - Papéis do Brasil: a reconstituição de um percurso. In: Boletim da Direcção-Geral
dos Arquivos. Lisboa: DGARQ. N.º 6 (jul-set 2008), p. 9. ISSN 1646-785X.
1
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sobre questões jurídicas e compilou cópias valiosas de trabalhos de contemporâneos seus, como Fr.
Gaspar da Madre de Deus.
Aos seus manuscritos vêm juntar- -se códices e avulsos vindos do Pará, compilados por Matias José
Ribeiro e outros que estiveram na posse de Francisco Nunes da Costa, ouvidor de Ilhéus. Estes três
homens tiveram algo em comum: em determinado período da sua vida, desempenharam cargos na
Relação da Baía, sendo que Marcelino Pereira Cleto era aí desembargador quando faleceu, em 1794.
A forma como o fundo chegou a Portugal é difícil de precisar. A ideia que nos parece mais provável é a
de que algum desembargador posterior àqueles que referimos, nomeado para a Relação do Porto, tenha
trazido os papéis e códices que estavam na Relação da Baía. Lembramos que, seguindo o esquema
corrente de nomeações, no percurso normal de um desembargador, à Relação da Baía seguia-se a
Relação do Porto, sendo o final da carreira o ingresso na Casa da Suplicação em Lisboa.
Não – acreditamos – por coincidência, o conjunto chegou às mãos do Dr. António Pereira de Almeida
Silva e Sequeira, lente na Universidade de Coimbra e desembargador honorário da Relação do Porto, de
onde era natural. De acordo com a nossa teoria, não era difícil que o Dr. António Pereira de Almeida,
como desembargador honorário, pudesse ter acesso àqueles documentos, que sem dúvida consideraria
«curiosos» e que seriam de interesse duvidoso para outros desembargadores menos preocupa- dos com
documentos históricos.
O Dr. António Pereira de Almeida Silva e Sequeira assinou profusa- mente alguns dos códices e avulsos,
transformou em códices factícios uma boa parte dos avulsos (para os quais fez índices), escreveu
comentários e acrescentou «notícias».
Uma boa parte dos actuais avulsos pertenceu a estes códices factícios, entretanto desmembrados, mas
dos quais ainda existem as encadernações e os índices. Por eles podemos verificar que, dos documentos
indicados pelo índice de cada códice factício, nem todos existem na colecção. Mas não se trata de um
desmembramento por mau estado nem o que se encontra, ou não, é aleatório: dos documentos
identificados pelos índices, faltam todos os que, pela sua descrição, não diziam respeito ao Brasil.
Em 1975 a Torre do Tombo comprou a colecção «Papéis do Brasil» à Livraria Histórica Ultramarina.
A nossa proposta aponta esta livraria e o seu proprietário como os últimos agentes significativos no
percurso da colecção. Acrescentaram ao espólio do Dr. António Pereira de Almeida outros documentos
relacionados com o Brasil, mas posteriores ou que não se relacionam, de forma nenhuma, com o espólio
acumulado na Relação da Baía. Por outro lado, desmembraram cuidadosamente os códices factícios, de
forma a retirar deles os documentos não relacionados com o Brasil e que teriam, eventualmente, um
diferente interesse comercial. Depois, venderam à Torre do Tombo, o «pacote», com o título,
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significativo na óptica do vende- dor, de «Papéis do Brasil», juntamente com uma relação dactilografada
dos mesmos, que hoje constitui o IDD L 531. Só assim se justificam o título da colecção e o facto de este
instrumento de descrição não ter a assinatura, nem a autoria reconhecida de nenhum técnico do Arquivo
Nacional.
Concluímos com a sugestão de se dever pensar na possibilidade de alteração do nome «Papéis do Brasil»
para «Colecção Pereira Cleto», bem mais significativa, atendendo ao seu conteúdo e de maior justiça
para com o juiz e desembargador que escreveu ou compilou a maior parte dos documentos que a
compõem.
Marta Páscoa

Em 2015, e com a autorização verbal de Marta Páscoa, as descrições patentes no citado relatório
foram replicadas para a base de dados em utilização na Torre do Tombo. A ambos, Marta Páscoa e
Prof. Alberto Gallo, reconhecemos a qualidade do trabalho de investigação e de descrição arquivística
desenvolvido, e deixamos expressa a nossa máxima gratidão pela partilha de informações.
O título da colecção foi mantido, apesar da proposta de alteração, porque quaisquer alterações ao
nome dos fundos e colecções ou às cotas dos documentos, não traz os benefícios esperados. Bem
pelo contrário. É sempre preferível manter aquilo que se encontra e explicá-lo.
As folhas impressas existentes desse seu labor foram a base para a produção de registos descritivos
integrados na base de dados em uso na Torre do Tombo, com a devida actualização de acordo com
as Orientações para a descrição arquivística.2
Reconhecendo que poderá haver omissões ou lapsos, fica feito o apelo a que seja comunicada
qualquer irregularidade sempre que seja detectada. Só com o contributo dos utilizadores será
possível melhorar o serviço prestado, e qualquer partilha de informação com o Arquivo Nacional da
Torre do Tombo é um acto de cidadania activa cujos maiores beneficiários são os seus utilizadores.

Lisboa, Torre do Tombo, Agosto 2016

Joana Braga

2

DIRECÇÃO-GERAL DE ARQUIVOS - Orientações para a descrição arquivística. 2.ed. Lisboa: DGARQ: 2007. [Em
linha]. [Acedido a 21 junho 2016]. Disponível na WWW: URL< http://antt.dglab.gov.pt/wpcontent/uploads/sites/17/2008/09/oda1_2_3.pdf>.
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Abreviaturas
As abreviaturas usadas são as seguintes:
CL – Colecção
UI – Unidade de instalação
DC – Documento composto
D – Documento simples

____
7

TT- Papéis do Brasil: catálogo
________________________________________________________________________________________

Papéis do Brasil
Nível de descrição: CL
Código de referência: PT/TT/PBR

Título: Papéis do Brasil
Datas de produção: 1550 / 1818
Dimensão e suporte: 15 liv., 7 mç.; papel
História custodial e arquivística: Desconhece-se a história da formação desta colecção, mas há, no
entanto, um nome que se evidencia: Marcelino Pereira Cleto, que desempenhou diversos cargos na
carreira judicial até chegar a desembargador da Relação da Baía (Brasil), pois muitas das compilações
e cópias de documentos (alguns datados da década de 1730) estão relacionados com a sua actividade
profissional, sendo alguns da sua autoria.
Também João Pereira Caldas se destaca enquanto destinatário e remetente de correspondência ou
autor de documentos diversos (sargento-mor de infantaria no Grão Pará, sargento-mor e governador
do Piauí em 1757; governador e capitão-general de Mato Grosso em 1779; membro do Conselho
Ultramarino em 1790; encarregado do tratado dos limites e demarcação dos reais domínios).
É possível que, posteriormente, parte da documentação tenha pertencido a António Pereira de
Almeida Silva e Sequeira (desembargador da Relação do Porto em 1815) porque assim aparece
inscrito na contra-capa de alguns livros. Um outro livro tem um ex-libris de José de Lima.
No âmbito do Projecto Reencontro, Marta Páscoa e o Prof. Alberto Gallo, da Universidade de Trieste,
compararam a documentação tratada no Rio de Janeiro com esta colecção “Papéis do Brasil” à
guarda da Torre do Tombo. Deste trabalho resultou um apêndice ao relatório final "Releitura e
descrição do fundo documental Papéis do Brasil", que foi cedido à Torre do Tombo, em fevereiro de
2006.
Em 2015, e com a autorização verbal de Marta Páscoa, as descrições patentes no citado relatório
foram replicadas para a base de dados em utilização na Torre do Tombo.
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Documentação adquirida por compra, tendo dado
entrada na Torre do Tombo em 31 de Maio de 1975.
Âmbito e conteúdo:
Datas predominantes: 1750-1796.
Esta colecção é constituída por códices factícios de originais, certidões e cópias, de correspondência
e documentação tipologicamente diversa, desde diplomas legislativos e processos judiciais até
pareceres e informações de carácter pessoal.
É possível distinguir nesta colecção o conjunto documental reunido e produzido por Marcelino
Pereira Cleto, (maioritariamente documentação referentes a assuntos de justiça, organização judicial
e administrativa, apontamentos pessoais e dissertações relativos à história do Brasil, etc), os volumes
que parecem resultar da actividade de João Pereira Caldas (informações sobre as minas de São Paulo,
copiador de correspondência, índice de ordens recebidas da Secretaria do Estado do Pará, e de
ordens do Conselho Ultramarino), e um volume cuja autoria é atribuída ao desembargador António
Pereira de Almeida Silva e Sequeira (sobre a jurisdição eclesiástica no Brasil). Os documentos
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agrupados em maços eram, nitidamente, fólios de livros que foram desmembrados, porque estão
numerados, e com vestígios de encadernação.
Na generalidade destacam-se enquanto interlocutores, ou intervenientes Marcelino Pereira Cleto,
alguns vice-reis do Brasil como o Conde de Resende, Luís de Vasconcelos e Sousa, o Conde da Cunha,
os governadores de diversas capitanias (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Negro, Grão Pará) como Gomes
Freire de Andrade (Conde da Bobadela), José António Freire de Andrade, Conde de Sarzedas, Martim
Lopes Lobo de Saldanha, Luís Bahia Monteiro, António da Silva Caldeira Pimentel, Artur de Sá e
Meneses, Marquês de Angeja, João Pereira Caldas, Manuel da Gama Lobo de Almada, D. Francisco
de Sousa Coutinho, e entre muitos outros, o coronel Joaquim Silvério dos Reis (cabecilha/chefe da
sublevação mineira de 1789). Podem encontra-se muitas provisões do Conselho Ultramarino, ofícios
e petições dos senados de câmaras de diversas localidades, das provedorias da Fazenda, e dos
governadores das capitanias.
A documentação versa sobre assuntos de justiça (autos de partilhas e heranças, sequestro de bens,
organização judicial, devassa da sublevação mineira de 1789, devassa do Rio de Janeiro de 1711,
sublevação em Curixais (desacatos e motins), sobre administração e funcionalismo (desde as
atribuições do governador, questões de jurisdição e competência, abusos de poder, despesas com
oficiais, nomeação e promoção de oficiais, salários, ajudas de custo e emolumentos, regras e formas
protocolares, câmaras, posturas, despesas e rendimentos camarários), sobre administração
territorial (fundação de capitanias e localidades, doação e distribuição de terras, sesmarias, abertura
e construção de estradas, expedições e penetrações territoriais, bandeirantes, utilização de águas,
limites territoriais, povoamento), sobre assuntos económicos (mineração de ouro, diamantes e
outras pedras preciosas, exploração agrícola e engenhos de açúcar, pau brasil e outras madeiras,
regulamentação da navegação e comércio, frotas e comboios de navios, construção de navios,
naufrágios), sobre questões de Fazenda (rendimentos reais, Casas de Fundição, Juntas de
Arrecadação, movimento alfandegário, contratos -de passagens, de aguardentes, dos direitos dos
animais, da pesca das baleias, do sal, pescarias - e sua arrematação, descaminhos do ouro,
contrabando, cunhagem de moeda), impostos (quintos do ouro, novo imposto, meios direitos das
tropas, dízimos, subsídio dos molhados -cachaça, água-ardente, vinagre, azeite, óleo de peixe- sua
arrematação, e cobrança), escravatura (venda de escravos, escravatura índia, liberdade de escravos),
assuntos do foro eclesiástico (bispados, côngruas, provisões eclesiásticas, visitação episcopal,
Companhia de Jesus, fundação de casas religiosas, colégios, capelas, missionação, instituição de
seminários, jurisdição eclesiástica), do foro militar e de defesa (construção de fortalezas, ocupação
francesa do Rio de Janeiro, guerra ao gentio, provimentos de militares, apreensão de navios piratas,
regimentos de dragões, guarnições de praças, vigilância de navios estrangeiros), sobre a população
(indígenas, informações demográficas e estatísticas) sobre assistência (hospitais), zoologia (cobras),
e farmacopeia.
Entre as tipologias documentais podem encontrar-se cartas, avisos, exposições, cartas régias,
provisões, requerimentos, instruções, mapas de rendimentos e de fundição de ouro, informações,
alvarás, relatórios, autos cíveis, ordens régias, cartas de confirmação, mapas topográficos, mapas
demográficos e estatísticos, autos de diligência, bandos, sentenças pautas alfandegárias.
Dos topónimos evidenciam-se Ararapira, Baía, Buenos Aires, Cabo Frio, Cairú, Cuiabá, Cujabá,
Curitiba, Currais da Baía, Goaratiba, Grão Pará, Ilha de Cotinga, Ilha de Joanes, Ilha de Santa Catarina,
Ilhéus, Macapá, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Nossa Senhora da Vitória, Nova Colónia de
Sacramento, Olinda, Paranaguá, Parati, Recife, Ribeirão do Carmo, Rio Bonito, Rio Claro, Rio de
Janeiro, Rio de São Francisco, Rio dos Pitões, Rio Grande de São Pedro, Rio Negro, Sabará, Santo
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António do Campo do Maranhão, Santos, São Felix, São Gonçalo, São João Baptista de Cananca, São
Paulo, Taperagua, Vila Boa de Goiás, Vila Bom Jesus, Vila de São Vicente, Vila Rica.
Entre as obras de carácter monográfico são de referir: 'Relação da conquista da Colónia por D. Pedro
de Cevalos' (capitão general da Província do Rio da Prata), da autoria de Padre Pedro Pereira,
'Muhuraida ou Triunfo da Fé' (poema heroico oferecido a João Pereira Caldas, mas sem autor
identificado), 'Princípios de literatura segundo a doutrina de Cícero, Quintiliano, Abade Batteaux, e
Dr. Blair', composto por Marcos António de Sousa e 'Escritos sobre a Colónia de Sacramento' da
autoria de Duarte Ribeiro de Macedo e de Alexandre de Gusmão.
Sistema de organização: Os volumes estão numerados sequencialmente sem qualquer tipo de
ordem.
Instrumentos de descrição: ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO - [Base de dados de descrição
arquivística]. [Em linha]. Lisboa: ANTT, 2000- . Disponível no Sítio Web e na Sala de Referência da
Torre do Tombo. Em actualização permanente.
Guias e Roteiros:
PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo. Direcção de Serviços de Arquivística
- "Papéis do Brasil". in Guia Geral dos Fundos da Torre do Tombo: Colecções, Arquivos de Pessoas
Singulares, de Famílias, de Empresas, de Associações, de Comissões e de Congressos. Coord. Maria
do Carmo Jasmins Dias Farinha [et al.]; elab. Joana Braga; fot. José António Silva. Lisboa: IAN/TT,
2005. vol. VI. (Instrumentos de Descrição Documental). ISBN 972-8107-69-2. p. 35-39. Acessível no
IAN/TT, IDD (L602/6).
Catálogo:
PORTUGAL, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo - Papéis do Brasil. [Dactilografado].
[s.d.]. Acessível na Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. (C. 531). Catálogo alfabético de autores e
assuntos; Algumas das descrições são referentes a obras da Série Preta.
Existência e localização de cópias: Portugal, Torre do Tombo, cópia de consulta em microfilme.
Microfilmagem parcial.
Nota de publicação: PÁSCOA, Marta - Papéis do Brasil: a reconstituição de um percurso. In: Boletim
da Direcção-Geral dos Arquivos. Lisboa: DGARQ. N.º 6 (jul-set 2008), p. 9. ISSN 1646-785X.
Notas: Nota ao campo datas: A data inicial é referente à data de produção de documentos copiados
posteriormente. Documentação predominantemente de 1750 a 1796.
Nota do arquivista: Descrição elaborada por Joana Braga a partir da análise da documentação e do
instrumento de descrição existente, e das seguintes fontes: Portugal, Torre do Tombo: Chancelaria
D. José I, Chancelaria D. Maria I, Chancelaria D. João VI; Registo Geral de Mercês. Revista por Ana
Maria Lopes e Clara Carvalho a partir dos instrumentos de descrição e documentos normativos
referenciados em Regras e Convenções.
Data da descrição: Data da descrição: 2001, Abril. Data da revisão: 2006, Julho e Dezembro.
Regras ou convenções: DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. "Orientações para a descrição arquivística".
2.ª v. Lisboa: DGARQ, 2007. 325 p. ISBN 978-972-8107-91-8.
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devassa. Na f. 46 existe um índice da devassa
de Minas que parece ser de um outro códice.
Nas restantes folhas estão documentos
relacionados com a mesma devassa: autos de
prisão, inventários de bens, certidões de
cartas e rascunhos de cartas de Marcelino
Pereira Cleto enquanto escrivão da devassa.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 2
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
7284
Notas: Título elaborado com base no
conteúdo do códice. Título da lombada:
“Vários papéis avulsos”

Códice 1: “Papéis vários” de Marcelino
Pereira Cleto
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/1
Título: “Papéis vários” de Marcelino Pereira
Cleto
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 liv. (215 f.); papel
História custodial e arquivística: Faltam as
folhas: 94-113, 126-141.
Âmbito e conteúdo: Códice factício
englobando antigos avulsos. A maioria dos
avulsos são documentos resultantes das
actividades profissionais de Marcelino Pereira
Cleto, incluindo cópias de cartas suas a
diversos dignitários. Tem índice, da autoria de
Almeida e Sequeira.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 1
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
697

Códice 3: “Informação das minas de São
Paulo e dos sertões da sua capitania desde
o ano de 1597 até ao presente de 1772”,
de Pedro Taques de Almeida Pais Leme
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/3
Título: “Informação das minas de São Paulo e
dos sertões da sua capitania desde o ano de
1597 até ao presente de 1772”, de Pedro
Taques de Almeida Pais Leme
Datas de produção: 1772
Dimensão e suporte: 1 liv. (118 f.); papel
Âmbito e conteúdo: Trata-se uma cópia da
obra já publicada de Pedro Taques de
Almeida Pais Leme, com o mesmo título, com
notas na margem que parecem ser de
Marcelino Pereira Cleto. As notas actualizam
a informação ou então referem a localização
de cartas ou provisões transcritas na obra.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 3
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
2303
Nota de publicação: LEME, Pedro Taques de
Almeida Paes - “Informação sobre as Minas
de São Paulo e dos sertões da sua capitania
desde 1597 até 1772”. In: Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, LXIV, 1ª
parte, pp. 3-84; 2ª ed. com a Notícia Histórica;

Códice 2: Informações sobre a Devassa da
Inconfidência Mineira no Rio de Janeiro e
em São Paulo, de Marcelino Pereira Cleto
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/2
Título: Informações sobre a Devassa da
Inconfidência Mineira no Rio de Janeiro e em
São Paulo, de Marcelino Pereira Cleto
Datas de produção: 1789 / 1791
Dimensão e suporte: 1 liv. (222 f.); papel
Âmbito e conteúdo: As primeiras 172 f. são
constituídas por fichas individuais dos
envolvidos na Inconfidência Mineira, pela
letra de Marcelino Pereira Cleto, divididas em
duas partes: Devassa do Rio de Janeiro e
Devassa de Minas, correspondendo a duas
fases do processo. Para cada uma é feita uma
lista de envolvidos. Depois, para cada um
deles existe um historial, remetendo para as
folhas do processo onde aquela informação
se encontra (e que aqui não está). Não são,
portanto, os documentos originais da
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3ª ed. São Paulo: Livr. Martins, 1954; 4ª ed.
Belo Horizonte – São Paulo, 1980.

no Rio de Janeiro a propósito da invasão e
ocupação dos franceses em 1711. Toda a
cópia é da mesma letra.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 5

Códice 4: “Papéis vários” de Marcelino
Pereira Cleto

Códice 6: “Várias ordens régias avulsas”

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/4
Título: “Papéis vários” de Marcelino Pereira
Cleto
Datas descritivas: [entre 1785 e 1793]
Dimensão e suporte: 1 liv. (341 f. num.); papel
Âmbito e conteúdo: Trata-se de um códice
factício com antigos avulsos de Marcelino
Pereira Cleto. Tem no final índice de Almeida
e Sequeira. Tem documentos de carácter
judicial e outros de cariz histórico. Os
assuntos abordados são, em termos gerais, os
seguintes: questão dos condes do Vimioso,
que reclamam seus direitos à capitania de São
Vicente; documentos relativos aos bens dos
jesuítas; novos direitos e impostos; Baltasar
Silva Lisboa. Contém cópias de documentos
do séc. XVII.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 4
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
699 e 699-A, mf. 272

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/6
Título: “Várias ordens régias avulsas”
Datas de produção: 1534 / 1790
Dimensão e suporte: 1 liv. (395 f. num.); papel
Âmbito e conteúdo: Códice factício. Os
avulsos estavam provavelmente na mão de
Marcelino Pereira Cleto. Contém 1.ªs, 2.ªs
vias e cópias de avisos, provisões e outros
documentos dirigidos ao governador da
capitania de São Paulo. Contém cópia do
regimento da Provedoria dos Defuntos e
Ausentes. A maior parte dos documentos
originais são da década de 30 do século XVIII.
Tem índice da autoria de Almeida e Sequeira.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 6
Instrumentos de descrição: C 531
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
272, mf. 698
Notas: O título é o que consta da lombada.
Almeida e Sequeira copiou uma provisão de
1767 na f.); papel 2, que diz respeito ao Porto.
As datas são as dos originais das cópias,
sendo que a data mais antiga é a da cópia da
carta de doação da capitania – 1534.

Códice 5: “Vários papéis avulsos: Devassa
do Rio de Janeiro que se tirou pela alçada
do ano de 1711”
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/5
Título: "Vários papéis avulsos: Devassa do Rio
de Janeiro que se tirou pela alçada do ano de
1711"
Datas de produção: 1711
Dimensão e suporte: 1 liv. (228 f. num); papel
História custodial e arquivística: Poderá ter
pertencido ao Dr. António Pereira de Almeida
Silva e Sequeira. Na contra capa tem a
seguinte informação: "Neste códice faltam as
folhas seguintes: a 1.ª à 41.ª. 6/7/86. Maria
Teresa Themudo".
Âmbito e conteúdo: Cópia de vários
documentos relativos à devassa que se tirou

Códice 7: “Catálogo das ordens que
existem na Secretaria de Estado do Pará”
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/7
Título: “Catálogo das ordens que existem na
Secretaria de Estado do Pará”
Datas descritivas: [1770–1785]
Dimensão e suporte: 1 liv. (231 f.); papel
Âmbito e conteúdo: Livro de índice de ordens,
provisões e correspondência da Secretaria de
Estado do Pará, que provavelmente
pertenceu a João Pereira Caldas. Os índices
reportam-se a três livros e a maços anuais
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correspondendo aos maços de 1721 a 1783 –
de f. 1 a 161. De f. 162 a 182 tem uma lista
dos diversos documentos que deveriam ser
remetidos ao governador do estado com
periodicidade, respectivamente, diária,
semanal, mensal, anual e sem periodicidade
certa. De f. 183 a f. 215 tem um copiador de
correspondência de João Pereira Caldas. De
f.) 216 a 231 tem um índice de cartas que lhe
foram dirigidas entre 1770 e 1780. Tem
algumas cópias de cartas de outra mão, que
poderá ser a de Matias José Ribeiro, nos
espaços que porventura estavam em branco.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 7

Código de referência: PT/TT/PBR/9
Título: “Dicionário da capitania de São Paulo”,
vol. III, de Marcelino Pereira Cleto
Datas descritivas: [entre 1787 e 1788]
Dimensão e suporte: 1 liv. (148 f.); papel
História custodial e arquivística: Faltam as f. 1,
25-27, 31-35, 39-43, 46-53, 58-61, 63-67, 7189, 92-99, 104-107, 111-119, 121-129, 131135, 144-145.
Âmbito e conteúdo: A obra é constituída por
3 volumes, escritos por ordem cronológica.
Cada um foi dividido pelas letras do alfabeto.
De seguida, as páginas foram preenchidas por
verbetes cujo título começa pela letra em que
se situa o verbete. Ex.: Dízimos – inserido na
letra D. Quando terminava o espaço
destinado a uma determinada letra no vol. 1,
o autor continuava a escrita dos verbetes no
vol. 2, no espaço destinado à respectiva letra.
As páginas suprimidas correspondem a
páginas não preenchidas, entre cada letra.O
3.º vol. da obra, foi escrito inteiramente no
Rio de Janeiro, com fontes fluminenses.
Contém índice. Na Letra B tem um verbete
sobre os governadores da Baía de outra mão.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 9
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
694
Notas: Notas ao elemento de informação
"Título": Termo de abertura: “Livro que há-de
servir para memórias extraídas de livros de
registo que se acham nos arquivos e cartórios
do Rio de Janeiro, reduzidas a índex para
maior facilidade”. Notas ao elemento de
informação "Datas": Data atribuída com base
no que se sabe sobre as datas da presença do
autor no Rio de Janeiro.

Códice 8: “Princípios da Literatura segundo
a doutrina de Cícero, Quintiliano, o Abade
Batteux e o Dr. Blair” do P. Marcos António
de Sousa
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/8
Título: “Princípios da Literatura segundo a
doutrina de Cícero, Quintiliano, o Abade
Batteux e o Dr. Blair” do P. Marcos António de
Sousa
Datas de produção: 1814
Dimensão e suporte: 1 liv. (104 f.); papel
História custodial e arquivística: Esta obra
parece ter sido, em tempos, posta à venda,
pois no verso da última folha tem, escrito a
lápis: 28.00.
Âmbito e conteúdo: Obra manuscrita,
preparada para publicação. Como subtítulo,
por outra mão (provavelmente Almeida
Sequeira): “Composição do Sr. Marcos
António de Sousa, deputado das cortes
constituintes de Portugal, Brasil e Algarves e
vigário da Vitória na cidade da Baía, depois
bispo do Maranhão”. Com as seguintes
partes: Prolegómenos; Sobre composição e
estilos do discurso; Poética.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 8

Códice 10: “Dicionário da capitania de São
Paulo”, vol. II, de Marcelino Pereira Cleto
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/10
Título: “Dicionário da capitania de São Paulo”,
vol. II, de Marcelino Pereira Cleto
Datas descritivas: [entre 1783 e 1787]
Dimensão e suporte: 1 liv. (230 f.); papel

Códice 9: “Dicionário da capitania de São
Paulo”, vol. III, de Marcelino Pereira Cleto
Nível de descrição: UI
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História custodial e arquivística: Faltam as fls.:
1, 28-37, 44-47, 92-110, 116-121, 126-133,
142-147, 163-180, 204-206.
Âmbito e conteúdo: A obra é constituída por
3 volumes, escritos por ordem cronológica.
Cada um foi dividido pelas letras do alfabeto.
De seguida, as páginas foram preenchidas por
verbetes cujo título começa pela letra em que
se situa o verbete. Ex.: Dízimos – inserido na
letra D. Quando terminava o espaço
destinado a uma determinada letra no vol. 1,
o autor continuava a escrita dos verbetes no
vol. 2, no espaço destinado à respectiva letra.
As páginas suprimidas correspondem a
páginas não preenchidas, entre cada letra.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 10
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
695
Notas: Notas ao elemento de informação
"Título": Título atribuído com base no
conteúdo da obra. Notas ao elemento de
informação "Datas": Data atribuída com base
nos dados conhecidos relativos à presença do
autor nos locais de onde retirou as
informações.

As páginas suprimidas correspondem a
páginas não preenchidas, entre cada letra.
Tem um índice no início.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 11
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
6745
Notas: Notas ao elemento de informação
"Título": Título atribuído com base no
conteúdo da obra. Título na lombada:
“Memor. M. S. C. T. Tom. III”

Códice 12: “Dissertação sobre a capitania
de São Paulo”, de Marcelino Pereira Cleto
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/12
Título: “Dissertação sobre a capitania de São
Paulo” de Marcelino Pereira Cleto
Datas de produção: 1781 / 1785
Dimensão e suporte: 1 liv. (75 f.); papel
Âmbito e conteúdo: O volume é composto
por 3 dissertações relativas à capitania de São
Paulo, com os seguintes títulos:
- “Dissertação a respeito da capitania de São
Paulo, sua decadência e modo de
restabelecê-la”, (25/10/1781) f. 2-28;
- “Dissertação sobre o direito do Il.mo e
Ex.mo conde do Vimieiro à capitania de São
Vicente”, (23/04/1783) f. 28-64. Inclui árvore
genealógica do donatário Santos;
- “Dissertação sem título”, (11/02/1785) f. 6575.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 12
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
693
Notas: Notas ao elemento de informação
"Título": O título consta na lombada.

Códice 11: “Dicionário da capitania de São
Paulo”, vol. I, de Marcelino Pereira Cleto
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/11
Título: “Dicionário da capitania de São Paulo”,
vol. I, de Marcelino Pereira Cleto
Dimensão e suporte: 1 liv. (230 f.); papel
História custodial e arquivística: Faltam as f.:
1, 20-28, 54-64, 71-77, 102-110, 134-136,
159-162, 191-192, 220-223, 228-229.
Âmbito e conteúdo: A obra é constituída por
3 volumes, escritos por ordem cronológica.
Cada um foi dividido pelas letras do alfabeto.
De seguida, as páginas foram preenchidas por
verbetes cujo título começa pela letra em que
se situa o verbete. Ex.: Dízimos – inserido na
letra D. Quando terminava o espaço
destinado a uma determinada letra no vol. 1,
o autor continuava a escrita dos verbetes no
vol. 2, no espaço destinado à respectiva letra.

Códice 13: “Papéis vários”, de Fr. Gaspar
da Madre de Deus, Pedro Taques de
Almeida e outros
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/13
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Título: “Papéis vários”, de Fr. Gaspar da
Madre de Deus, Pedro Taques de Almeida e
outros
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 liv. (194 f.); papel
Âmbito e conteúdo: Códice factício contendo
cópias de diversas obras da época e outros
documentos. A mesma mão que transcreveu
as duas obras de Fr. Gaspar transcreveu
também o conhecido escrito de Pedro Taques
sobre a expulsão dos jesuítas da capitania de
São Paulo. O códice contém ainda os
seguintes documentos:
– Representação da Câmara de Santos à
Rainha, pedindo a transferência do governo
de S. Paulo para Santos, assinada pelos
vereadores, encabeçados por Marcelino
Pereira Cleto (29/03/1783) f. 171-173 v.;
– Relatório do mestre de campo de Campos
(provavelmente pedido pelo vice-rei) sobre
vários assuntos do distrito de Campos dos
Goitacazes. Contém um mapa da população
do mesmo distrito (28/08/1790) f. 174, 175;
– Parecer de Marcelino Pereira Cleto sobre a
possibilidade de as Câmaras municipais
pagarem os terços dos auxiliares. Não está na
sua própria letra, é uma cópia, mas tem o
nome dele no final. O original deve ter sido
entregue ao vice-rei, pois a ele foi dirigido
(02/05/1791) f. 177-181;
– Instruções do conde de Bobadela a seu
irmão José António Freire de Andrade sobre o
governo de Minas (07/02/1752) f. 182-189;
– Inclui documentos iconográficos: 5 mapas
aguarelados a cores, em tamanho maior
sobre: Campos de Guarapuava; Rio Paraguai;
descoberta do rio Yvay em 1770 e plano do
Rio Iguatemi. f. 190-194.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 13
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
1997

Título: “Memórias para a História da
Capitania de São Vicente, hoje chamada de
São Paulo” de Fr. Gaspar da Madre de Deus
Datas descritivas: [1797]
Dimensão e suporte: 1 doc. (149 f.); papel
Âmbito e conteúdo: O primeiro documento
do códice, o “Aparato Histórico” (f. 1-26),
deve corresponder ao escrito do autor
intitulado “Fundação da capitania de São
Vicente e Acções de Martim Afonso de
Sousa”. A presença do “Aparato Histórico” dá
a entender que ela deverá ser a introdução à
obra seguinte, embora tenha sido
anteriormente publicada em separado. Da f.
27 à 149 está a obra “Memórias para a
História da Capitania de São Vicente, hoje
chamada de São Paulo”. Trata-se da obra de
Fr. Gaspar da Madre de Deus, com o mesmo
título, com o capítulo que foi suprimido pela
Academia das Ciências, na hora da publicação
– tem, portanto, um capítulo inédito. O
conjunto dos dois manuscritos mostra-nos a
visão original do autor sobre a sua obra mais
conhecida.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 13, f. 1 a
149
Nota de publicação: MADRE de DEUS, Frei
Gaspar da [Gaspar Teixeira de Azevedo] Aparato histórico ou acções de Martim
Afonso, publicado na obra de José Pedro Leite
Cordeiro: Amador Bueno e Outros Ensaios;
Memórias para a História da Capitania de São
Vicente, Hoje Chamada de São Paulo, do
Estado do Brasil. 1ª edição. Lisboa: Academia
das Ciências, 1797. 2ª ed. a cargo de F. A. de
Varnagen: Rio de Janeiro, 1847; 3ª ed. com
um estudo biographico do autor e notas/ por
Affonso d'Escragnolle Taunay, São Paulo, Rio
de Janeiro: Weiszflog, 1920; 4.ª ed. São Paulo:
Livr. Martins, imp. 1953, Publicação
comemorativa do IV Centenário da Cidade de
São Paulo; 5ª ed. Belo Horizonte, São Paulo,
1975.

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/13/1

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/13/2
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Título: “Notícia histórica da expulsão dos
Jesuítas do seu colégio de São Paulo (…) de
1640…” de Pedro Taques de Almeida Pais
Leme
Datas de produção: 1768-09-09
Dimensão e suporte: 1 doc. (26 f.); papel
Âmbito e conteúdo: Cópia de autor
desconhecido desta obra sobre a expulsão
dos Jesuítas de São Paulo em 1640.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 13, f. 150
a 176
Nota de publicação: LEME, Pedro Taques de
Almeida Paes - Notícia Histórica da expulsão
dos jesuítas do Colégio de São Paulo em 1640.
[1768]. Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, 12, p. 5-40.

- “Genealogia geral para desvanecer a opinião
dos que se chamam puritanos”. f. 138 v.-139
v.
Tem índice nas f. 94 v. e 95.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 14
Nota de publicação: MACEDO, D. Duarte de Discurso do Doutor Duarte Ribeiro de Macedo
sobre a introdução das artes no Reino que
escreveu sendo enviado na Corte de Paris no
ano de 1675.

Códice 15: “Sobre a jurisdição dos
Eclesiásticos na América”, de Marcelino
Pereira Cleto
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/15
Título: “Sobre a jurisdição dos Eclesiásticos na
América”, de Marcelino Pereira Cleto
Datas descritivas: [c. 1789]
Dimensão e suporte: 1 liv. (57 f.); papel
História custodial e arquivística: Foram
retiradas as duas primeiras folhas, sendo que
numa delas deveria estar o título formal e o
nome do autor.
Âmbito e conteúdo: Manuscrito sobre os
abusos da jurisdição eclesiástica no Brasil,
com incidência no bispado de São Paulo.
Dividido em 8 capítulos.
Cota actual: Papéis do Brasil, Códice 15
Existência e localização de cópias: Cópia
microfilmada. Portugal, Torre do Tombo, mf.
304 e mf. 4580
Notas: Notas ao elemento de informação
"Título": O título encontra-se na contra-capa
com letra atribuída ao próprio autor.

Códice 14: “Obras do Dr. Duarte Ribeiro de
Macedo e de Alexandre de Gusmão”
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/14
Título: “Obras do Dr. Duarte Ribeiro de
Macedo e de Alexandre de Gusmão”
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 liv. (45 f.); papel
História custodial e arquivística: Início na f. 94
e fim na f. 139 (parte de obra encadernada.
Sem capa. Este documento parece ser parte
de códice desmanchado. O índice foi feito
apenas da parte que existe.
Âmbito e conteúdo: Contém cópias das obras
de D. Duarte de Macedo:
- “Discurso Político sobre a introdução das
Artes” Paris (30/04/1775). f. 95 v.-116;
- “Discurso sobre a transplantação de frutos
da Índia ao Brasil”. f. 116 v.-125;
- Cópias de cartas de Alexandre de Gusmão:
“Cartas de Alexandre de Gusmão e várias
obras do mesmo”. f. 125 v.-135 v.. Na folha
135 v., foi acrescentada por outra mão
(provavelmente Almeida e Sequeira) uma
carta de Alexandre de Gusmão para o
corregedor da comarca de Viana, copiada do
Investigador Portuguez;
- “Cálculo sobre a perda do dinheiro do reino
oferecido a el-rei D. João o V no ano de 1748
por Alexandre de Gusmão”. f. 136-138.

Maço 1
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/M1
Título: Maço 1
Datas de produção: 1749 / 1793
Dimensão e suporte: 1 mç. (26 doc.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1
Cota antiga: Papéis do Brasil, Avulsos 1
Nível de descrição: D
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Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000001
Título: Pastoral do bispo de Buenos Aires
Datas de produção: 1781-06-24
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 1

Título: Cópia de carta de José Feliciano da
Rocha Gameiro ao vice-rei do Rio de Janeiro,
conde de Resende, queixando-se de não lhe
ter sido dado o cargo prometido e resposta
Datas de produção: 1792-05-28
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 f.); papel
Âmbito e conteúdo: Esta cópia deveria
circular para ilustrar a personalidade e
eventual falta de competência do vice-rei do
Rio de Janeiro, conde de Resende.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 5

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000002
Título: “Relação do novo insulto cometido
pelo juiz de fora de Pernambuco, o Dr.
António de Teixeira da Mata contra o
recolhimento de Nossa Senhora do Paraíso”
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (4 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 2
Cota original: N.º 13
Cota antiga: Papéis do Brasil, Avulsos 1, n.º 2
Notas: Nota ao elemento de informação
"Dimensão e suporte": os fólios encontram-se
originalmente numerados do n.º 182 ao 185.

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000006
Título: Cópia de cartas de Martinho de Melo e
Castro e João Pereira Caldas a Manuel da
Gama Lobo e Almada
Datas de produção: 1786
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 6

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000003
Título: "Minuta do agravo do Dr. António
Teixeira da Mata, contra a pastoral do Bispo
de Pernambuco"
Datas de produção: 1749-12-11 / 1750-06-06
Dimensão e suporte: 1 doc. (25 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 3
Cota original: N.º 10
Cota antiga: Papéis do Brasil, Avulsos 1, n.º 3
Notas: Nota ao elemento de informação
"Dimensão e suporte": os fólios encontram-se
originalmente numerados do n.º 144 ao 168.

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000007
Título: Mapa dos habitantes da freguesia da
Santa Sé do Pará
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 7
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000008
Título: Modelo de mapa dos habitantes de
diferentes povoações do estado do Grão-Pará
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 8

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000004
Título: “Rendimentos reais da capitania da
Baía”, por António Estanislau Couzié
Datas de produção: 1788
Dimensão e suporte: 1 doc. (14 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 4
Cota antiga: Papéis do Brasil, Avulsos 1, n.º 4

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000009
Título: “Razões do Agravo do Dr. António
Teixeira da Mata”
Datas de produção: 1750-07-05
Dimensão e suporte: 1 doc. (44 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 9

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000005

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000010
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Título: Tratados e uma dissertação sobre a
administração das minas no sul do Brasil, e
um parecer contrário às propinas na Baía, por
Marcelino Pereira Cleto
Datas de produção: 1793-07-03
Dimensão e suporte: 1 doc. (11 f.); papel
Âmbito e conteúdo: Só o segundo documento
é datado e nenhum é assinado.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 10

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000015
Título: Decreto mandando dar a Joaquim
Manuel de Campos o ordenado que lhe
compete como desembargador
Datas de produção: 1789-06-04
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 15
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000016
Título: Lista de pessoas que “D. Rodrigo”
promoveu e cargos que lhes deu em Minas
Gerais e Baía
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 16

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000011
Título: Cópia de carta do desembargador
ouvidor do crime e Intendente Geral no Rio
de Janeiro com cópia de carta régia à Relação
do Rio de Janeiro para que se cumpram as leis
sobre o controlo de marginais
Datas de produção: 1788-01-18
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 11

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000017
Título: “Traslado de uma carta de Sua
Majestade Fidelíssima ao capitão-mor da
capitania do Ceará”
Datas de produção: 1780-10-21
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 17

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000012
Título: Legenda de mapa de medição das 6
léguas da Fazenda Real em Santa Cruz
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Âmbito e conteúdo: O mapa não se encontra.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 12

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000018
Título: Parecer sobre disputas de águas entre
dois engenhos, o de Mamão e o de Moribeca
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (8 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 18

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000013
Título: Auto de diligência feita por Matias
José Ribeiro ao navio espanhol El Marte
Datas de produção: 1791-11-26
Dimensão e suporte: 1 doc. (16 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 13

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000019
Título: “Relação de amostras de qualidades
de madeiras” enviadas para o Reino, assinada
por José Pires de Carvalho e Albuquerque
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 19

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000014
Título: Aviso de D. Fernando José de Portugal
ao ouvidor geral do cível da Baía
Datas de produção: 1792-05-07
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 14

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000020
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Título: Portaria do governador do Pará sobre
índios com bando que mandou apregoar o
governador do Pará
Datas de produção: 1790-08-25 / 1790-09-11
Dimensão e suporte: 1 doc. (4 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 20

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000025
Título: Cópia de Decreto sobre as promoções
nas tropas do Brasil
Datas de produção: 1791-05-11
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 25

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000021
Título: Cópia de despacho do vice-rei do Rio
de Janeiro contra o desembargador ouvidor
geral do crime, com a letra de Matias José
Ribeiro
Datas de produção: 1790
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 21

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000026
Título: Parecer judicial sobre um litígio,
assinado por “Barbosa”
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (11 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 26

Maço 2

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000022
Título: Lista de leis e alvarás sobre navegação
e comércio entre as colónias portuguesas, da
letra de Marcelino Pereira Cleto, com o que
estipulava cada uma delas
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 22

Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/M2
Título: Maço 2
Datas de produção: 1678 / 1792
Dimensão e suporte: 1 mç. (16 doc.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2
Cota antiga: Papéis do Brasil, Avulsos 2
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000001
Título: Cópia de provisão à Câmara de Olinda
confirmando a doação de Duarte Coelho;
cópia de carta ao mestre de campo general
de Pernambuco
Datas de produção: 1678-07-14 / 1656-09-01
Dimensão e suporte: 1 doc. (6 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 1

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000023
Título: Despacho do vice-rei, conde de
Resende, cópia da letra de Matias José
Ribeiro
Datas de produção: 1791
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 23

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000002
Título: Cópias de cartas régias do séc. XVII e
XVIII sobre diversos assuntos, entre eles,
regimentos do pau-brasil, pescarias,
contrabandos, cartas precatórias, entre
outros
Datas de produção: 1791-01-25
Dimensão e suporte: 1 doc. (22 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 2

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M1/000024
Título: Cópia de Portaria do vice-rei para se
proceder à devassa de Minas Gerais,
nomeando Marcelino Pereira Cleto como
escrivão da devassa. Letra de Matias José
Ribeiro
Datas de produção: 1789-05-07
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 1, n.º 24

Nível de descrição: D
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Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000003
Título: Mapa do número das toras de paubrasil descoberto na capitania de Ilhéus
Datas de produção: 1784
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 3

Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 5
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000006
Título: Cópia de carta de D. Francisco de
Sousa Coutinho ao desembargador Francisco
Nunes da Costa sobre comércio de madeiras e
carnes secas com uma cópia em anexo
Datas de produção: 1791-10-23
Dimensão e suporte: 1 doc. (4 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 6

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000004
Título: Cópia da Reforma das Posturas da
Câmara da Baía
Datas de produção: 1785-09-15
Datas descritivas: Baía
Dimensão e suporte: 1 doc. (8 f.); papel
História custodial e arquivística: Documento
truncado, a numeração começa no f. 126 e
termina no f. 133. Estes fólios, eram,
nitidamente, de livros que foram
desmembrados, porque se encontram
numerados e com vestígios da encadernação.
Âmbito e conteúdo: Posturas relativas a
gados vacum e cavalar, formigas, lavradores,
ganhadeiras de peixe, peixe, hortaliça, frutas,
leite, frangos, galinhas, leitões, loiça
vermelha, louça vidrada, louça de cabocolo,
carvão, sapateiros, tanoeiros, serralheiros,
ferreiros, carpinteiros, pessoas que vendem
tabuado, correeiros, tintureiros, latoeiros,
barbeiros, padeiros, farinha, mercadores de
ouro e prata, escravos, casas, caixiteiras
(pessoas que vendem carne seca), ferradores,
marceneiros, caldeireiro, picheleiros,
medidas, arruações, porcos.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 4

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000007
Título: Minuta de representação da cidade da
Baía à rainha sobre as obras no muro
Datas de produção: 1785
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 7
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000008
Título: Cópia de carta a Martinho de Melo e
Castro sobre os trabalhos de Francisco Nunes
da Costa e do capitão-mor João Gonçalves da
Costa na construção de estradas e na
domesticação dos índios
Datas de produção: 1783-08-23
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 8
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000009
Título: "Cópia da carta do capitão-mor João
Gonçalves da Costa ao desembargador
Francisco Nunes da Costa" sobre o
estabelecimento de uma aldeia de índios no
lugar do Funil do Rio das Contas
Datas de produção: 1783-08-05
Datas descritivas: Cairú
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel
História custodial e arquivística: Documento
truncado, a numeração começa no f. 159 e
termina no f. 164. Estes fólios, eram,
nitidamente, de livros que foram
desmembrados, porque se encontram
numerados e com vestígios da encadernação.

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000005
Título: “Requerimento que fez à Real Junta da
Fazenda o desembargador Francisco Nunes
da Costa, ouvidor da Comarca de Ilhéus"
Datas de produção: 1787
Dimensão e suporte: 1 doc. (8 f.); papel
Âmbito e conteúdo: Inclui cópia dos
documentos relativos à sua nomeação e à de
Joaquim Manuel de Campos, também
desembargador na Baía, com transcrição dos
despachos da Junta.
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Âmbito e conteúdo: Inclui a cópia de um
termo de juramento e de uma carta.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 9

Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 12
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000013
Título: Relação das madeiras que servem para
a construção de navios e cópia de carta da
Câmara da Baía à rainha
Datas de produção: 1780-02-16
Dimensão e suporte: 1 doc. (4 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 13

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000010
Título: Cópia da carta de Francisco Nunes da
Costa, desembargador e ouvidor da Comarca
dos Ilhéus sobre o estabelecimento de uma
nova povoação do lugar do Funil do Rio das
Contas
Datas de produção: 1783-08-06
Datas descritivas: Cairú
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel
História custodial e arquivística: Documento
truncado, a numeração começa no f. 165 e
termina no f. 166. Estes fólios, eram,
nitidamente, de livros que foram
desmembrados, porque se encontram
numerados e com vestígios da encadernação.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 10

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000014
Título: “Traslado de uma ordem de Sua
Majestade, por onde manda que os juízes
ordinários que servirem a ocupação da
ouvidoria geral em abundância dos régios
deem residência disto dos ofícios que
serviram”
Datas de produção: 1780-10-21
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 14

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000011
Título: Representação de Luís da Costa Lima
Barros, ouvidor geral do Crime da cidade da
Baía, sobre a prisão de escravos
Datas de produção: 1782-07-04 / 1789-03-17
Dimensão e suporte: 1 doc. (41 f.); papel
História custodial e arquivística: Documento
truncado, a numeração começa no f. 167 e
termina no f. 207. Estes fólios eram,
nitidamente, de livros que foram
desmembrados, porque se encontram
numerados e com vestígios da encadernação.
Âmbito e conteúdo: Contém um alvará e
vários documentos originais, referentes à
prisão de escravos fugitivos, e também outros
documentos jurídicos.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 11

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000015
Título: Edital sobre a actualização do registo
de terras dadas em sesmarias no Rio de
Janeiro
Datas de produção: 1771-12-30
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém apontamento
biográfico (provavelmente da autoria de
Pereira de Almeida) sobre o reverendo
António José Cordeiro.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 15
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000016
Título: Certidão de carta do vice-rei, conde de
Resende a Marcelino Pereira Cleto sobre o
requerimento de João de Sousa Lobo
Datas de produção: 1790-12-03
Dimensão e suporte: 1 doc. (8 f.); papel
Âmbito e conteúdo: Inclui 2 exemplares;
cópia de carta régia de 1715; certidão de
carta dirigida a Marcelino Pereira Cleto, da
Secretaria, dizendo que o vice-rei pede que

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M2/000012
Título: Carta dirigida a um general, com
sentença para um réu acusado de homicídio
Datas de produção: 1792-04-26
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
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ele entregue os documentos relativos ao
processo de João de Sousa Lobo, que
pretende obter a herança de seu tio João de
Macedo Portugal.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 2, n.º 16

Maço 3
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/M3
Título: Maço 3
Datas de produção: 1663 / 1796
Dimensão e suporte: 1 mç. (29 doc.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000001
Título: Notícia do naufrágio do navio Nossa
Senhora do Carmo e Santa Ana ou D.
Alexandre, de que era capitão João de Melo
Lobo
Datas de produção: 1787-01-10
Dimensão e suporte: 1 doc. (7 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 1

Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 2

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000002
Título: Apontamento sobre as cobras "mais
conhecidas nesta comarca de Alagoas"
Datas descritivas: [17--?]
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel
História custodial e arquivística: Documento
truncado, a numeração começa no f. 221 e
termina no f. 222. Estes fólios, eram,
nitidamente, de livros que foram
desmembrados, porque se encontram
numerados e com vestígios da encadernação.
Âmbito e conteúdo: Refere as seguintes
cobras: surucucu, cobra de veado, papa-ovos,
cascavel, jararaca de cor, jararaca de rabo
branco, caninena, cobra de coral, cobra de
São João ou jericoá, papagaia, cobra de duas
cabeças amarelas.

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000003
Título: “Remédios que vão na botica do Sr. Dr.
Ouvidor-Geral”, por Marcelino Pereira Cleto
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (8 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 3
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000004
Título: Receita de uma tisana, em letra de
Matias José Ribeiro
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 4
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000005
Título: Correspondência entre Matias José
Ribeiro, D. Rodrigo de Sousa Coutinho e D.
Luís Pinto de Sousa sobre a licença de
casamento de D. Paula Inácia de Oliveira
Datas de produção: 1796
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Dimensão e suporte: 1 doc. (9 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 5

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000010
Título: "Relação das povoações do Cuiabá e
Mato Grosso desde os seus princípios até ao
presente tempo"
Datas de produção: 1719-00-00 / 1775-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc. (33 f. numerados
de 119 a 151)
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, nº 10

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000006
Título: “Relação das pessoas que vieram na
fundação da cidade da Baía de que faz
menção uma folha de pagamento que se acha
na Junta da Fazenda Real da dita cidade” de
Marcelino Pereira Cleto
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (35 f.); papel
Âmbito e conteúdo: Apresenta a lista de
nomes, organizados por ordem alfabética,
com datas.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 6
Idioma e escrita: Português
Data da descrição: 11/4/2015 2:31:31 PM

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000011
Título: Cópia de carta de Sebastião José de
Carvalho e Melo a João Bernardo Gonzaga
sobre diversos assuntos pendentes no Brasil
Datas de produção: 1755-01-27
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 f.); papel
Âmbito e conteúdo: Na última folha, a lápis, o
preço: 8$75.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 11

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000007
Título: Atestação da Câmara de Curitiba sobre
a expedição do coronel Afonso Botelho de
Sampaio e Sousa aos sertões
Datas de produção: 1772-02-15
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 7

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000012
Título: Cópia de provisão
Datas de produção: 1791-05-27
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 12

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000008
Título: “Certidão de doação de terras de
Joaquim Morato do Canto e D. Rosa Toledo a
Sua Majestade para se fundar a freguesia de
Ararapira”
Datas de produção: 1770-08-02
Dimensão e suporte: 1 doc. ; 2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 8

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000013
Título: Alvará da rainha D. Maria I ao
governador e capitão-geral da Capitania da
Baía sobre o requerimento dos moradores e
povoadores do sertão sobre as violências que
experimentam
Datas de produção: 1778-11-09
Dimensão e suporte: 2 doc.; papel
História custodial e arquivística: Documento
truncado, a numeração começa no f. 140 e
termina no f. 143. Estes fólios eram,
nitidamente, de livros que foram
desmembrados, porque se encontram
numerados e com vestígios da encadernação.
Âmbito e conteúdo: Inclui a cópia do
requerimento dos moradores e povoadores

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000009
Título: “Dissertação sobre as capitanias de
Santo Amaro e São Vicente”, de Fr. Gaspar da
Madre de Deus, copiada por Marcelino
Pereira Cleto
Datas de produção: 1780-11-[3
Dimensão e suporte: 1 doc. (24 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 9
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do sertão, assinado por João Pires de
Carvalho Albuquerque.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 13

Título: Cópia de decreto pedindo aos capitães
do Brasil envio de informação anual sobre os
comandantes do regimento
Datas de produção: 1787-09-27
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 17

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000014
Título: Sentença contra o cónego da Sé da
Baía José da Silva Freira, acusado por Jacinto
Tomás de Faria de actos de adultério com sua
mulher, Ana Maria Joaquina da Purificação
Datas de produção: 1789-12-19
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 14

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000018
Título: “Memória dos erros e contradições
que se veem na Dedução e reflexões, etc., a
fim de não se atenderem”
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (4 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 18

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000015
Título: Cópias de cartas régias sobre vários
temas
Datas de produção: 1698
Dimensão e suporte: 1 doc. (5 f.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém: duas cartas
sobre sesmarias no Brasil, uma sobre
embargos de nulidade a acórdãos, copiadas
pela letra de Marcelino Pereira Cleto, uma
cópia de carta sobre o rendimento anual do
carcereiro da Baía, da letra de Matias José
Ribeiro e pela letra de Pereira de Almeida,
uma cópia de carta do marquês de Pombal ao
reitor da universidade de Coimbra e
apontamentos relativos a “Ordenações em
que se fala de nobreza”.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 15

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000019
Título: Cópia de carta régia à Relação da Baía
sobre as queixas dos moradores do Piauí
Datas de produção: 1753-10-20
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 19
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000020
Título: Cálculo sobre o preço da carne salgada
Datas descritivas: [17--], Pará
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 20
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000021
Título: Rendas do senado da câmara de
Macapá e uma relação do peixe entregue ao
contratador Feliciano José Gonçalves
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 21

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000016
Título: Cópia de provisões para que não se
façam penhoras aos moradores da capitania
da Baía e para que os moradores do
recôncavo da Baía plantem mandioca e
outros mantimentos
Datas de produção: 1663
Dimensão e suporte: 1 doc. (6 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 16

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000022
Título: Cópia de edital sobre comboio de
navios que deve partir do Porto para a Baía,
com letra de Matias José Ribeiro
Datas de produção: 1795-02-05
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000017
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Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 22

Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000028
Título: "Para o sr. José Basílio da Gama
observar o fruto das suas lições, martirizando
um pouco o seu entendimento"
Datas descritivas: [17--?]
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel
Âmbito e conteúdo: Texto em forma de verso,
sem indicação de autor.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 28

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000023
Título: Cópia de processo da Relação da Baía
sobre a suspensão do corte de madeiras em
Alagoas para a construção de navios
Datas de produção: 1758-10-09
Dimensão e suporte: 1 doc. (104 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 23

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000029
Título: Oração ao bispo do Pará, por
Alexandre Rodrigues Ferreira
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 29
Idioma e escrita: Latim

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000024
Título: Poema oferecido a João Pereira Caldas
sobre a conversão do gentio Muhura
Datas de produção: 1785
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 24
Idioma e escrita: Português
Data da descrição: 11/4/2015 2:31:38 PM

Maço 4
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/M4
Título: Maço 4
Datas de produção: 1771 / 1795
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 doc.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 4

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000025
Título: “Mapa do ouro que na Real Casa da
Fundição se fundiu no ano de 1755”
Datas descritivas: [1755]
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 25

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M4/000001
Título: “Carta régia que aboliu a provedoria
da Real Fazenda do Pará que era anexa ao
lugar de juiz de fora”
Datas de produção: 1771-07-06
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 4, n.º 1

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000026
Título: “Mapa do ouro que na Real Casa da
Fundição de São Félix se fundiu no ano de
1755”
Datas de produção: 1755
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 26
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M3/000027
Título: Carta de Alexandre Rodrigues Ferreira
a João Pereira Caldas
Datas de produção: 1785-03-02
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 3, n.º 27

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M4/000002
Título: Cópia de uma ordem do vice-rei do Rio
de Janeiro mandada ao ajudante de ordens
para distribuir aos regimentos, pela letra de
Matias José Ribeiro
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 4, n.º 2

Nível de descrição: D

Nível de descrição: D
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Código de referência: PT/TT/PBR/M4/000003
Título: "Cópia da carta que o Senado da
Câmara do Pará dirigiu ao Bispo", sobre a
celebração da procissão do Corpo de Deus
Datas de produção: 1795-05-30
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 f.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém cópia da
resposta do Bispo do Pará.
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 4, n.º 3
Notas: Nota ao elemento de informação
"Dimensão e suporte": os fólios encontram-se
originalmente numerados do n.º 71 ao 73.

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M5/000003
Título: “Notícias do Piauí” da autoria do padre
Domingos Gomes
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (6 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 5, n.º 3
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M5/000004
Título: Carta de Martinho de Melo e Castro a
Maurício José Cramer Vanzeller sobre a
Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba
Datas de produção: 1780-12-11
Dimensão e suporte: 1 doc. (4 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 5, n.º 4

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M4/000004
Título: "Pauta para despacho da Alfândega da
cidade da Baía"
Datas descritivas: [17--?]
Dimensão e suporte: 1 doc. (20 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 4, n.º 4
Notas: Nota ao elemento de informação
"Dimensão e suporte": os fólios encontram-se
originalmente numerados do n.º 7 ao 26.

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M5/000005
Título: Dissertação sobre a vila de São
Vicente, por Marcelino Pereira Cleto
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (4 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 5, n.º 5

Maço 5
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/M5
Título: Maço 5
Datas de produção: 1751 / 1795
Dimensão e suporte: 1 mç. (5 doc.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 5

Maço 6
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/M6
Título: Maço 6
Datas de produção: 1728 / 1795
Dimensão e suporte: 1 mç. (6 doc.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 6

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M5/000001
Título: Cópia de carta do vice-rei do Rio de
Janeiro à Câmara da mesma cidade
Datas de produção: 1795-08-02
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 5, n.º 1

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M6/000001
Título: Carta de Agostinho Pereira da Costa a
D. Manuel Rolim de Moura sobre a compra da
propriedade de Pedro Mascarenhas
Datas de produção: 1728-03-26
Dimensão e suporte: 1 doc. (1f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 6, n.º 1

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M5/000002
Título: Cópia de carta régia aos moradores do
Pará sobre a fuga dos seus escravos
Datas de produção: 1751-09-25
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 5, n.º 2

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M6/000002
Título: Certidão com o teor da sentença
pedida por António Sodré Pereira Tibau
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Datas de produção: 1759-08-02
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 6, n.º 2

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M7/000001
Título: Cópia de certidão de venda de uma
mulher de si própria como escrava no Pará
Datas de produção: 1781-11-03
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 7, n.º 1

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M6/000003
Título: Carta de Tomás José de Melo ao conde
de Sandomil apresentando os seus respeitos
Datas de produção: 1791-10-07
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 6, n.º 3

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M7/000002
Título: Cópia de uma provisão ao provedor
dos defuntos e ausentes da Baía e outra ao
chanceler da Relação sobre o processo de D.
Francisca Sebastiana de Araújo
Datas de produção: 1785
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 7, n.º 2

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M6/000004
Título: Carta de Tomás Álvares Carneiro ao
Principal Miranda sobre os ritos de
comemoração do feliz parto da princesa do
Brasil
Datas de produção: 1795-03-02
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 6, n.º 4

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M7/000003
Título: Cópia de sentença da residência do
juiz do Pará José Pedro Fialho
Datas descritivas: [17--]
Dimensão e suporte: 1 doc. (11 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 7, n.º 3

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M6/000005
Título: Decreto comunicando a António
Xavier Principal Miranda os acordos
matrimoniais celebrados com os reis católicos
Datas de produção: 1785-03-17
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M7/000004
Título: Petição de Margarida Achyaoli ao rei,
queixando-se do ouvidor geral de
Pernambuco e seus ministros, que a tratam
como traidora e despojam de suas fazendas
Datas de produção: 1714-05-28
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 7, n.º 4

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M6/000006
Título: Carta de Manuel Almeida a Fernando
Xavier de Miranda sobre a arrecadação das
rendas da sua propriedade
Datas de produção: 1764-03-04
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 6, n.º 6

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M7/000005
Título: Representação dos oficiais da Câmara
de Olinda sobre o donativo que se pôs na
aguardente para reedificação da matriz do
Salvador
Datas de produção: 1661-07-08
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 7, n.º 5

Maço 7
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/PBR/M7
Título: Maço 7
Datas de produção: 1658 / 1822
Dimensão e suporte: 1 mç. (11 doc.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 7

Nível de descrição: D
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Código de referência: PT/TT/PBR/M7/000006
Título: Provisão de mercê a Tomé de Sousa
Correia da propriedade do ofício de provedor
da fazenda do Rio de Janeiro
Datas de produção: 1674-10-30
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 7, n.º 6

Código de referência: PT/TT/PBR/M7/000011
Título: Aviso de Francisco Carneiro de
Campos ao capitão-de-mar-e-guerra,
comandante da força marítima sobre o
requerimento do crioulo Anastácio Pereira
Datas de produção: 1822-09-05
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 7, n.º 11

Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M7/000007
Título: Informação Luís Pereira Freire para
preenchimento da vaga de ajudante do
número do terço volante de moços solteiros
de que é comandante João Marinho Falcão
Datas de produção: 1799-10-16
Dimensão e suporte: 1 doc. (f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 7, n.º 7
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M7/000008
Título: Carta da rainha de resposta aos oficias
da Câmara de Pernambuco sobre o envio dos
terços necessários para defender a capitania
Datas de produção: 1661-12-17
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 7, n.º 8
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M7/000009
Título: Carta de Tomé Correia de Alvarenga
ao rei sobre o estado de algumas fortificações
no Brasil
Datas de produção: 1658-01-28
Dimensão e suporte: 1 doc. (1 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 7, n.º 9
Nível de descrição: D
Código de referência: PT/TT/PBR/M7/000010
Título: Pública forma da atestação de José
Maria Monteiro, capitão-de-mar-e-guerra, ao
trabalho do cirurgião Pascoal José de Moura a
bordo da fragata Pérola
Datas de produção: 1818-07-23
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 f.); papel
Cota actual: Papéis do Brasil, mç. 7, n.º 10
Nível de descrição: D
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