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Nota prévia 
 

A documentação da Junta do Comércio foi a primeira experiência de trabalho quando entrei para o 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no âmbito dos trabalhos preparatórios à transferência de 
instalações de São Bento para o novo edifício na Cidade Universitária. 

Este fundo encontrava-se à entrada da sala denominada de “Refeitório”, em estantes muitíssimo 
altas, cujo topo só era acessível por escadote. A maioria dos livros apresentava dimensões 
manuseáveis, excepto os inúmeros livros de contabilidade que eram de maior volume e peso. Já os 
maços com documentos ostentavam uma extensão superior à que permitia a sua inclusão num dos 
modelos de caixas utilizadas para a transferência. Este facto determinou o acondicionamento e 
subdivisão dos maços em tantas caixas quantas as necessárias, daí resultando que um maço se 
apresente, hoje, acondicionado entre 4 e 6 caixas cada um. 

São devidas e merecidas todas as palavras de agradecimento aos colegas da equipa de então, pelo 
acolhimento, pelo trabalho esforçado e muitas vezes quase ‘forçado’ em que consistia suportar os 
enormes maços, pelo empenho e pelo companheirismo. Muito obrigada à Cristina Correia e ao 
Joaquim Machado. 

Já no novo edifício da Alameda da Universidade fui incumbida de ‘fazer um inventário’ deste fundo 
Junta do Comércio. A documentação foi trabalhada arquivisticamente na íntegra, ainda à velha 
maneira de um verbete para cada livro, colocados numa gaveta de ficheiro de forma organizada e 
sistemática pelas divisões do organismo e pelas séries documentais que entretanto se iam 
identificando. A informação inscrita nos verbetes era muito sumária: a cota, a data, uma designação 
que serviria de título, e quando se achasse significativo, alguns dados de dimensão, de suporte, de 
âmbito e conteúdo ou de algum outro elemento de informação, como depois a ISAD (G) consagrou. 

Quanto aos maços, os documentos foram observados e descritos nas suas agregações mais 
evidentes, havendo a preocupação de indicar as caixas em que os maços se desdobraram, para uma 
recuperação mais rápida e eficaz. Como o objectivo do trabalho era elaborar um inventário, ou seja, 
produzir descrições até ao nível da série, e das unidades físicas documentais suas constituintes, os 
documentos dos maços não foram trabalhados singularmente.  

Apesar disso, estão descritos alguns documentos principalmente os que dizem respeito à fundação 
ou pedidos de instituição de fábricas, por ser um assunto de pesquisa recorrente por parte dos 
utilizadores, que foi possível encontrar na série de livros de registo geral. 

A descrição de categoria de inventário ficou feita, mas a sua publicação nunca chegou a concretizar-
se. Com a implementação das bases de dados a informação foi digitada e há muito que estas 
descrições estão disponíveis no catálogo em linha da Torre do Tombo. Este formato de instrumento 
de descrição, que tem sido utilizado neste Arquivo Nacional, resulta de uma funcionalidade da base 
de dados, a de produção de relatórios, cujo resultado final, depois de devidamente trabalhados e 
formatados, é o que agora se apresenta, sem que haja um consumo excessivo na sua concepção e 
execução gráfica. Pretende-se que seja simples, legível, e acessível. 

Este tipo de instrumento de descrição permite em simultâneo atingir vários objectivos: oferecer ao 
utilizador uma outra forma de pesquisa, de exploração de um determinado fundo ou coleção e de 
manutenção e armazenagem da informação em dispositivo próprio, permitir uma apreciação do 
trabalho desenvolvido pela Torre do Tombo, na área do tratamento arquivístico, conferindo-lhe 
uma maior visibilidade, trabalho esse tantas vezes enublado e oculto nas inúmeras tarefas que o 
tratamento arquivístico pressupõe, e eclipsado pelos infindáveis registos descritivos que se vão 
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produzindo todos os dias na base de dados. Por outro lado, para o arquivista, o seu trabalho torna-
se mais evidente, mas também o compromete e responsabiliza, tal como se pretende que seja o 
serviço público: transparente, escrutável e eticamente responsável. 

Para a estruturação da documentação, isto é, a sua classificação nos diferentes níveis de 
organização, uma feliz circunstância facilitou esta tarefa sempre tão sujeita a interpretações 
pessoais e extemporâneas: no fundo Ministério do Reino foram encontrados pelo meu colega Paulo 
Tremoceiro (a quem também agradeço a partilha), os relatórios da Comissão Encarregue de dar 
Cumprimento ao Decreto de Extinção da Junta do Comércio, para a qual foram nomeados alguns 
dos próprios funcionários da Junta do Comércio, que melhor do que ninguém, conheciam os 
serviços e a documentação por eles produzida. São relatórios pormenorizados, elencando as séries 
documentais trabalhadas, informando por vezes a sua dimensão, qual o serviço de origem dentro 
da Junta do Comércio, e qual o organismo para onde devia ser encaminhada e incorporada, 
perseguindo a ideia que as funções continuam a ser desempenhadas, mas por um outro organismo, 
e como tal, os documentos que consubstanciam o exercício dessas funções devem acompanhar 
essa variação de alçada de competências. Desta forma é hoje possível afirmar com toda a 
segurança que alguma da documentação produzida pela Junta do Comércio, foi transferida para o 
Ministério do Reino, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para o Tesouro Público, para o 
Tribunal do Comércio, para a Companhia de Seguros Bonança, e para a Alfândega de Lisboa. 
Alguma reencontrou-se na Torre do Tombo, mas fazendo parte de outros fundos, e outra poderá 
ser descoberta noutros arquivos. 

Pelo que acima ficou dito, a classificação apresentada corresponde à categorização a que os 
documentos foram sujeitos no momento final da existência e da extinção da Junta do Comércio. 
Não será a ordem original inaugural, mas é uma ordem de origem certificada e atestada. 

Este caso é um excelente exemplo de como a história custodial e arquivística é uma questão fulcral 
e definidora do tratamento arquivístico, porque através do seu conhecimento poder-se-á 
comprovar a fidedignidade, autenticidade, integridade e inteligibilidade dos documentos. E apesar 
de começarem a ser postos em causa os até agora considerados como princípios fundamentais da 
arquivística, o princípio da proveniência e o do respeito pela ordem original, não deixam de ser 
princípios directores basilares e por demais essenciais ao tratamento arquivístico de fundos antigos 
em arquivo histórico. 

 

Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, dezembro de 2017 

 

Joana Braga 
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Abreviaturas 
 
As abreviaturas usadas são as seguintes:  
F – Fundo  
SF – Subfundo  
SSF – Subsubfundo  
SC – Secção  
SSC – Subseccção  
SR – Série  
SSR – Subsérie  
UI – Unidade de instalação  
DC – Documento composto  
D – Documento simples 
Doc. – documento 
f. – folha ou fólio 
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Junta do Comércio 
 

Nível de descrição: F 

Código de referência: PT/TT/JC 

Título: Junta do Comércio 

Datas de produção: 1755 / 1834 

Dimensão e suporte: 829 u.i. (449 liv., 380 mç.); papel 

História administrativa, biográfica e familiar: Criada pelo Decreto de 30 de Setembro de 1755 a 
Junta do Comércio destes Reinos e seus Domínios obteve a confirmação dos seus estatutos por 
Decreto de 16 de Dezembro de 1756. Pela Lei de 5 de Junho de 1788 foi elevada a tribunal supremo 
passando a designar-se por Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação.  

A Direcção da Junta era constituída por um provedor, um secretário, um procurador, seis 
deputados, um juiz conservador (por lhe ter sido concedida jurisdição privativa) e um procurador 
fiscal. Os deputados eram, obrigatoriamente, homens de negócio acreditados nas praças de Lisboa 
ou do Porto. 

A Junta do Comércio tinha vastas atribuições: fiscalização do comércio de retalho na cidade de 
Lisboa, definição da política mercantil, tomada de medidas de prevenção, repressão e fiscalização 
de contrabandos, fiscalização da indústria a nível nacional, supervisão da Mesa do Bem Comum dos 
Mercadores, poder judicial nas causas de comércio, naturalização de estrangeiros, supervisão da 
Real Fábrica das Sedas, administração e inspecção dos faróis, tudo o que diz respeito à navegação e 
à Aula do Comércio. Tinha ainda uma função de carácter consultivo relativamente à agricultura e 
minas.  

A Junta do Comércio foi extinta pelo Decreto de 18 de Setembro de 1834. 

História custodial e arquivística: A documentação foi preparada pela Comissão encarregue de dar 
cumprimento ao Decreto de extinção da Junta do Comércio. Parte da documentação foi, então, 
entregue a diversas instituições, nomeadamente, Ministério do Reino, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Tesouro Público, Tribunal do Comércio, Companhia de Seguros Bonança, Alfândega de 
Lisboa; a relativa à Aula do Comércio foi confiada ao Comissário dos Estudos. A restante deu 
entrada na Torre do Tombo entre Janeiro e Abril de 1835. Num relatório de José Feliciano de 
Castilho sobre o Arquivo da Torre do Tombo elaborado em 21 de Janeiro de 1843, cujo anexo nº 2 
apresenta a "relação das repartições e mosteiros extintos de que vieram papéis e livros para o 
arquivo", é referido que da Junta do Comércio entraram 714 maços e 401 livros. A documentação 
em causa ficou depositada no edifício do antigo Mosteiro de São Bento da Saúde, onde funcionava, 
à época, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, tendo aí permanecido até 1990, altura em que, no 
âmbito da reinstalação do Arquivo Nacional, esta documentação foi transferida para as actuais 
instalações. 

Âmbito e conteúdo: Documentação com informações para a história económica do período 
pombalino, fim do século XVIII e início do XIX, nos mais diversos aspectos: comércio interno e 
externo, de retalho, fiscalização alfandegária, tráfego marítimo, indústria, obras públicas, sendo de 
realçar a sua importância para o estudo do comércio ultramarino, nomeadamente no que respeita 
ao Brasil, embora também exista bastante documentação referente à Ásia e à África. 
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Sistema de organização: O plano de classificação adoptado corresponde a uma estrutura orgânico-
funcional, baseado nos relatórios da "Comissão encarregada de dar cumprimento ao Decreto de 
extinção da Junta do Comércio". 

Idioma e escrita: Português, inglês 

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. 
ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO – Junta do Comércio: catálogo. [documento 
eclectrónico em linha]. Lisboa: ANTT, 2015. Acessível na Torre do Tombo, Instrumentos de 
descrição, L 739. 

Relações e Guias de Remessa: 

PORTUGAL. Ministério do Reino - "Inventario dos papéis de diferentes classes que se remetem ao 
A.N.T.T." [Manuscrito]. 1835. Acessível na Torre do Tombo, ID L. 305, Relação 1 e 2.  

PORTUGAL. Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - "Relação dos Livros que com a Portaria 
(...) são remetidos para o Real Archivo da Torre do Tombo". [Manuscrita]. 1857. Acessível na Torre 
do Tombo, ID L 305, Relação 3. 

PORTUGAL. Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros - "Lista dos livros da Balança Geral do 
Comércio de Portugal com os seus domínios e nações estrangeiras". [Manuscrita]. 1858. Acessível 
na Torre do Tombo, ID L 305, Relação 4. 

PORTUGAL. Ministério do Reino - "Inventario da Junta do Commercio". [Manuscrito].[1835]. 
Acessível na Torre do Tombo, ID L 305, Relação 5. 

PORTUGAL. Ministério do Reino - " Inventário do extincto cartorio da Junta do Commercio". 
[Manuscrito]. [1835]. Acessível na Torre do Tombo, ID C 466 e 467. Descrição da documentação em 
maços (L.466) e em livros (467). Apesar da designação, do ponto de vista arquivístico corresponde a 
uma relação. Não contempla genericamente a informação data.  

PORTUGAL. Ministério do Reino - "Inventário dos livros pertencentes ao cartório da extincta Junta 
do Commercio". [Manuscrito]. [1835]. Acessível na Torre do Tombo, ID C 476. Apesar da 
designação, do ponto de vista arquivístico corresponde a uma relação. Não contempla 
genericamente a informação data.  

Guias e Roteiros:  

AZEVEDO, Pedro A. de; BAIÃO, António - "Junta do Comercio". in O Arquivo da Torre do Tombo: sua 
história, corpos que o compõem e organização. Lisboa: ANTT; Livros Horizonte, 1989. (Fac-Símile). 
p. 167-171. Reprodução fac-similada da edição de 1905.  

PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo -  "Junta do Comércio". in Guia de 
Fontes Portuguesas para a História de África. Elaborado por Isabel Castro Pina; Maria Leonor Ferraz 
de Oliveira Silva Santos. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações Portuguesas; Fundação 
Oriente; Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000. 3º vol.. ISBN 972-27-1017-6. p. 38-42. Publicado 
sob os auspícios da Unesco e Conselho Internacional de Arquivos. 

PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo -  "Junta do Comércio". in Guia de 
Fontes Portuguesas para a História da América Latina. Elaborado por Isabel Castro Pina; Maria 



 
 TT-Junta do Comércio: catálogo 
________________________________________________________________________________________ 

____ 

9 
 

Leonor Ferraz de Oliveira Silva Santos; Paulo Leme. Lisboa: Comissão Nacional para as 
Comemorações Portuguesas; Fundação Oriente; Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2001. 2º vol. 
ISBN 972-27-1055-9. p. 167-171. Publicado sob os auspícios da Unesco e Conselho Internacional de 
Arquivos. 

PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo -  "Junta do Comércio". in Guia de 
Fontes Portuguesas para a História da Ásia. Elaborado por Fernanda Olival; Isabel Castro Pina; 
Maria Cecília Henriques; Maria João Violante Branco. Lisboa: Comissão Nacional para as 
Comemorações Portuguesas; Fundação Oriente; Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1998. 1º vol.. 
ISBN 972-27-0903-8. p. 60-61. Publicado sob os auspícios da Unesco e Conselho Internacional de 
Arquivos.   

PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo. Direcção de Serviços de Arquivística 
- "Junta do Comércio". in Guia Geral dos Fundos da Torre do Tombo: Instituições do Antigo Regime, 
Administração Central (2). Coord. Maria do Carmo Jasmins Dias Farinha; António Frazão; elab. 
Joana Braga; fot. José António Silva. Lisboa: IAN/TT, 1999. vol. 3.  (Instrumentos de Descrição 
Documental). ISBN 972-8107-60-9. p. 1-34. Acessível no IAN/TT, IDD (L. 602). 

SERRÃO, Joel; LEAL, Maria José da Silva; PEREIRA, Miriam Halpern - "Junta do Comércio". in Roteiro 
de Fontes da História Portuguesa Contemporânea: Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Col. de 
Ana Maria Cardoso de Matos; Maria de Lurdes Henriques. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação 
Científica, 1984. vol. 1. p. 256-276. 

Existência e localização de cópias: Cópia de consulta em microfilme, de ca. de 36 livros. Portugal, 
Torre do Tombo. 

Cópia paleográfica. Portugal, Biblioteca Nacional, Colecção de Códices, Cod. nº 3712. 

Unidades de descrição relacionadas: Relação complementar:  

Portugal, Torre do Tombo, Erário Régio;  

Portugal, Torre do Tombo, Junta do Depósito Público de Lisboa;  

Portugal, Torre do Tombo, Junta do Depósito Público do Porto;  

Portugal, Torre do Tombo, Ministério dos Negócios Estrangeiros;  

Portugal, Torre do Tombo, Ministério do Reino;  

Portugal, Torre do Tombo, Ministério do Reino - Junta da Administração das Fábricas do Reino;  

Portugal, Real Fábrica das Sedas;  

Portugal, Torre do Tombo, Real Fábrica das Sedas - Real Fábrica de Lanifícios da Covilhã e Fundão;  

Portugal, Torre do Tombo, Real Fábrica de Sedas - Real Fábrica de Lanifícios de Portalegre);  

Portugal, Torre do Tombo, Tribunal do Comércio de Primeira Instância;  

Portugal, Torre do Tombo, Tribunal do Comércio de Segunda Instância.  

Relação completiva:  

Brasil, Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação;  

Portugal, Arquivo Histórico do Ministério do Equipamento Social, Planeamento e Administração do 
Território, Junta do Comércio;  

Portugal, Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas, Junta do Comércio.  
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Outras entidades detentoras de fontes relacionáveis: 

Portugal, Biblioteca da Ajuda; 

Portugal, Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa. 

Nota de publicação:  

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TORRE DO TOMBO - Índices TT [em linha]. Lisboa: Associação dos 
Amigos da Torre do Tombo, s.d. [Consult. 5 Dez. 2006]. Disponível em http://www.aatt.org. 

FRUTUOSO, Eduardo; GUINOTE, Paulo; LOPES, António - O movimento do porto de Lisboa e o 
comércio luso-brasileiro: 1769-1836. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses, 2001. 795p. ISBN 972-787-048-1. 

"Lições de arithmetica para o 4º ano da Aula de Comércio". [Manuscrito]. 1771. Acessível na 
Biblioteca Nacional, Lisboa, Portugal. Colecção de Códices, C. 3712. Cópia em letra da mesma mão. 
Enc. em couro com título gravado a ouro na lombada. Antigo possuidor: Cypriano Ribeiro Freire. 

MACEDO, Jorge Borges de - A situação económica no tempo de Pombal: alguns aspectos. Porto: 
Portugália, 1951. 307 p.  

MADUREIRA, Nuno Luís - Mercado e privilégios: a indústria portuguesa entre 1750 e 1834. Lisboa: 
Estampa, 1997. 514 p. ISBN 972-33-1330-8.  

MENDONÇA, Marcos Carneiro - Aula do Comércio: nas comemorações do bicentenário da morte de 
Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, 1782-1982. Rio de Janeiro: Xerox do Brasil, 
1982. 643 p. Acessível na Biblioteca da Torre do Tombo, S.V. 301/97. 

NEVES, José Acúrsio das - Variedades sobre objectos relativos às artes, comércio e manufacturas 
consideradas segundo os princípios da economia política. Porto: Afrontamento, [s.d.]. 3º vol.  

PEDREIRA, Jorge Miguel - Estrutura industrial e mercado colonial: Portugal e Brasil (1780-1830). 
Linda-a-Velha: [s.n.], 1994. 582 p. ISBN 972-29-0305-5. 

PEREIRA, M. Halpern - "O Estado vintista e os conflitos no meio industrial". In: O Liberalismo na 
Península Ibérica na 1ª metade do século XIX: comunicações ao colóquio (...). Org. pelo Centro de 
Estudos de História Contemporânea Portuguesa. Coord. M. Halpern Pereira; Maria de Fátima Sá e 
Melo Ferreira [et. al.]. Lisboa: Sá da Costa, 1982-. 

RATTON, Diogo - Recordações e memórias sobre ocorrências do seu tempo, a estátua equestre de D. 
José e as fábricas de papel, caixas, fiacção, chitas, pentes e relógios. 2ª ed. Coimbra: Imprensa da 
Universidade, 1920. 

RATTON, Diogo - Reflexões sobre a Junta do Comercio, sobre as alfândegas, sobre os depósitos, e 
sobre as pautas. Lisboa: Imprensa Nacional, 1821. 8 p. Acessível na Biblioteca Nacional, S.C. 
5604/16A. 

SANTANA, Francisco - Documentos do cartório da Junta do Comércio respeitantes a Lisboa: 1755 - 
1834. Lisboa. Câmara Municipal de Lisboa. 

SERRÃO, Joel; LEAL, Maria José da Silva; PEREIRA, Miriam Halpern - Roteiro de Fontes da História 
Portuguesa Contemporânea: Arquivos de Lisboa. Col. Ana Maria Cardoso de Matos; Maria de Lurdes 
Henriques. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1985. vol. 3. 

Notas: Nota a História Custodial e Arquivística: alguma documentação encontrava-se 
indevidamente no fundo Junta do Comércio e foi integrada em outros fundos: 
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Junta do Comércio, liv. 75 passou a Mesa da Consciência e Ordens, liv. 237. 

Junta do Comércio, liv. 220 passou a Conselho da Fazenda, liv. 529. 

Junta do Comércio, liv. 317 passou a Mesa da Consciência e Ordens, liv. 386. 

Junta do Comércio, liv. 318 passou a Mesa da Consciência e Ordens, liv. 387. 

Junta do Comércio, liv. 319 passou a Mesa da Consciência e Ordens, liv. 388. 

Junta do Comércio, liv. 320 passou a Mesa da Consciência e Ordens, liv. 389. 

Junta do Comércio, liv. 321 passou a Mesa da Consciência e Ordens, liv. 390. 

Junta do Comércio, liv. 322 passou a Mesa da Consciência e Ordens, liv. 391. 

Junta do Comércio, liv. 343 passou a Mesa da Consciência e Ordens, liv. 385. 

Junta do Comércio, liv. 363 passou a Real Fábrica das Sedas, liv. 1107. 

Junta do Comércio, liv. 364 passou a Real Fábrica das Sedas, liv. 1109. 

Junta do Comércio, liv. 365 passou a Real Fábrica das Sedas, liv. 1111. 

Junta do Comércio, liv. 366 passou a Real Fábrica das Sedas, liv. 1113. 

Junta do Comércio, liv. 367 passou a Real Fábrica das Sedas, liv. 1108. 

Junta do Comércio, liv. 368 passou a Real Fábrica das Sedas, liv. 1110. 

Junta do Comércio, liv. 369 passou a Real Fábrica das Sedas, liv. 1112. 

Junta do Comércio, liv. 370 passou a Real Fábrica das Sedas, liv. 1114. 

Junta do Comércio, liv. 371 passou a Real Fábrica das Sedas, liv. 1115. 

Junta do Comércio, liv. 467 por integrar. 

Junta do Comércio, mç. 357, cx. 723 passou a Casa Sinel de Cordes. 

Alguma documentação encontra-se em falta: 

Junta do Comércio, liv. 190. 

Junta do Comércio, liv. 338. 

Junta do Comércio, liv. 344. 

Junta do Comércio, liv. 362. 

Esta lista de documentação retirada e de documentação em falta data de 27 de Fevereiro de 2002. 

Nota ao campo da Nota de Publicação:  

O livro manuscrito referente ao 4º ano da Aula de Comércio contém a seguinte nota adicional: A 
obra começa com uma "Oração da abertura " e 15 capítulos do 4o ano de aulas de Comércio (15 de 
Fevereiro de 1771). Seguem-se 45 lições de Aritmética. Uma parte final é dedicada a perguntas 
relativas a matérias das lições. O rei D. José, a sua corte e o Marquês de Pombal eram 
frequentadores assíduos das aulas. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada por Joana Braga; revista e completada por Ana Maria 
Rodrigues a partir dos instrumentos de descrição indicados, das obras referenciadas em Nota de 
Publicação, em Regras e Convenções e das seguintes fontes arquivísticas, elencadas pela autora da 
descrição, para fundamento do campo História Custodial: 
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PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Minuta de ofício. 1834-10-3. "Minuta de ofício 
da Torre do Tombo referindo que ainda não tinha dado entrada um único papel da extinta Junta do 
Comércio no arquivo". Acessível na Torre do Tombo, Arquivo do Arquivo, cx. 33; 

PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Minuta de ofício. 1835-1-16. "Minuta de ofício 
da Torre do Tombo sobre a entrada de duas carradas de papéis e livros da extinta Junta do 
Comércio". Acessível na Torre do Tombo, Arquivo do Arquivo, cx. 33; 

PORTUGAL. Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Minuta de ofício. 1835-4-6. "Minuta de ofício da 
Torre do Tombo sobre a entrada do resto dos papéis e livros da extinta Junta do Comércio”. 
Acessível na Torre do Tombo, Arquivo do Arquivo, cx. 33; 

Ministério do Reino - Maço 3532. [Manuscrito]. 1843. Acessível na Torre do Tombo. 

No âmbito da revisão, e para fundamento da autoria de alguns Instrumentos de Descrição, 
referencia-se a seguinte fonte arquivística: 

Arquivo do Arquivo - Avisos e Ordens. [Manuscrito]. 1835. Acessível na Torre do Tombo. Mç. 16, nº 
63.   

Introduzido o Nome do produtor em 2006/09/08 por Joana Braga.         

Regras ou convenções: PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo - 
Orientações para a descrição arquivística. Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em 
Arquivo. 1ª versão. Lisboa: IAN/TT, 2006. 124 p.. ISBN972-8107-88-9. 
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Nível de descrição: SC 
Código de referência: PT/TT/JC/A 
Título:  

Secretaria 
Datas de produção: 1755 / 1834 
Dimensão e suporte: 138 liv.; 22 mç. 
História administrativa, biográfica e familiar: 
As funções do secretário estão descritas no 
capítulo 4º dos Estatutos da Junta do 
Comércio e consistem na "compilação dos 
registos das representações da Junta, das 
resoluções de Sua Majestade, dos acórdãos 
ou assentos da mesma Junta, e o ler os 
requerimentos das partes" e também "passar 
todos os provimentos aos oficiais que 
servirem por nomeação da Junta e extrair 
todos os documentos necessários para 
instruir os requerimentos do comércio e 
passar as atestações e certidões". 
Sistema de organização: A Comissão 
encarregada de dar cumprimento do Decreto 
de extinção da Junta do Comércio designou 
por 'Ramo da Secretaria' toda a 
documentação relativa à sua constituição e 
regulamentos, assim como ao expediente e 
despacho de todas as matérias das suas 
atribuições, entre as quais as referentes ao 
pessoal de sua nomeação, ao comércio por 
grosso e a retalho, às fábricas, à navegação, à 
agricultura, às obras públicas e minas e à Aula 
do Comércio. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/001 
Título:  

Estatutos da Junta do Comércio 
Datas de produção: 1756 / 1756 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Exemplares impressos 
dos Estatutos da Junta do Comércio, datados 
de 12 de Dezembro de 1756 e aprovados por 
Alvará de confirmação de 16 de Dezembro de 
1756. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/001/0001 

Título: Estatutos da Junta do Comércio 
Datas de produção: 1756 / 1756 
Dimensão e suporte: 17 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 66 (cx. 
212) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/002 
Título:  

Decretos 
Datas de produção: 1757 / 1826 
Dimensão e suporte: 3 mç. 
Âmbito e conteúdo: Decretos sobre 
nomeações de ministros e administradores de 
casas, demonstrações festivas por diversos 
acontecimentos, questões comerciais, de 
navegação, contribuições e impostos, 
alfândegas, etc. 
Sistema de organização: Cronológica. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/002/0001 
Título: Decretos 
Datas de produção: 1757 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.; 446 doc.) 
Âmbito e conteúdo: Podem encontrar-se 
decretos de nomeação de deputados da Junta 
do Comércio, procurador fiscal, 
superintendente geral dos contrabandos, 
provedor, juiz conservador dos deputados, 
juiz dos falidos, consultas sobre as 
nomeações, e de outros ofícios de contadoria, 
como escriturários e praticantes. 
Documentação sobre as instalações da Junta 
do Comércio, projectos de medidas 
económicas, justificação de faltas e um 
macete com a designação 'Relações nominais 
dos membros do tribunal dos oficiais da sua 
Secretaria e Contadorias, e dos outros 
empregados subalternos, que em 
cumprimento das portarias de 4 e 10 de 
Agosto de 1833 foram levadas à presença de 
Sua Majestade em consulta de 29 do mesmo 
mês e ano.' 
1757-1804 - mç. 59, cx. 189 
1806-1821 - mç. 59, cx. 190 
1821-1824 - mç. 59, cx. 191 
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Sistema de organização: Doc. numerados de 1 
a 141 (cx. 189), de 142 a 249 (cx. 190), e de 1 
a 197 (cx. 191). 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 59 (cx. 
189, 190, 191) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/002/0002 
Título: Decretos 
Datas de produção: 1758 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Decretos de nomeação 
de diversos ministros, sobre demostrações 
festivas, etc. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 69 (cx. 
220) 
Notas: O título da capilha. "Consultas e outros 
papéis relativos ao governo particular do 
Tribunal da Junta do Comércio" não 
corresponde exactamente ao conteúdo. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/002/0003 
Título: Decretos 
Datas de produção: 1766 / 1772 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Decretos sobre 
nomeação: de administradores de casas de 
comércio de mercadores falidos, de louvados 
de um processo, de administradores da casa 
do Conde de Pombeiro e da casa do Conde de 
Vila Nova, e para diversos cargos. Decreto 
sobre o transporte de cabedais do Brasil, 
sobre o subsídio militar da décima, sobre o 
extravio de consultas, sobre o ensino da 
aritmética, a proibição de importação de 
manufacturas francesas. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 201 (cx. 
386) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/003 
Título:  

Avisos 
Datas de produção: 1756 / 1834 
Dimensão e suporte: 5 mç. (11cx.) 

Âmbito e conteúdo: Avisos sobre diversos 
assuntos que, na sua maioria, acompanhavam 
documentos dos quais foram separados. 
Também tem esporadicamente cartas, 
requerimentos e textos legislativos. 
Sistema de organização: Cronológica. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/003/0001 
Título: Avisos 
Datas de produção: 1756 / 1783 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.; 553 doc.) 
Âmbito e conteúdo:  
1756-1776 - mç. 15, cx. 54 
1777-1783 - mç. 15, cx. 55 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 15  (cx. 
54, 55) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/003/0002 
Título: Avisos 
Datas de produção: 1784 / 1796 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx; 441 doc.) 
Âmbito e conteúdo:  
1784-1790 - mç. 16, cx. 57 
1790-1796 - mç. 16, cx. 56 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 16 (cx. 
56, 57) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/003/0003 
Título: Avisos 
Datas de produção: 1784 / 1790 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1797-1800 - mç. 17, cx. 58 
1801-1803 - mç. 17, cx. 59 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 17 (cx. 
58, 59) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/003/0004 
Título: Avisos 
Datas de produção: 1804 / 1815 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1804-1810 - mç. 18, cx. 60 
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1811-1815 - mç. 18, cx. 61 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 18 (cx. 
60, 61) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/003/0005 
Título: Avisos 
Datas de produção: 1816 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1816-1820 - mç. 19, cx. 62 
1820-1826 - mç. 19, cx. 63 
1826-1834 - mç. 19, cx. 64 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 19 (cx. 
62, 63, 64) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/004 
Título:  

Minutas de consultas 
Datas de produção: 1760 / 1834 
Dimensão e suporte: 5 mç. (12 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Minutas de consultas 
sobre as diversas matérias de que tratava a 
Junta do Comércio. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/004/0001 
Título: Minutas de consultas 
Datas de produção: 1760 / 1796 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1760-1796 - mç. 50, cx. 168 
1766-1788 - mç. 50, cx. 167 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 50 (cx. 
167, 168) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/004/0002 
Título: Minutas de consultas 
Datas de produção: 1781 / 1817 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1781-1814 - mç. 51, cx. 169 
1815-1817 - mç. 51, cx. 170 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 51 (cx. 
169, 170) 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/004/0003 
Título: Minutas de consultas 
Datas de produção: 1818 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1818-1820 - mç. 52, cx. 171 
1821-1822 - mç. 52, cx. 172 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 52 (cx. 
171, 172) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/004/0004 
Título: Minutas de consultas 
Datas de produção: 1823 / 1827 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1823-1824 - mç. 53, cx. 174 
1824-1825 - mç. 53, cx. 173 
1825-1826 - mç. 53, cx. 176 
1826-1827 - mç. 53, cx. 175 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 53 (cx. 
173, 174, 175, 176) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/004/0005 
Título: Minutas de consultas 
Datas de produção: 1828 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1828-1831 - mç. 54, cx. 177 
1831-1834 - mç. 54, cx. 178 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 54 (cx. 
177, 178) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005 
Título:  

Registo geral 
Datas de produção: 1755-09-30 / 1833-09-09 
Dimensão e suporte: 68 liv. 
Âmbito e conteúdo: Livros de registo dos 
diplomas legais e outros documentos 
recebidos e emitidos pela Junta do Comércio 
onde se incluem decretos, consultas, 
representações, alvarás, ordens, editais, 
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cartas régias, ofícios, avisos, escrituras, 
estatutos, instruções, mapas, ordens, 
petições, etc. . Todos os livros têm índice de 
conteúdo. A partir de 1819 o registo de 
consultas passou a ser feito em livro 
separado. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0001 
Título: "Livro 1º de registo de consultas" 
Datas de produção: 1755-09-30 / 1757-10-27 
Dimensão e suporte: 1 liv. (101 f.) 
Âmbito e conteúdo: Tem também o 'Índice 
dos diplomas que se achavam registados no 
livro 1º queimado, e que o não foram neste 
reformado, por não existirem os originais'. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 104 
Cota original: 1 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2068 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0001/00001 
Título: Decreto de criação da Junta do 
Comércio 
Datas de produção: 1755-07-30  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 104, f. 1 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0001/00073 
Título: Relação da formalidade até agora 
praticada no despacho dos navios para o 
Brasil e para os reinos estrangeiros 
Datas de produção: 1757-05-14  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 104, f. 73 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0001/00085 
Título: Alvará mandando que se observe a 
instrução sobre o uso da medida cúbica 
líquida, que os medidores dos volumes sejam 
nomeados pela Junta do Comércio, 

ordenando que se fizessem determinadas 
medidas de correias e varas de pau, sendo 
aferidas em cada um ano e conferidas com os 
padrões, que devem ficar perpétuos na Junta 
do Comércio 
Datas de produção: 1756-11-20  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 104, f. 85 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0001/00089 
Título: Alvará que cria o cargo de Fiscal da 
Junta do Comércio 
Datas de produção: 1756-11-13  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 104, f. 89 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0001/00100 
Título: Alvará declarando o parágrafo 4.º do 
capítulo 17.º dos Estatutos da Junta do 
Comércio sobre as fazendas de contrabando e 
que aos denunciantes se há-de entregar 
sempre o seu terço 
Datas de produção: 1757-10-26  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 104, f. 
100 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0001/00076A 
Título: Nova forma que parece poder haver 
no despacho dos navios para o Brasil 
Datas de produção: 1757-05-14  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 104, f. 
76v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0001/00082A 
Título: Alvará para não serem compreendidas 
no concurso dos credores aos bens dos 
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falidos, as soldadas e salários dos marinheiros 
e que estes sejam pagos pelo Monte Maior 
Datas de produção: 1757-06-10  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 104, f. 
82v. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0002 
Título: "Livro 2º de registo" 
Datas de produção: 1757-07-21 / 1758-05-30 
Dimensão e suporte: 1 liv. (216 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 105 
Cota original: 2 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2069 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0002/00084 
Título: Alvará com força de lei para que aos 
estrangeiros, vagabundos e desconhecidos se 
não deem licenças para venderem pelas 
praças, casas, lojas, tendas estáveis ou 
volantes, ou em outra qualquer armação, 
nenhuma sorte de comestíveis, bebidas, 
quinquilharias ou fazendas 
Datas de produção: 1757-11-19  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 105, f. 84 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0002/00101 
Título: Alvará de declaração do Regimento da 
Alfândega do Tabaco de 16 de Janeiro de 
1751 e lei de 29 de Novembro de 1753, 
ordenando a preferência que devem ter os 
navios fabricados nos portos do Brasil, assim 
dos proprietários moradores nos mesmos 
portos, como dos de fora 
Datas de produção: 1757-11-12  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 105, f. 
101 
 
Nível de descrição: D 

Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0002/00048A 
Título: Alvará de criação do cargo de 
inquiridor e contador do Juízo da 
Conservatória da Junta do Comércio 
Datas de produção: 1757-10-25  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 105, f. 
48v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0002/00085A 
Título: Alvará com força de lei que amplia os 
parágrafos 5.º, 6.º e 7.º do capítulo 17.º dos 
Estatutos da Junta do Comércio, para mais 
eficazmente se evitarem os contrabandos e 
ocorrendo a outros abusos das alfândegas 
Datas de produção: 1757-11-14  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 105, f. 
85v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0002/00090A 
Título: Alvará de confirmação dos Estatutos 
dos Mercadores de Retalho, e pauta dos 
géneros pertencentes a cada classe 
Datas de produção: 1757-12-16  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 105, f. 
90v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0002/00134A 
Título: Alvará com força de lei mandando 
erigir seis faróis nas barras e costas destes 
reinos, ordenando uma nova forma de 
despacho para os navios mercantes que 
navegam para os domínios ultramarinos, 
revogando e cessando o alvará que 
estabelece o troço 
Datas de produção: 1757-11-12  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
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Âmbito e conteúdo: Os faróis localizam-se nas 
ilhas Berlengas, em Nossa Senhora da Guia, 
na Fortaleza de São Lourenço, na Fortaleza de 
São Julião da Barra, na costa adjacente à 
barra da cidade do Porto, e em Viana do 
Castelo. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 105, f. 
134v. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0003 
Título: "Livro 3º de registo" 
Datas de produção: 1758-08-11 / 1761-08-03 
Dimensão e suporte: 1 liv. (200 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 106 
Cota original: 3 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0003/00171 
Título: Decreto que baixou à Relação, 
declarando que em todos os casos de 
nomeação de louvados, sobre matérias 
mercantis se devem fazer os autos conclusos 
à Junta do Comércio, como tribunal 
competente 
Datas de produção: 1760-07-10  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 106, f. 
171v. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0004 
Título: "Livro 4º de registo" 
Datas de produção: 1759-10-27 / 1761-05-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. (363 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 107 
Cota original: 4 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0004/00298 
Título: Resolução ordenando pela Junta do 
Comércio as obrigações do inspector dos 
faróis 
Datas de produção: 1760-10-30  
Dimensão e suporte: 1 doc. 

Cota actual: Junta do Comércio, liv. 107, f. 
298 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0004/00310 
Título: Alvará que determina que as penas 
estabelecidas nos Estatutos dos Mercadores, 
contra os que têm duas ou mais lojas e se 
imponham contra todos os propostos que 
tiverem menos da metade dos lucros nas 
vendas das lojas 
Datas de produção: 1760-11-15  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 107, f. 
310 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0004/00301A 
Título: Decreto que determinou os 
arruamentos das lojas das 5 corporações, com 
o plano e distribuição das ruas que estão 
abertas no terreno, que jaz entre as Praças do 
Comércio e do Rossio 
Datas de produção: 1760-11-05  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 107, f. 
301v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0004/00312A 
Título: Resolução à consulta da Junta do 
Comércio sobre o estabelecimento de 
emolumentos 
Datas de produção: 1760-12-16  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 107, f. 
312 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0005 
Título: "Livro 5º de registo" 
Datas de produção: 1761-02-26 / 1762-06-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. (221 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 108 
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Cota original: 5 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0005/00055 
Título: Alvará que determina que o produto 
das tomadias, que têm origem na 
contravenção aos Estatutos dos Mercadores, 
se deve aplicar ao cofre da Junta do Comércio 
Datas de produção: 1761-07-29  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 108, f. 55 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0005/00010A 
Título: Decreto para que a Junta do Comércio 
possa conceder licenças para quaisquer 
artífices insignes, nacionais ou estrangeiros 
para trabalharem em obras de nova invenção 
ou de conhecida utilidade do reino e possam 
abrir loja para as venderem 
Datas de produção: 1761-04-18  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 108, f. 
10v. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0006 
Título: "Livro 6º de registo" 
Datas de produção: 1762-06-26 / 1765-08-31 
Dimensão e suporte: 1 liv. (258 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 109 
Cota original: 6 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2110 
 
Nível de descrição: DC 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0006/00183 
Título: Consulta e resolução sobre um novo e 
formal estabelecimento da Fábrica de 
Manufacturas de Lã que possa servir de 
escola na Covilhã 
Datas de produção: 1764-06-19  
Dimensão e suporte: 1 doc. 

Cota actual: Junta do Comércio, liv. 109, f. 
183 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0006/00068 
Título: Consulta sobre o equivalente da 
décima dos negociantes em grosso 
portugueses da praça da cidade de Lisboa 
Datas de produção: 1762-10-29  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 109, f. 
68v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0006/00070 
Título: Alvará aceitando o oferecimento que a 
que a Junta do Comércio fez de 24 contos de 
reis anuais, em lugar da décima do maneio, e 
dos juros das dívidas passivas 
Datas de produção: 1762-10-30  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 109, f. 70 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0006/00072 
Título: Relação dos negociantes de grosso de 
Lisboa 
Datas de produção: 1762-10-30  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 109, f. 72 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0006/00190 
Título: Resolução que extingue a Mesa dos 
Fardamentos da Covilhã, criada por carta 
régia de 11 de Agosto de 1759 
Datas de produção: 1769-06-26  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 109, f. 
190 
 
Nível de descrição: D 
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Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0006/00120A 
Título: Consulta sobre a administração da 
Irmandade do Espírito Santo da Pedreira 
anexa à Mesa do Bem comum dos 
Mercadores 
Datas de produção: 1763-04-28  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Âmbito e conteúdo: A irmandade estava 
sedeada em ermida doada aos padres da 
Congregação do Oratório. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 109, f. 
120v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0006/00190A 
Título: Resolução que aprova a proposta da 
Junta do Comércio sobre um novo e formal 
estabelecimento da Fábrica de Lanifícios da 
Covilhã e ficando encarregue da sua 
administração e do fornecimento dos panos e 
serafinas para o fardamento das tropas 
Datas de produção: 1764-06-26  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 109, f. 
190 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0006/00193A 
Título: Aviso da Secretaria de Estado 
mandando dar livres de direitos na Alfândega 
do Açúcar todos os materiais brutos que 
vierem para o serviço das fábricas da Covilhã 
Datas de produção: 1764-07-02  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Âmbito e conteúdo: A irmandade estava 
sedeada em ermida doada aos padres da 
Congregação do Oratório. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 109, f. 
193v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0006/00201A 

Título: Memória do que se deve expedir para 
consolidar a regularidade dos fardamentos, 
de modo que sempre se achem prontos ao 
tempo em que forem vencidos 
Datas de produção: 1764-07-18  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 109, f. 
201v. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0007 
Título: "Livro 7º de registo" 
Datas de produção: 1765-04-22 / 1766-05-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. (220 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 110 
Cota original: 7 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2119 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0007/00099 
Título: Alvará de declaração ao outro de 10 
de Setembro de 1765, que aboliu as frotas e 
esquadras para se praticar a mesma liberdade 
nas ilhas, com as restrições nele declaradas 
Datas de produção: 1765-10-12  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 110, f. 99 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0007/00199 
Título: Decreto de nomeação do 
superintendente e conservador das fábricas 
de lanifícios das três comarcas de Castelo 
Branco, Guarda e Pinhel 
Datas de produção: 1766-07-07  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 110, f. 
199 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0007/00108A 
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Título: Alvará com força de lei que aboliu as 
frotas ficando livre a navegação e comércio 
para quaisquer portos 
Datas de produção: 1765-09-10  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 110, f. 
108v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0007/00138A 
Título: Alvará que regulou os fretes despois 
de abolidas as frotas para o Brasil 
Datas de produção: 1766-04-29  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 110, f. 
138v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0007/00140A 
Título: Edital porque há por abolido o 
parágrafo 14.º do capítulo 17.º dos estatutos 
da Junta do Comércio a respeito da cobrança 
dos fretes 
Datas de produção: 1766-05-12  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 110, f. 
140v. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0008 
Título: "Livro 8º de registo" 
Datas de produção: 1766-08-13 / 1768-08-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. (218 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 111 
Cota original: 8 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2213 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0008/00119 
Título: Instruções que a Junta do Comércio 
determinou para o governo económico da 
Real Fábrica de Lanifícios da Covilhã 
Datas de produção: 1767-07-09  

Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 111, f. 
119 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0008/00123 
Título: Método da escrituração que se deve 
seguir na Real Fábrica de Lanifícios da Covilhã, 
quando for executado o plano da nova casa 
Datas de produção: 1767-07-09  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 111, f. 
123v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0008/00140 
Título: Resolução que concede à Junta do 
Comércio a nomeação dos ofícios de escrivão 
da Superintendência dos Lanifícios das Três 
Comarcas e de meirinho e seu escrivão 
Datas de produção: 1767-08-05  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 111, f. 
140 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0008/00155 
Título: Consulta sobre a representação da 
Mesa do Bem comum dos Mercadores a 
respeito do ajustamento das suas classes na 
reforma que pedem da pauta dos seus 
estatutos 
Datas de produção: 1767-09-24  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 111, f. 
155v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0008/00217 
Título: Resolução que reformou a pauta dos 
estatutos da Mesa do Bem Comum dos 
Mercadores para a venda de algumas 
fazendas 
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Datas de produção: 1768-08-20  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 111, f. 
217. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0008/00046A 
Título: Alvará de declaração e amplificação do 
outro de 11 de Agosto de 1759 e do 
Regimento de 7 de Janeiro de 1760, 
promulgados para o governo das fábricas de 
lanifícios das três comarcas da Guarda, 
Castelo Branco e Pinhel 
Datas de produção: 1766-11-07  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 111, f. 
46v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0008/00104A 
Título: Aviso da Secretaria de Estado do Reino 
mandando qualificar na Junta do Comércio as 
equipagens dos navios 
Datas de produção: 1767-05-11  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 111, f. 
104v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0008/00163A 
Título: Consulta sobre a proposta da Mesa do 
Bem comum dos Mercadores pedindo a 
reforma do parágrafo 7º, capítulo 2.º dos seus 
estatutos 
Datas de produção: 1767-09-28  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 111, f. 
163v. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0009 
Título: "Livro 9º de registo" 
Datas de produção: 1768-07-02 / 1770-04-10 
Dimensão e suporte: 1 liv. (260 f.) 

Cota actual: Junta do Comércio, liv. 112 
Cota original: 9 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2067 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0009/00085A 
Título: Decreto que determinou que passasse 
para a Junta do Comércio a administração da 
Fábrica de Papel da vila da Lousã, erigida por 
José Otton 
Datas de produção: 1769-08-05  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 112, f. 
85v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0009/00106A 
Título: Alvará de declaração e ampliação dos 
alvarás de 11 de Agosto de 1759 e 7 de 
Novembro de 1766, que excitaram a 
observância do Regimento dos Lanifícios de 7 
de Janeiro de 1690, ocorrendo algumas 
disposições para melhor governo e aumento 
das fábricas de lanifícios das três comarcas da 
Guarde, Castelo Branco e Pinhel 
Datas de produção: 1769-09-04  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 112, f. 
106v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0009/00168A 
Título: Decreto de extinção do contrato de 
Angola 
Datas de produção: 1769-08-05  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 112, f. 
168v 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0010 
Título: "Livro 10º de registo" 
Datas de produção: 1770-03-14 / 1772-04-03 



 
 TT-Junta do Comércio: catálogo 
________________________________________________________________________________________ 

____ 

23 
 

Dimensão e suporte: 1 liv. (197 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 113 
Cota original: 10 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2078 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0010/00030 
Título: Resolução que faz mudar para a vila do 
Fundão as fábricas de camelões e baetas 
Datas de produção: 1770-09-25  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 113, f. 30 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0010/00004A 
Título: Ordens da Junta do Comércio para os 
lotadores dos navios registarem na 
Contadoria os bilhetes antes de os 
entregarem na Torre do Tombo 
Datas de produção: 1770-07-12  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 113, f. 4v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0010/00169A 
Título: Alvará com força de lei de extinção do 
cargo do Juiz Conservador Geral do Comércio, 
dividindo-o e criando em seu lugar o 
Superintendente Geral dos Contrabandos, um 
Juiz dos Falidos e um Juiz Conservador dos 
Privilegiados 
Datas de produção: 1771-12-16  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 113, f. 
169v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0010/00174A 
Título: Decreto de nomeação de Francisco 
Nicolau Roncon para deputado secretário da 
Junta do Comércio 
Datas de produção: 1771-12-20  

Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 113, f. 
174v. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0011 
Título: "Livro 11º de registo" 
Datas de produção: 1772-02-13 / 1773-05-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. (218 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 114 
Cota original: 11 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2079 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0012 
Título: "Livro 12º de registo" 
Datas de produção: 1773-05-17 / 1775-08-07 
Dimensão e suporte: 1 liv. (220 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 115 
Cota original: 12 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2079 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0012/00022 
Título: Resolução que encarrega à Junta do 
Comércio a administração dos bens da 
Irmandade do Espírito Santo da Pedreira, 
aplicando os seus rendimentos para dotes de 
80$ reis conferidos a órfãs filhas de 
negociantes pobres ou mercadores das 5 
classes 
Datas de produção: 1773-06-05  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 115, f. 22 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0012/00087 
Título: Resolução sobre o estabelecimento de 
uma fábrica de baetões, cobertores de lã, 
silésias e panos de Francisco Mailhol e 
Manuel Pereira Guimarães, estabelecida em 
Cascais 
Datas de produção: 1774-01-04  
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Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 115, f. 87 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0012/00012A 
Título: Alvará que confirma as 14 condições 
para o estabelecimento de uma fábrica de 
baetões, cobertores de lã, silésias e panos de 
Francisco Mailhol e Manuel Pereira 
Guimarães, estabelecida em Cascais 
Datas de produção: 1773-07-05  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 115, f. 
12v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0012/00197A 
Título: Decreto porque foi abolida a 
propriedade do ofício de selador, e juiz vedro 
das fábricas dos panos de Castelo de Vide e o 
seu escrivão 
Datas de produção: 1774-07-02  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 115, f. 
197v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0012/00215A 
Título: Decreto de nomeação do provedor da 
Junta do Comércio e mais deputados 
Datas de produção: 1774-08-13  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Âmbito e conteúdo: Foram nomeados 
Anselmo José da Cruz (provedor), José de 
Sousa Abreu (vice-provedor), Francisco 
Nicolau Roncon, Caetano Alberto Ferreira, 
Francisco José Lopes, Teotónio Gomes de 
Carvalho, Gerardo Venceslau Braancamp de 
Almeida Castelo Branco, António Rodrigues 
de Oliveira e João Rodrigues Vale. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 115, f. 
215v. 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0013 
Título: "Livro 13º de registo" 
Datas de produção: 1774-08-18 / 1775-05-04 
Dimensão e suporte: 1 liv. (217 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 116 
Cota original: 13 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0014 
Título: "Livro 14º de registo" 
Datas de produção: 1775-08-07 / 1777-02-19 
Dimensão e suporte: 1 liv. (238 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 117 
Cota original: 14 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0015 
Título: "Livro 15º de registo" 
Datas de produção: 1776-11-07 / 1778-09-01 
Dimensão e suporte: 1 liv. (217 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 118 
Cota original: 15 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0016 
Título: "Livro 16º de registo" 
Datas de produção: 1778-09-03 / 1780-07-08 
Dimensão e suporte: 1 liv. (196 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 119 
Cota original: 16 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0016/00189A 
Título: Decreto de nomeação do provedor e 
deputados da Junta do Comércio 
Datas de produção: 1780-04-24  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Âmbito e conteúdo: Foram nomeados João 
Henrique de Sousa (provedor), Francisco 
Nicolau Roncon (vice-provedor), Francisco 
José Lopes, Teotónio Gomes de Carvalho, 
António Martins Torres, Jacinto Fernandes 
Bandeira, José Ferreira Coelho, Diogo 
Carvalho de Lucena, Alexandre António Bon. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 119, f. 
189v. 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0017 
Título: "Livro 17º de registo" 
Datas de produção: 1780-07-20 / 1782-07-19 
Dimensão e suporte: 1 liv. (228 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 120 
Cota original: 17 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2118 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0017/00009A 
Título: Aviso da Secretaria de Estado para que 
a Junta do Comércio mude a sua casa de 
despacho e mais dependências do seu 
expediente para o torreão da Praça do 
Comércio, em que se acha a Aula do 
Comércio 
Datas de produção: 1780-08-11  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 120, f. 9v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0017/00111A 
Título: Decreto para a Junta do Comércio 
entregar à Junta da Administração das 
Fábricas do Reino, as dos lanifícios que se 
achavam debaixo da sua administração, na 
conformidade do alvará de 18 de Julho de 
1777 
Datas de produção: 1781-01-25  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 120, f. 
111v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0017/00172A 
Título: Inventário dos papéis originais que a 
Junta do Comércio entrega à Junta da 
Administração das Fábricas do reino e Obras 
de Águas Livres 
Datas de produção: 1781-06-07  
Dimensão e suporte: 1 doc. 

Cota actual: Junta do Comércio, liv. 120, f. 
172v. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0018 
Título: "Livro 18º de registo" 
Datas de produção: 1782-01-08 / 1783-12-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. (228 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 121 
Cota original: 18 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0018/00041 
Título: Consulta e instruções que se hão-de 
dar aos cônsules de Portugal nos portos 
marítimos para onde navegam navios 
portugueses, os ordenados e emolumentos 
Datas de produção: 1782-07-01  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 121, f. 41 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0018/00146A 
Título: Consulta e resolução sobre as 
providências para se transportarem os 
marinheiros e homens de mar, que por falta 
de meios se acham dispersos e detidos nos 
portos estrangeiros 
Datas de produção: 1783-06-05  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 121, f. 
146v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0018/00153A 
Título: Estatutos reformados dos mercadores 
que negoceiam por miúdos 
Datas de produção: 1783-06-17  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 121, f. 
153v. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0019 
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Título: "Livro 19º de registo" 
Datas de produção: 1784-01-08 / 1784-12-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. (175 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 122 
Cota original: 19 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0020 
Título: "Livro 20º de registo" 
Datas de produção: 1785-01-05 / 1787-03-08 
Dimensão e suporte: 1 liv. (204 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 123 
Cota original: 20 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 1330 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0021 
Título: "Livro 21º de registo" 
Datas de produção: 1786-03-01 / 1787-05-30 
Dimensão e suporte: 1 liv. (156 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 124 
Cota original: 21 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 1329 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0022 
Título: "Livro 22º de registo" 
Datas de produção: 1787-07-19 / 1788-06-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. (116 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 125 
Cota original: 22 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0023 
Título: "Livro 23º de registo" 
Datas de produção: 1788-06-05 / 1790-05-17 
Dimensão e suporte: 1 liv. (196 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 126 
Cota original: 23 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2214 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0023/00001 

Título: Carta de lei porque foi criada em 
Tribunal Supremo a Junta do Comércio, 
passando a denominar-se Real Junta do 
Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação 
Datas de produção: 1788-06-05  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Âmbito e conteúdo:  
 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 126, f. 1 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0024 
Título: "Livro 24º de registo" 
Datas de produção: 1790-05-20 / 1792-03-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. (175 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 127 
Cota original: 24 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0025 
Título: "Livro 25 de registo" 
Datas de produção: 1792-01-19 / 1795-12-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. (268 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 128 
Cota original: 25 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0026 
Título: "Livro 26 de registo de registo de 
alvarás, decretos, consultas e avisos da 
Secretaria de Estado" 
Datas de produção: 1794-01-13 / 1796-04-02 
Dimensão e suporte: 1 liv. (212 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 129 
Cota original: 26 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 1333 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0027 
Título: "Livro 27 de registo de alvarás, 
decretos, consultas e avisos da Secretaria de 
Estado" 
Datas de produção: 1796-04-02 / 1803-06-08 
Dimensão e suporte: 1 liv. (199 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 130 
Cota original: 27 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0028 
Título: "Livro 28 de registo de avisos da 
Secretaria de Estado, alvarás, decretos e 
consultas" 
Datas de produção: 1798-01-01 / 1799-11-29 
Dimensão e suporte: 1 liv. (250 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 131 
Cota original: 28 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0029 
Título: "Livro 29 de registo de consultas, 
avisos, decretos, alvarás, cartas, etc." 
Datas de produção: 1799-07-13 / 1801-05-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. (268 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 132 
Cota original: 29 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0030 
Título: "Livro 30 de registo de consultas, 
avisos, decretos, alvarás, cartas, editais, etc." 
Datas de produção: 1801-06-03 / 1802-10-08 
Dimensão e suporte: 1 liv. (237 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 133 
Cota original: 30 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0030/00224 
Título: Decreto para que o Tribunal da Junta 
do Comércio conceda licença de abrir lojas de 
mercadores a todos os donos e proprietários 
de fábricas do reino, observando-se porém 
diversas condições 
Datas de produção: 1802-03-01  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 133, f. 
224 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0031 
Título: "Livro 31 de registo de consultas, 
avisos, decretos, alvarás, cartas, editais, etc." 
Datas de produção: 1802-11-09 / 1805-10-16 

Dimensão e suporte: 1 liv. (271 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 134 
Cota original: 31 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0032 
Título: "Livro 32 de registo de consultas, 
avisos, decretos, alvarás, cartas" 
Datas de produção: 1804-07-02 / 1807-02-12 
Dimensão e suporte: 1 liv. (216, 16 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 135 
Cota original: 32 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0033 
Título: "Livro 33 de registo de consultas, 
avisos, decretos, alvarás." 
Datas de produção: 1806-10-09 / 1809-01-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. (193 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 136 
Cota original: 33 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2076 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0034 
Título: "Livro 34 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1809-01-09 / 1811-02-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. (160 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 137 
Cota original: 34 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2075 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0035 
Título: "Livro 35 de registo de consultas, 
avisos, decretos, alvarás." 
Datas de produção: 1811-02-04 / 1812-04-15 
Dimensão e suporte: 1 liv. (232 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 138 
Cota original: 35 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0036 
Título: "Livro 36 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1812-04-20 / 1813-11-06 



 
 TT-Junta do Comércio: catálogo 
________________________________________________________________________________________ 

____ 

28 
 

Dimensão e suporte: 1 liv. (236 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 139 
Cota original: 36 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2077 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0037 
Título: "Livro 37 de registo de consultas". 
Datas de produção: 1813-05-07 / 1814-07-19 
Dimensão e suporte: 1 liv. (233 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 140 
Cota original: 37 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0038 
Título: "Livro 38 de registo de consultas." 
Datas de produção: 1814-07-21 / 1815-06-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. (263 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 141 
Cota original: 38 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2114 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0039 
Título: "Livro 39 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1815-06-15 / 1816-11-12 
Dimensão e suporte: 1 liv. (262 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 142 
Cota original: 39 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0040 
Título: "Livro 40 de registo de consultas". 
Datas de produção: 1816-11-14 / 1818-01-11 
Dimensão e suporte: 1 liv. (264 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 143 
Cota original: 40 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0041 
Título: "Livro 41 de registo de consultas". 
Datas de produção: 1817-12-22 / 1819-01-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. (219 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 144 
Cota original: 41 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0042 
Título: "Livro 42 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1819-01-07 / 1819-12-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. (266 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 142 
Cota original: 42 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0043 
Título: "Livro de registo de decretos, portarias 
do governo, avisos, editais." 
Datas de produção: 1819-06-21 / 1821-03-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. (128 f.) 
Âmbito e conteúdo: O termo de abertura do 
livro refere que o registo de decretos, 
portarias, avisos etc., foi mandado separar do 
registo geral das consultas por ordem do 
tribunal. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 146 
Cota original: 43 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0044 
Título: "Livro 44 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1819-12-14 / 1820-09-04 
Dimensão e suporte: 1 liv. (267 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 147 
Cota original: 44 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2115 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0045 
Título: "Livro 45 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1820-09-07 / 1821-08-09 
Dimensão e suporte: 1 liv. (253 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 148 
Cota original: 45 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0046 
Título: "Livro de registo 46 de decretos, 
portarias, avisos, editais". 
Datas de produção: 1821-03-15 / 1822-03-04 
Dimensão e suporte: 1 liv. (124 f.) 
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Cota actual: Junta do Comércio, liv. 149 
Cota original: 46 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0046/00006 
Título: Aviso relativo às condições com que 
deverão ser administradas as Fábricas de 
Lanifícios da Covilhã e Fundão 
Datas de produção: 1821-03-20  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 149, f. 6 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0046/00041 
Título: Aviso da Regência do Reino 
participando à Junta do Comércio que por 
Portaria de 12 de Junho de 1821 foi nomeada 
uma comissão para se proceder à 
inventariação dos papéis que se salvaram do 
incêndio ocorrido a 19 de Junho 
Datas de produção: 1821-06-14  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 149, f. 41 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0046/00014A 
Título: Aviso das Cortes Gerais e 
Extraordinárias da Nação Portuguesa sobre a 
arrematação das Fábricas de Lanifícios da 
Covilhã e Fundão 
Datas de produção: 1821-03-31  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 149, f. 
14v. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0046/00102A 
Título: Portaria para consultar sobre as novas 
condições oferecidas pela Viúva Larcher sobre 
a arrematação da Fábrica de Lanifícios de 
Portalegre 
Datas de produção: 1821-12-17  
Dimensão e suporte: 1 doc. 

Cota actual: Junta do Comércio, liv. 149, f. 
102v. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0047 
Título: "Livro 47 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1821-08-09 / 1822-03-26 
Dimensão e suporte: 1 liv. (254 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 150 
Cota original: 47 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0048 
Título: "Registo de portarias e decretos 48" 
Datas de produção: 1822-02-27 / 1823-07-07 
Dimensão e suporte: 1 liv. (136 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 151 
Cota original: 48 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2124 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0049 
Título: "Livro de registo de consultas 49" 
Datas de produção: 1822-03-14 / 1823-07-24 
Dimensão e suporte: 1 liv. (228 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 152 
Cota original: 49 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2125 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0050 
Título: "Livro de registo de consultas 50" 
Datas de produção: 1823-01-07 / 1824-02-12 
Dimensão e suporte: 1 liv. (267 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 153 
Cota original: 50 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2126 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0051 
Título: "Registo de decretos e portarias nº 51" 
Datas de produção: 1823-07-01 / 1824-07-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. (125 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 154 
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Cota original: 51 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2227 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/005/0051/00004 
Título: Relação das declarações dos ministros 
deputados da Junta do Comércio, Agricultura, 
Fábricas e Navegação, oficiais da sua 
Secretaria, das Contadoria e mais 
subalternos, na conformidade da Lei de 20 de 
Junho de 1823 
Datas de produção: 1823-07-08  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 154, f. 8 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0052 
Título: "Livro 52 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1824-02-12 / 1824-11-29 
Dimensão e suporte: 1 liv. (219 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 155 
Cota original: 52 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2215 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0053 
Título: "Registo de decretos e avisos nº 53" 
Datas de produção: 1824-05-31 / 1825-05-26 
Dimensão e suporte: 1 liv. (122 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 156 
Cota original: 53 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2095 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0054 
Título: "Livro 54 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1824-12-09 / 1825-09-05 
Dimensão e suporte: 1 liv. (268 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 157 
Cota original: 54 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0055 

Título: "Registo de decretos e avisos nº 55" 
Datas de produção: 1825-05-26 / 1826-05-30 
Dimensão e suporte: 1 liv. (122 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 158 
Cota original: 55 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0056 
Título: "Livro 56 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1825-09-19 / 1826-05-29 
Dimensão e suporte: 1 liv. (273 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 159 
Cota original: 56 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2128 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0057 
Título: "Registo de decretos e avisos nº 57" 
Datas de produção: 1826-06-05 / 1828-03-17 
Dimensão e suporte: 1 liv. (132 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 160 
Cota original: 57 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2116 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0058 
Título: "Livro 58 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1826-05-12 / 1827-04-05 
Dimensão e suporte: 1 liv. (269 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 161 
Cota original: 58 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0059 
Título: "Livro 59 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1827-04-05 / 1828-10-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. (269 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 162 
Cota original: 59 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2116 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0060 
Título: "Registo de decretos e avisos nº 60" 
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Datas de produção: 1828-03-27 / 1829-06-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. (124 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 163 
Cota original: 60 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0061 
Título: "Livro 61 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1828-10-23 / 1830-05-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. (220 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 164 
Cota original: 61 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2129 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0062 
Título: "Registo de decretos e avisos nº 62" 
Datas de produção: 1829-06-22 / 1830-10-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. (126 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 165 
Cota original: 62 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2130 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0063 
Título: "Livro 63 de registo de consultas" 
Datas de produção: 1830-05-13 / 1831-12-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. (226 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 166 
Cota original: 63 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 2117 e 2127 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0064 
Título: "Livro 64 de registo de decretos e 
avisos" 
Datas de produção: 1830-10-13 / 1831-12-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. (125 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 167 
Cota original: 64 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0065 
Título: "Livro 65 de registo de consultas" 

Datas de produção: 1832-01-17 / 1833-02-04 
Dimensão e suporte: 1 liv. (255 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 168 
Cota original: 65 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 3447, 3448 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0066 
Título: "Livro 66 de registo de decretos e 
avisos" 
Datas de produção: 1831-12-19 / 1832-12-10 
Dimensão e suporte: 1 liv. (125 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 169 
Cota original: 66 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0067 
Título: "Livro 67 do registo geral" 
Datas de produção: 1833-02-01 / 1833-07-01 
Dimensão e suporte: 1 liv. (156 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 170 
Cota original: 67 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005/0068 
Título: "Livro 68 do registo geral" 
Datas de produção: 1833-07-26 / 1833-09-09 
Dimensão e suporte: 1 liv. (23 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 171 
Cota original: 68 
 
Nível de descrição: SSR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005-101 
Título:  

Índices do registo geral 
Datas de produção: 1801 / 1801 
Dimensão e suporte: 4 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005-
101/0001 
Título: "Prontuário alfabético e cronológico" 
Datas de produção: 1801  
Dimensão e suporte: 1 liv. (218 f.) 
Âmbito e conteúdo: É um índice elaborado 
em 1801, mas que abrange as matérias 
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tratadas pela Junta do Comércio entre os 
anos de 1755 e 1758. Refere que foram 
extraídas de 21 livros de registo. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 175 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005-
101/0002 
Título: "Livro 1 catálogo das consultas que 
sobem à real presença" 
Datas de produção: 1774-12-15 / 1798-12-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. (106 f.) 
Âmbito e conteúdo: É um livro de índice dos 
livros 13 a 28 do registo geral. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 172 
Cota original: 1 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005-
101/0003 
Título: "Livro 2 catálogo das consultas que 
sobem à real presença" 
Datas de produção: 1799-01-10 / 1825-12-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. (233 f.) 
Âmbito e conteúdo: É um livro de índice dos 
livros 28 a 56 do registo geral. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 173 
Cota original: 2 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005-
101/0004 
Título: "Livro 3 catálogo das consultas que 
sobem à real presença" 
Datas de produção: 1826-01-10 / 1834-07-10 
Dimensão e suporte: 1 liv. (104 f.) 
Âmbito e conteúdo: É um livro de índice dos 
livros 56 a 67 do registo geral. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 174 
Cota original: 3 
 
Nível de descrição: SSR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005-100 
Título:  

Registo de decretos, alvarás, avisos e 
representações relativos a navegação, 
alfândegas e fábricas 
Datas de produção: 1756-01-21 / 1834-06-18 
Dimensão e suporte: 2 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005-
100/0001 
Título: "Registo de alvarás, representações, 
avisos, decretos, relativos a navegação, 
alfândegas e fábricas" 
Datas de produção: 1756-01-21 / 1761-08-26 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 82 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/005-
100/0002 
Título: "Livro 1 de registo de alvarás" 
Datas de produção: 1790-09-06 / 1834-06-18 
Dimensão e suporte: 1 liv (82 f.) 
Âmbito e conteúdo: Alvarás relativos a 
fábricas e alfândegas. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 76 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/006 
Título:  

Registo de ordens e provisões 
Datas de produção: 1758 / 1833 
Dimensão e suporte: 12 liv. 
Âmbito e conteúdo: Registo de ordens e 
provisões expedidas pela Junta do Comércio 
para diversas entidades. 
Sistema de organização: Os primeiros livros 
estão ordenados por destinatários e depois 
por ordem cronológica. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/006/0001 
Título: Registo de ordens expedidas pelo 
Marquês de Angeja aos juízes das Alfândegas 
e provedores. 
Datas de produção: 1758-05-18 / 1759-03-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. (10 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 331 
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Notas: Na capa está escrito 'Registo do Bem 
Comum', mas não corresponde ao conteúdo. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/006/0002 
Título: Livro de registo de provisões para o 
desembargador juiz conservador dos 
privilegiados da Junta do Comércio 
Datas de produção: 1789-05-04 / 1790-10-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. (6 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 96 
Cota original: A 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/006/0003 
Título: Livro de registo para o 
superintendente das Alfândegas do Norte e 
diversos ministros. 
Datas de produção: 1788-11-22 / 1793-04-17 
Dimensão e suporte: 1 liv. (31 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 97 
Cota original: B 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/006/0004 
Título: Livro de registo de provisões para o 
administrador geral da Alfândega e provedor 
da Casa da Índia. 
Datas de produção: 1788-07-24 / 1802-03-27 
Dimensão e suporte: 1 liv. (18 f. ) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 98 
Cota original: C 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/006/0005 
Título: Livro de registo de provisões para a 
Real Fábrica das Sedas e Mesa do Bem 
Comum. 
Datas de produção: 1788-11-24 / 1791-03-17 
Dimensão e suporte: 1 liv. (5 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 99 
Cota original: D 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/006/0006 
Título: Livro de registo de provisões para os 
inspectores dos cofres da Casa da Moeda e 

Mesas da Inspecção do Rio de Janeiro, Baía, 
etc. e provedor da dita Casa da Moeda. 
Datas de produção: 1789-01-29 / 1791-05-26 
Dimensão e suporte: 1 liv. (4 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 100 
Cota original: E 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/006/0007 
Título: Livro de registo de provisões para os 
administradores de diversas casas falidas e 
diversos administradores e louvados. 
Datas de produção: 1789-03-09 / 1790-10-01 
Dimensão e suporte: 1 liv. (9 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 101 
Cota original: F 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/006/0008 
Título: Livro de registo de provisões para os 
erectores e proprietários de fábricas e 
pescarias. 
Datas de produção: 1788-09-20 / 1789-05-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. (12 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 102 
Cota original: G 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/006/0009 
Título: "Ordens notadas aos ministros" 
Datas de produção: 1790-03-31 / 1815-09-09 
Dimensão e suporte: 1 liv. (230 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 177 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/006/0010 
Título: "Livro 2º de ordens notadas aos 
ministros." 
Datas de produção: 1815-07-17 / 1822-01-12 
Dimensão e suporte: 1 liv. (278 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 178 
Cota original: 2º 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/006/0011 
Título: "Livro 3º de ordens notadas aos 
ministros" 
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Datas de produção: 1822-01-17 / 1830-08-31 
Dimensão e suporte: 1 liv. (365 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 179 
Cota original: 3º 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/006/0012 
Título: "Livro 4º de ordens notadas aos 
ministros" 
Datas de produção: 1828-01-21 / 1833-08-28 
Dimensão e suporte: 1 liv. (56 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 180 
Cota original: 4 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/007 
Título:  

Registo de sentenças da Junta do Comércio 
Datas de produção: 1783 / 1832 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Registo das sentenças 
sobre autos entre partes relativos a seguros 
de navios, pagamento de soldadas a 
equipagens de navios, letras de câmbio, 
falências de negociantes. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/007/0001 
Título: "Livro 1º de registo de sentenças da 
Junta do Comércio destes reinos e seus 
domínios". 
Datas de produção: 1783-05-31 / 1832-04-10 
Dimensão e suporte: 1 liv. (78 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 181 
Cota original: 1 
Notas: Existem registos de 1783 a 1796 e de 
1829 a 1831. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/008 
Título:  

Registo de actas das sessões 
Datas de produção: 1756 / 1787 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Actas das sessões da 
Junta do Comércio, tendo também o registo 

dos autos de posse de alguns deputados e de 
outros funcionários. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/008/0001 
Título: "Registo dos assentos da Junta" 
Datas de produção: 1756-06-25 / 1787-10-09 
Dimensão e suporte: 1 liv. (57 f.) 
Âmbito e conteúdo: Contém registo de 
nomeação de alguns funcionários, com 
determinação da origem do dinheiro para 
pagamento de ordenados, o registo de 
eleição de pessoas para cargos, e de autos de 
posse de deputados. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 182 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/009 
Título:  

Copiador de correspondência 
Datas de produção: 1763 / 1779 
Dimensão e suporte: 3 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/009/0001 
Título: "Livro 2 copiador das cartas [...] para 
este reino e Brasil." 
Datas de produção: 1763-07-06 / 1768-01-12 
Dimensão e suporte: 1 liv. (118 f.) 
Âmbito e conteúdo: Trata-se de cartas 
enviadas para o presidente e deputados da 
Mesa do Fardamento (Covilhã), para a 
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas 
do Alto Douro, para as Mesas de Inspecção do 
Rio de Janeiro, Baía e Pernambuco, para os 
recebedores das Alfândegas do reino, para os 
governadores de Angola, da praça de Santos, 
e praça de Bissau. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 329 
Cota original: 2 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/009/0002 
Título: "Livro 3 de registo de cartas" 
Datas de produção: 1767-11-14 / 1774-12-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. (224 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 189 
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Cota original: 3 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/009/0003 
Título: "Registo das cartas [...] 
Datas de produção: 1777-11-05 / 1779-07-07 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Copiador das cartas 
escritas sobre a devassa contra o recebedor 
da Alfândega do Porto. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 451 
Notas: O termo de abertura do livro é: 
'Registo das cartas que se têm escrito, assim 
ao desembargador superintendente das 
Alfândegas do Norte, Manuel da Costa 
Ferreira e seu delegado Alberto de Andrade 
de Oliveira sobre a deposição e 
procedimentos que, em resultado da devassa 
se tomaram contra o recebedor excluso da 
Alfândega do Porto, José da Costa Lima; como 
também aos depositários administradores 
dos bens sequestrados ao dito recebedor; ao 
actual Bento Serqueira Santos, seu escrivão 
Jaques António da Silva, e também ao 
sobredito recebedor excluso José da Costa 
Lima. 
Tem uma nota: 'Este copiador encontrava-se 
entre os maços por classificar da R.M.C.. 
11/6/80 MJLeal. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010 
Título:  

Livro porta 
Datas de produção: 1786-03-14 / 1834-07-07 
Dimensão e suporte: 36 liv. 
Âmbito e conteúdo: Registo sumário dos 
requerimentos entrados. 
Sistema de organização: Cronológica 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0001 
Título: "Livro dos despachos da Junta do 
Comércio destes reinos e seus domínios." 
Datas de produção: 1786-03-14 / 1787-05-15 
Dimensão e suporte: 1 liv. (98 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 341 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0002 
Título: "Registo dos despachos da Real Junta 
do Comércio, Agricultura, fábricas e 
Navegação destes reinos e seus domínios" 
Datas de produção: 1788-07-15 / 1789-08-31 
Dimensão e suporte: 1 liv. (185 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 217 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0003 
Título: "Registo dos despachos da Junta" 
Datas de produção: 1789-09-01 / 1790-10-19 
Dimensão e suporte: 1 liv. (192 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 218 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0004 
Título: "Registo dos despachos da Junta" 
Datas de produção: 1790-10-26 / 1792-03-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. (219 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 219 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0005 
Título: "Registo dos despachos da Junta" 
Datas de produção: 1792-03-22 / 1793-11-05 
Dimensão e suporte: 1 liv. (277 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 221 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0006 
Título: "Registo dos despachos da Junta" 
Datas de produção: 1793-11-07 / 1795-10-08 
Dimensão e suporte: 1 liv. (286 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 222 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0007 
Título: "Registo dos despachos da Junta" 
Datas de produção: 1795-10-12 / 1797-08-31 
Dimensão e suporte: 1 liv. (259 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 223 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0008 
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Título: "Registo dos despachos da Junta" 
Datas de produção: 1797-09-05 / 1800-05-27 
Dimensão e suporte: 1 liv. (234 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 224 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0009 
Título: "Registo dos despachos da Junta" 
Datas de produção: 1800-06-05 / 1802-03-04 
Dimensão e suporte: 1 liv. (237 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 225 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0010 
Título: "Registo dos despachos da Junta" 
Datas de produção: 1802-03-11 / 1803-07-19 
Dimensão e suporte: 1 liv. (247 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 226 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0011 
Título: "Registo dos despachos da Junta" 
Datas de produção: 1803-07-21 / 1805-07-30 
Dimensão e suporte: 1 liv. (179 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 227 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0012 
Título: "Registo dos despachos da Junta" 
Datas de produção: 1805-08-06 / 1807-05-25 
Dimensão e suporte: 1 liv. (284 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 228 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0013 
Título: "Registo dos despachos da Junta" 
Datas de produção: 1807-06-01 / 1808-11-07 
Dimensão e suporte: 1 liv. (241 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 229 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0014 
Título: "Registo dos despachos da Junta" 
Datas de produção: 1808-11-10 / 1810-06-25 
Dimensão e suporte: 1 liv. (245 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 230 
 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0015 
Título: "Registo dos despachos da Junta" 
Datas de produção: 1810-07-03 / 1812-06-09 
Dimensão e suporte: 1 liv. (181 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 231 
Notas: Tem a seguinte nota no fim: 'Este livro 
achava-se neste estado ao tempo em que 
aconteceu o incêndio do dia 10 de Junho de 
que escapou e se mandou entregar nesta 
Secretaria pela Comissão. Lisboa 20 de Agosto 
de 1820.' 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0016 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1812-06-15 / 1813-07-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 232 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0017 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1814-01-10 / 1814-12-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 233 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0018 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1815-01-10 / 1815-12-19 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 234 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0019 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1816-01-08 / 1816-12-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 235 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0020 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1817-01-07 / 1817-12-24 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 236 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0021 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1818-01-08 / 1818-12-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 237 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0022 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1820-01-10 / 1820-12-19 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 238 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0023 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1821-01-08 / 1821-12-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 239 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0024 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1822-01-07 / 1822-12-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 240 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0025 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1823-01-07 / 1823-12-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 241 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0026 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1824-01-08 / 1824-12-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 242 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0027 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1825-01-10 / 1825-12-22 

Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 243 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0028 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1826-01-10 / 1826-12-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 244 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0029 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1827-01-08 / 1827-12-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 245 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0030 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1828-01-07 / 1828-12-31 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 246 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0031 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1829-01-08 / 1829-12-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 247 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0032 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1830-01-07 / 1830-12-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 248 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0033 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1831-01-10 / 1831-12-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 249 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0034 
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Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1832-01-10 / 1832-12-29 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 250 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0035 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1833-01-02 / 1833-12-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 251 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010/0036 
Título: "Livro porta" 
Datas de produção: 1834-01-07 / 1834-07-07 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 252 
 
Nível de descrição: SSR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010-100 
Título:  

"Despachos da Junta para os deputados" 
Datas de produção: 1789-05-06 / 1818-06-16 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Regista o nome do 
deputado para quem foi remetido o assunto. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/010-100/1 
Título: "Despachos da Junta para os 
deputados" 
Datas de produção: 1789-05-06 / 1818-06-16 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 342 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/011 
Título:  

Registo de certidões 
Datas de produção: 1830-01-29 / 1834-07-01 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Registo das certidões de 
diplomas oficiais ou outros documentos 
(consultas, requerimentos etc.) passadas a 
pedido dos interessados. 
 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/011/0001 
Título: "Livro 1º de registo de certidões" 
Datas de produção: 1830-01-29 / 1834-07-01 
Dimensão e suporte: 1 liv. (16 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 184 
Cota original: 1º 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/012 
Título:  

Registo de atestações de comércio 
Datas de produção: 1757-02-03 / 1773-07-20 
Dimensão e suporte: 3 liv. 
Âmbito e conteúdo: Registo das atestações 
passadas a pedido do interessado sobre 
diversos assuntos, entre os quais, o frete de 
diferentes fazendas, a regulamentação 
comercial sobre o pagamento de dívidas ou 
letras de câmbio, o valor de câmbio de moeda 
estrangeira, o exame feito a bordo dos navios, 
o ser comerciante de determinado negócio. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/012/0001 
Título: "Registo de atestações de comércio" 
Datas de produção: 1757-02-03 / 1773-07-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. (255 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 67 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/012/0002 
Título: "Registo de atestações de comércio" 
Datas de produção: 1757-02-03 / 1766-12-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. (169 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 68 
Notas: Este livro apresenta os mesmos 
registos do liv. 67. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/012/0003 
Título: "Livro 2º das atestações de comércio" 
Datas de produção: 1767-01-13 / 1767-10-12 
Dimensão e suporte: 1 liv. (22 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 468 
Cota original: 2º 
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Notas: É um caderno, e apresenta a seguinte 
nota: 'Atestações de comércio. Ano 1767. Lº 
2. Fica junto ao nº 67. Este livro encontrava-
se fragmentado entre os papéis da Real Mesa 
Censória. 1984. MJLeal.' 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/013 
Título:  

Requerimentos de ministros para certidões 
de correntes de residência 
Datas de produção: 1775 / 1833 
Dimensão e suporte: 2 mç. 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos e 
respectivos despachos certificando o bom 
desempenho de qualquer ministro ou oficial 
durante o tempo de residência na localidade 
em que exerceu o seu cargo. 
Sistema de organização: A primeira 
ordenação é alfabética, e dentro de cada letra 
a ordenação é cronológica. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/013/0001 
Título: Requerimentos de ministros para 
certidões de correntes de residência. A a H 
Datas de produção: 1806 / 1833 
Dimensão e suporte: 1mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Neste maço estão os 
requerimentos elaborados pelos requerentes 
de nome próprio começam pelas letras A, B, 
C, D, E, F, G, H.  
A - 1806-1832 - mç. 46, cx. 153 
A - 1831-1833 - mç. 46, cx. 154 
B - 1806-1832 - mç. 46, cx. 154 
C - 1806-1830 - mç. 46, cx. 154 
D - 1798-1833 - mç. 46, cx. 154 
E - 1815-1830 - mç. 46, cx. 154 
F - 1806-1832 - mç. 46, cx. 154 
G - 1797-1831 - mç. 46, cx. 154 
H - 1812-1819 - mç. 46, cx. 154 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 46 (cx. 
153, 154) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/013/0002 

Título: Requerimentos de ministros para 
certidões de correntes de residência - J a V. 
Datas de produção: 1775 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Neste maço estão os 
requerimentos elaborados pelos requerentes 
de nome próprio começam pelas letras J, L, 
M, N, P, R, S, T, V.  
J - 1775-1818 - mç. 47, cx. 156 
J - 1818-1824 - mç. 47, cx. 155 
J - 1824-1833 - mç. 47, cx. 158 
L - 1806-1831 - mç. 47, cx. 158 
M - 1795-1833 - mç. 47, cx. 157 
N - 1807-1831 - mç. 47, cx. 157 
P - 1807-1828 - mç. 47, cx. 157 
R - 1806-1832 - mç. 47, cx. 157 
S - 1811-1828 - mç. 47, cx. 157 
T - 1808-1831 - mç. 47, cx. 157 
V - 1782-1831 - mç. 47, cx. 157 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 47 (cx. 
155, 156, 157, 158) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/014 
Título:  

Autos de posse 
Datas de produção: 1788-07-15 / 1833-09-03 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Autos de posse dos 
deputados da Junta do Comércio. 
Unidades de descrição relacionadas: Existem 
também autos de posse de deputados em 
Junta do Comércio, liv. 182, para os anos 
1756 a 1787. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/014/0001 
Título: "Livro de autos de posse dos 
deputados da Junta do Comércio" 
Datas de produção: 1788-07-15 / 1833-09-03 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 176 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/015 
Título:  
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Registo de provimentos 
Datas de produção: 1777-01-30 / 1834-02-13 
Dimensão e suporte: 3 liv. 
Âmbito e conteúdo: Estes livros contêm o 
extracto dos provimentos de oficiais e outros 
funcionários, cuja nomeação é da 
competência da Junta do Comércio, entre os 
quais se contam: busca-caixas das alfândegas, 
mestre do Jardim do Tabaco, lotador dos 
navios, capataz das Companhias das 
alfândegas, meirinho do Tribunal da Junta do 
Comércio, inspector dos faróis e outros 
oficiais da contribuição dos faróis, oficiais do 
donativo dos 4%, escriturários da contadoria 
da Junta do Comércio, escrivão da vara de 
meirinho, etc. 
Unidades de descrição relacionadas: Existem 
também registo de provimentos em Junta do 
Comércio, liv. 182, para os anos 1756 a 1787. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/015/0001 
Título: "Registo de provimentos - Livro 2" 
Datas de produção: 1777-01-30 / 1834-02-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. (132 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 183 
Cota original: 2 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/015/0002 
Título: "Registo de provimentos dos 
recebedores e escrivães do Donativo dos 4% e 
outras contribuições, das diversas Alfândegas 
da Corte e das Províncias do Reino." 
Datas de produção: 1802-03-04 / 1833-01-03 
Dimensão e suporte: 1 liv. (187 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 86 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/015/0003 
Título: "Registo de decretos e provimentos de 
oficiais da contadoria - Livro 2" 
Datas de produção: 1777-04-21 / 1814-06-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. (13 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 300 
Cota original: 2 
 

Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/016 
Título:  

Requerimentos, consultas e decretos sobre 
nomeações, provimentos e pensões 
Datas de produção: 1757 / 1834 
Dimensão e suporte: 9 mç., 1 mct. 
Âmbito e conteúdo: Documentação 
tipologicamente diversa sobre nomeações, 
provimentos, pedidos de emprego, concessão 
de pensões e tenças a funcionários, viúvas e 
órfãos de funcionários da Junta do Comércio. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/016/0001 
Título: Decretos de nomeação 
Datas de produção: 1757 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Neste maço encontram-
se os decretos de nomeação de deputados, 
procurador fiscal, superintendente geral dos 
contrabandos, provedor, juiz conservador, 
juiz dos falidos. 
1757-1804 - mç. 59, cx. 189 
1806-1820 - mç. 59, cx. 190 
1821-1834 - mç. 59, cx. 191 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 59 (cx. 
189, 190, 191) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/016/0002 
Título: Requerimentos, consultas e decretos 
sobre nomeações e provimentos, concessão 
de tenças e pensões 
Datas de produção: 1759 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (5 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa à 
nomeação e provimento de cargos e ofícios: 
'Contadoria da Superintendência Geral dos 
Contrabandos e Balança do Comércio' - 1782-
1834 - mç. 60, cx. 192; 
'Diversos requerimentos, consultas e mais 
papéis relativos à Secretaria e Contadorias' - 
1771-1834 - mç. 60, cx. 194 
'Secretaria. Provimentos e nomeações dos 
oficiais da Secretaria e todos os mais papéis 



 
 TT-Junta do Comércio: catálogo 
________________________________________________________________________________________ 

____ 

41 
 

relativos às pretensões dos mesmos oficiais' - 
1759-1827 - mç. 60, cx. 195  
1825-1834 - mç. 60, cx. 196 
'Pensões. Requerimentos, consultas, 
resoluções e mais papéis relativos à 
concessão de pensões' - 1791-1834 - mç. 60, 
cx. 193 
Sistema de organização: Ordenado por cargo 
ou ofício, separada por capilhas elaboradas 
pela Comissão encarregada de dar 
cumprimento ao Decreto de extinção da 
Junta do Comércio, que foram mantidas. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 60 (cx. 
192, 193, 194, 195, 196) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/016/0003 
Título: Requerimentos, consultas e decretos 
sobre nomeações e provimentos 
Datas de produção: 1757 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa à 
nomeação e provimento de cargos e ofícios:  
Oficiais da Contadoria Geral: 
1757-1788 - mç. 56, cx. 182 
1790-1821 - mç. 56, cx. 183 
1821-1833 - mç. 56, cx. 184 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 56 (cx. 
182, 183, 184) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/016/0004 
Título: Requerimentos, consultas e decretos 
sobre nomeações e provimentos 
Datas de produção: 1757 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa à 
nomeação e provimento de cargos e ofícios:  
'Provimento do lugar de tradutor de línguas 
com todos os papéis relativos' - 1808-1833 - 
mç. 55, cx. 179 
'Escrivão da Conservatória da Junta do 
Comércio' - 1757-1800 - mç. 55, cx. 179 
'Arquitectos do Tribunal' - 1792-1823 - mç. 
55, cx. 179 
'Advogados' - 1812-1833 - mç. 55, cx. 179 

'Provimentos do ofício de escrivão da 
Conservatória dos Privilegiados do Comércio. 
Consultas, resoluções, decretos e mais papéis 
relativos ao dito ofício' - 1777-1828 - mç. 55, 
cx. 180 
'Provimentos do ofício de inquiridor e 
contador do Juízo da Conservatória do 
Comércio. Consultas, resoluções, decretos e 
mais papéis relativos ao dito ofício.' - 1757-
1833 - mç. 55, cx. 181 
'Livreiro' - 1820 - mç. 55, cx. 181 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 55 (cx. 
179, 180, 181) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/016/0005 
Título: Requerimentos e consultas sobre 
provimentos 
Datas de produção: 1763 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa à 
nomeação e provimento de cargos e ofícios:  
'Provimento de porteiros do Tribunal e da 
Secretaria e Contadorias. Requerimentos, 
consultas, e todos os papéis relativos aos 
ditos lugares' - 1769-1834 - mç. 57, cx. 185; 
'Solicitadores do Tribunal' - 1763-1827 - mç. 
57, cx. 185 
'Contínuos da Secretaria e Contadorias. 
Provimentos de nomeação destes lugares. 
Consultas, resoluções, avisos e mais papéis 
relativos aos mesmos lugares' - 1780-1834 - 
mç. 57, cx. 186 
'Capelão do Tribunal. Requerimentos, 
consultas, resoluções e mais diplomas e 
papéis relativos ao dito emprego' - 1806-1834 
- mç. 57, cx. 186 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 57 (cx. 
185, 186) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/016/0006 
Título: Requerimentos e consultas sobre 
provimentos 
Datas de produção: 1757 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
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Âmbito e conteúdo: Documentação relativa à 
nomeação e provimento de cargos e ofícios:  
'Meirinho, escrivão e outros oficiais da vara' - 
1757-1816 - mç. 58, cx. 187  
1816-1834 - mç. 58, cx. 188 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 58 (cx. 
187, 188) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/016/0007 
Título: Requerimentos e consultas sobre 
provimentos 
Datas de produção: 1774 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa à 
nomeação e provimento de cargos e ofícios: 
'Papéis da Bomba' - 1821-1824 - mç. 61, cx. 
198; 1824-1827 - mç. 61, cx. 197 
'Tribunal. Requerimentos, consultas e mais 
papéis relativos ao serviço da bomba do 
Tribunal' - 1777-1822 - mç. 61, cx. 198; 
'Papéis relativos ao Forte de São João de 
Deus'. Neste macete, para além de 
documentação relativa a provimentos e 
pensões, existe um processo sobre o 
arrendamento das casas do Forte a José 
Culburne, cirurgião da Marinha Real Britânica, 
para estabelecer banhos quentes e frios, e 
vapores de água salgada para as doenças 
reumáticas. - 1797-1827 - mç. 61, cx. 198; 
'Provimentos e nomeações de oficiais da 
Contadoria da superintendência Geral dos 
Contrabandos e Balança do Comércio para 
terem exercício na Mesa dos Vinhos da 
Alfândega das Sete Casas'. - 1774-1834 - mç. 
61, cx. 199. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 61 (cx. 
197, 198, 199) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/016/0008 
Título: Requerimentos e consultas sobre 
provimentos 
Datas de produção: 1826 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 mct. 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa à 
nomeação e provimento de cargos e ofícios: 

'Guarda-mor do Terreiro Público' - 1826 - mç. 
70, cx. 225. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 70 (cx. 
225) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/016/0009 
Título: Requerimentos e consultas sobre 
provimentos 
Datas de produção: 1757 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa à 
nomeação e provimento de cargos e ofícios: 
'Depósito Público. Nomeações dos lugares 
dos deputados para a administração do 
Depósito Público. Consultas, resoluções, 
decretos, avisos e mais papéis relativos a este 
objecto.' 1757-1833 -mç. 63, cx. 205. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 63 (cx. 
205) 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: 
PT/TT/JC/A/016/0009/00001 
Título: Alvará mandando que às equipagens 
que se batem com o inimigo se deem 
gratificações a serem pagas pelos donos da 
carga e proprietários dos navios, sendo 1,5% 
do valor da carga, ao mestre comandante, 
oficiais e equipagem 
Datas de produção: 1798-09-14  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 63 (cx. 
205) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/016/0010 
Título: Requerimentos e consultas sobre 
provimentos 
Datas de produção: 1789 / 1813 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa à 
nomeação e provimento de cargos e ofícios: 
'Deputados das Mesas de Inspecção 
estabelecidas no Brasil e outros lugares com 
todos os papéis respectivos'.  
- 1789-1804 - mç. 67, cx. 213; 
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- 1807-1813 - mç. 67, cx. 214 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 67 (cx. 
213, 214) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/017 
Título:  

Relações de empregados e negociantes para o 
Almanaque de Lisboa 
Datas de produção: 1824 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Ofícios, avisos e listas de 
funcionários e outras pessoas ao serviço da 
Junta do Comércio e dos negociantes 
nacionais e estrangeiros com actividade em 
Lisboa, para constarem no Almanaque. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/017/0001 
Título: Relações de empregados e 
negociantes para o Almanaque de Lisboa. 
Datas de produção: 1824 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: 'Tribunal. Almanaque. 
Relações dos empregados e negociantes 
nacionais e estrangeiros que subiram para ser 
insertas no Almanaque.' 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 61 (cx. 
199) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A/018 
Título:  

Registo das licenças aos trabalhadores das 
Companhias das Alfândegas 
Datas de produção: 1758-10-31 / 1789-12-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Registo da concessão de 
licenças de ausência aos trabalhadores das 
Companhias das Alfândegas. Inclui índice de 
nomes. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A/018/0001 
Título: "Registo das licenças que se concedem 
aos trabalhadores das Companhias das 
Alfândegas." 

Datas de produção: 1758-10-31 / 1789-12-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. (73 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 87 
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Nível de descrição: SSC 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A 
Título:  

Comércio em grosso 
Datas de produção: 1755 / 1832 
Dimensão e suporte: 3 liv., 7 mç. 
História administrativa, biográfica e familiar: 
A Junta do Comércio tinha vastas atribuições 
em relação ao designado comércio em 
grosso: matricular os negociantes, os seus 
guarda-livros e caixeiros; conhecer e julgar 
todas as questões de comércio; conhecer e 
julgar por apelação das sentenças do 
Provedor dos Seguros; aceitar ou negar a 
apresentação dos falidos de crédito; 
administrar, pela Contadoria Geral, os bens 
dos falidos; conhecer os acordos ajustados 
entre os negociantes; tomar conhecimento 
das administrações das casas de comércio; 
fiscalizar os contrabandos e descaminhos dos 
reais direitos; nomear capatazes e homens de 
trabalho para o serviço das alfândegas e 
busca-caixas, aos quais competia vigiar a 
carga e descarga e reprimir a fraude no peso 
das embalagens; inspeccionar a casa da Praça 
do Comércio e Seguros, vigiando a sua polícia 
e conservação; inspeccionar e dirigir a Aula do 
Comércio; manter correspondência regular 
com os cônsules portugueses no estrangeiro 
sobre objectos de comércio e agricultura; e 
tudo o que corresponder à promoção e 
dilatação do comércio, sendo consultada 
sobre contractos de comércio, tratados e 
novas áreas de intervenção. 
Âmbito e conteúdo: Só parte das séries 
representativas do desempenho destas 
funções se encontram neste fundo 
documental, já que a documentação seguiu 
para as instituições que herdaram as 
competências da Junta do Comércio. 
Inclui documentação sobre o comércio e 
desenvolvimento das províncias ultramarinas, 
sobre o estabelecimento de bancos, o 
comércio de escravos, de açúcar, contratos de 

comércio, e a matrícula de negociantes e de 
guarda-livros. 
Sistema de organização: Subsecção de 
carácter funcional, correspondendo a uma 
das subdivisões efectuadas pela Comissão 
encarregada de dar cumprimento do Decreto 
de extinção da Junta do Comércio, que 
preparou a documentação. 
Unidades de descrição relacionadas: A 
documentação sobre administração das 
'massas falidas' pode ser encontrada em 
PT/TT, Tribunal de Comércio. 
A correspondência com os cônsules 
portugueses pode ser encontrada em PT/TT 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo 
Central, (MNE, liv. 70)  
 

Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/001 
Título:  

Consultas, decretos e resoluções sobre o 
comércio e desenvolvimento das províncias 
ultramarinas 
Datas de produção: 1755 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Documentação 
tipologicamente diversa sobre a 
administração ultramarina, comércio e 
navegação relativos a Angola, Moçambique, 
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Bissau, e as 
suas relações com Portugal e as outras 
possessões ultramarinas da Ásia e Brasil. 
Alguns dos assuntos abordados são o 
comércio de escravos, o estabelecimento de 
rotas directas de navegação entre os portos 
do brasileiros e africanos, a liberdade de 
navegação entre Angola e o Brasil, as 
questões alfandegárias, balancetes do estado 
da Tesouraria da Junta da Real Fazenda da 
Capitania de Cabo Verde, a promoção da 
cultura da cana para o fabrico de açúcar, 
propostas de estabelecimento de diversas 
companhias comerciais, a administração de 
bens de mercadores falecidos. 
 
Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/TT/JC/A-A/001/0001 
Título: Consultas, decretos e resoluções sobre 
o comércio e desenvolvimento das províncias 
ultramarinas 
Datas de produção: 1755 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 cx. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Contém: 
"Papéis relativos às possessões africanas", 
onde estão incluídas consultas, resoluções, 
decretos, requerimentos, etc., sobre o 
comércio e desenvolvimento das províncias 
ultramarinas africanas (Angola, Moçambique, 
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné) - 
1755-1829 
Documentação relativa a Macau, Diu, Damão 
e Goa; pedidos de análise de produtos 
oriundos das possessões. 
"Extractos da Balança Geral do Comércio 
sobre os negócios de África, assim como 
memórias, informações e outros papéis sobre 
África" - 1824-1829, onde se podem 
encontrar documentação sobre: condições de 
contratos de comércio; comércio de escravos; 
estabelecimentos de rotas de navegação 
directa; liberdade de navegação entre Angola 
e Brasil; Balancete do Estado da Tesouraria da 
Junta da Real Fazenda da Capitania de Cabo 
Verde; proposta de estabelecimento de uma 
companhia de comércio para a Ásia e África 
Oriental; Conta do Governador e Capitão 
Geral do reino de Angola sobre a necessidade 
do estabelecimento de uma alfândega; 
cultura e fabrico de açúcar; administração de 
bens de homens de negócio falecidos; 
condições para a arrematação do contrato da 
urzela em Cabo Verde; projecto de uma 
Companhia Nacional das Pescarias de Cabo 
Verde; Memória ou descrição física-política 
das ilhas de Cabo Verde, de 1809; Companhia 
Nacional do Comércio privativo do Continente 
Português na África Ocidental. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 62 (cx. 
202, 203) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/002 
Título:  

Correspondência recebida das autoridades 
ultramarinas 
Datas de produção: 1756 / 1807 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Documentação 
tipologicamente diversa, mas predominando 
as cartas, recebida das autoridades das 
províncias ultramarinas de São Paulo da 
Assunção de Luanda, São Tomé, Madeira, 
Baía, Pernambuco, Pará, Maranhão e Rio de 
Janeiro sobre questões comerciais, judiciais e 
de navegação, nomeadamente sobre o 
comércio de diversos produtos como o 
açúcar, tabaco, algodão e goma copal, o 
tráfego de escravos, contrabando, habilitação 
de navios, matrícula de equipagens e 
passageiros de navios, impostos, 
administração de bens de falidos e defuntos, 
mapas de exportação, nomeação de oficiais, 
comércio com os reis do Gabão Grande e 
Pequeno. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/002/0001 
Título: Correspondência recebida das 
autoridades ultramarinas 
Datas de produção: 1756 / 1807 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
"Angola" - 1797-1799 - mç. 10, cx. 36 
"Baía" - 1756-1795 - mç. 10, cx. 38; 1791-
1805 - mç. 10, cx. 37 
"Ilhas" - 1800-1805 - mç. 10, cx. 37; mç. 10, 
cx. 38 
"Pernambuco" - 1757-1806 - mç. 10, cx. 38 
"Pará, Maranhão e outras províncias do 
Brasil" - 1790-1804 - mç. 10, cx. 38 
"Rio de Janeiro" - 1756-1807 - mç. 10, cx. 36 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 10 (cx. 
36, 37, 38) 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/TT/JC/A-
A/002/0001/00001 
Título: Ordem régia sobre as penas que 
haviam de ter os donos e mestres dos navios 
mercantes que se separarem dos comboios 
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em que partirem, seja dos portos do reino 
para o Brasil, seja dele para os do reino 
Datas de produção: 1798-04-26  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 10 (cx. 
36) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/003 
Título:  

Avisos, consultas e pareceres sobre o 
estabelecimento de bancos 
Datas de produção: 1816 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Documentação 
tipologicamente diversa sobre os projectos de 
fundação e condições do estabelecimento do 
Banco de Lisboa e do Banco de Socorro 
(também designado Banco de empréstimo 
sobre penhoras). 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/003/0001 
Título: Avisos, consultas e pareceres sobre o 
estabelecimento de bancos 
Datas de produção: 1816 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 67 (cx. 
213) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/004 
Título:  

Avisos, decretos e requerimentos e outros 
documentos sobre o comércio de escravos 
Datas de produção: 1818 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/004/0001 
Título: "Negociações de escravos e mais 
ordens a este respeito" 
Datas de produção: 1818 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Contém: 
Avisos, decretos e requerimentos relativos ao 
comércio de escravos - 1760-1823 

Autos de petição e justificação para qualificar 
navios ao comércio da escravatura - 1818-
1828 (são processos para habilitar navios ao 
comércio de escravos, constituídos por 
requerimento de justificação, certidão da 
tonelagem do navio, lista da equipagens e 
despachos relativos.) 
Documentação relativa a: introdução da 
escravatura no Pará; contrato dos escravos do 
reino de Angola; reivindicação de alforria de 
escravos; Convenção adicional de 28 de Julho 
de 1817 ao Tratado Luso-Britânico de 22 de 
Janeiro de 1815 sobre o tráfico de escravos. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 62 (cx. 
204) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/005 
Título:  

Processos de reclamação da qualidade do 
açúcar 
Datas de produção: 1798 / 1807 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Processos constituídos 
por requerimento do lesado e consequentes 
despachos da Junta do Comércio sobre as 
diferenças da qualidade ou quantidade do 
açúcar remetido do Brasil. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/005/0001 
Título: "Requerimentos sobre as reclamações 
dos prejuízos resultantes das diferenças 
achadas nas qualidades dos açúcares 
inspeccionados nas Mesas de Inspecção do 
Brasil" 
Datas de produção: 1798 / 1807 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 63 (cx. 
206) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/006 
Título:  

Portarias e relações dos contratos, comendas 
e rendas 
Datas de produção: 1762 / 1788 
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Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/006/0001 
Título: "Portarias mandando distribuir pelos 
negociantes relações dos contratos, 
comendas e rendas [...]" 
Datas de produção: 1762 / 1788 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Os contratos, comendas 
e rendas eram arrematados no Conselho da 
Fazenda, na Junta dos Três Estados, na Mesa 
da Consciência e Ordens, na Casa de 
Bragança, entre outros. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 69 (cx. 
220) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/007 
Título:  

Consultas, pareceres e requerimentos sobre 
os contratos de comércio 
Datas de produção: 1757 / 1832 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Documentação 
tipologicamente diversa sobre os contratos 
de comércio do sal do Brasil, o segundo 
contrato dos diamantes do Brasil, o contrato 
de Angola e o contrato da pesca das baleias 
do Rio de Janeiro, ilhas de Santa Catarina e 
São Sebastião, Santos e São Paulo. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/007/0001 
Título: Consultas, pareceres e requerimentos 
sobre os contratos de comércio 
Datas de produção: 1757 / 1832 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
"Contrato do Sal" - 1757-1775  mç. 67, cx. 214 
"Contrato dos Diamantes" - 1763-1784  mç. 
67, cx. 214 
"Contrato de Angola" - 1771-1774  mç. 67, cx. 
214 
"Contrato da pesca das baleias do Rio de 
Janeiro, ilhas de Santa Catarina e São 

Sebastião, Santos e São Paulo" - 1759-1832  
mç. 67, cx. 215, 216 
Grande parte da documentação relativa a 
este último contrato, diz respeito à 
administração testamentária de João do 
Couto Pereira, contratador da pesca das 
baleias em sociedade com Francisco Peres de 
Sousa. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 67 (cx. 
214, 215, 216) 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/TT/JC/A-
A/007/0001/00001 
Título: Alvará de aprovação e confirmação 
das 33 condições com que Joaquim Pedro 
Quintela e João Ferreira arremataram o 
Contrato da Pescaria das Baleias das costas 
do Brasil e ilhas a elas adjacentes, por tempo 
de 12 anos, que hão-de principiar a 1 de Abril 
de 1789 
Datas de produção: 1786-12-07  
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 67 (cx. 
216) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/008 
Título:  

Matrícula dos guarda-livros 
Datas de produção: 1770 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-A/008/0001 
Título: "Matrícula dos guarda-livros 
empregados nas diversas estações do 
comércio desta praça de Lisboa" 
Datas de produção: 1770-08-00 / 1823-04-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. (30 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 340 
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Nível de descrição: SSC 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B 
Título:  

Comércio de retalho 
Datas de produção: 1758 / 1834 
Dimensão e suporte: 9 liv., 16 mç. 
História administrativa, biográfica e familiar: 
A Junta do Comércio tinha as seguintes 
atribuições em relação ao comércio de 
retalho: conceder licenças para abrir, em 
Lisboa, lojas de mercadores das cinco classes 
com base nas informações da Mesa do Bem 
Comum dos Mercadores; consultar e propor a 
eleição dos membros da Mesa; conhecer e 
julgar de todas as questões em que os 
mercadores e caixeiros matriculados fossem 
autores ou réus; conceder às viúvas dos 
mercadores a licença para continuarem com 
o negócio, e conceder a mulheres licenças 
para abrirem lojas de capela. No capítulo 12º 
dos Estatutos dos mercadores de retalho foi 
estabelecida a obrigatoriedade da matrícula 
na Junta do Comércio. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/001 
Título:  

Constituição da Mesa do Bem Comum dos 
Mercadores do Funchal 
Datas de produção: 1775 / 1790 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Registo do processo de 
constituição da Mesa do Bem Comum dos 
mercadores do Funchal. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/001/0001 
Título: "Constituição da Mesa do Bem 
Comum dos mercadores da cidade do Funchal 
da ilha da Madeira" 
Datas de produção: 1775-11-06 / 1790-07-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. (11 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 103 
 
Nível de descrição: SR 

Código de referência: PT/TT/JC/A-B/002 
Título:  

Requerimentos de mulheres para abrir lojas 
de capela 
Datas de produção: 1758 / 1834 
Dimensão e suporte: 6 mç. (14 cx.) 
Sistema de organização: Documentação 
ordenada em primeiro lugar, 
alfabeticamente, e em segundo 
cronologicamente. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/002/0001 
Título: "Requerimentos de mulheres para 
abrir lojas de capela. ABC" 
Datas de produção: 1758 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
A - 1758-1803 - mç. 39, cx. 135 
A - 1803-1819 - mç. 39, cx. 136 
A - 1819-1834 - mç. 39, cx. 137 
B - 1763-1821 - mç. 39, cx. 137 
B - 1821-1832 - mç. 39, cx. 138 
C - 1758-1834 - mç. 39, cx. 138 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 39 (cx. 
135, 136, 137, 138) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/002/0002 
Título: Requerimentos de mulheres para abrir 
lojas de capela 
Datas de produção: 1758 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
D - 1759-1832 - mç. 40, cx. 139 
E - 1776-1833 - mç. 40, cx. 139 
F - 1758-1833 - mç. 40, cx. 139 
G - 1771-1834 - mç. 40, cx. 140 
H - 1778-1807 - mç. 40, cx. 140 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 40 (cx. 
139, 140) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/002/0003 
Título: Requerimentos de mulheres para abrir 
lojas de capela 
Datas de produção: 1758 / 1815 
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Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
I - 1758-1815 - mç. 41, cx. 141 
M - 1802-2814 - mç. 41, cx. 142 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 41 (cx. 
141, 142) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/002/0004 
Título: Requerimentos de mulheres para abrir 
lojas de capela 
Datas de produção: 1758 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
I/J - 1818-1823 - mç. 42, cx. 144 
L - 1758-1833 - mç. 42, cx. 144 
M - 1758-1802 - mç. 42, cx. 143 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 42 (cx. 
143, 144) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/002/0005 
Título: Requerimentos de mulheres para abrir 
lojas de capela 
Datas de produção: 1814 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
M - 1814-1821 - mç. 43, cx. 146 
M - 1821-1834 - mç. 43, cx. 145 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 43 (cx. 
145, 146) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/002/0006 
Título: Requerimentos de mulheres para abrir 
lojas de capela 
Datas de produção: 1758 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
N - 1788-1833 - mç. 44, cx. 148 
P - 1766-1831 - mç. 44, cx. 148 
Q - 1781-1832 - mç. 44, cx. 148 
R - 1763-1834 - mç. 44, cx. 148 
S - 1773-1834 - mç. 44, cx. 147 
T - 1758-1834 - mç. 44, cx. 147 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 44 (cx. 
147, 148) 

 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/003 
Título:  

Registo de alvarás de licença para abertura de 
lojas 
Datas de produção: 1757 / 1833 
Dimensão e suporte: 4 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/003/0001 
Título: "Registo de alvarás para lojas" 
Datas de produção: 1757-02-10 / 1818-05-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. (223 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 78 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/003/0002 
Título: "Livro 1º de registo de alvarás" 
Datas de produção: 1757-03-05 / 1768-03-21 
Dimensão e suporte: 1 liv. (295 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 79 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/003/0003 
Título: "Livro 2º de registo de alvarás" 
Datas de produção: 1768-06-21 / 1795-05-09 
Dimensão e suporte: 1 liv. (311f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 80 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/003/0004 
Título: "Livro 3º " de registo de alvarás" 
Datas de produção: 1795-02-26 / 1833-07-11 
Dimensão e suporte: 1 liv. (81) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 81 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/004 
Título:  

Requerimentos de matrícula de mercadores e 
caixeiros 
Datas de produção: 1759 / 1834 
Dimensão e suporte: 10 mç. (22 cx.) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/004/0001 
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Título: Requerimentos de matrícula de 
mercadores e caixeiros 
Datas de produção: 1759 / 1764 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1759-1760 - mç. 335, cx. 679 
1760-1764 - mç. 335, cx. 680 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 335 (cx. 
679, 680) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/004/0002 
Título: Requerimentos de matrícula de 
mercadores e caixeiros 
Datas de produção: 1765 / 1771 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1765-1769 - mç. 336, cx. 681 
1769-1771 - mç. 336, cx. 682 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 336 (cx. 
681, 682) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/004/0003 
Título: Requerimentos de matrícula de 
mercadores e caixeiros 
Datas de produção: 1772 / 1776 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: 
1772-1774 - mç. 337, cx. 683 
1774-1776 - mç. 337, cx. 684 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 337 (cx. 
683, 684) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/004/0004 
Título: Requerimentos de matrícula de 
mercadores e caixeiros 
Datas de produção: 1776 / 1784 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1776-1782 - mç. 338, cx. 685 
1782-1784 - mç. 338, cx. 686 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 338 (cx. 
685, 686) 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC/A-B/004/0005 
Título: Requerimentos de matrícula de 
mercadores e caixeiros 
Datas de produção: 1784 / 1789 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1784-1788 - mç. 339, cx. 687 
1788-1789 - mç. 339, cx. 688 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 339 (cx. 
687, 688) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/004/0006 
Título: Requerimentos de matrícula de 
mercadores e caixeiros 
Datas de produção: 1788 / 1799 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1788-1796 - mç. 340, cx. 689 
1796-1799 - mç. 340, cx. 690 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 340 (cx. 
689, 690) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/004/0007 
Título: Requerimentos de matrícula de 
mercadores e caixeiros 
Datas de produção: 1800 / 1805 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1800-1801 - mç. 341, cx. 691 
1801-1805 - mç. 341, cx. 692 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 341 ( cx. 
691, 692) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/004/0008 
Título: Requerimentos de matrícula de 
mercadores e caixeiros 
Datas de produção: 1805 / 1815 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1805-1811 - mç. 342, cx. 693 
1810-1815 - mç. 342, cx. 694 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 342 (cx. 
693, 694) 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/004/0009 
Título: Requerimentos de matrícula de 
mercadores e caixeiros 
Datas de produção: 1816 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1816-1818 - mç. 343, cx. 695 
1818-1822 - mç. 343, cx. 696 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 343 (cx. 
695, 696) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/004/0010 
Título: Requerimentos de matrícula de 
mercadores e caixeiros 
Datas de produção: 1823 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1823-1824 - mç. 344, cx. 697 
1824-1826 - mç. 344, cx. 698 
1826-1829 - mç. 344, cx. 699 
1829-1834 - mç. 344, cx. 700 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 344 (cx. 
697, 698, 699, 700) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/005 
Título:  

Registo de matrícula de mercadores 
Datas de produção: 1759 / 1834 
Dimensão e suporte: 2 liv. 
Âmbito e conteúdo: Registo de matrícula dos 
mercadores das cinco classes de retalho. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/005/0001 
Título: "Livro 1º de matrícula de mercadores 
das 5 classes." 
Datas de produção: 1759-03-13 / 1834-04-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. (286 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 185 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/005/0002 
Título: "Livro 2º de matrícula de mercadores 
das 5 classes." 

Datas de produção: 1803-07-07 / 1833-10-31 
Dimensão e suporte: 1 liv. (52 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 186 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/006 
Título:  

Registo de matrícula de caixeiros dos 
mercadores 
Datas de produção: 1759 / 1834 
Dimensão e suporte: 2 liv. 
Âmbito e conteúdo: Registo de matrícula dos 
caixeiros dos mercadores das cinco classes de 
retalho. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/006/0001 
Título: "Livro 1º de matrícula de caixeiros dos 
mercadores." 
Datas de produção: 1759-03-13 / 1803-08-08 
Dimensão e suporte: 1 liv. (253 f.) 
Âmbito e conteúdo: Registo de matrícula dos 
caixeiros dos mercadores das cinco classes de 
retalho. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 187 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-B/006/0002 
Título: "Livro 2º de matrícula de caixeiros dos 
mercadores." 
Datas de produção: 1759-03-13 / 1803-08-08 
Dimensão e suporte: 1 liv. (203 f.) 
Âmbito e conteúdo: Registo de matrícula dos 
caixeiros dos mercadores das cinco classes de 
retalho. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 188 
 

 
Nível de descrição: SSC 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C 
Título:  

Fábricas 
Datas de produção: 1757 / 1834 
Dimensão e suporte: 7 liv., 177 mç. 
História administrativa, biográfica e familiar: 
A Junta do Comércio tinha também 
atribuições relativas à indústria e abrangiam a 
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concessão de licenças para o estabelecimento 
de fábricas e de privilégios exclusivos aos 
inventores e introdutores de máquinas ou 
invenções, a matrícula de mestres, oficiais e 
aprendizes, o julgamento de todas as causas e 
questões relativas às fábricas, seus 
proprietários e outros trabalhadores. A Junta 
do Comércio esteve incumbida da inspecção 
de variadas fábricas ou, até mesmo, de 
núcleos industrias como eram os casos da 
Real Fábricas das Sedas, com todas as suas 
fábricas anexas, e das Reais Fábricas de 
Lanifícios da Covilhã e do Fundão. Nestas 
produziam-se os panos para o fardamento 
das tropas, cuja administração, por Resolução 
de 26 de Junho de 1764, foi entregue à Junta 
do Comércio, que a manteve até que, por 
Decreto de 25 de Janeiro de 1781, as fábricas 
de lanifícios passaram a estar sob a alçada da 
Junta da Administração das Fábricas do Reino 
e Obras de Águas Livres. À Junta do Comércio 
competia, ainda, conceder isenção de direitos 
de importação de matérias-primas para a 
laboração das fábricas, e de exportação para 
as manufacturas nacionais. 
Unidades de descrição relacionadas: PT-TT-
Real Fábrica das Sedas (F) 
PT-Arquivo Histórico do Ministério das Obras 
Públicas, Junta do Comércio (F). Neste fundo 
existem, entre outras, as seguintes séries 
relativas à indústria: Registo de provisões de 
fábricas (2 liv.; 1826-2834), Avisos e ordens 
recebidos (3 cx.; 1757-1834), Providências 
gerais acerca das fábricas (4 cx.; 1758-1832),  
Processos de concessão de exclusivos a 
fábricas e novos inventos (4 mç.; 1757-1833), 
Consultas da Junta do Comércio (11 cx.; 1763-
1833), Documentos acerca de conservadores 
de diversas fábricas (1 cx.; 1769-1814), Mapas 
e contas dos ministros territoriais acerca das 
fábricas existentes (10 cx.; 1788-1833), 
Documentos acerca do encabeçamento das 
fábricas (1 mç.; 1804-1830), Declarações dos 
proprietários de fábricas sobre os materiais 
que consomem (1 mc.; 1791-1834), 
Licenciamento de fábricas e matrículas de 
servidores (57 cx.; 1770-1833 ). 

Nota do arquivista: Informação sobre 
Unidades de descrição relacionadas foi feita 
com base em informações disponibilizadas 
por Isabel Carneiro, em 1999, do Arquivo do 
Ministério das Obras Públicas. 
Nota de publicação: SANTANA, Francisco - 
Aspectos de inovação na indústria portuguesa 
durante a segunda metade do séc. XVIII e o 
primeiro terço do séc. XIX. Lisboa: Academia 
da História, 1984. p. 235-310. Comunicação 
feita em Assembleia Geral Ordinária de 23 de 
Janeiro de 1981. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/1 
Título:  

Registo geral relativo às fábricas 
Datas de produção: 1770 / 1784 
Dimensão e suporte: 4 liv. 
Âmbito e conteúdo: Contêm o registo de 
consultas, instruções, avisos, condições para o 
estabelecimento de fábricas, estatutos, cartas 
relativos às fábricas de lanifícios da Covilhã e 
Fundão e a outras fábricas sujeitas à Junta do 
Comércio. 
Unidades de descrição relacionadas: PT-
Arquivo Histórico do Ministério das Obras 
Públicas, Junta do Comércio (F), Avisos e 
Ordens recebidas (Sr; 3 cx; 1757-1834); 
Providências gerais acerca das fábricas (Sr; 4 
cx.; 1758-1832) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/1/1 
Título: "Registo das consultas, instruções, 
avisos pertencentes às fábricas [...] do 
Fundão" 
Datas de produção: 1770-02-08 / 1773-10-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. (123 f.) 
Âmbito e conteúdo: O termo de abertura do 
livro refere que se trata do "registo de 
consultas, instruções, avisos e mais 
dependências pertencentes às reais fábricas 
das manufacturas de camelões, estofos, 
saietas, serafinas e sarjas de lã, erectas na vila 
do Fundão". Inclui condições de 
estabelecimento de fábricas, estatutos para o 
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governo económico dos aprendizes, para o 
governo da escola de fiar lã, método de 
escriturar os livros e cartas. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 84 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/1/2 
Título: "Livro 2º do registo das cartas e mais 
dependências relativas às Reais Fábricas de 
lanifícios da vila do Fundão" 
Datas de produção: 1773-10-23 / 1777-11-29 
Dimensão e suporte: 1 liv. (114 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 85 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/1/3 
Título: "Livro 3º do registo das cartas relativas 
às Reais Fábricas de lanifícios da vila da 
Covilhã" 
Datas de produção: 1776-01-13 / 1784-03-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 330 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/1/4 
Título: "Registo das cartas que a Junta do 
Comércio [...] fez escrever aos erectores e 
administradores das fábricas espalhada pelo 
reino [...]" 
Datas de produção: 1771-11-02 / 1774-10-15 
Dimensão e suporte: 1 liv. (15 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 83 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/2 
Título:  

Termos de licença para o estabelecimento de 
fábricas 
Datas de produção: 1761-03-03 / 1796-10-10 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Inclui termos de licença 
para o estabelecimento de oficinas, fábrica, 
teares, etc., as condições acordadas com a 
Junta do Comércio, após apresentação de 
petição. 
Unidades de descrição relacionadas: PT-
Arquivo Histórico do Ministério das Obras 

Públicas, Junta do Comércio (F) , 
Licenciamento de fábricas e matrículas de 
servidores (57 cx.; 1770-1833; relativa a 
fábricas de: açúcar; alfinetes e trefilaria de 
arame; barretinas; bijuteria; biscoito e 
bolachas; botões e fivelas; cerieiro; cerveja; 
chapéus; charneiras; molas elásticas, 
traçados, fivelas de metal e suspensórios 
elásticos; chocolate; chumbo estendido e 
batido; colares de ouro para medalhas; 
colchoaria; cordas de seda e tripa para 
instrumentos musicais e outros fins; cordas e 
amarras para navegação; correame para 
militares; correeiro, seleiro e sirgueiro; 
curtume; cravador de diamantes; cremor de 
tártaro; cutelaria; descasque de arroz; 
destilação de água de colónia, licores; doce;, 
dourador; encrespar crinas; escovas; 
escultura de ornatos e flores; esmaltagem; 
espadas; espingarda; estamparia e tinturaria; 
estanhagem de ferro; estuque; ferrador; 
ferreiro e serralheiro; ferro branco; figuras de 
gesso; fio de linho para sapatos e pesca; fio, 
galões e espiguilha de ouro e prata; flores e 
outros enfeites para defuntos; formas, 
galochas e tamancos; frasqueiras, caixas e 
baús; freeiro; fundição de metais; laboratório 
químico; lacre; lamparinas, lanifícios, 
lapidário, latoaria; lavrante de metais; 
lavrante em cera e em barro; letras para a 
imprensa; licores; linho-cânhamo; listas 
comerciais; litografia; livreiro; lonas; louças; 
luvas; marfim; móveis; obras metálicas para 
uniformes; oleados; óptica; ourives de ouro; 
palhetas, latas e lantejoulas de polimento; 
pintura de fitas; pintura de louça e azulejos; 
plumas e penachos; quinquilharia; salga de 
sardinha; serigueiro de agulha; solimão e 
água-forte; sonda terrestre; tampos e palas 
para barretinas; tanoaria; tapeçarias; tecidos 
de seda, algodão e linho; tecidos para 
peneiras; tinturarias; torneiro de metais, 
marfim e madeira; velas de sebo; verdete; 
vidro) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/2/1 
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Título: "Livro 1º dos termos de mestres 
fabricantes de nova invenção e outros" 
Datas de produção: 1761-03-03 / 1796-10-10 
Dimensão e suporte: 1 liv. (53 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 69 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/3 
Título:  

Mapa das fábricas da comarca do Porto 
Datas de produção: 1813 / 1813 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Mapa realizado em 
cumprimento da provisão régia de 30 de 
Outubro de 1812 expedida pela Junta do 
Comércio. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/3/1 
Título: Mapa das fábricas da comarca do 
Porto 
Datas de produção: 1813 / 1813 
Dimensão e suporte: 1 liv. (222 f.) 
Âmbito e conteúdo: Inclui o nome do 
proprietário, o número de mestres, oficiais, 
aprendizes e serventes, estado em que se 
encontram, materiais que utilizam, obras que 
fazem, vendas anuais, locais de exportação. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 454 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 950 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/4 
Título:  

Avisos, consultas e pareceres sobre o 
fardamento para as tropas 
Datas de produção: 1763 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Documentação diversa 
sobre o fabrico dos tecidos do fardamento 
para as tropas. Contem documentos relativos 
ao cálculo do custo das peças de pano, avisos 
sobre remessas de panos, dívidas de 
fabricantes, extractos de contas correntes 
com fabricantes. A documentação 
testemunha o desenvolvimento de 

actividades relativas ao fardamento para as 
tropas pela Mesa da Administração dos 
Fardamentos (1759-1764), a sua continuação 
pela Junta do Comércio (no período 
compreendido entre 1764-1781), depois pela 
Junta da Administração das Fábricas do Reino 
e Obras de Águas Livres (1781-1788), e depois 
a sua transmissão à iniciativa privada. 
Unidades de descrição relacionadas: PT-TT-
RFS (Real Fábrica das Sedas) 
PT-TT-MR (Ministério do Reino/Regulamento 
para o fardamento dos exércitos, liv. 420) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/4/1 
Título: "Papéis antigos relativos ao 
fardamento das tropas" 
Datas de produção: 1763 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 67 
(cx.213) 
Notas: Título formal de capilha. 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/TT/JC/A-
C/4/1/00001 
Título: Decreto ordenando que a Junta da 
Administração das Fábricas do reino e Obras 
de Águas Livres passe a administrar as 
fábricas de lanifícios e restituindo a liberdade 
de comércio de lãs 
Datas de produção: 1781-01-25  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 67 
(cx.213) 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/TT/JC/A-
C/4/1/00002 
Título: Portaria com 12 medidas para 
melhorar o fornecimento dos panos para o 
fardamento das tropas 
Datas de produção: 1813-06-22  
Dimensão e suporte: 1 doc. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 67 
(cx.213) 
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Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/5 
Título:  

Manifesto dos panos de fardamento 
Datas de produção: 1770-01-04 / 1772-06-30 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/5/1 
Título: Manifesto dos panos de fardamento 
Datas de produção: 1770-01-04 / 1772-06-30 
Dimensão e suporte: 1 liv. (271 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 333 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/6 
Título:  

Avisos, decretos e consultas sobre a isenção 
de direitos de importação e exportação 
Datas de produção: 1757 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Documentação diversa 
relativa à isenção de direitos de importação 
de matérias-primas para laboração das 
fábricas e isenção de direitos de exportação 
de manufacturas produzidas no reino, sobre 
conflito de jurisdição entre a Junta do 
Comércio e o Conselho da Fazenda em 
relação à cobrança de direitos reais, sobre o 
selo das fazendas, sobre os géneros 
despachados nas alfândegas e inclui ainda um 
mapa de fábricas (1827), entre outros. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/6/1 
Título: "Providências relativas à isenção de 
direitos na alfândega [...]; e bem assim pelo 
que respeita ao selo" 
Datas de produção: 1757 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 203 (cx. 
389, 390) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7 
Título:  

Requerimentos de isenção de direitos de 
exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 134 mç. 
Sistema de organização: Ordenação alfabética 
até ao ano de 1821, e depois ordenação 
cronológica de 1821 até 1834. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/1 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - A 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 71 (cx. 
226, 227) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/2 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - A 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 72 (cx. 
228, 229) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/3 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - A 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 76 (cx. 
234, 235) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/4 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - A 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 77 (cx. 
236) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/5 
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Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - A 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 97 (cx. 
264, 265) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/6 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - A 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 cx. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 98 (cx. 
266, 267) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/7 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - A 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 99 (cx. 
268) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/8 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - A 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 100 (cx. 
269) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/9 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - A 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 101 (cx. 
270) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/10 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - B 

Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 130 (cx. 
305) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/11 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - B 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 131 (cx. 
306) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/12 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - B 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 132 (cx. 
307) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/13 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - B 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 198 (cx. 
383) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/14 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - B 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 199 (cx. 
384) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/15 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - B 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
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Cota actual: Junta do Comércio, mç. 200 (cx. 
385) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/16 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - C 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 95 (cx. 
260, 261) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/17 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - C 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 96 (cx. 
262) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/18 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - C 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 142 (cx. 
317) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/19 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - C 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 143 (cx. 
318) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/20 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - C 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 144 (cx. 
319) 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/21 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - D 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 133 (cx. 
308) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/22 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - D 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. ( 1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 134 (cx. 
309) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/23 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - E 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 191 (cx. 
373) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/24 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - F 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 84 (cx. 
246) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/25 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - F 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 85 (cx. 
247) 
 
Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/26 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - F 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 86 (cx. 
248) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/27 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - F 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 92 (cx. 
257) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/28 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - F 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 93 (cx. 
258) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/29 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - F 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 94 (cx. 
259) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/30 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - F 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 108 (cx. 
278) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/31 

Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - F 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 109 (cx. 
279) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/32 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - F 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 110 (cx. 
280) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/33 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - F 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 111 (cx. 
281) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/34 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - F 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 193 (cx. 
376) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/35 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - G 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 185 (cx. 
365) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/36 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - G 
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Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 186 (cx. 
367) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/37 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - G 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 185 (cx. 
365) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/38 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - H 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 186 (cx. 
366) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/39 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - H 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 187 (cx. 
367) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/40 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 73 (cx. 
230, 231) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/41 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 

Cota actual: Junta do Comércio, mç. 74 (cx. 
232) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/42 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 75 (cx. 
233) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/43 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 81 (cx. 
242, 243) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/44 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 82 (cx. 
244) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/45 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 83 (cx. 
245) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/46 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 87 (cx. 
249, 250) 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/47 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 88 (cx. 
251) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/48 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 89 (cx. 
252) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/49 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 102 (cx. 
271) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/50 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 103 (cx. 
272) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/51 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 104 (cx. 
273) 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/52 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 105 (cx. 
274) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/53 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 106 (cx. 
275, 276) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/54 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 107 (cx. 
277) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/55 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 112 (cx. 
282) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/56 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 113 (cx. 
283) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/57 
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Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 117 (cx. 
287) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/58 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 118 (cx. 
288) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/59 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 125 (cx. 
297) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/60 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 126 (cx. 
298) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/61 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 136 (cx. 
311) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/62 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 

Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 137 (cx. 
312) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/63 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 138 (cx. 
313) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/64 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 139 (cx. 
314) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/65 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 140 (cx. 
315) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/66 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 141 (cx. 
316) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/67 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
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Cota actual: Junta do Comércio, mç. 148 (cx. 
323) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/68 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 149 (cx. 
324) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/69 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - J 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 150 (cx. 
325) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/70 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - K 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 193 (cx. 
377) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/71 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - L 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 127 (cx. 
299, 300) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/72 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - L 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 128 (cx. 
301, 302) 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/73 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - L 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 129 (cx. 
303, 304) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/74 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - M 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 114 (cx. 
284) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/75 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - M 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 115 (cx. 
285) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/76 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - M 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 116 (cx. 
286) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/77 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - M 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 120 (cx. 
290) 
 
Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/78 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - M 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 121 (cx. 
291) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/79 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - M 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 122 (cx. 
292) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/80 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - M 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 145 (cx. 
320) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/81 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - M 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 146 (cx. 
321) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/82 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - M 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 147 (cx. 
322) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/83 

Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - M 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 151 (cx. 
326) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/84 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - N, 
O 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 194 (cx. 
379) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/85 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - P 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 188 (cx. 
368, 369) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/86 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - R 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 192 (cx. 
374, 375) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/87 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - S 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 96 (cx. 
262, 263) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/88 



 
 TT-Junta do Comércio: catálogo 
________________________________________________________________________________________ 

____ 

64 
 

Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - T 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 191 (cx. 
372, 373) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/89 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - V 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 170 (cx. 
348) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/90 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais - V 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 172 (cx. 
350) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/91 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1821-06-00 / 1821-08-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 166 (cx. 
342) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/92 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1821-08-00 / 1821-09-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 165 (cx. 
340, 341) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/93 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 

Datas de produção: 1821-10-00 / 1821-11-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 164 (cx. 
339) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/94 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1821-11-00 / 1821-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 163 (cx. 
338) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/95 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1822-01-00 / 1822-03-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 168 (cx. 
345, 346) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/96 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1822-03-00 / 1822-05-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 167 (cx. 
343, 344) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/97 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1822-05-00 / 1822-07-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 181 (cx. 
360, 361) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/98 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1822-08-00 / 0000 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
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Cota actual: Junta do Comércio, mç. 180 (cx. 
358, 359) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/99 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1822-08-00 / 1822-10-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 171 (cx. 
349) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/100 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1822-10-00 / 1822-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 169 (cx. 
347) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/101 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1823-01-00 / 1823-03-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 179 (cx. 
357) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/102 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1823-04-00 / 1823-06-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 178 (cx. 
356) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/103 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1823-07-00 / 1823-08-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 124 (cx. 
295, 296) 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/104 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1823-09-00 / 1823-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 123 (cx. 
293, 294) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/105 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1824-01-00 / 1824-04-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 197 (cx. 
382) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/106 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1824-04-00 / 1824-06-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 196 (cx. 
381) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/107 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1824-07-00 / 1824-09-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 153 (cx. 
328) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/108 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1824-10-00 / 1824-11-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 152 (cx. 
327) 
 
Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/109 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1824-11-00 / 1824-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 151 (cx. 
326) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/110 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1825-01-00 / 1825-04-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 159 (cx. 
334) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/111 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1825-01-00 / 1825-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 195 (cx. 
380) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/112 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1825-01-00 / 1825-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 196 (cx. 
381) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/113 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1825-04-00 / 1825-06-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 158 (cx. 
333) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/114 

Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1825-06-00 / 1825-08-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 157 (cx. 
332) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/115 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1825-06-00 / 1825-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 198 (cx. 
383) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/116 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1825-08-00 / 1825-10-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 177 (cx. 
355) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/117 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1825-10-00 / 1825-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 176 (cx. 
354) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/118 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1826-01-00 / 1826-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 154 (cx. 
329) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/119 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
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Datas de produção: 1826-01-00 / 1826-05-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 156 (cx. 
331) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/120 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1826-01-00 / 1826-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 195 (cx. 
380) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/121 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1826-01-00 / 1826-05-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 196 (cx. 
381) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/122 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1826-01-00 / 1826-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 200 (cx. 
385) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/123 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1826-06-00 / 1826-09-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 155 (cx. 
300) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/124 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1827-01-00 / 1827-05-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 

Cota actual: Junta do Comércio, mç. 162 (cx. 
337) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/125 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1827-01-00 / 1827-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 195 (cx. 
380) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/126 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1827-05-00 / 1827-08-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 161 (cx. 
336) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/127 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1827-08-00 / 1827-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 160 (cx. 
335) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/128 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1828-01-00 / 1828-06-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 174 (cx. 
352) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/129 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1828-01-00 / 1828-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 200 (cx. 
385) 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/130 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1828-07-00 / 1828-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 173 (cx. 
351) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/131 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1829-01-00 / 1829-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 182 (cx. 
362) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/132 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1829-01-00 / 1829-06-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 91 (cx. 
255, 256) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/133 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1829-07-00 / 1829-11-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 90 (cx. 
253, 254) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/134 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1830-01-00 / 1830-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 182 (cx. 
362) 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/135 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1830-01-00 / 1830-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 189 (cx. 
370) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/136 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1830-04-00 / 1830-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 190 (cx. 
371) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/137 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1831-01-00 / 1831-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 175 (cx. 
353) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/138 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1831-01-00 / 1831-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 198 (cx. 
383) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/139 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1832-01-00 / 1832-12-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 180 (cx. 
358, 359) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/140 
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Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1832-01-00 / 1834-04-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 182 (cx. 
362) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/7/141 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
de exportação de manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1833-01-00 / 1834-04-00 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 183 (cx. 
363) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/8 
Título:  

Atestações de compra de manufacturas 
nacionais 
Datas de produção: 1763 / 1821 
Dimensão e suporte: 7 mç. 
Âmbito e conteúdo: Contém atestações 
passadas por fábricas confirmando o fabrico 
de manufacturas, e compradas por 
determinada pessoa para exportação, 
atestações essas indispensáveis para requerer 
provisão à Junta do Comércio que permita 
despachar as ditas manufacturas livres de 
direitos. 
Sistema de organização: Ordem alfabética 
pelo nome do comprador ou exportador. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/8/1 
Título: Atestações de compra de 
manufacturas nacionais - A, C, G, H 
Datas de produção: 1763 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
A - 292 doc. - mç. 193, cx. 376, 377 
C - 112 doc. - mç. 193, cx. 377 
G - 74 doc. - mç. 193, cx. 377 
H - 12 doc - mç. 193, cx. 377 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 193 (cx. 
376, 377) 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/8/2 
Título: Atestações de compra de 
manufacturas nacionais - B, D 
Datas de produção: 1776 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
B - 102 doc. - mç. 191, cx. 373 
D - 53 doc. - mç. 191, cx. 373 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 191 (cx. 
373) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/8/3 
Título: Atestações de compra de 
manufacturas nacionais - E, F, L, N, P, R, S, T, 
V 
Datas de produção: 1776 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
E - 10 doc. - mç. 194, cx. 379 
F - 239 doc. - mç. 194, cx. 378, 379 
L - mç. 194, cx. 378 
N - 8 doc. - mç. 194, cx. 379 
P - 40 doc. - mç. 194, cx. 379 
R - 20 doc. - mç. 194, cx. 379 
S - 36 doc. - mç. 194, cx. 378 
T - 28 doc. - mç. 194, cx. 378 
V - mç. 194, cx. 378 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 194 (cx. 
378, 379) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/8/4 
Título: Atestações de compra de 
manufacturas nacionais - I, J, L 
Datas de produção: 1776 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: I, J - 338 doc. - mç. 192, 
cx. 374, 375 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 192 (cx. 
374, 375) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/8/5 
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Título: Atestações de compra de 
manufacturas nacionais - V 
Datas de produção: 1776 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: V - 52 doc. - mç. 193, cx. 
377 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 193 (cx. 
377) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/8/6 
Título: Atestações de compra de 
manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1806 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 183 (cx. 
363) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/8/7 
Título: Atestações de compra de 
manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1806 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 184 (cx. 
364) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9 
Título:  

Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários de importação de matérias-
primas 
Datas de produção: 1757 / 1834 
Dimensão e suporte: 33 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/1 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas 
Datas de produção: 1757 / 1760 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 231 (cx. 
433) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/2 

Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas 
Datas de produção: 1760 / 1765 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 230 (cx. 
431, 432) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/3 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas 
Datas de produção: 1765 / 1767 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 218 (cx. 
414, 415) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/4 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas 
Datas de produção: 1767 / 1773 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 232 (cx. 
434) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/5 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas 
Datas de produção: 1774 / 1774 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 235 (cx. 
438) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/6 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas 
Datas de produção: 1774 / 1775 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 234 (cx. 
437) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/7 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas 
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Datas de produção: 1776 / 1779 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 236 (cx. 
439) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/8 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - A 
Datas de produção: 1788 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 202 (cx. 
387, 388) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/9 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - A 
Datas de produção: 1788 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 203 (cx. 
389) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/10 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - A 
Datas de produção: 1788 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 204 (cx. 
391, 392) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/11 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - A 
Datas de produção: 1788 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 205 (cx. 
393, 394) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/12 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - B 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 

Cota actual: Junta do Comércio, mç. 206 (cx. 
395, 396) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/13 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - C 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 207 (cx. 
397) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/14 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - D 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 208 (cx. 
398) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/15 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - D, E 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 209 (cx. 
399) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/16 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - F 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 210 (cx. 
400) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/17 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - F 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 212 (cx. 
403, 404) 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/18 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - F 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 211 (cx. 
401, 402) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/19 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - F 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 214 (cx. 
407) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/20 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - G, H 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 213 (cx. 
405, 406) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/21 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - J 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 215 (cx. 
408, 409) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/22 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - J 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 216 (cx. 
410, 411) 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/23 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - J 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 217 (cx. 
412) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/24 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - J 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 219 (cx. 
416, 417) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/25 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - J 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 220 (cx. 
418, 419) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/26 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - J 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 221 (cx. 
420) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/27 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - J 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 222 (cx. 
421) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/28 
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Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - J 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 223 (cx. 
422) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/29 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - J 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 233 (cx. 
435, 436) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/30 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - K, L 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 224 (cx. 
423) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/31 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - M 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 225 (cx. 
424, 425) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/32 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - M 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 226 (cx. 
426, 427) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/33 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - N, O, P 

Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 227 (cx. 
428) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/9/34 
Título: Requerimentos de isenção de direitos 
alfandegários sobre matérias-primas - T, V 
Datas de produção: 1788 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 229 (cx. 
430) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/10 
Título:  

Requerimentos de provisão de desobrigação 
de fiança do melaço para benefício do tabaco 
Datas de produção: 1758 / 1797 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-C/10/1 
Título: Requerimentos de provisão de 
desobrigação de fiança do melaço para 
benefício do tabaco - A, V 
Datas de produção: 1758 / 1797 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
A - 1776-1791 - mç. 237, cx. 440 
B - 1792 - mç. 237, cx. 440 
C - 1775-1787 - mç. 237, cx. 440 
D - 1758-1781 - mç. 237, cx. 440 
E - 1779-1786 - mç. 237, cx. 440 
F - 1758-1789 - mç. 237, cx. 440 
H - 1782-1785 - mç. 237, cx. 440 
J - 1760-1777 - mç. 237, cx. 440 
J - 1778-1797 - mç. 237, cx. 441 
L - 1790-1793 - mç. 237, cx. 441 
M - 1778-1794 - mç. 237, cx. 441 
P - 1759-1791 - mç. 237, cx. 441 
V - 1758-1797 - mç. 237, cx. 441 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 237 (cx. 
440, 441) 



 
 TT-Junta do Comércio: catálogo 
________________________________________________________________________________________ 

____ 

74 
 

Notas: Título na capilha: "Despachos para 
atestações de desobrigar as fianças dos 
despachos do melaço para o tabaco." 
 

 
Nível de descrição: SSC 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D 
Título:  

Navegação 
Datas de produção: 1757 / 1834 
Dimensão e suporte: 73 liv., 37 mç. 
História administrativa, biográfica e familiar: 
Pelo Alvará com força de Lei de 1 de Fevereiro 
de 1758, que definiu uma nova forma de 
despacho para os navios mercantes que 
navegavam para os domínios ultramarinos, 
verifica-se que a Junta do Comércio era parte 
interveniente em diversas fases do processo 
de despacho: exame e vistoria dos aparelhos, 
despachos ao mestre do navio, nomeação dos 
medidores dos volumes dos navios, recepção 
da contribuição dos marinheiros da Índia, 
tomada dos termos de juramento de 
qualificação dos navios portugueses, entre 
outros procedimentos.  
Por Aviso da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino, de 11 de Maio de 1767, 
mandava-se qualificar na Junta do Comércio 
as equipagens dos navios, devendo tomar-se 
de cada um a lista da sua equipagem com os 
nomes, idades e sinais das pessoas, que 
ficaria registada na Junta do Comércio, 
remetendo-se cópia às Mesas de Inspecção 
ou Governos do portos.  
A 10 de Setembro de 1765, por Alvará com 
força de Lei, foram abolidas as frotas 
(revogando o Decreto de 28 de Novembro de 
1753, que regulava e determinava a saída das 
frotas), tornando-se livre a navegação e 
comércio para quaisquer portos. Em 
consequência, os fretes foram regulados pelo 
Alvará de 29 de Abril de 1766, sendo 
posteriormente abolido o parágrafo 14º do 
capítulo 17º dos Estatutos da Junta, a 
respeito da cobrança de fretes, por Edital de 
12 de maio de 1766. 

A verificação da observância da Lei de 6 de 
Dezembro de 1755, sobre a proibição da 
liberdade de comissários volantes, era 
também incumbência da Junta do Comércio 
(parágrafo 3º do capítulo 17º dos Estatutos), 
tendo autoridade para passar as devidas 
atestações aos negociantes interessados. 
Relativamente aos marinheiros, que por falta 
de meios, se achassem dispersos e detidos 
em portos estrangeiros, foi resolvido, após 
consulta, em 28 de Junho de 1783, que as 
despesas de repatriação seriam pagas pelo 
cofre da contribuição dos marinheiros da 
Índia. 
As equipagens que se batiam com o inimigo 
recebiam uma gratificação estipulada em 14 
de Setembro de 1798. 
Os donos e mestres dos navios mercantes que 
se separassem dos comboios estavam sujeitos 
às penas definidas pela Ordem régia de 26 de 
Abril de 1798. Quanto às frotas do Brasil, o 
Alvará de 7 de Abril de 1770 determinou a 
forma de proceder quanto à arrecadação e 
segurança do transporte do ouro e dinheiro. 
Pelo Decreto de 21 de Novembro de 1757, a 
Junta do Comércio passou a nomear os 
inspectores dos cofres dos cabedais vindos da 
América e estabeleceu uma nova forma para 
a sua entrega na Casa da Moeda. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/1 
Título:  

Avisos sobre bloqueios de portos 
Datas de produção: 1779 / 1831 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Avisos e notícias sobre 
bloqueios de diversos portos da Europa e 
África. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/1/1 
Título: Avisos sobre bloqueios de portos 
Datas de produção: 1779 / 1831 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 63 (cx. 
206) 
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Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/2 
Título:  

Requerimentos de atestações negativas de 
comissário volante para obtenção de 
passaporte 
Datas de produção: 1757 / 1820 
Dimensão e suporte: 6 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/2/1 
Título: Requerimentos de atestações 
negativas de comissário volante para 
obtenção de passaporte - A, B, C, D, E, F, G 
Datas de produção: 1757 / 1812 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
A - 1760-1812 - mç. 28, cx. 93 
B - 1757-1762 - mç. 28, cx. 94 
B - 1763-1812 - mç. 28, cx. 93 
C - 1757-1780 - mç. 28, cx. 94 
C - 1780-1806 - mç. 28, cx. 93 
D - 1757-1779 - mç. 28, cx. 95 
D - 1779-1812 - mç. 28, cx. 96 
E - 1758-1809 - mç. 28, cx. 96 
F - 1767-1812 - mç. 28, cx. 96 
G - 1760-1811 - mç. 28, cx. 95 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 28 (cx. 
93, 94, 95, 96) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/2/2 
Título: Requerimentos de atestações 
negativas de comissário volante para 
obtenção de passaporte - J 
Datas de produção: 1757 / 1765 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
J - 1757-1761 - mç. 29, cx. 97 
J - 1761-1765 - mç. 29, cx. 99 
J - 1764-1765 - mç. 29, cx. 98 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 29 (cx. 
97, 98, 99) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/2/3 

Título: Requerimentos de atestações 
negativas de comissário volante para 
obtenção de passaporte - J 
Datas de produção: 1767 / 1788 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
J - 1767-1773 - mç. 30, cx.100 
J - 1775-1781 - mç. 30, cx.101 
J - 1782-1787 - mç. 30, cx.103 
J - 1787-1788 - mç. 30, cx.102 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 30 (cx. 
100, 101, 102, 103) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/2/4 
Título: Requerimentos de atestações 
negativas de comissário volante para 
obtenção de passaporte - J, L 
Datas de produção: 1772 / 1812 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
J - 1790-1792 - mç. 31, cx.104 
J - 1792-1812 - mç. 31, cx. 105 
L - 1772-1812 - mç. 31, cx. 104 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 31 (cx. 
104, 105) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/2/5 
Título: Requerimentos de atestações 
negativas de comissário volante para 
obtenção de passaporte - H, M 
Datas de produção: 1757 / 1810 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
H - 1806-1810 - mç. 32, cx.107 
M - 1757-1760 - mç. 32, cx.107 
M - 1760-1764 - mç. 32, cx.106 
M - 1764-1767 - mç. 32, cx.109 
M - 1767-1773 - mç. 32, cx.108 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 32 (cx. 
106, 107, 108, 109) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/2/6 
Título: Requerimentos de atestações 
negativas de comissário volante para 
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obtenção de passaporte -  M, N, O, P, R, S, T, 
V 
Datas de produção: 1758 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
M - 1776-1787 - mç. 32, cx.110 
M - 1787-1811 - mç. 32, cx.111 
N - 1758-1806 - mç. 32, cx.111 
O - 1810 - mç. 32, cx.111 
P - 1764-1812 - mç. 32, cx.111 
R - 1787-1812 - mç. 32, cx.111 
S - 1789-1812 - mç. 32, cx.111 
T - 1775-1820 - mç. 32, cx.111 
V - 1791-1812 - mç. 32, cx.111 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 33 (cx. 
110, 111) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/3 
Título:  

Registo de atestações negativas de comissário 
volante para emissão de passaporte 
Datas de produção: 1757-01-18 / 1791-09-20 
Dimensão e suporte: 4 liv. 
Âmbito e conteúdo: Os livros que integram 
esta série registam as atestações negativas de 
comissário volante, passadas pela Junta do 
Comércio, relativas aos indivíduos que 
pretendiam obter passaporte e ir para os 
domínios ultramarinos. São dadas 
informações sobre a filiação, naturalidade, 
destino da viagem e motivo da deslocação. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/3/1 
Título: "Registo de atestações para 
passaportes" 
Datas de produção: 1757-01-18 / 1762-06-25 
Dimensão e suporte: 1 liv. (156 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 70 
Notas: Título patente na lombada. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/3/2 
Título: "Livro II de atestações para 
passaportes do Brasil" 
Datas de produção: 1762-07-20 / 1771-06-20 

Dimensão e suporte: 1 liv. (277 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 71 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/3/3 
Título: "Registo de atestações para 
passaportes" 
Datas de produção: 1771-06-26 / 1783-05-24 
Dimensão e suporte: 1 liv. (259 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 72 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/3/4 
Título: "Registo de atestações para 
passaportes. Lº IV" 
Datas de produção: 1783-07-26 / 1791-09-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. (147 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 73 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/4 
Título:  

Registo de termos de declarações dos 
capitães de navios 
Datas de produção: 1794-11-10 / 1794-11-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/4/1 
Título: "Registo de termos de declarações de 
capitães de navios tomados na Tribunal da 
Junta do Comércio " 
Datas de produção: 1794-11-10 / 1794-11-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. (3 f.) 
Âmbito e conteúdo: Tem apenas dois termos. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 346 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/5 
Título:  

Avisos, consultas e decretos sobre matrícula 
de equipagens de navios 
Datas de produção: 1758 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/5/1 
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Título: Avisos, consultas e decretos sobre 
matrícula de equipagens de navios 
Datas de produção: 1758 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 64 (cx. 
209) 
Notas: Título na capilha: "Sobre matrículas e 
equipagens de navios" 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6 
Título:  

Registo da matrícula de equipagens de navios 
Datas de produção: 1767-04-27 / 1822-11-13 
Dimensão e suporte: 66 liv. 
Âmbito e conteúdo: Os registos contêm 
informações sobre o nome do barco e o porto 
de destino, seguido da listagem da 
equipagem, sendo dado o nome, o posto que 
tem no navio, a filiação, o nome do cônjuge, a 
naturalidade, a idade, e algumas 
características físicas evidentes. A maior parte 
dos livros tem índice de conteúdo. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/1 
Título: "Livro 1. Matrícula de equipagens de 
navios" 
Datas de produção: 1767-04-27 / 1768-03-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. (239 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 1 
Cota original: 1 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/2 
Título: "Livro 2. Livro das matrículas dos 
marinheiros" 
Datas de produção: 1767-05-15 / 1767-10-09 
Dimensão e suporte: 1 liv. (97 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 2 
Cota original: 2 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/3 
Título: "Livro 3. Matrícula das equipagens dos 
navios" 
Datas de produção: 1767-10-14 / 1769-02-22 

Dimensão e suporte: 1 liv. (144 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 3 
Cota original: 3 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/4 
Título: "Livro 4 . Matrícula de equipagens de 
navios" 
Datas de produção: 1767-10-27 / 1769-04-01 
Dimensão e suporte: 1 liv. (261 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 4 
Cota original: 4 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/5 
Título: "Livro 5 das matrículas das equipagens 
dos navios" 
Datas de produção: 1767-10-27 / 1769-05-06 
Dimensão e suporte: 1 Liv. (252 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 5 
Cota original: 5 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/6 
Título: "Livro 6 que serve das equipagens dos 
navios" 
Datas de produção: 1768-08-19 / 1772-12-16 
Dimensão e suporte: 1 liv. (326 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 6 
Cota original: 6 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/7 
Título: "Livro 7. Matrícula de equipagens de 
navios" 
Datas de produção: 1769-05-26 / 1779-06-08 
Dimensão e suporte: 1 liv. (321 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 7 
Cota original: 7 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/8 
Título: "Livro 8. Matrícula de equipagens de 
navios" 
Datas de produção: 1769-12-02 / 1779-01-26 
Dimensão e suporte: 1 liv. (281 f.) 
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Âmbito e conteúdo: Os registos são 
cronologicamente sequenciais de Dez 1769 
até Set 1773, aparecendo um único registo 
datado de 1779. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 8 
Cota original: 8 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/9 
Título: "Livro 9. Matrícula de equipagens de 
navios" 
Datas de produção: 1769-12-01 / 1772-11-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 9 
Cota original: 9 
Características físicas e requisitos técnicos: 
Má. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/10 
Título: "Livro 10." Matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1769-12-22 / 1772-08-05 
Dimensão e suporte: 1 liv. (316 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 10 
Cota original: 10 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/11 
Título: "Livro 11 das qualificações." 
Datas de produção: 1769-12-15 / 1774-08-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 11 
Cota original: 11 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/12 
Título: "Livro 12 das qualificações" 
Datas de produção: 1772-08-11 / 1775-03-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. (366 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 12 
Cota original: 12 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/13 
Título: "Livro 13 das qualificações" 
Datas de produção: 1772-11-07 / 1775-10-12 

Dimensão e suporte: 1 liv. (280 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 13 
Cota original: 13 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/14 
Título: "Livro 14 das qualificações" 
Datas de produção: 1773-10-30 / 1775-10-05 
Dimensão e suporte: 1 liv. (312 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 14 
Cota original: 14 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/15 
Título: "Livro 15 das qualificações" 
Datas de produção: 1775-03-27 / 1776-09-29 
Dimensão e suporte: 1 liv. (237 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 15 
Cota original: 15 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/16 
Título: "Livro 16 das qualificações" 
Datas de produção: 1775-10-20 / 1776-10-03 
Dimensão e suporte: 1 liv. (239 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 16 
Cota original: 16 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/17 
Título: "Livro 17" 
Datas de produção: 1775-10-30 / 1776-08-17 
Dimensão e suporte: 1 liv. (236 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 17 
Cota original: 17 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/18 
Título: "Livro 18 das qualificações" 
Datas de produção: 1776-10-13 / 1778-04-25 
Dimensão e suporte: 1 liv. (212 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 18 
Cota original: 18 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/19 
Título: "Livro 19 das qualificações" 
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Datas de produção: 1776-09-25 / 1778-01-27 
Dimensão e suporte: 1 liv. (255 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 19 
Cota original: 19 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/20 
Título: "Livro 20 das qualificações" 
Datas de produção: 1776-10-07 / 1778-04-04 
Dimensão e suporte: 1 liv. (235 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 20 
Cota original: 20 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/21 
Título: "Livro 21 das qualificações" 
Datas de produção: 1777-05-22 / 1778-07-08 
Dimensão e suporte: 1 liv. (234 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 21 
Cota original: 21 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/22 
Título: "Livro 22 das qualificações" 
Datas de produção: 1777-12-09 / 1778-10-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. (235 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 22 
Cota original: 22 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/23 
Título: "Livro 23 das qualificações" 
Datas de produção: 1778-07-29 / 1779-05-19 
Dimensão e suporte: 1 liv. (235 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 23 
Cota original: 23 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/24 
Título: "Livro 24 das qualificações" 
Datas de produção: 1778-08-05 / 1779-03-16 
Dimensão e suporte: 1 liv. (236 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 24 
Cota original: 24 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/25 

Título: "Livro 25 das qualificações" 
Datas de produção: 1778-11-02 / 1779-10-24 
Dimensão e suporte: 1 liv. (288 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 25 
Cota original: 25 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/26 
Título: "Livro 26 das qualificações" 
Datas de produção: 1779-05-19 / 1780-02-26 
Dimensão e suporte: 1 liv. (291 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 26 
Cota original: 26 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/27 
Título: "Livro 27 das qualificações" 
Datas de produção: 1779-11-29 / 1780-11-27 
Dimensão e suporte: 1 liv. (297 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 27 
Cota original: 27 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/28 
Título: "Livro 28 das qualificações" 
Datas de produção: 1780-02-28 / 1781-07-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. (288 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 28 
Cota original: 28 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/29 
Título: "Livro 29" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1780-08-16 / 1781-04-24 
Dimensão e suporte: 1 liv. (288 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 29 
Cota original: 29 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/30 
Título: "Livro 30" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1780-08-14 / 1781-09-28 
Dimensão e suporte: 1 liv. (290 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 30 
Cota original: 30 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/31 
Título: "Livro 31" de matrícula d equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1781-10-02 / 1782-01-21 
Dimensão e suporte: 1 liv. (297 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 31 
Cota original: 31 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/32 
Título: "Livro 32" de matrícula das equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1781-10-05 / 1782-06-11 
Dimensão e suporte: 1 liv. (288 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 32 
Cota original: 32 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/33 
Título: "Livro 33" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1782-06-14 / 1783-11-12 
Dimensão e suporte: 1 liv. (287 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 33 
Cota original: 33 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/34 
Título: "Livro 34" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1782-08-20 / 1783-02-27 
Dimensão e suporte: 1 liv. (289 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 34 
Cota original: 34 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 3445 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/35 
Título: "Livro 35" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1783-03-17 / 1783-07-11 
Dimensão e suporte: 1 liv. (238 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 35 
Cota original: 35 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/36 
Título: "Livro 36" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1783-07-28 / 1784-06-26 
Dimensão e suporte: 1 liv. (376 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 36 
Cota original: 36 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/37 
Título: "Livro 37" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1783-11-18 / 1798-10-24 
Dimensão e suporte: 1 liv. (290 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 37 
Cota original: 37 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/38 
Título: "Livro 38" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1783-11-14 / 1784-12-16 
Dimensão e suporte: 1 liv. (264 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 38 
Cota original: 38 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/39 
Título: "Livro 39" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1784-12-22 / 1785-09-02 
Dimensão e suporte: 1 liv. (364 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 39 
Cota original: 39 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/40 
Título: "Livro 40" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1785-09-02 / 1786-03-04 
Dimensão e suporte: 1 liv. (291 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 40 
Cota original: 40 
 
Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/41 
Título: "Livro 41" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1786-02-25 / 1786-10-31 
Dimensão e suporte: 1 liv. (286 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 41 
Cota original: 41 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/42 
Título: "Livro 42"de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1786-11-03 / 1787-09-05 
Dimensão e suporte: 1 liv. (344 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 42 
Cota original: 42 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/43 
Título: "Livro 43" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1787-09-07 / 1788-08-30 
Dimensão e suporte: 1 liv. (298 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 43 
Cota original: 43 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/44 
Título: "Livro 44 de matrícula de equipagens 
de navios mercantes da Praça" 
Datas de produção: 1788-09-10 / 1789-03-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. (308 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 44 
Cota original: 44 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/45 
Título: "Livro 45 de matrícula de equipagens 
de navios mercantes da Praça" 
Datas de produção: 1789-03-14 / 1789-12-12 
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 45 
Cota original: 45 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/46 

Título: Livro 46 de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1789-12-11 / 1790-10-11 
Dimensão e suporte: 1 liv. (301 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 46 
Cota original: 46 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/47 
Título: "Livro 47" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1790-10-16 / 1791-08-04 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 47 
Cota original: 47 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/48 
Título: Livro 48 de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1791-08-08 / 1792-05-11 
Dimensão e suporte: 1 liv. (381 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 48 
Cota original: 48 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/49 
Título: Livro 49 de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1792-05-09 / 1793-01-08 
Dimensão e suporte: 1 liv. (335 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 49 
Cota original: 49 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/50 
Título: "Livro 50" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1793-01-12 / 1794-05-03 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 50 
Cota original: 50 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/51 
Título: "Livro 51" de matrícula de equipagens 
de navios 
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Datas de produção: 1794-06-03 / 1798-10-24 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 51 
Cota original: 51 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/52 
Título: Livro de matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1794-12-06 / 1795-07-15 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 52 
Cota original: 52 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/53 
Título: "Livro 53" de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1795-07-26 / 1796-08-05 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 53 
Cota original: 53 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/54 
Título: Livro 54 de matrícula de equipagens 
de navios 
Datas de produção: 1796-08-06 / 1798-01-04 
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 54 
Cota original: 54 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/55 
Título: Livro de matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1798-10-24 / 1800-10-21 
Dimensão e suporte: 1 liv. (329 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 55 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/56 
Título: Livro de matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1800-07-21 / 1802-04-24 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 56 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/57 
Título: Livro de matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1802-04-27 / 1803-06-04 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 57 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/58 
Título: Livro de matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1803-06-08 / 1804-02-04 
Dimensão e suporte: 1 liv. (141 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 58 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/59 
Título: Livro de matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1804-02-06 / 1804-10-05 
Dimensão e suporte: 1 liv. (161 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 59 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/60 
Título: Livro de matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1804-10-05 / 1805-12-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. (282 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 60 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/61 
Título: Livro de matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1806-01-11 / 1807-01-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. (251 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 61 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/62 
Título: Livro de matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1807-01-24 / 1807-09-03 
Dimensão e suporte: 1 liv. (136 f.) 
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Cota actual: Junta do Comércio, liv. 62 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/63 
Título: Livro de matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1807-09-03 / 1810-03-02 
Dimensão e suporte: 1 liv. (143 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 63 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/64 
Título: Livro de matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1810-03-09 / 1814-09-17 
Dimensão e suporte: 1 liv. (238 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 64 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/65 
Título: Livro de matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1814-09-23 / 1818-11-12 
Dimensão e suporte: 1 liv. (278 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 65 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/6/66 
Título: Livro de matrícula de equipagens de 
navios 
Datas de produção: 1818-11-12 / 1822-11-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. (222 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 66 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/7 
Título:  

Matrícula de equipagens de navios 
Datas de produção: 1773 / 1822 
Dimensão e suporte: 5 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/7/1 
Título: Matrícula de equipagens de navios 
Datas de produção: 1773 / 1803 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  

1773-1792 - mç. 34, cx. 112 
1793-1798 - mç. 34, cx. 113 
1799-1801 - mç. 34, cx. 114 
1802-1803 - mç. 34, cx. 115 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 34 (cx. 
112, 113, 114, 115) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/7/2 
Título: Matrícula de equipagens de navios 
Datas de produção: 1798 / 1802 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 379 (cx. 
757) 
Notas: Os documentos que integram este 
maço encontravam-se dentro dos livros da 
série 'Registo de matrícula de equipagens de 
navios' (Junta do Comércio, liv. 50, 51, 55,57 e 
58). 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/7/3 
Título: Matrícula de equipagens de navios 
Datas de produção: 1804 / 1809 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1804-1805 - mç. 35, cx. 116 
1805 - mç. 35, cx. 116 
1806 - mç. 35, cx. 119 
1807-1808 - mç. 35, cx. 118 
1809 - mç. 35, cx. 119 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 35 (cx. 
116, 117, 118, 119) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/7/4 
Título: Matrícula de equipagens de navios 
Datas de produção: 1810 / 1816 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1810-1811 - mç. 36, cx. 120 
1812-1813 - mç. 36, cx. 121 
1814-1815 - mç. 36, cx. 122 
1816 - mç. 36, cx. 123 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 36 (cx. 
120, 121, 122, 123) 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/7/5 
Título: Matrícula de equipagens de navios 
Datas de produção: 1817 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 mç. (5 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1817-1818 - mç. 36, cx. 124 
1818 - mç. 36, cx. 125 
1819-1820 - mç. 36, cx. 126 
1820 - mç. 36, cx. 127 
1821-1822 - mç. 36, cx. 128 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 37 (cx. 
124, 125, 126, 127, 128) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/8 
Título:  

Licenças de embarque a cirurgiões e capelães 
Datas de produção: 1758 / 1829 
Dimensão e suporte: 2 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/8/1 
Título: Licenças de embarque a cirurgiões e 
capelães 
Datas de produção: 1758 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. ( 1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Contém processos de 
licença de embarque de cirurgiões e capelães, 
consultas sobre a saída de navios sem 
capelão, e questões relacionadas com 
ordenados. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 61 (cx. 
199) 
Notas: Título na capilha: "sobre capelães e 
cirurgiões de embarque e ordenado do 
delegado do capelão-mor da Armada". 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/8/2 
Título: Licenças de embarque a cirurgiões e 
capelães 
Datas de produção: 1765 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 65 (cx. 
210, 211) 
 

Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/9 
Título:  

Relações de equipagens de navios e de 
passageiros 
Datas de produção: 1761 / 1820 
Dimensão e suporte: 9 mç. 
Âmbito e conteúdo: Documentação 
constituída pelos ofícios das autoridades dos 
portos dos domínios ultramarinos remetendo 
as relações das equipagens dos navios e dos 
passageiros que viajavam para Portugal. 
Existem também mapas da carga e do 
dinheiro transportado pelo navio. 
Unidades de descrição relacionadas: Existe 
documentação relativa a mapas de carga dos 
navios em Junta do Comércio (F), Contadoria 
da Balança do Comércio (SC), Mapas das 
cargas dos navios (SR) (JC/C/6). 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/9/1 
Título: Relações de equipagens de navios e de 
passageiros 
Datas de produção: 1761 / 1772 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1761-1770 - mç. 1, cx. 2 
1767-1770 - mç. 1, cx. 1 
1771-1772 - mç. 1, cx. 3 
1771-1772 - mç. 1, cx.4 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 1 (cx.1, 
2, 3, 4) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/9/2 
Título: Relações de equipagens de navios e de 
passageiros 
Datas de produção: 1773 / 1776 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1773-1774 - mç. 2, cx. 5 
1774 - mç. 2, cx. 6 
1775-1776 - mç. 2, cx. 7 
1776 - mç. 2, cx. 8 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 2 (cx.5, 
6, 7, 8) 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/9/3 
Título: Relações de equipagens de navios e de 
passageiros 
Datas de produção: 1777 / 1779 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1777-1778 - mç. 3, cx. 9 
1777-1778 - mç. 3, cx. 10 
1778-1779 - mç. 3, cx. 11 
1778-1779 - mç. 3, cx. 12 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 3 (cx. 9, 
10, 11, 12) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/9/4 
Título: Relações de equipagens de navios e de 
passageiros 
Datas de produção: 1780 / 1783 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1780-1781 - mç. 4, cx. 13 
1780 - mç. 4, cx. 14 
1782-1783 - mç. 4, cx. 15 
1783 - mç. 4, cx. 16 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 4 (cx. 13, 
14, 15, 16) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/9/5 
Título: Relações de equipagens de navios e de 
passageiros 
Datas de produção: 1784 / 1787 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1784 - mç. 5, cx. 17 
1784-1785 - mç. 5, cx. 18 
1786 - mç. 5, cx. 20 
1787 - mç. 5, cx. 19 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 5 (cx. 17, 
18, 19, 20) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/9/6 
Título: Relações de equipagens de navios e de 
passageiros 

Datas de produção: 1788 / 1791 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1788-1789 - mç. 6, cx. 21 
1788-1789 - mç. 6, cx. 22 
1790 - mç. 6, cx. 23 
1791 - mç. 6, cx. 24 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 6 (cx. 21, 
22, 23, 24) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/9/7 
Título: Relações de equipagens de navios e de 
passageiros 
Datas de produção: 1792 / 1795 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1792-1793 - mç. 7, cx. 25 
1793-1794 - mç. 7, cx. 26 
1794-1795 - mç. 7, cx. 27 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 7 (cx. 25, 
26, 27) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/9/8 
Título: Relações de equipagens de navios e de 
passageiros 
Datas de produção: 1796 / 1804 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1796-1797 - mç. 8, cx. 29 
1797-1798 - mç. 8, cx. 28 
1799-1802 - mç. 8, cx. 30 
1802-1804 - mç. 8, cx. 31 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 8 (cx. 28, 
29, 30, 31) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/9/9 
Título: Relações de equipagens de navios e de 
passageiros 
Datas de produção: 1805 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1805-1806 - mç. 9, cx. 32 
1806-1807 - mç. 9, cx. 33 
1809-1814 - mç. 9, cx. 35 
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1815-1820 - mç. 9, cx. 34 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 9 (cx. 32, 
33, 34, 35) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/10 
Título:  

Avisos, consultas, resoluções, etc. sobre 
gratificações às equipagens que se bateram 
com o inimigo 
Datas de produção: 1797 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/10/1 
Título: Avisos, consultas, resoluções, etc. 
sobre gratificações às equipagens que se 
bateram com o inimigo 
Datas de produção: 1797 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 62 (cx. 
205) 
Notas: Título na capilha: "Sobre gratificações 
às equipagens que se batem com o inimigo" 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/11 
Título:  

Recibos dos pagamentos efectuados aos 
marinheiros da Índia 
Datas de produção: 1756-04-15 / 1779-01-07 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/11/1 
Título: "Marinheiros da Índia" 
Datas de produção: 1756-04-15 / 1779-01-07 
Dimensão e suporte: 1 liv. (10 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 334 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/12 
Título:  

Registo de entrada e saída das frotas 
Datas de produção: 1739-05-14 / 1763-12-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/12/1 
Título: "Livro de lembrança das entradas e 
saídas das frotas portuguesas, e de outros 
navios para a América e Estados da Índia" 
Datas de produção: 1739-05-14 / 1763-12-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. (158 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 74 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/13 
Título:  

Avisos e consultas sobre as frotas de navios 
Datas de produção: 1757 / 1828 
Dimensão e suporte: 2 mç. 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos 
sobre a expedição de frotas acompanhadas 
de embarcações de guerra para os portos de 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Baía, Maranhão, 
Grão Pará, Índia, Europa, Moçambique, ilhas 
dos Açores, Cabo Verde, etc. 
Existem também alguns documentos relativos 
a autorizações para os navios fazerem a 
viagem sem comboio. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/13/1 
Título: Avisos e consultas sobre as frotas de 
navios 
Datas de produção: 1757 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 64 (cx. 
207, 208, 209) 
Notas: Título em capilha: "1757-1785. Saídas 
das frotas e embarcações de guerra 
destinadas para comboiarem navios a 
diversos portos", "Licenças para navios 
navegarem sem comboio." 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/13/2 
Título: Avisos e consultas sobre as frotas de 
navios 
Datas de produção: 1777 / 1819 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 63 (cx. 
206) 
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Notas: Título na capilha: "sobre comboios de 
navios." 
 
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/TT/JC/A-
D/13/2/00001 
Título: Consulta da Junta do Comércio sobre 
as providências estabelecidas para a 
navegação dos navios portugueses que se 
destinam para os portos do norte 
Datas de produção: 1810-09-03  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
História custodial e arquivística: Em 2013, em 
julho, este documento foi adquirido por 
compra no Leilão da “Biblioteca do Professor 
Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim, do 
arquivo do editor Eduardo Salgueiro e de 
outras proveniências”, realizado pela Livraria 
Luís Burnay, lote n.º 161. 
Em 2015 foi integrado no fundo Junta do 
Comércio. 
Âmbito e conteúdo: Trata-se de um parecer 
da Junta do Comércio acerca da legislação 
sobre os transportes marítimos que seria 
muito difícil de cumprir. Apresenta as 
assinaturas de conde de Redondo, Domingos 
Vandelli, Jacome Ratton e José Acúrsio das 
Neves. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 63 (cx. 
206) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/14 
Título:  

Ofícios, representações e outros documentos 
sobre navios apartados de comboio 
Datas de produção: 1798 / 1799 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Documentação diversa 
sobre navios que se separaram do comboio, e 
sujeitos às penas consignadas na Ordem régia 
de 26 de Abril de 1798. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/14/1 

Título: Ofícios, representações e outros 
documentos sobre navios apartados de 
comboio 
Datas de produção: 1798 / 1799 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 10, cx. 
36 
Notas: Título na capilha: "Ofícios ou contas 
das mesas de Inspecção do Brasil e de outras 
autoridades relativas aos navios que se 
separaram de comboios." 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/15 
Título:  

Termos de qualificação de navios 
Datas de produção: 1779 / 1834 
Dimensão e suporte: 5 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/15/1 
Título: "Termos de qualificação de navios" 
Datas de produção: 1779 / 1807 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1779-1782 - mç. 24, cx. 81 
1807 - mç. 24, cx. 79, 80, 81, 82 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 24 (cx. 
79, 80, 81, 82) 
Notas: Título na capilha: "Termos de 
qualificação de navios" 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/15/2 
Título: Termos de qualificação de navios 
Datas de produção: 1808 / 1812 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1808-1809 - mç. 25, cx. 84 
1809-1810 - mç. 25, cx. 83 
1810-1812 - mç. 25, cx. 86 
1812 - mç. 25, cx. 85 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 25 (cx. 
83, 84, 85, 86) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/15/3 
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Título: Termos de qualificação de navios 
Datas de produção: 1813 / 1814 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1813 - mç. 26, cx. 87 
1814 - mç. 26, cx. 88 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 26 (cx. 
87, 88) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/15/4 
Título: Termos de qualificação de navios 
Datas de produção: 1815 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1815-1816 - mç. 27, cx. 90 
1815-1817 - mç. 27, cx. 89 
1817-1818 - mç. 27, cx. 91 
1819-1821 - mç. 27, cx. 92 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 27 (cx. 
89, 90, 91, 92) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/15/5 
Título: Termos de qualificação de navios 
Datas de produção: 1821 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (6 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1821-1822 - mç. 38, cx. 129 
1823-1824 - mç. 38, cx. 130 
1824-1825 - mç. 38, cx. 132 
1826-1826 - mç. 38, cx. 131 
1827-1828 - mç. 38, cx. 133 
1829-1834 - mç. 38, cx. 134 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 38 
(cx.129, 130, 131, 132, 133, 134) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/16 
Título:  

Avisos, consultas e decretos sobre o 
fretamento de navios mercantes para o 
transporte de tropas 
Datas de produção: 1814 / 1819 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC/A-D/16/1 
Título: "Sobre o fretamento de navios para a 
condução de tropa para o Brasil e do Brasil 
para outros portos" 
Datas de produção: 1814 / 1819 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 64 
(cx.209) 
Notas: Título constante na capilha. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/17 
Título:  

Processos de visita aos navios 
Datas de produção: 1821 / 1833 
Dimensão e suporte: 4 mç. 
Âmbito e conteúdo: Processos constituídos 
por requerimento do capitão do navio para 
que fossem fechados os despachos do 
Consulado Geral de Saída porque se 
encontrava pronto para seguir viagem, e pelo 
bilhete comprovativo da visita feita ao navio 
pelo Consulado, com a conferência dos 
despachos. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/17/1 
Título: "1821. Petições e bilhetes das visitas 
dos navios que saíram para o Brasil, Asia, 
África e Ilhas. Nº 1" 
Datas de produção: 1821 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 351 (cx. 
714) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/17/2 
Título: Petições e bilhetes das visitas dos 
navios 
Datas de produção: 1823 / 1827 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1823-1824 - mç. 352, cx. 716 
1825 - mç. 352, cx. 715 
1826-1827 - mç. 352, cx. 717 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 352 (cx. 
715, 716, 717) 



 
 TT-Junta do Comércio: catálogo 
________________________________________________________________________________________ 

____ 

89 
 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/17/3 
Título: Petições e bilhetes das visitas dos 
navios 
Datas de produção: 1828 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 353 (cx. 
718) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/17/4 
Título: Petições e bilhetes das visitas dos 
navios 
Datas de produção: 1829 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 354 (cx. 
719) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/18 
Título:  

Requerimentos de medição dos volumes dos 
navios 
Datas de produção: 1766 / 1795 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos dos 
capitães dos navios para a nomeação dos 
medidores de volumes dos navios, e 
publicação de editais. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/18/1 
Título: Requerimentos de medição dos 
volumes dos navios 
Datas de produção: 1766 / 1795 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1766-1780 - mç. 50, cx. 165 
1776-1795 - mç. 50, cx. 166 
1780-1781 - mç. 50, cx. 167 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 50 (cx. 
165, 166, 167) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/19 
Título:  

Registo de licenças para a medição dos 
volumes dos navios e nomeação dos 
medidores de volumes 
Datas de produção: 1760-04-29 / 1783-06-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/19/1 
Título: Registo de licenças para a medição dos 
volumes dos navios e nomeação dos 
medidores de volumes 
Datas de produção: 1760-04-29 / 1783-06-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. (105 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 77 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/20 
Título:  

Avisos, consultas, e outros documentos 
relativos aos cabedais vindos nas frotas do 
Brasil 
Datas de produção: 1757 / 1824 
Dimensão e suporte: 2 mç. 
Âmbito e conteúdo: Documentação 
tipologicamente diversa, entre a qual se 
encontram avisos, consultas, decretos sobre a 
forma da entrega do dinheiro e ouro que vem 
do Brasil, as relações do dinheiro e ouro 
transportados por diversos navios, 
nomeações dos inspectores dos cofres, e 
requerimentos de diversas pessoas para que 
os inspectores dos cofres lhes façam a 
entrega dos cabedais. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/20/1 
Título: Avisos, consultas, e outros 
documentos relativos aos cabedais vindos nas 
frotas do Brasil 
Datas de produção: 1757 / 1799 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1757-1777 - mç. 48, cx. 161 
1774-1790 - mç. 48, cx. 162 
1790-1794 - mç. 48, cx. 160 
1794-1799 - mç. 48, cx. 159 
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Cota actual: Junta do Comércio, mç. 48 
(cx.159, 160, 161, 162) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-D/20/2 
Título: Avisos, consultas, e outros 
documentos relativos aos cabedais vindos nas 
frotas do Brasil 
Datas de produção: 1800 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1800-1809 - mç. 49, cx. 163 
1807-1824 - mç. 49, cx. 164 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 49 
(cx.163, 164) 
 

 
Nível de descrição: SSC 
Código de referência: PT/TT/JC/A-E 
Título:  

Agricultura 
Datas de produção: 1756 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 liv., 2 mç. 
Âmbito e conteúdo: A Junta do Comércio 
tinha um papel meramente consultivo nos 
assuntos relacionados com a agricultura, 
donde poderá ter resultado a instituição da 
Companhia Geral da Agricultura das vinhas do 
Alto Douro, confirmada por Alvará de 10 de 
Setembro de 1756, e o incentivo da cultura de 
ruiva e do pastel para uso tintureiro, 
conforme o Edital de 11 de Janeiro de 1819. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-E/1 
Título:  

Registo de provisões 
Datas de produção: 1788-09-07 / 1788-10-09 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-E/1/1 
Título: "Registo de Agricultura. Lº 1." 
Datas de produção: 1788-08-07 / 1788-09-09 
Dimensão e suporte: 1 liv. (5 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 345 
 

Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-E/2 
Título:  

Avisos, consultas, decretos e estatutos da 
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas 
do Alto Douro 
Datas de produção: 1756 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-E/2/1 
Título: "Companhia das Vinhas do Alto Douro 
e comércio de vinhos nacionais e 
aguardentes." 
Datas de produção: 1756 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 70 (cx. 
224, 225) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-E/3 
Título:  

Consultas, informações e representações 
sobre a cultura da ruiva e do pastel 
Datas de produção: 1819 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-E/3/1 
Título: "Cultura da ruiva promovida pelo 
Tribunal" 
Datas de produção: 1819 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 377 (cx. 
756) 
Notas: Tem uma capilha recente com a 
seguinte nota. "nº de ordem 556. Junta do 
Comércio. Documentação sobre a cultura da 
ruiva e pastel que foi à Junta do Comércio. 
Nota: Este maço encontrava-se como 
documentação por identificar no C.19 E.9 P2. 
14 Nov 1908. a) Maria José Leal". 
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Nível de descrição: SSC 
Código de referência: PT/TT/JC/A-F 
Título:  

Obras públicas 
Datas de produção: 1756 / 1821 
Dimensão e suporte: 2 mç. 
Âmbito e conteúdo: A participação da Junta 
do Comércio na reconstrução da cidade de 
Lisboa foi efectiva, e através da oferta, pelos 
homens de negócio, do donativo dos 4%, 
confirmado pelo Decreto de 2 de Janeiro de 
1756, foi possível reedificar as alfândegas e a 
Praça do Comércio. A Junta foi encarregue da 
administração das obras públicas da 
alfândega interina, pelo Decreto de 12 de 
Junho de 1756, da Ribeira das Naus e do 
Arsenal Real, conforme o Decreto de 5 de 
Abril de 1757, das Alfândegas e Praça do 
Comércio pelo Decreto de 16 de Janeiro de 
1758. Ficou também encarregue da 
administração dos presos forçados aos 
trabalhos nas obras públicas, nomeadamente 
na obra do Arsenal Real conforme o Aviso da 
Secretaria de Estado do Reino de 31 de 
Outubro de 1757. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-F/1 
Título:  

Avisos, consultas e decretos sobre obras 
públicas 
Datas de produção: 1756 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-F/1/1 
Título: Avisos, consultas e decretos sobre 
obras públicas 
Datas de produção: 1756 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 68 (cx. 
218, 219) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-F/2 

Título:  

Ofícios dos patrões de calceta, precatórias e 
relações de presos forçados aos trabalhos nas 
obras públicas 
Datas de produção: 1758 / 1781 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-F/2/1 
Título: "Administração dos forçados 
empregados nas Obras Públicas. 1758 a 1781" 
Datas de produção: 1758 / 1781 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 45 (cx. 
149, 150, 151) 
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Nível de descrição: SSC 
Código de referência: PT/TT/JC/A-G 
Título:  

Naturalizações 
Datas de produção: 1757 / 1833 
Dimensão e suporte: 2 liv., 7 mç. 
Âmbito e conteúdo: A Junta do Comércio 
principiou a consultar sobre a naturalização 
de estrangeiros a partir da Resolução datada 
de 25 de Janeiro de 1758. Pelo Decreto de 2 
de Junho de 1762 passou a admitir 
requerimentos de naturalização de obreiros, 
jornaleiros, trabalhadores de qualquer sorte 
de trabalho, criados e moços de servir. a 
isenção de direitos e emolumentos sobre a 
passagem de justificações de idade para 
naturalização, e de cartas de naturalização, 
foi estabelecida nos Decretos de 2 de Julho de 
1774 e de 29 de Abril de 1801. 
Unidades de descrição relacionadas: Portugal, 
Torre do Tombo, Ministério do Reino, mç. 445 
- Processos de naturalizações de franceses. c. 
1809-1811. 
Portugal, Torre do Tombo, Desembargo do 
Paço 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-G/1 
Título:  

Requerimentos de naturalizações e outros 
documentos 
Datas de produção: 1757 / 1833 
Dimensão e suporte: 7 mç. 
Âmbito e conteúdo: Contém também 
consultas e avisos sobre naturalização de 
estrangeiros, sendo na maioria 
requerimentos de naturalização e 
requerimentos de assinatura do termo de 
vassalagem. Existem também requerimentos 
de naturalização sem despacho agregado. 
Unidades de descrição relacionadas: Também 
existem processos de naturalização em  
PT-TT- Ministério do Reino, Naturalização de 
franceses, mç 445, cx. 556. Datas: 1809-1811 

PT-TT- Desembargo do Paço, Naturalizações. 
Datas: 1801-1807. (consultar inventário para 
verificar outras séries com naturalizações, e 
as respectivas cotas). 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-G/1/1 
Título: Requerimentos de naturalizações sem 
despacho 
Datas de produção: 1757 / 1771 
Dimensão e suporte: 1 mç. (5 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
A - mç. 238, cx. 442 
C - mç. 238, cx. 442 
D - mç. 238, cx. 442 
D - mç. 238, cx. 444 
E - mç. 238, cx. 443 
F - mç. 238, cx. 443 
F - mç. 238, cx. 444 
G - mç. 238, cx. 444 
J - mç. 238, cx. 444 
J - mç. 238, cx. 445 
P - mç. 238, cx. 445 
P - mç. 238, cx. 446 
R - mç. 238, cx. 446 
S - mç. 238, cx. 446 
T - mç. 238, cx. 446 
V - mç. 238, cx. 446 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 238 (cx. 
442, 443, 444, 445, 446) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-G/1/2 
Título: Requerimentos de naturalizações e de 
assinatura de termo de vassalagem 
Datas de produção: 1757 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1757-1786 - mç. 239, cx. 447 
1786-1807 - mç. 239, cx. 448 
1807-1833 - mç. 239, cx. 449 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 239 (cx. 
447, 448, 449) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-G/1/3 
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Título: Requerimentos de naturalizações e 
outros documentos 
Datas de produção: 1758 / 1762 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Contém também 
consultas e avisos sobre naturalizações. 
1758-1762 - mç. 240, cx. 450 
1762 - mç. 240, cx. 451 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 240 (cx. 
450, 451) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-G/1/4 
Título: Requerimentos de naturalizações e 
outros documentos 
Datas de produção: 1762 / 1762 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
Jun 1762 - mç. 241, cx. 452 
Jun 1762 - mç. 241, cx. 453 
Jul 1762 - mç. 241, cx. 454 
Jul 1762 - mç. 241, cx. 455 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 241 (cx. 
452, 453, 454, 455) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-G/1/5 
Título: Requerimentos de naturalizações e 
outros documentos 
Datas de produção: 1762 / 1762 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1762-1773 - mç. 242, cx. 456 
Jul 1762 - mç. 242, cx. 457 
Ago 1762 - mç. 242, cx. 458 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 242 (cx. 
456, 457, 458) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-G/1/6 
Título: Requerimentos de naturalizações e 
outros documentos 
Datas de produção: 1762 / 1804 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1762-1804 - mç. 244, cx. 462 
1762 - mç. 244, cx. 463 

1762 - mç. 244, cx. 464 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 244 (cx. 
462, 463, 464) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-G/1/7 
Título: Requerimentos de naturalizações e 
outros documentos 
Datas de produção: 1774 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1774-1777 - mç. 243, cx. 461 
1778-1784 - mç. 243, cx. 460 
1785-1803; 1831-1833 - mç. 243, cx. 459 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 243 (cx. 
459, 460, 461) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-G/2 
Título:  

Termos de vassalagem 
Datas de produção: 1756-04-12 / 1833-08-15 
Dimensão e suporte: 2 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-G/2/1 
Título: "L.º 1º dos termos de naturalizados e 
outros" 
Datas de produção: 1756-04-12 / 1805-08-12 
Dimensão e suporte: 1 liv. (368 f.) 
Âmbito e conteúdo: Apesar de na sua maioria 
os termos inscritos neste livro serem de 
vassalagem de naturalizados, inclui também 
outros termos, entre os quais, de obrigações 
dos recebedores e escrivães da receita dos 
4%, de fianças de recebedores, de 
provimento dos oficiais da arrecadação das 
contribuições e procuradores dos navios, e de 
obrigação e fiança de fabricantes. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 253 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-G/2/2 
Título: "Livro segundo dos termos de 
naturalizados" 
Datas de produção: 1805-08-21 / 1833-08-15 
Dimensão e suporte: 1 liv. (57 f.) 
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Cota actual: Junta do Comércio, liv. 254 
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_____________________________________ 
 
Nível de descrição: SSC 
Código de referência: PT/TT/JC/A-H 
Título:  

Minas 
Datas de produção: 1769 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: A Junta do Comércio 
tinha um papel meramente consultivo sobre 
assuntos relacionados com minas. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-H/1 
Título:  

Avisos, consultas e outros documentos 
relativos a minas 
Datas de produção: 1769 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Documentação 
tipologicamente muito diversa, onde se 
incluem decretos, avisos, consultas, 
pareceres, propostas de regimentos, 
memórias, mapas de minas, balanços 
demonstrativos, sobre minas e sobre a 
Intendência Geral das Minas. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-H/1/1 
Título: Avisos, consultas e outros documentos 
relativos a minas 
Datas de produção: 1769 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 70 (cx. 
223) 
 
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/TT/JC/A-
H/1/1/00001 
Título: Plantas referentes às minas de Santa 
Justa e de Buarcos 
Datas descritivas: [18--] 
Dimensão e suporte: 3 bifólios.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentos 
iconográficos, desenhos e plantas a aguarela 
representando: 
- "Profile of the mine at St. Justa. N.º 1" 

- "Sketch shewing the situation of the mine at 
St. Justa's. N.º 2" 
- "Sketch shewing the system of draving the 
coals from the mine by an inclined plane. N.º 
3" 
- "Sketch of the Portugal cart. N.º 4, 5" 
- Desenho de carro puxado por bois. "N.º 6 
- Desenhos de caixas de medidas. "N.º 7 a 11" 
- "Plan of the coal mine at Buarcos near to 
Figueira. N.º 12" 
- "Profile. N.º 13" 
- "Sketches of inclined plane. N.º 14" 
- corte de moinho 
- pás do moinho 
Condições de acesso: Documentação sujeita a 
autorização para consulta e a horário restrito. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 70, n.º 
137 
Notas: O documento encontra-se planificado. 
O documento não está devidamente cotado, 
porque o maço não está tratado 
arquivisticamente. Assim, alguns documentos 
apresentam o n.º 138. 
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Nível de descrição: SSC 
Código de referência: PT/TT/JC/A-I 
Título:  

Aula do Comércio 
Datas de produção: 1770 / 1789 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: A instituição da Aula do 
Comércio, já prevista no capítulo 16º dos 
Estatutos da Junta do Comércio, foi 
formalizada por Alvará de 19 de Maio de 
1759, pelo qual foram confirmados os 
respectivos estatutos. Eram admitidos vinte 
assistentes e outros tantos supranumerários, 
preferencialmente filhos ou netos de homens 
de negócio, devendo frequentar a Aula 
durante três anos. No fim deste período, 
recebiam as suas cartas de aprovação dos 
estudos e exames. 
Nota de publicação: MENDONÇA, Marcos 
Carneiro - Aula do Comércio: nas 
comemorações do bicentenário da morte de 
Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês 
de Pombal, 1782-1982. Rio de Janeiro: Xerox 
do Brasil, 1892. 643 p. [Existente na biblioteca 
da TT: S.V. 302/97] 
SANTANA, Francisco - Contributo para um 
dicionário de professores e alunos das aulas 
de comércio. Lisboa: Associação Comercial de 
Lisboa, 1974. 59 p.  
SANTANA, Francisco - Fontes para o estudo 
dos primórdios do ensino do comércio. 1º 
Encontro de História da Educação em 
Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian; Serviço de Educação, 1988. p. 
203-212. 
SANTANA, Francisco - A Aula do Comércio de 
Lisboa: I. Lisboa: Revista Municipal. S.2, n. 15 
(1986), p. 19-32. 
SANTANA, Francisco - A Aula do Comércio de 
Lisboa: II. Lisboa: Revista Municipal. S.2, n. 16 
(1986), p. 18-37. 
SANTANA, Francisco - A Aula do Comércio de 
Lisboa: III, IV, dos programas aos exames. 
Lisboa: Revista Municipal. S.2, n. 18 (1986), p. 

24-39. S. 2, n. 19 (1987) p. 41-54. S. 2, n. 20, 
p. 45-59. 
SANTANA, Francisco - A Aula do Comércio de 
Lisboa: V. Lisboa: Revista Municipal. S.2, n. 21 
(1987), p. 23-34. 
SANTANA, Francisco - A Aula do Comércio de 
Lisboa: VI. Lisboa: Revista Municipal. S.2, n. 
22 (1987), p. 41-48. 
SANTANA, Francisco - A Aula do Comércio de 
Lisboa: VII. Lisboa: Revista Municipal. S.2, n. 
23 (1988), p. 19-30. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/A-I/1 
Título:  

Cartas de aprovação dos estatutos e exames 
Datas de produção: 1770-08-30 / 1789-07-10 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/A-I/1/1 
Título: "Livro de registo dos praticantes da 
Aula do Comércio a quem [...] se lhes manda 
passar carta de aprovação dos estatutos e 
exames [...]" 
Datas de produção: 1770-08-30 / 1789-07-10 
Dimensão e suporte: 1 liv. (44 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 328 
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Nível de descrição: SC 
Código de referência: PT/TT/JC/B 
Título:  

Contadoria Geral 
Datas de produção: 1756 / 1834 
Dimensão e suporte: 82 liv., 21 mç. 
Âmbito e conteúdo: A Contadoria Geral da 
Junta do Comércio foi formalizada pelo 
Decreto de 1 de Fevereiro de 1758, com os 
lugares de inspector (que era 
simultaneamente o lente da Aula do 
Comércio), três guarda-livros e três 
escriturários. Nos estatutos da Contadoria, 
datados de 18 de Junho de 1759, ficou 
estabelecido que um dos deputados da Junta 
seria o superintendente da contadoria, que 
juntamente com o inspector teriam a seu 
cargo a distribuição das contas e dos livros. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/001 
Título:  

Receita da contribuição para as despesas da 
Junta do Comércio 
Datas de produção: 1815 / 1819 
Dimensão e suporte: 2 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/001/0001 
Título: Receita da contribuição para as 
despesas da Junta do Comércio 
Datas de produção: 1815-12-16 / 1816-11-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. (300 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 452 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/001/0002 
Título: Receita da contribuição para as 
despesas da Junta do Comércio 
Datas de produção: 1818-09-16 / 1819-05-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. (300 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 453 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/002 

Título:  

Receita das obras da Praça do Comércio e 
Alfândega 
Datas de produção: 1759-05-26 / 1764-10-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/002/0001 
Título: Receita das obras da Praça do 
Comércio e Alfândega 
Datas de produção: 1759-05-26 / 1764-10-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. (37 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 376 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/003 
Título:  

Receita do donativo dos 4% 
Datas de produção: 1756-05-28 / 1780-07-01 
Dimensão e suporte: 5 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/003/0001 
Título: "Livro particular para lembrança das 
entregas e remessa pertencentes ao donativo 
do 4%" 
Datas de produção: 1756-05-28 / 1757-06-17 
Dimensão e suporte: 1 liv. (184 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 337 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/003/0002 
Título: "Diário Letra B do Donativo dos 4% 
pela Administração da Junta do Comércio 
deste Reino e seus Domínios" 
Datas de produção: 1760-01-05 / 1765-11-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. (176 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 450 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/003/0003 
Título: "[...] Receita do Donativo dos 4% [...]" 
Datas de produção: 1761-07-24 / 1766-04-26 
Dimensão e suporte: 1 liv. (208 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 373 
 
Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/TT/JC/B/003/0004 
Título: "Receita do Donativo dos 4%" 
Datas de produção: 1770-11-03 / 1776-12-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. (222 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 374 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/003/0005 
Título: "Receita do Donativo dos 4%" 
Datas de produção: 1777-01-04 / 1780-07-01 
Dimensão e suporte: 1 liv. (109 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 375 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004 
Título:  

Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação e escrituração 
do donativo dos 4% 
Datas de produção: 1786 / 1830 
Dimensão e suporte: 73 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0001 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais do 
donativo dos 4%" 
Datas de produção: 1786 / 1786 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 377 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0002 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1787 / 1787 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 378 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0003 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1788 / 1788 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 379 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0004 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1790 / 1790 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 380 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0005 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1794 / 1794 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 381 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0006 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4% " 
Datas de produção: 1794 / 1794 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 382 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0007 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4% " 
Datas de produção: 1796 / 1796 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 383 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0008 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas de Lisboa" 
Datas de produção: 1796 / 1796 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 384 
 
Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0009 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4% " 
Datas de produção: 1797 / 1797 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 385 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0010 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas de Lisboa" 
Datas de produção: 1797 / 1797 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 386 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0011 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1798 / 1798 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 387 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0012 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta Corte" 
Datas de produção: 1799 / 1799 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 388 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0013 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta Corte" 
Datas de produção: 1800 / 1800 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 390 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0014 

Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1799 / 1799 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 389 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0015 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1800 / 1800 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 391 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0016 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1801 / 1801 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 392 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0017 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1801 / 1801 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 393 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0018 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta corte" 
Datas de produção: 1802 / 1802 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 394 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0019 
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Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1802 / 1802 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 395 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0020 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1803 / 1803 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 396 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0021 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1803 / 1803 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 397 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0022 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1804 / 1804 
Dimensão e suporte: 1liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 398 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0023 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1804 / 1804 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 399 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0024 

Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1805 / 1805 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 400 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0025 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1805 / 1805 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 401 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0026 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1806 / 1806 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 402 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0027 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1806 / 1806 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 403 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0028 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1807 / 1807 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 404 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0029 



 
 TT-Junta do Comércio: catálogo 
________________________________________________________________________________________ 

____ 

101 
 

Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1807 / 1807 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 405 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0030 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1808 / 1808 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 406 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0031 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1808 / 1808 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 407 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0032 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1809 / 1809 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 408 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0033 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1809 / 1809 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 409 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0034 

Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1810 / 1810 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 410 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0035 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1810 / 1810 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 411 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0036 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1811 / 1811 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 412 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0037 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1811 / 1811 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 413 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0038 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1812 / 1812 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 414 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0039 
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Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1812 / 1812 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 415 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0040 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1813 / 1813 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 416 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0041 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1813 / 1813 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 417 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0042 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1814 / 1814 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 418 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0043 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1814 / 1814 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 419 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0044 

Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1814 / 1814 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 420 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0045 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1815 / 1815 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 421 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0046 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1815 / 1815 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 422 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0047 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1816 / 1816 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 423 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0048 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1816 / 1816 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 424 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0049 
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Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1817 / 1817 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 425 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0050 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1817 / 1817 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 426 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0051 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% nas Alfândegas desta cidade" 
Datas de produção: 1818 / 1818 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 427 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0052 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1818 / 1818 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 428 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0053 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1819 / 1819 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 429 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0054 

Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1819 / 1819 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 430 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0055 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1820 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 431 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0056 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1820 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 432 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0057 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1821 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 433 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0058 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1821 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 434 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0059 
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Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1822 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 435 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0060 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1822 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 436 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0061 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% e dos vencimentos das pessoas 
aposentadas, e das que percebiam pensões 
pela Repartição das Obras Públicas" 
Datas de produção: 1823 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 437 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0062 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1823 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 438 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0063 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% e dos vencimentos das pessoas 
aposentadas e das que percebem pensões 
pela Repartição das Obras Públicas" 
Datas de produção: 1824 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 439 
 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0064 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1824 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 440 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0065 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% e dos vencimentos das pessoas 
aposentadas e das que percebem pensões 
pela Repartição das Obras Públicas" 
Datas de produção: 1825 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 441 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0066 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1825 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 442 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0067 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1826 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 443 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0068 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% e dos vencimentos das pessoas 
aposentadas e das que percebem pensões 
pela Repartição das Obras Públicas" 
Datas de produção: 1826 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
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Cota actual: Junta do Comércio, liv. 444 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0069 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da escrituração do donativo dos 
4%" 
Datas de produção: 1827 / 1827 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 445 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0070 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% e dos vencimentos das pessoas 
aposentadas e das que percebem pensões 
pela Repartição das Obras Públicas" 
Datas de produção: 1827 / 1827 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 444 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0071 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% e dos vencimentos das pessoas 
aposentadas e das que percebem pensões 
pela Repartição das Obras Públicas" 
Datas de produção: 1828 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 447 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0072 
Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% e dos vencimentos das pessoas 
aposentadas e das que percebem pensões 
pela Repartição das Obras Públicas" 
Datas de produção: 1829 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 448 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/004/0073 

Título: "Folha dos ordenados dos oficiais 
encarregados da arrecadação do donativo dos 
4% e dos vencimentos das pessoas 
aposentadas e das que percebem pensões 
pela Repartição das Obras Públicas" 
Datas de produção: 1830 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 449 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/005 
Título:  

Procurações para recebimento dos ordenados 
dos oficiais do donativo dos 4% 
Datas de produção: 1794 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Notas: Maço constituído por documentos 
retirados dos livros da série "Folha dos 
ordenados dos oficiais da escrituração e 
arrecadação do donativo dos 4%", com as 
cotas Junta do Comércio, liv. 381, 382, 404, 
409. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/005/0001 
Título: Procurações para recebimento dos 
ordenados dos oficiais do donativo dos 4% 
Datas de produção: 1794 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 mç. (8 doc.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 381 
(cx.759) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/006 
Título:  

Contas, representações e outros documentos 
sobre a contribuição de guerra imposta pelo 
governo francês 
Datas de produção: 1808 / 1808 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Inclui ofícios das diversa 
comarcas do país que remetem "Mapas das 
pessoas que devem entrar na derrama 
cometida à Real Junta do comércio, 
Agricultura, Fábricas e Navegação destes 
Reinos e seus Domínios para pagamento da 
contribuição de guerra extraordinária, na 
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forma do art.º II do Decreto de 1 de Fevereiro 
[1808] que ampliou o Decreto Imperial dado 
em Milão aos 23 de Dezembro do ano de 
1807". Esta contribuição, também designada 
por 'contribuição de guerra de 6 milhões 
imposta sobre o comércio de Portugal' recaía 
sobre negociantes qualquer ramo do 
comércio, fabricantes de todas as classes, 
rendeiros de rendas públicas e rendeiros de 
rendas privadas. 
Tem ainda róis de colectados, e avisos de 
recepção de ordens. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/006/0001 
Título: "Contas, representações e ofícios de 
Ministros, Câmaras e de outras autoridades e 
pessoas tudo relativo à derrama da 
contribuição imposta pelos franceses" 
Datas de produção: 1808 / 1808 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 11 (cx. 
39, 40) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/007 
Título:  

Requerimentos dos colectados e outros 
documentos sobre a contribuição de guerra 
imposta pelo governo francês 
Datas de produção: 1808 / 1813 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/007/0001 
Título: "Requerimentos pedindo restituição 
do que entregaram demais para a 
contribuição francesa". 
Datas de produção: 1808 / 1813 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 11 (cx. 
39) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/007/0002 

Título: "Requerimentos e mais papéis 
relativos à contribuição imposta pelos 
franceses" 
Datas de produção: 1808 / 1808 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 11 (cx. 
40, 41, 42) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/008 
Título:  

Avisos de pagamento e outros documentos 
relativos ao empréstimo para a paz de Argel 
Datas de produção: 1813 / 1814 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Contém avisos de 
pagamento, relações de contribuintes e 
requerimentos de isenção relativos ao 
empréstimo para a paz com Argel, que foi 
determinado pela Portaria do Governo do 
Reino de 22 de Abril de 1813, e executado 
pela Comissão Encarregada da Recepção dos 
Fundos aplicados ao Resgate dos Cativos 
junto dos negociantes das Praças de Lisboa e 
Porto, para reunir a quantia de 468 contos de 
réis. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/008/0001 
Título: "Empréstimo de 40.000$000 rs 
determinado pelo Aviso da Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra 
e da Marinha de 4 de Maio de 1813, para a 
Paz de Argel". 
Datas de produção: 1813 / 1814 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 14, (cx. 
51) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/009 
Título:  

Avisos, ofícios e outros documentos relativos 
ao Donativo Voluntário para as Urgências do 
Estado 
Datas de produção: 1801 / 1809 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
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Âmbito e conteúdo: Avisos, ofícios e relações 
de contribuintes enviadas pelas comarcas à 
Junta do Comércio, relativos ao Donativo 
Voluntário para as Urgências do Estado em 
cumprimento do Alvará de 7 de Março de 
1801. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/009/0001 
Título: "Papéis pertencentes ao Donativo 
Voluntário para as Urgências do Estado" 
Datas de produção: 1801 / 1809 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 14 (cx. 
51) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/010 
Título:  

Avisos, consultas e outros documentos 
relativos à Contribuição Extraordinária de 
Defesa 
Datas de produção: 1809 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/010/0001 
Título: "Contribuição de defesa de 1809 e 
1810. Avisos, consultas e resoluções" 
Datas de produção: 1809 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1809-1819 - mç. 14, cx. 52 
1821-1833 - mç. 14, cx. 53 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 14 (cx. 
52, 53) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/011 
Título:  

Contas da cobrança da contribuição 
extraordinária de defesa 
Datas de produção: 1809 / 1810 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Inclui cobranças 
efectuadas pelos corregedores das comarcas 
e pela Mesa do Bem Comum dos Mercadores. 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/011/0001 
Título: "Contribuições impostas às comarcas. 
Diferentes contas da contadoria, exigindo se 
passem ordens aos diferentes corregedores 
das comarcas para fazerem entrega dos 
dinheiros que tiverem apurados" 
Datas de produção: 1809 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Contém os "mapas do 
estado da cobrança da contribuição 
extraordinária de defesa elaborados na 
Contadoria da Junta do Comércio" onde se 
encontram listas de comerciantes das 
diferentes comarcas e localidade do país. 
Aveiro, Alcobaça, Alenquer, Avis, Barcelos, 
Beja, Braga, Bragança, Lisboa - mç. 12, cx. 43 
Castelo Branco, cinco vilas de Chão de Couce, 
Crato, Évora, Faro, Feira, Guarda, Guimarães, 
Lagos, Lamego, Leiria, Linhares, Miranda, 
Moncorvo - mç. 12, cx. 44 
Moncorvo, Ourém, Penafiel, Pinhel, 
Portalegre, Porto - mç. 12, cx. 45 
Ribatejo, Santarém, Setúbal, Tavira, tomar, 
torres Vedras, Trancoso, Valença, Viana do 
Castelo, Vila Real, Vila Viçosa, Viseu - mç. 12, 
cx. 46 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 12 (cx. 
43, 44, 45, 46) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/011/0002 
Título: "Contribuição pela Mesa do Bem 
Comum" 
Datas de produção: 1809 / 1811 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Contém relações de 
mercadores das 5 classes sujeitos à 
contribuição, e qual o valor da contribuição, e 
várias representações obre problemas de 
colecta e cobrança. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 12 (cx. 
43) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/011/0003 
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Título: "Contribuição de Defesa, 1809 e 1810. 
Diversas relações concernentes à distribuição 
da colecta para a dita contribuição."" 
Datas de produção: 1809 / 1910 
Dimensão e suporte: 1 mç. (cx. 52) 
Âmbito e conteúdo: Contém relações 
alfabética de mercadores contribuintes. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 14 (cx. 
52) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/012 
Título:  

Requerimentos de contribuintes da 
contribuição extraordinária de defesa 
Datas de produção: 1809 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Inclui requerimentos de 
redução, isenção ou devolução da 
contribuição extraordinária de defesa. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/012/0001 
Título: Requerimentos de contribuintes da 
contribuição extraordinária de defesa 
Datas de produção: 1809 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
A, B, C, D, F, G, H - mç. 13, cx. 47 
J - mç. 13, cx. 48 
L, M, P, S, T, V - mç. 13, cx. 50 
Diferentes nomes - mç. 13, cx. 49 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 13 (cx. 
47, 48, 49, 50) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/012/0002 
Título: Requerimentos de contribuintes da 
contribuição extraordinária de defesa 
Datas de produção: 1810 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 12 (cx. 
43) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/013 
Título:  

Avisos, consultas e resoluções sobre o 
empréstimo forçado 
Datas de produção: 1831 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Documentação 
tipologicamente diversa relativa ao 
empréstimo forçado aberto pelo Decreto de 
12 de Novembro de 1831. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/013/0001 
Título: "Avisos e ofícios relativos ao 
empréstimo aberto pelo Decreto de 12 de 
Nov. 1831" 
Datas de produção: 1831 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 22 (cx. 
73) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/013/0002 
Título: "Consultas, cascos e resoluções acerca 
do empréstimo aberto pelo Decreto de 12 de 
Nov. 1831, ampliado em 1832" 
Datas de produção: 1832 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Consultas, ofícios e 
relações do estado actual das execuções 
contra os colectados que não satisfizeram a 
quota que lhes coube para o empréstimo - 
mç. 22, cx. 71 
Relações das entregas verificadas - mç. 22, cx. 
72, 73, 74 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 22 (cx. 
71, 72, 73, 74) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/014 
Título:  

Requerimentos de contribuintes do 
empréstimo forçado 
Datas de produção: 1831 / 1834 
Dimensão e suporte: 3 mç. 
Âmbito e conteúdo: Inclui requerimentos 
deferidos de isenção e de redução relativos à 
execução da colecta. 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/014/0001 
Título: "Aliviados e reduzidos" 
Datas de produção: 1831 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
A, B, C, D, E, F, G, H, J - mç. 21, cx. 69 
J, L, M, N, P, R, S, T, V - mç. 21, cx. 70 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 21 (cx. 
69, 70) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/014/0002 
Título: "Indeferidos" 
Datas de produção: 1831 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
A, B, C - mç. 20, cx. 66 
E, F, G, H, J - mç. 20, cx. 65 
J, L - mç. 20, cx. 67 
M, N, O, P, Q, R, S, T, V, Z - mç. 20, cx. 68 
diversos nomes - mç. 20, cx. 68 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 20 (cx. 
65, 66, 67, 68) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/014/0003 
Título: "Empréstimo. Diversos. 
Requerimentos relativos à colecta" 
Datas de produção: 1832 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 23 (cx. 
75, 76) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/014/0004 
Título: "Cartas escusando-se de concorrer 
para o empréstimo" 
Datas de produção: 1831 / 1832 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 23 (cx. 
75) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/015 
Título:  

Informações e pareceres sobre 
requerimentos de contribuintes do 
empréstimo forçado 
Datas de produção: 1833 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/015/0001 
Título: "Informações gerais sobre diversos 
requerimentos que se acham divididos pelas 
respectivas letras" 
Datas de produção: 1833 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 23 
(cx.75) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/016 
Título:  

Informações e pareceres sobre 
requerimentos de contribuintes do 
empréstimo forçado 
Datas de produção: 1832 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Inclui relações de 
devedores colectados e não colectados. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/016/0001 
Título: "Relações das pessoas que foram 
colectadas para o Empréstimo ordenado por 
Decreto e Aviso de 14 de Novembro de 1832" 
Datas de produção: 1832 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 23 (cx. 
78) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/016/0002 
Título: "Contas dos ministros com as relações 
pedidas pela Portaria de 7 de Dezembro de 
1832". 
Datas de produção: 1832 / 1832 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Ofícios a enviar as 
relações de cambistas, rebatedores, pessoas 
que emprestam dinheiro a interesse, 
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boticários, droguistas, estanceiros de 
madeira, pedra e carvão e proprietários de 
estaleiros. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 23 (cx. 
76) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/016/0003 
Título: "[...] Relações apurados dos 
carpinteiros de móveis, ourives de ouro e 
prata, que ainda não foram colectados tiradas 
das relações do juiz do Povo" 
Datas de produção: 1832 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Inclui relações de 
contribuintes com as seguintes profissões: 
carpinteiros, ourives de ouro e prata, mestres 
com lojas, boticários, mercadores das classes 
de capela, lã, seda, lençaria, retrós e 
misericórdia, pessoas com ofícios mecânicos, 
entre os quais, cordoeiro de linho, funileiro, 
penteeiro, sombreireiro, esparteiro, 
chocolateiro, vidraceiro, fundidor de cobre, 
barbeiro de barbear, pedreiro, latoeiro de 
fundição, cordoeiro de esparto e piacá, 
serigueiro de agulha, torneiro, celeiro, 
livreiro, serigueiro de chapéus, picheleiro, 
cutileiro, bate-folha, violeiro, lapidário, 
luveiro, espadeiro, tintureiro, ladrilhador, 
entalhador, carpinteiro de móveis, correeiro, 
tanoeiro, albardeiro, sapateiro, confeiteiro, 
ferreiro, ferrador, serralheiro, latoeiro de 
folha amarela, carpinteiro de casas. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 23 (cx. 
77) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/016/0004 
Título: "Relação dos colectados devedores 
compreendidas nas 17 relações que 
compõem o empréstimo ordenado pelo 
Decreto de 14 de Novembro de 1832"" 
Datas de produção: 1833 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 23 (cx. 
78) 
 

Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/017 
Título:  

Avisos de pagamento do empréstimo forçado 
Datas de produção: 1831 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Inclui avisos enviados e 
devolvidos. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/017/0001 
Título: "Cartas entregues pelo contínuo da 
Secretaria [...], da Contadoria [...] e Homem 
da Vara" 
Datas de produção: 1831 / 1832 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Inclui relações de 
colectados a quem se expediram cartas. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 23 (cx. 
75) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/017/0002 
Título: "Empréstimo. Ofícios dos ministros 
dando conta das entregas das cartas aos 
colectados para o aditamento do empréstimo 
[...]" 
Datas de produção: 1832 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 23 (cx. 
78) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/017/0003 
Título: "Contas de ministros revertendo 
cartas" 
Datas de produção: 1831 / 1832 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 23 (cx. 
76) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/017/0004 
Título: "Ofícios de ministros satisfazendo a 
indagações que deles se exigiram." 
Datas de produção: 1832 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
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Cota actual: Junta do Comércio, mç. 23 (cx. 
77) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/018 
Título:  

Relações de colectados para a derrama da 
décima do maneiro dos negociantes da Praça 
de Lisboa 
Datas de produção: 1763 / 1790 
Dimensão e suporte: 1 cad..; 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/018/0001 
Título: "Registo dos nomes dos negociantes 
da Praça [...] matriculados e colectados [...] 
para pagamento da décima, ou derrama pelo 
que pertence [...] ao seu negócio em grosso". 
Datas de produção: 1773 / 1774 
Dimensão e suporte: 1 cad. (7 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 372 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/018/0002 
Título: "Relações de negociantes da Praça de 
Lisboa de diferentes freguesias [...] 
Datas de produção: 1763 / 1790 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 62 (cx. 
200) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/019 
Título:  

Consultas e outros documentos sobre a 
derrama para a décima do maneio dos 
negociantes da Praça de Lisboa 
Datas de produção: 1760 / 1805 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/019/0001 
Título: "Diversos requerimentos e mais papéis 
relativos à derrama para a décima e maneio 
do comércio." 
Datas de produção: 1760 / 1805 
Dimensão e suporte: 1 mç. 

Cota actual: Junta do Comércio, mç. 62 (cx. 
201) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/B/020 
Título:  

Correspondência recebida relativa à 
escrituração da contribuição dos faróis 
Datas de produção: 1774 / 1774 
Dimensão e suporte: 3 doc. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/B/020/0001 
Título:  

Correspondência recebida relativa à 
escrituração da contribuição dos faróis 
Datas de produção: 1774 / 1774 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 doc.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 379 (cx. 
757) 
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Nível de descrição: SC 
Código de referência: PT/TT/JC/C 
Título:  

Contadoria da Balança do Comércio 
Datas de produção: 1757 / 1973 
Dimensão e suporte: 37 liv., 89 mç. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001 
Título:  

Balança geral do comércio de Portugal 
Datas de produção: 1799 / 1830 
Dimensão e suporte: 30 liv. 
Âmbito e conteúdo: Estes livros, elaborados 
anualmente, fazem o balanço do comércio 
entre Portugal e as nações estrangeiras, e 
entre Portugal e os domínios ultramarinos, 
com indicação das praças do reino de 
Portugal que mantinham comércio com o 
exterior, e dos portos de destino dos navios. 
Por vezes os balanços são precedidos por um 
relatório onde se regista a importação e 
exportação entre praças ou países, 
enumerando os produtos transaccionados, as 
quantidades e valores com demonstrações 
dos valores totais das mercadorias. 
Unidades de descrição relacionadas: 
TT/Manuscritos da Livraria, nº 1899 - Balança 
geral do comércio de Portugal com os seus 
domínios e nações estrangeiras, 1831. 
TT/MFF, liv. 4006 - Balança geral do comércio 
de Portugal com os seus domínios e nações 
estrangeiras, 1826. 
TT/MFF, liv. 4007 - Balança geral do comércio 
de Portugal com os seus domínios e nações 
estrangeiras, 1831. 
Biblioteca do Instituto Nacional de Estatística 
- Balanças do comércio do Reino de Portugal, 
1796-1831. 
Brasil/ Biblioteca Nacional/Balança Geral do 
Comércio, 1775-1818. [Existem cópias em 
microfilme na Torre do Tombo, Biblioteca 
NacionaL, mf. 103 a 113. Estes microfilmes 
foram feitos ao abrigo do Projecto 
Reencontro (microfilmagem dos arquivos 

brasileiros) promovido pela Comissão 
Bilateral Luso-Brasileira para a Salvaguarda e 
Divulgação do Património Documental.] 
1775-1787 - PT-TT-Projecto 
Reencontro/Biblioteca Nacional/ mf.110 
1796 - PT-TT-Projecto Reencontro/Biblioteca 
Nacional/ mf. 103 
1797-1798 - PT-TT-Projecto 
Reencontro/Biblioteca Nacional/ mf. 104 
1798-1799 - PT-TT-Projecto 
Reencontro/Biblioteca Nacional/ mf. 105 
1800-1801 - PT-TT-Projecto 
Reencontro/Biblioteca Nacional/ mf. 106 
1802-1805 - PT-TT-Projecto 
Reencontro/Biblioteca Nacional/ mf. 107 
1806-1810 - PT-TT-Projecto 
Reencontro/Biblioteca Nacional/ mf. 112 
1810-1813 - PT-TT-Projecto 
Reencontro/Biblioteca Nacional/ mf. 113 
1815-1816 - PT-TT-Projecto 
Reencontro/Biblioteca Nacional/ mf. 108 
1817-1819 - PT-TT-Projecto 
Reencontro/Biblioteca Nacional/ mf. 109 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0001 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com as nações estrangeiras 
Datas de produção: 1799 / 1799 
Dimensão e suporte: 1 liv. (160 f.: 133 f. ms, 
27 f. em branco); papel 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 191 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0002 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com os domínios e as nações estrangeiras 
Datas de produção: 1800 / 1803 
Dimensão e suporte: 1 liv. (96 f.: 63 f. ms, 33 
f. em branco); papel 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 192      
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0003 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com os domínios e as nações estrangeiras 
Datas de produção: 1802 / 1802 
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Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 193 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0004 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com os domínios 
Datas de produção: 1803 / 1803 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 194 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0005 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com as nações estrangeiras 
Datas de produção: 1803 / 1803 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 195 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0006 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com os domínios 
Datas de produção: 1804 / 1804 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 196 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0007 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com os domínios e as nações estrangeiras 
Datas de produção: 1811 / 1811 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 466 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0008 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com os domínios e as nações estrangeiras 
Datas de produção: 1814 / 1814 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 197 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0009 

Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1815 / 1815 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 198 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0010 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1816 / 1816 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 199 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0011 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1817 / 1817 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 200 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0012 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1818 / 1818 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 201 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0013 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1819 / 1819 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 202 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0014 
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Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1820 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 203 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0015 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1820 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 204 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0016 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1820 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 205 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0017 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1820 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 206 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0018 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1821 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 207 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0019 

Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1823 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 208 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0020 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1824 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 209 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0021 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1825 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 210 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0022 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1825 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 456 
Cota antiga: N.º 210 A 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0023 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1826 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 211 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0024 
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Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1826 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 212 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0025 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com o Brasil, os domínios e as nações 
estrangeiras 
Datas de produção: 1826 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 457 
Cota antiga: N.º 211 A 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0026 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com os domínios e as nações estrangeiras 
Datas de produção: 1827 / 1827 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 213 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0027 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com os domínios e as nações estrangeiras 
Datas de produção: 1828 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 214 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0028 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com os domínios e as nações estrangeiras 
Datas de produção: 1829 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
História custodial e arquivística: Documento 
adquirido no leilão Silva's, em Maio de 1989, 
sendo o n.º 484 do catálogo. Foi registada a 
sua entrada na Torre do Tombo em 8 de 
Agosto de 1989 (Arquivo do Arquivo, Registo 
de entrada, liv. 2, f. 9v.). 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 458 
Cota antiga: N.º 215 A 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0029 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com os domínios e as nações estrangeiras 
Datas de produção: 1829 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 215 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/001/0030 
Título: Balança geral do comércio de Portugal 
com os domínios e as nações estrangeiras 
Datas de produção: 1830 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 216 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002 
Título:  

Cópias dos despachos do Consulado Geral de 
Saída 
Datas de produção: 1820 / 1834 
Dimensão e suporte: 56 mç. 
Âmbito e conteúdo: Documentação que 
refere o nome da embarcação despachada, o 
nome do mestre ou capitão, o dono da 
embarcação, o seu destino e os portos de 
escala. Existem também referência aos 
produtos transportados entre os quais se 
encontram atanados, sumagre, laranja, 
cortiça, azeite, passas, açúcar, arroz, limão, 
amêndoa, uvas, cebolas, vidros cristalinos 
entre outros. Os destinos das embarcações 
são as ilhas dos Açores (Faial, Flores, 
Graciosa, Santa Maria, São Jorge, São Miguel, 
Terceira) e Madeira, os portos do Brasil e 
outros da América do Sul (Alagoas, Baía, 
Buenos Aires, Lima, Maceió, Maranhão, 
Montevideu, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Rio Grande, Santos, Ceará), para 
África (Angola, Benim, Bissau, Cabinda, 
Cacheu, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, 
Tânger), para a Ásia (Bengala, Calcutá, Goa, 
Macau, Manila) e as designadas nações 
estrangeiras (Antuérpia, Cádis, Castela, 
Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, França, 
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Gibraltar, Génova, Glasgow, Hamburgo, Itália, 
Inglaterra, Liverpool, Londres, Países Baixos, 
Prússia, Riga, Rússia, São Petersburgo, Suécia, 
Trieste e Veneza, etc.). 
Sistema de organização: Documentação 
ordenada cronologicamente e por destino da 
embarcação. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0001 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1820 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Nações Estrangeiras - mç. 
245, cx. 465. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 245 (cx. 
465) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0002 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1821 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Rio de Janeiro, Santos e 
Ásia - mç. 246, cx. 466. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 246 (cx. 
466) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0003 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1821 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Baía - mç. 247, cx. 467 
Baía - mç. 247, cx. 468 
Pernambuco - mç. 247, cx. 469 
Pernambuco - mç. 247, cx. 470 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 247 (cx. 
467, 468, 469, 470) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0004 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 

Datas de produção: 1821 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Maranhão, Ceará, 
Angola, Cabo Verde - mç. 248, cx. 471 
Pará - mç. 248, cx. 472 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 248 (cx. 
471, 472) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0005 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1821 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Graciosa, Madeira, Santa 
Maria, São Miguel, Terceira - mç. 249, cx. 473 
Faial, Madeira, Santa Maria, São Miguel, 
Terceira, Bengala - mç. 249, cx. 474 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 249 (cx. 
473, 474) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0006 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1821 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Nações Estrangeiras - mç. 
250, cx. 475 
Baía - mç. 250, cx. 476 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 250 (cx. 
475, 476) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0007 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1822 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Baía, Pernambuco, Ásia - 
mç. 251, cx. 477 
Rio de Janeiro, Santos, Ásia - mç. 251, cx. 478 
Montevideo, Rio de Janeiro, Santos, Faial - 
mç. 251, cx. 479 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 251 (cx. 
477, 478, 479) 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0008 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1822 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Pará - mç. 252, cx.480. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 252 (cx. 
480) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0009 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1822 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 mç. (6 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Graciosa, Madeira, São 
Jorge, São Miguel, Terceira - mç. 253, cx. 481 
Faial, Madeira, São Miguel, Terceira - mç. 253, 
cx. 482 
Pernambuco, Ceará, Angola, Cabinda, Cacheu, 
Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Ásia, 
Macau - mç. 253, cx. 483 
Pernambuco - mç. 253, cx. 484 
Maranhão - mç. 253, cx. 485 
Maranhão - mç. 253, cx. 486 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 253 (cx. 
481, 482, 483, 484, 485, 486) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0010 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1822 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Faial, Madeira, Santa 
Maria, São Miguel, Terceira - mç. 254, cx. 487 
Faial, Graciosa, Madeira, São Miguel, Terceira 
- mç. 254, cx. 488 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 254 (cx. 
487, 488) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0011 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1822 / 1822 

Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Nações Estrangeiras - mç. 
255, cx. 489 
Nações Estrangeiras - mç. 255, cx. 490 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 255 (cx. 
489, 490) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0012 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1823 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Buenos Aires, 
Montevideu, Rio de Janeiro, Santos - mç. 256, 
cx. 491 
Alagoas, Buenos Aires, Pernambuco - mç. 256, 
cx. 492 
Alagoas, Buenos Aires, Pernambuco - mç. 256, 
cx. 493 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 256 (cx. 
491, 492, 493) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0013 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1823 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Baía, Buenos Aires, 
Maranhão - mç. 257, cx. 494 
Pará, Ceará, Angola, Bissau, Cachéu, Cabo 
Verde, Goa, Macau - mç. 257, cx. 495 
Pará - mç. 257, cx. 496 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 257 (cx. 
494, 495, 496) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0014 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1823 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Faial, Madeira, São 
Miguel, Terceira - mç. 258, cx. 497. 
Faial, Flores, Madeira, São Miguel, Terceira - 
mç. 258, cx. 498. 
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Cota actual: Junta do Comércio, mç. 258 (cx. 
497, 498) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0015 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1823 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Nações Estrangeiras - mç. 
259, cx. 497 
Nações Estrangeiras - mç. 259, cx. 498 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 259 (cx 
497, 498) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0016 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1824 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Buenos Aires, Rio de 
Janeiro, Rio Grande, Moçambique, Goa - mç. 
260, cx. 501 
Baía, Buenos Aires, Pará, Cabo Verde, Asia, 
Bengala, Calcutá, Goa, Macau, Gibraltar - mç. 
260, cx. 502 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 260 (cx. 
501, 502) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0017 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1824 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Alagoas, Buenos Aires, 
Pernambuco - mç. 261, cx. 503 
Buenos Aires, Maranhão, Ceará, Angola, 
Boavista, Cabo Verde, Madeira - mç. 261, cx. 
504 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 261 (cx. 
503, 504) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0018 

Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1824 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Cabo Verde, Faial, 
Graciosa, Madeira, São Jorge, São Miguel, 
Terceira - mç. 262, cx. 505 
Faial, Flores, Madeira, São Miguel, Terceira - 
mç. 262, cx. 506 
Cabo Verde, Faial, Madeira, São Miguel, 
Terceira - mç. 262, cx. 507 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 262 (cx. 
505, 506, 507) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0019 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1824 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Nações Estrangeiras - mç. 
263, cx. 508 
Nações Estrangeiras, Génova - mç. 263, cx. 
509 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 263 (cx. 
508, 509) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0020 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1825 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Buenos Aires, Rio de 
Janeiro, Angola, Bissau, Cachéu, 
Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Asia - 
mç. 264, cx. 511 
Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santos - mç. 
264, cx. 512 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 264 (cx. 
510, 511) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0021 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1825 / 1825 
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Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Baía, Buenos Aires, Cabo 
Verde - mç. 265, cx. 512 
Alagoas, Buenos Aires, Pernambuco, Santos - 
mç. 264, cx. 513 
Buenos Aires, Pernambuco, Gibraltar - mç. 
264, cx. 514 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 265 (cx. 
512, 513, 514) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0022 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1825 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Buenos Aires, Pará, 
Ceará, Gibraltar - mç. 266, cx. 515 
Buenos Aires, Maranhão, Pará, Gibraltar - mç. 
266, cx. 516 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 266 (cx. 
515, 516) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0023 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1825 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Pernambuco, Faial, 
Madeira, São Miguel, Terceira - mç. 267, cx. 
517 
Faial, Madeira, São Miguel, Terceira - mç. 267, 
cx. 518 
Cabo Verde, Madeira, São Miguel, Terceira - 
mç. 267, cx. 519 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 267 (cx. 
517, 518, 519) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0024 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1825 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 268 (cx. 
520, 521) 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0025 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1825 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Baía, Buenos Aires, Rio 
de Janeiro, Ceará, Asia - mç. 269, cx. 522 
Buenos Aires, Rio de Janeiro, Rio Grande, 
Santos - mç. 269, cx. 523 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 269 (cx. 
522, 523) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0026 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1826 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Buenos Aires, Maranhão 
- mç. 270, cx. 524 
Buenos Aires, Maranhão - mç. 270, cx. 525 
Alagoas, Buenos Aires, Paraíba, Pernambuco, 
Ceará, Cabo Verde - mç. 270, cx. 526 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 270 (cx. 
524, 525, 526) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0027 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1826 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Buenos Aires, Paraíba, 
Rio de Janeiro, Ceará, Angola, Moçambique, 
Cabo Verde, Madeira, Manila, Ambriz, Benim, 
Goa, Macau - mç. 271, cx. 527 
Pará, Caiena - mç. 271, cx. 528 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 271 (cx. 
527, 528) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0028 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1826 / 1826 
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Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Pará, Cabo Verde, 
Madeira, São Miguel, Terceira - mç. 272, cx. 
529 
Cabo Verde, Faial, Graciosa, Madeira, São 
Jorge, São Miguel, Terceira - mç. 272, cx. 530 
Faial, Madeira, Santa Maria, São Miguel, 
Terceira - mç. 272, cx. 531 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 272 (cx. 
529, 530, 531) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0029 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1826 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Nações Estrangeiras - mç. 
273, cx. 532 
Nações Estrangeiras - mç. 273, cx. 533 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 273 (cx. 
532, 533) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0031 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1827 / 1827 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Buenos Aires, Rio de 
Janeiro, Rio Grande, Angola - mç. 274, cx. 534 
Baía, Buenos Aires - mç. 274, cx. 535 
Alagoas, Maranhão, Pernambuco - mç. 274, 
cx. 536 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 274 (cx. 
534, 535, 536) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0032 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1827 / 1827 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Pará, Ceará - mç. 275, cx. 
537. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 275 (cx. 
537) 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0033 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1827 / 1827 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Faial, Madeira, São 
Miguel, Terceira - mç. 276, cx. 538 
Faial, Madeira, São Miguel, Terceira - mç. 276, 
cx. 539 
Faial, Graciosa, Madeira, São Miguel, Terceira 
- mç. 276, cx. 540 
Faial, Graciosa, Madeira, São Miguel, Terceira 
- mç. 276, cx. 541 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 276 (cx. 
538, 539, 540, 541) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0034 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1827 / 1827 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Nações Estrangeiras: 
Suécia, Países Baixos, Castela, Trieste e 
Veneza, Estados Unidos, Dinamarca, Tanger, 
Itália, Hamburgo, Prússia, França - mç. 277, 
cx. 542 
Inglaterra - mç. 277, cx. 543 
Inglaterra - mç. 277, cx. 544 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 277 (cx. 
542, 543, 544) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0035 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1828 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Buenos Aires, Lima, 
Manila, Rio de Janeiro, Santos, Cabo Verde - 
mç. 278, cx. 545 
Alagoas, Baía, Buenos Aires, Pernambuco - 
mç. 278, cx. 546 
Alagoas, Buenos Aires, Pernambuco - mç. 278, 
cx. 547 
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Cota actual: Junta do Comércio, mç. 278 (cx. 
545, 546, 547) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0036 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1828 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Buenos Aires, Pará, 
Angola, Moçambique, Cabo Verde - mç. 279, 
cx. 548 
Maranhão, Pará - mç. 279, cx. 549 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 279 (cx. 
548, 549) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0037 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1828 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Faial, Madeira, São 
Miguel, Terceira - mç. 280, cx. 550 
Faial, Graciosa, Madeira, Santa Maria, São 
Miguel, Terceira - mç. 280, cx. 551 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 280 (cx. 
550, 551) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0038 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1828 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Nações estrangeiras: 
Suécia, Finlândia, Hamburgo, Itália, Rússia, 
Castela, França, Trieste, Veneza, Países Baixos 
- mç. 281, cx. 552 
Nações estrangeiras: Inglaterra - mç. 281, cx. 
553 
Nações estrangeiras: Inglaterra - mç. 281, cx. 
554 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 281 (cx. 
552, 553, 554) 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0039 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1829 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Baía, Lima - mç. 282, cx. 
555 
Rio de Janeiro, Manila, Ceará - mç. 282, cx. 
556 
Rio de Janeiro, Santos - mç. 282, cx. 557 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 282 (cx. 
555, 556, 557) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0040 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1829 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Pernambuco, Ceará - mç. 
283, cx. 558 
Baía, Pernambuco - mç. 283, cx. 559 
Maranhão - mç. 283, cx. 560 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 283 (cx. 
558, 559, 560) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0041 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1829 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Baía, Pará, Ceará, Angola, 
Cachéu, Cabo Verde, Goa, Macau - mç. 284, 
cx. 561 
Pará - mç. 284, cx. 562 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 284 (cx. 
561, 562) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0042 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1829 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Faial, Flores, Madeira, 
São Miguel - mç. 285, cx. 563 
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Faial, Madeira, São Miguel - mç. 285, cx. 564 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 285 (cx. 
563, 564) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0043 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1829 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Nações estrangeiras: 
Cádis, França, Áustria, Suécia, Dinamarca, 
Rússia, Hamburgo, Países Baixos, América 
inglesa - mç. 286, cx. 565 
Nações estrangeiras: Inglaterra - mç. 286, cx. 
565 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 286 (cx. 
565, 566) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0044 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1830 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Rio de Janeiro - mç. 287, 
cx. 567 
Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santos - mç. 
287, cx. 568 
Baía - mç. 287, cx. 269 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 287 (cx. 
567, 568, 569) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0045 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1830 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Maranhão, Montevideu - 
mç. 288, cx. 570 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba - mç. 288, cx. 
571 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 288 (cx. 
570, 571) 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0046 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1829 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Pará - mç. 289, cx. 572 
Pará, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Goa 
- mç. 289, cx. 573 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 289 (cx. 
572, 573) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0047 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1830 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Faial, Madeira, Santa 
Maria, São Miguel - mç. 290, cx. 574 
Cabo Verde, Faial, Flores, Graciosa, Madeira, 
São Miguel - mç. 290, cx. 575 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 290 (cx. 
574, 575) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0048 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1830 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Inglaterra - mç. 291, cx. 
576 
Inglaterra, Gibraltar, Terra Nova - mç. 291, cx. 
577 
Génova, Nápoles, França, Países Baixos, 
Hamburgo, Áustria, Rússia, Dinamarca, 
Suécia, América Inglesa, Castela - mç. 291, cx. 
578 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 291 (cx. 
576, 577, 578) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0049 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1831 / 1831 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
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Âmbito e conteúdo: Maranhão, Pará, Ceará - 
mç. 292, cx. 579 
Alagoas, Maceió, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Ceará - mç. 292, cx. 580 
Buenos Aires, Maranhão, Rio de Janeiro, 
Santos - mç. 292, cx. 581 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 292 (cx. 
579, 580, 581) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0050 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1831 / 1831 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Angola, Cacheu, Cabo 
Verde, Faial, Graciosa, Madeira, São Miguel, 
Bengala, Goa, Macau - mç. 293, cx. 582 
Madeira, São Miguel - mç. 293, cx. 583 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 293 (cx. 
582, 583) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0051 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1831 / 1831 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Hamburgo, Holanda, 
Génova, Nápoles, Veneza, França, Castela, 
Suécia, Rússia, Dinamarca, Prússia - mç. 294, 
cx. 584 
Inglaterra, Terra Nova, Gibraltar - mç. 294, cx. 
585 
Inglaterra, Terra Nova, Gibraltar - mç. 294, cx. 
586 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 294 (cx. 
584, 585, 586) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0052 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1832 / 1832 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Maranhão, Pernambuco - 
mç. 295, cx. 587 

Alagoas, Maceió - mç. 295, cx. 588 
Pará, Rio de Janeiro - mç. 295, cx. 589 
Baía, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Cabo 
Verde - mç. 295, cx. 590 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 295 (cx. 
587, 588, 589, 590) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0053 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1832 / 1832 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Cabo Verde, Madeira, 
Goa, Macau, Manila, Áustria, Suécia, Estados 
Unidos, Castela, Mogador, Itália, Dinamarca, 
Hamburgo, Países Baixos, França, Rússia - mç. 
296, cx. 591 
Inglaterra, Gibraltar - mç. 296, cx. 592 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 296 (cx. 
591, 592) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0054 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1833 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (5 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Buenos Aires, Pará, Rio 
de Janeiro, Santos, Ceará - mç. 297, cx. 593 
Baía, Buenos Aires, Pernambuco - mç. 297, cx. 
594 
Alagoas, Maceió, Pernambuco, Paraíba - mç. 
297, cx. 595 
Maranhão - mç. 297, cx. 596 
Maranhão, Pará, Montevideu - mç. 297, cx. 
597 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 297 (cx. 
593, 594, 595, 596, 597) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0055 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1833 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
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Âmbito e conteúdo: Angola, Benguela, Cabo 
Verde, Faial, Madeira, Santa Maria, São 
Miguel, Terceira - mç. 298, cx. 598 
Estados Unidos, Prússia, Itália, Rússia, 
Dinamarca, Países Baixos, Hamburgo, Áustria, 
França, Castela, Inglaterra - mç. 298, cx. 599 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 298 (cx. 
598, 599) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0056 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1833 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Inglaterra - mç. 299, cx. 
600 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 299 (cx. 
600) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/002/0057 
Título: "Cópias dos despachos do Consulado 
Geral de Saída" 
Datas de produção: 1833 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Baía, Maranhão, Pará, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Santos, Angola, 
Cabo Verde, Faial, São Miguel, Terceira, 
Inglaterra - mç. 300, cx. 601 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 300 (cx. 
601) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/C/003 
Título:  

Resumos de importação e exportação de 
Portugal para o Brasil, Ilhas, América, África, 
Ásia e nações estrangeiras 
Datas de produção: 1799 / 1831 
Dimensão e suporte: 7 mç. 
Âmbito e conteúdo: São os primeiros e 
segundos resumos da exportação e 
importação das alfândegas de Portugal, e que 
serviam de base à elaboração da balança 
geral do comércio. Inclui as alfândegas de 
Lisboa, Setúbal, de portos de mar, das 

províncias de Portugal, do Algarve, do Porto. 
Tem também manifestos das cargas de navios 
entrados nos portos e documentos relativos 
aos preços médios dos géneros 
transaccionados. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/003/0001 
Título: "Segundos resumos da exportação de 
Portugal para o Brasil, Ásia, África, e Ilhas 
contendo algumas importações." 
Datas de produção: 1799 / 1800 
Dimensão e suporte: 1mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 308 (cx. 
616) 
Notas: Capilha refere que estes documentos 
foram salvados do incêndio. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/003/0002 
Título: "Primeiros e segundos resumos da 
América, Ilhas, África, Ásia, e Nações 
Estrangeiras." 
Datas de produção: 1819 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1819 - mç. 301, cx. 603, 604 
1820 - mç. 301, cx. 602 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 301 (cx. 
602, 603, 604) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/003/0003 
Título: "Primeiros e segundos resumos da 
América, Ilhas, África, Ásia, e Nações 
Estrangeiras." 
Datas de produção: 1821 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 302 (cx. 
605) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/003/0004 
Título: "Primeiros e segundos resumos da 
América, Ilhas, África, Ásia, e Nações 
Estrangeiras." 
Datas de produção: 1823 / 1824 
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Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1823 - mç. 303, cx. 607 
1824 - mç. 303, cx. 606 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 303 (cx. 
606, 607) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/003/0005 
Título: "Primeiros e segundos resumos da 
América, Ilhas, África, Ásia, e Nações 
Estrangeiras." 
Datas de produção: 1825 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1825 - mç. 304, cx. 609 
1826 - mç. 304, cx. 608 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 304 (cx. 
608, 609) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/003/0006 
Título: "Primeiros e segundos resumos da 
América, Ilhas, África, Ásia, e Nações 
Estrangeiras." 
Datas de produção: 1827 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1827 - mç. 305, cx. 611, 612 
1828 - mç. 305, cx. 610 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 305 (cx. 
610, 611, 612) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/003/0007 
Título: "Primeiros e segundos resumos da 
América, Ilhas, África, Ásia, e Nações 
Estrangeiras." 
Datas de produção: 1829 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1829 - mç. 306, cx. 614 
1830 - mç. 306, cx. 613 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 306 (cx. 
613, 614) 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC/C/003/0008 
Título: "Primeiros e segundos resumos da 
América, Ilhas, África, Ásia, e Nações 
Estrangeiras." 
Datas de produção: 1831 / 1831 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 307 (cx. 
615) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/C/004 
Título:  

Mapas de importação e exportação das 
alfândegas. 
Datas de produção: 1805 / 1834 
Dimensão e suporte: 9 mç. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída pelos 
documentos remetidos pelas diversas 
alfândegas de todo o país que servem de base 
à elaboração dos resumos de importação e de 
exportação (PT-TT-JC/C/3), com os mapas dos 
géneros importados e exportados, os 
manifestos das cargas dos navios, as listas dos 
preços. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/004/0001 
Título: Mapas remetidos das alfândegas 
Datas de produção: 1820 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Alfândegas do Algarve, 
Beira, Minho e Trás-os-Montes - mç. 315, cx. 
626 
Alfândegas do Alentejo - mç. 315, cx. 627 
Alfândegas de Trás-os-Montes, Beira, Minho, 
Algarve e Porto - mç. 315, cx. 628. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 315 (cx. 
626, 627, 628) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/004/0002 
Título: Mapas remetidos das alfândegas 
Datas de produção: 1823 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Alfândegas do Alentejo, 
Porto, Minho, Trás-os-Montes, Algarve e 
Beira 
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Cota actual: Junta do Comércio, mç. 376 (cx. 
754) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/004/0003 
Título: Mapas remetidos das alfândegas 
Datas de produção: 1824 / 1824 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Alfândegas do Algarve, 
Alentejo, Beira, Minho e Trás-os-Montes 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 314 (cx. 
625) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/004/0004 
Título: Mapas remetidos das alfândegas 
Datas de produção: 1820 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Alfândegas de Lisboa 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 313 (cx. 
624) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/004/0005 
Título: Mapas remetidos das alfândegas 
Datas de produção: 1813 / 1831 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Listas e relações de 
preços de diversas fazendas e géneros..." 
1813-1822 - mç. 309, cx. 618 
1823-1831 - mç. 309, cx. 617. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 309 (cx. 
617, 618) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/004/0006 
Título: Mapas remetidos das alfândegas 
Datas de produção: 1805 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Contém "Mapas das 
cargas de navios" relativos aos anos 1805, 
1813-1825. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 312 (cx. 
622) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/004/0007 

Título: Mapas remetidos das alfândegas 
Datas de produção: 1825 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Relações das alfândegas 
do Algarve e províncias do Alentejo, Beira, 
Minho e Trás-os-Montes" 
1826 - mç. 316, cx. 630 
1825 - mç. 316, cx. 631 
1825 - mç 316, cx. 632. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 316 (cx. 
630, 631, 632) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/004/0008 
Título: Mapas remetidos das alfândegas 
Datas de produção: 1827 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Relações das alfândegas 
do Algarve e províncias do Alentejo, Beira, 
Minho e Trás-os-Montes" 
1827 - mç. 317, cx. 637 
1828 - mç. 317, cx. 636 
1829 - mç. 317, cx. 634 
1829 - mç. 317, cx. 633. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 317 (cx. 
633, 634, 636, 637) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/004/0009 
Título: Mapas remetidos das alfândegas 
Datas de produção: 1830 / 1831 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Relações das alfândegas 
do Algarve e províncias do Alentejo, Beira, 
Minho e Trás-os-Montes" 
1830 - mç. 318, cx. 639 
1831 - mç. 318, cx. 638. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 318 (cx. 
638, 639) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/004/0010 
Título: Mapas remetidos das alfândegas 
Datas de produção: 1832 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
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Âmbito e conteúdo: "Relações das alfândegas 
do Algarve e províncias do Alentejo, Beira, 
Minho e Trás-os-Montes" 
1832 - mç. 319, cx. 641 
1833-1834 - mç. 319, cx. 640. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 319 (cx. 
640, 641) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/C/005 
Título:  

Relações de entrada e saída dos navios do 
porto de Lisboa 
Datas de produção: 1757 / 1973 
Dimensão e suporte: 2 mç. 
Âmbito e conteúdo: Inclui listas manuscritas e 
outras impressas na oficina de Pedro Ferreira. 
Nota de publicação: FRUTUOSO, Eduardo; 
GUINOTE, Paulo; LOPES, António - O 
movimento do porto de Lisboa e o comércio 
luso-brasileiro: 1769-1836. Lisboa: Comissão 
Nacional para as Comemorações do 
Descobrimentos Portugueses, 2001. 795 p. 
ISBN 972-787-048-1. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/005/0001 
Título: Relações de entrada e saída dos navios 
do porto de Lisboa 
Datas de produção: 1757 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Listas relativas aos anos 
de 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1763, 1764, 
1766, 1775, 1779, 1781, 1782, 1788, 1789, 
1792 e 1793 - mç. 310, cx. 620 
Listas relativas aos anos de 1820 a 1834 - mç. 
310, cx. 619. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 310 (cx. 
619, 620) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/005/0002 
Título: Relações de entrada e saída dos navios 
do porto de Lisboa 
Datas de produção: 1801 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 

Âmbito e conteúdo: São listas relativas aos 
anos de 1801, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 
1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 311 (cx. 
621) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/C/006 
Título:  

Mapas das cargas dos navios entrados em 
Lisboa e Porto 
Datas de produção: 1820 / 1831 
Dimensão e suporte: 6 mç. 
Âmbito e conteúdo: Estes mapas das cargas 
dos navios eram remetidos por ofício das 
diferentes alfândegas para o Superintendente 
Geral dos Contrabandos e Descaminhos do 
Reais Direitos. 
Os navios são provenientes das ilhas dos 
Açores e Madeira, do Rio de Janeiro, de 
Santos, de Pernambuco, Maranhão, Pará, 
Baía e África. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver 
também: 
PT-TT-JC/A/D/9 - Relações de equipagens de 
navios e de passageiros (Sr) 
PT-TT-JC/C/3 - Resumos de importação e 
exportação de Portugal para o Brasil, Ilhas, 
América, África, Ásia e nações estrangeiras 
(Sr) 
PT-TT-JC/C/4 - Mapas de importação e 
exportação das alfândegas (Sr) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/006/0001 
Título: Mapas das cargas dos navios entrados 
em Lisboa e Porto 
Datas de produção: 1820 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 312 (cx. 
622) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/006/0002 
Título: Mapas das cargas dos navios entrados 
em Lisboa 
Datas de produção: 1821 / 1821 
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Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 315 (cx. 
629) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/006/0003 
Título: Mapas das cargas dos navios entrados 
em Lisboa 
Datas de produção: 1822 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 375 (cx. 
753) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/006/0004 
Título: Mapas das cargas dos navios entrados 
em Lisboa e no Porto 
Datas de produção: 1824 / 1827 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1824 -1827 - mç. 316, cx. 632 
1825 - mç. 316, cx. 631 
1826 - mç. 316, cx. 630 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 316 (cx. 
630, 631, 632) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/006/0005 
Título: Mapas das cargas dos navios entrados 
em Lisboa e no Porto 
Datas de produção: 1827 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1827 - mç. 317, cx. 635 
1827- mç. 317, cx. 637 
1828-1829 - mç. 317, cx. 633 
1829 - mç. 317, cx. 634 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 317 (cx. 
633, 634, 635, 637) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/006/0006 
Título: Mapas das cargas dos navios entrados 
em Lisboa e no Porto 
Datas de produção: 1830 / 1831 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  

1830- mç. 318, cx. 639 
1831- mç. 318, cx. 638. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 318 (cx. 
638, 639) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/C/007 
Título:  

Mapa geral do comércio e da alfândega do 
Porto 
Datas de produção: 1788 / 1791 
Dimensão e suporte: 4 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/007/0001 
Título: Mapa geral do comércio e da 
alfândega do Porto 
Datas de produção: 1788 / 1788 
Dimensão e suporte: 1 liv. (20 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 459 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 179 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/007/0002 
Título: Mapa geral do comércio e da 
alfândega do Porto 
Datas de produção: 1789 / 1789 
Dimensão e suporte: 1 liv. (20 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 460 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 180 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/007/0003 
Título: Mapa geral do comércio e da 
alfândega do Porto 
Datas de produção: 1791 / 1791 
Dimensão e suporte: 1 liv. (20 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 461 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 181 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/007/0004 
Título: Mapa geral do comércio e da 
alfândega do Porto 
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Datas de produção: 1791 / 1791 
Dimensão e suporte: 1 liv. (20 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 462 
Existência e localização de cópias: Cópia em 
microfilme. PT, TT, mf. 182 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/C/008 
Título:  

Mapa da exportação da capitania de 
Pernambuco para Lisboa e Porto 
Datas de produção: 1787 / 1789 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/008/0001 
Título: Mapa da exportação da capitania de 
Pernambuco para Lisboa e Porto 
Datas de produção: 1787 / 1789 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Fonte imediata de aquisição ou transferência: 
Em Agosto de 1977, este documento foi 
adquirido por compra no leilão Arnaldo 
Henriques de Oliveira. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 455 
Nota do arquivista: Fontes para o elemento 
"Fonte imediata de aquisição": Portugal, 
Torre do Tombo, Arquivo do Arquivo, Livro de 
registo de entradas, liv. 1, p. 259. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/C/009 
Título:  

Mapas relativos à comarca de Viana do 
Castelo 
Datas de produção: 1792 / 1794 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/009/0001 
Título: Mapas relativos à comarca de Viana do 
Castelo 
Datas de produção: 1792 / 1794 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Fonte imediata de aquisição ou transferência: 
Em Agosto de 1977, este documento foi 

adquirido por compra no leilão Arnaldo 
Henriques de Oliveira. 
Âmbito e conteúdo: Contém o mapa da 
população secular e eclesiástica, dos frutos e 
crias muares e cavalares, das plantações, das 
rendas anuais e das despesas de cada um dos 
conventos, e das confrarias. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 455 
Nota do arquivista: Fontes para o elemento 
"Fonte imediata de aquisição": Portugal, 
Torre do Tombo, Arquivo do Arquivo, Livro de 
registo de entradas, liv. 1, p. 259. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC/C/010 
Título:  

Receita e despesa da capitania da Baía 
Datas de produção: 1760 / 1760 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Documentação 
resultante do cumprimento da Portaria do 
Governador Geral do Estado do Brasil de 23 
de Setembro de 1760, na conformidade da 
Ordem régia de 18 de Julho de 1760. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC/C/010/0001 
Título: Receita e despesa da capitania da Baía 
Datas de produção: 1760 / 1760 
Dimensão e suporte: 1 liv. (99 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 302 
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Nível de descrição: SF 

Código de referência: PT/TT/JC-MBCM 

Título:  

Mesa do Bem Comum dos Mercadores de Retalho 

Datas de produção: 1756 / 1834-12-13 

Dimensão e suporte: 179 u.i. (82 liv., 97 mç.); papel 

História administrativa, biográfica e familiar: A Mesa do Bem Comum dos Mercadores de Retalho, 
cujos estatutos foram confirmados por alvará de 16 de Dezembro de 1757, era constituída por um 
Intendente e doze deputados representativos das cinco classes (lã e seda; fancaria, retrós, capela e 
misericórdia) um escrivão (encarregue do cartório) e um porteiro. Nos Estatutos foi reafirmada a 
obrigatoriedade de exame na Junta do Comércio para obtenção de licença de abertura de lojas, e 
da matrícula, tanto para os mercadores como para os caixeiros. Foi também previsto, em caso de 
falecimento do mercador, a continuação do negócio pela sua viúva ou descendentes, e estipulado o 
balanço das contas da loja de dois em dois anos. Estabeleceu-se a contribuição que cada classe de 
mercadores devia pagar, e pela pauta anexa aos estatutos foram descriminados os géneros 
pertencentes a cada uma das corporações.  

O Decreto de 5 de Novembro de 1760 determinou os arruamentos da Baixa lisboeta, distribuindo 
as diferentes classes de mercadores em diversas ruas. Aos da classe de capela era permitido abrir 
loja na Rua Nova d'El-Rei, aos de lã e seda na Rua Augusta e de Santa Justa, aos de lençaria e de 
fancaria na Rua Nova da Princesa e aos de retrós na Rua da Conceição.  

Pelo Decreto de 14 de Fevereiro de 1834, foi extinta a Mesa do Bem Comum dos Mercadores, 
conjuntamente com o exclusivo das cinco classes dos mercadores de retalho, com os seus 
arruamentos, a aposentadoria activa e passiva de que gozavam, passando a ser permitido a 
qualquer pessoa o exercício do comércio de quaisquer fazendas, ter as suas lojas nas ruas que lhes 
aprouver, devendo previamente inscrever-se na Câmara Municipal. 

De entre outras, a Mesa do Bem Comum dos Mercadores deu cumprimento às seguintes 
incumbências, em observância de ordens régias: 

1- A do Empréstimo determinado pelo Alvará de 7 de Maio de 1801; 

2- A cobrança das acções que os mercadores das cinco classes subscreveram ao dito empréstimo; 

3- A de animar e persuadir os Mercadores da classe de lã e seda a fornecer-se das manufacturas 
das Fábricas de Portalegre, Covilhã e Fundão; 

4- A do Donativo Voluntário para as Urgências do Estado, a que se procedeu por ordem da Junta do 
Comércio, assim como da provisão de 24 de Setembro, e Portaria de 29 de Outubro de 1804; 

5- A de Contribuição de Guerra, no tempo da Invasão Francesa em 1808; 

6- A do Donativo para o Exército depois da Restauração do Reino, por Aviso de 29 de Novembro de 
1808; 

7- A da Subscrição voluntária para o Resgate dos Portugueses Cativos em Argel; 
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8- A dos Donativos que ofereceram os mercadores das cinco classes a benefício dos educandos da 
Casa Pia; 

9- A dos donativos com que a Mesa e classes concorreram a benefício dos imigrados do Brasil, por 
Aviso de 1 de Outubro de 1824; 

10 - A do Donativo Voluntário para as Urgências do Estado no ano de 1828. 

História custodial e arquivística: A documentação do cartório da Mesa do Bem Comum dos 
Mercadores foi preparada pela Comissão encarregue de dar cumprimento ao Decreto de extinção 
da Junta do Comércio. A sua incorporação na Torre do Tombo, à época instalada no Mosteiro de S. 
Bento da Saúde, terá ocorrido, entre Janeiro e Abril de 1835, em conjunto com a documentação da 
Junta do Comércio. 

Em 1990, no âmbito da reinstalação do Arquivo Nacional, esta documentação foi transferida para 
as actuais instalações. 

Âmbito e conteúdo: Documentação sobre o comércio de retalho das chamadas cinco classes: lã e 
seda, fancaria, retrós, capela e misericórdia, ou seja, comércio de têxteis, vestuário e afins na 
cidade de Lisboa, e sobre a organização a que estão associados esses comerciantes, a Mesa do Bem 
Comum dos Mercadores. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada por Joana Braga; revista e completada por Ana Maria 
Rodrigues a partir dos instrumentos de descrição indicados, das obras referenciadas em Nota de 
Publicação e em Regras e Convenções. 

Regras ou convenções: PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo - 
Orientações para a descrição arquivística. Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em 
Arquivo.  1ª versão. Lisboa: IAN/TT, 2006. 124 p.. ISBN972-8107-88-9. 
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Nível de descrição: SC 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/A 
Título:  

Constituição e regulamentos 
Datas de produção: 1756 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 liv., 1 mç. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/A/001 
Título:  

Estatutos dos mercadores de retalho 
Datas de produção: 1756 / 1783 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/A/001/0001 
Título: Estatutos dos mercadores de retalho 
Datas de produção: 1756 / 1783 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Contém: 
"Estatutos que que os mercadores 
apresentaram a 7 de Agosto de 1756. E 
relações das lojas das diversas classes de 
mercadores" - mç. 375, cx. 751 
"Estatutos dos mercadores. Papéis relativos à 
formação dos novos estatutos dos 
mercadores que a Junta consultou em 17 de 
Junho de 1783; como também outros 
documentos relativos à Mesa do Bem 
Comum." - mç. 375, cx. 750. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 375 
(cx.750, 751) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/A/002 
Título:  

Termos das conferências da Mesa 
Datas de produção: 1758-01-17 / 1829-01-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/A/002/0001 
Título: Livro das conferências - Nº 4 

Datas de produção: 1758-01-17 / 1829-01-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. (171 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 348 
Cota original: 4 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/A/003 
Título:  

Registo de eleições 
Datas de produção: 1758-01-13 / 1829-12-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/A/003/0001 
Título: Livro das eleições - Nº 3 
Datas de produção: 1758-01-13 / 1829-12-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. (25 f.) 
Âmbito e conteúdo: Livro de registo das 
eleições dos oficiais das Mesa do Bem 
Comum dos Mercadores de Retalho. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 347 
Cota original: 3 
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Nível de descrição: SC 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/B 
Título:  

Expediente e despacho da Mesa 
Datas de produção: 1756 / 1834 
Dimensão e suporte: 3 liv., 28 mç. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/B/001 
Título:  

Avisos e provisões 
Datas de produção: 1756 / 1834 
Dimensão e suporte: 3 mç. 
Âmbito e conteúdo: São avisos e provisões da 
Junta do Comércio a remeter outros 
documentos para a Mesa do Bem Comum dos 
Mercadores. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/001/0001 
Título: Avisos e portarias 
Datas de produção: 1756 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 373 (cx. 
748) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/001/0002 
Título: Avisos e provisões 
Datas de produção: 1758 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Contém:  
"Provisões da Real Junta do Comércio 
dirigidas à Mesa do Bem Comum sobre 
diversos objectos" 1789-1810 - mç 359, cx. 
726; 
"Avisos da Junta à Mesa" 1758-1789 - mç. 
359, cx. 726; 
"Provisões e avisos recebidos da Real Junta do 
Comércio e outras repartições" 1806-1834 - 
mç. 359, cx. 726. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 359 (cx. 
725, 726) 

 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/001/0003 
Título: Avisos e provisões 
Datas de produção: 1758 / 1787 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 358 (cx. 
725) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/B/002 
Título:  

Consultas, informações e representações 
Datas de produção: 1758 / 1833 
Dimensão e suporte: 7 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/002/0001 
Título: Consultas, informações e 
representações 
Datas de produção: 1758 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Maço que compreende 
consultas de diferentes datas", 1758-1811 - 
mç. 348, cx. 710; 
Consultas, 1814-1833 - mç. 348, cx. 709. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 348 (cx. 
709, 710) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/002/0002 
Título: Consultas, informações e 
representações 
Datas de produção: 1800 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Diversos papéis de 
pouca consideração que têm referência com 
os mercadores das cinco classes" - mç. 349, 
cx. 711 - 1800-1833 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 349 (cx. 
711) 
 
Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/002/0003 
Título: Consultas, informações e 
representações 
Datas de produção: 1759 / 1768 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Papéis pertencentes à 
Mesa" - mç. 389, cx. 739 - 1761-1763 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 368 (cx. 
739) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/002/0004 
Título: Consultas, informações e 
representações 
Datas de produção: 1812 / 1830 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Papéis que servem de 
instrução à resposta que a Mesa tem de dar 
sobre o exclusivo das classes e sua extinção" - 
mç 367, cx. 738 - 1812-1830 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 367 (cx. 
738) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/002/0005 
Título: Consultas, informações e 
representações 
Datas de produção: 1759 / 1759 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Requerimentos das 
classes que se remeteram da Junta para a 
formal regulação". Documentação sobre 
problemas de exclusividade da venda de 
produtos. - mç. 366, cx. 737 - 1759 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 366 (cx. 
737) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/002/0006 
Título: Consultas, informações e 
representações 
Datas de produção: 1758 / 1790 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 

Âmbito e conteúdo: "Diversas informações da 
Mesa do Bem comum sobre vários 
requerimentos que não apareceram."  
1758-1790 - mç. 375, cx. 752 
1770-1790 - mç. 375, cx. 751 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 375 (cx. 
751, 752) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/002/0007 
Título: Consultas, informações e 
representações 
Datas de produção: 1759 / 1800 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Propostas, 
representações, requerimentos e mais papéis 
relativos à Mesa do Bem Comum dos 
Mercadores e ao seu intendente e 
deputados". 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 374 (cx. 
749) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/B/003 
Título:  

Livro de porta 
Datas de produção: 1792-03-06 / 1806-04-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/003/0001 
Título: Livro de porta 
Datas de produção: 1792-03-06 / 1806-04-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 335 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/B/004 
Título:  

Registo geral 
Datas de produção: 1757-12-13 / 1834-03-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/004/0001 
Título: Livro de registo - Nº 5 
Datas de produção: 1757-12-13 / 1834-03-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. (159 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 349 
Cota original: 5 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/B/005 
Título:  

Requerimentos de mercadores 
Datas de produção: 1759 / 1833 
Dimensão e suporte: 2 mç. 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos 
despachados e não despachados sobre 
diversos assuntos: continuação do negócio 
por viúva de mercador, isenção de 
pagamento de contribuição, esmola por 
situação de miséria, de matrícula de 
mercador e caixeiro. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/005/0001 
Título: Requerimentos de mercadores 
Datas de produção: 1759 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Diversos requerimentos 
despachados pela Mesa." 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 364 (cx. 
735) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/005/0002 
Título: Requerimentos de mercadores 
Datas de produção: 1795 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Requerimentos com 
despacho da Real Junta que não foram 
informados pela Mesa" 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 363 (cx. 
734) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/B/006 

Título:  

Atestações e certidões 
Datas de produção: 1768 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/006/0001 
Título: Atestações e certidões 
Datas de produção: 1768 / 1826 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 367 (cx. 
738) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/B/007 
Título:  

Relações de mercadores 
Datas de produção: 1801 / 1801 
Dimensão e suporte: 2 mç. 
Âmbito e conteúdo: Relações de mercadores 
enviadas ao Intendente Geral da Polícia. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/007/0001 
Título: Relações de mercadores 
Datas de produção: 1801 / 1801 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 367 (cx. 
738) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/007/0002 
Título: Relações de mercadores 
Datas de produção: 1801 / 1801 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 368 (cx. 
739) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/B/008 
Título:  

Minutas e lembranças 
Datas de produção: 1767 / 1812 
Dimensão e suporte: 3 mç. 
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Âmbito e conteúdo: Documentação 
tipologicamente diversa que inclui minutas de 
consultas, lembranças relativas a cobranças 
da contribuição da Mesa do Bem Comum dos 
Mercadores, rascunhos de contas, rascunhos 
de receitas e despesas, etc. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/008/0001 
Título: Minutas e lembranças 
Datas de produção: 1767 / 1812 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 366 (cx. 
737) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/008/0002 
Título: Minutas e lembranças 
Datas de produção: 1767 / 1777 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 367 (cx. 
738) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/008/0003 
Título: Minutas e lembranças 
Datas de produção: 1775 / 1790 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 368 (cx. 
739) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/B/009 
Título:  

Nomeações de louvados 
Datas de produção: 1758 / 1833 
Dimensão e suporte: 6 mç. 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de 
nomeações de louvados, precatórios e avisos 
para inventariação e avaliação das 
mercadorias das lojas de mercadores 
falecidos. 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/009/0001 
Título: Nomeações de louvados 
Datas de produção: 1758 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 201 (cx. 
386) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/009/0002 
Título: Nomeações de louvados 
Datas de produção: 1785 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 360 (cx. 
727) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/009/0003 
Título: Nomeações de louvados 
Datas de produção: 1767 / 1767 
Dimensão e suporte: 1 mct. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 366 (cx. 
737) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/009/0004 
Título: Nomeações de louvados 
Datas de produção: 1793 / 1797 
Dimensão e suporte: 1 mct. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 367 (cx. 
738) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/009/0005 
Título: Nomeações de louvados 
Datas de produção: 1782 / 1783 
Dimensão e suporte: 1 mct. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 368 (cx. 
739) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/B/009/0006 
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Título: Nomeações de louvados 
Datas de produção: 1813 / 1813 
Dimensão e suporte: 1 mct. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 203 (cx. 
390) 
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Nível de descrição: SC 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/C 
Título:  

Pessoal 
Datas de produção: 1759 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 liv., 3 mç. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/C/001 
Título:  

Consultas sobre nomeações e provimentos 
Datas de produção: 1774 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Consultas sobre 
nomeações e provimentos dos lugares de 
intendente, deputados e procurador da Mesa 
do Bem Comum dos Mercadores. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/C/001/0001 
Título: Consultas sobre nomeações e 
provimentos 
Datas de produção: 1774 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 372 
(cx.747) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/C/002 
Título:  

Requerimentos de candidatos a lugares 
Datas de produção: 1759 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Candidatos a 
solicitadores, contínuos, cobradores e 
porteiros. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/C/002/0001 
Título: Requerimentos de candidatos a 
lugares 
Datas de produção: 1759 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 

Cota actual: Junta do Comércio, mç. 364 
(cx.735) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/C/003 
Título:  

Mapas de pessoal 
Datas de produção: 1830 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/C/003/0001 
Título: Mapas de pessoal 
Datas de produção: 1830 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mct. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 366 (cx. 
737) 
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Nível de descrição: SC 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/D 
Título:  

Licenças de abertura de lojas 
Datas de produção: 1757 / 1834 
Dimensão e suporte: 13 liv., 21 mç. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/D/001 
Título:  

Registo de informações 
Datas de produção: 1758-01-31 / 1834-02-14 
Dimensão e suporte: 9 liv. 
Âmbito e conteúdo: Registo de informações 
dadas à Junta do Comércio sobre petições de 
abertura de lojas e matrícula de mercadores e 
caixeiros. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/001/0001 
Título: "Ano 1758. Livro de registo das 
petições que vem a informar para alvarás." 
Datas de produção: 1758-01-31 / 1758-08-02 
Dimensão e suporte: 1 liv. (116 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 88 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/001/0002 
Título: "Ano 1758. Livro de registo das 
petições que vem a informar para alvarás". 
Datas de produção: 1758-07-28 / 1766-01-31 
Dimensão e suporte: 1 liv. (217 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 89 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/001/0003 
Título: "Ano de 1766. Registo de informações. 
Livº 3" 
Datas de produção: 1766-02-13 / 1771-02-15 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 90 
 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/001/0004 
Título: "Ano de 1771. Registo de informações. 
Nº 4" 
Datas de produção: 1771-02-19 / 1787-06-26 
Dimensão e suporte: 1 liv. (275 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 91 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/001/0005 
Título: "Nº 5. Informações" 
Datas de produção: 1787-07-24 / 1790-06-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. (95 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 92 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/001/0006 
Título: "Nº 6. Informações" 
Datas de produção: 1790-07-06 / 1795-02-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. (187 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 93 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/001/0007 
Título: "Registo de informações. Nº 7" 
Datas de produção: 1795-03-06 / 1807-12-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. (190 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 94 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/001/0008 
Título: "Informações. Nº 8" 
Datas de produção: 1802-01-19 / 1818-03-10 
Dimensão e suporte: 1 liv. (242 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 95 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/001/0009 
Título: "9º. Informações" 
Datas de produção: 1818-03-31 / 1834-02-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. (224 f.) 
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Cota actual: Junta do Comércio, liv. 339 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/D/002 
Título:  

Requerimentos de licença para abertura de 
lojas 
Datas de produção: 1757 / 1834 
Dimensão e suporte: 20 mç. 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos 
despachados para abertura de lojas das cinco 
classes: lã e seda, capela, retrós, lençaria e 
misericórdia. 
Sistema de organização: Organizado por 
classes de mercador. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0001 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de lã e seda 
Datas de produção: 1757 / 1772 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1757-1761 - mç. 331, cx. 668 
1761-1772 - mç. 331, cx. 669 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 331 (cx. 
668, 669) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0002 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de lã e seda 
Datas de produção: 1772 / 1798 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1772-1786 - mç. 332, cx. 670 
1786-1798 - mç. 332, cx. 671 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 332 (cx. 
670, 671) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0003 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de lã e seda 

Datas de produção: 1799 / 1812 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1799-1804 - mç. 333, cx. 672 
1799-1804 - mç. 333, cx. 673 
1805-1807 - mç. 333, cx. 674 
1808-1812 - mç. 333, cx. 675 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 333 (cx. 
672, 673, 474, 675) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0004 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de lã e seda 
Datas de produção: 1813 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1813-1818 - mç. 334, cx. 676 
1818-1822 - mç. 334, cx. 677 
1823-1833 - mç. 334, cx. 678 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 334 (cx. 
676, 677, 678 ) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0005 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de capela 
Datas de produção: 1757 / 1765 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 327 (cx. 
658) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0006 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de capela 
Datas de produção: 1765 / 1780 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 328 (cx. 
659) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0007 
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Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de capela 
Datas de produção: 1781 / 1806 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1781-1791 - mç. 329, cx. 660 
1791-1797 - mç. 329, cx. 661 
1797-1803 - mç. 329, cx. 662 
1803-1806 - mç. 329, cx. 663 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 329 (cx. 
660, 661, 662, 663) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0008 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de capela 
Datas de produção: 1807 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1807-1815 - mç. 330, cx. 665 
1815-1819 - mç. 330, cx. 664 
1819-1826 - mç. 330, cx. 667 
1824-1833 - mç. 330, cx. 666 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 330 (cx. 
664, 665, 666, 667) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0009 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de retrós 
Datas de produção: 1757 / 1791 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1757-1771 - mç. 326, cx. 654 
1772-1791 - mç. 326, cx. 655 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 326 (cx. 
654, 655) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0010 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de retrós 
Datas de produção: 1791 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 

Âmbito e conteúdo:  
1791-1801 - mç. 327, cx. 656 
1805-1834 - mç. 327, cx. 657 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 327 (cx. 
656, 657) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0011 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de lençaria ou fancaria 
Datas de produção: 1757 / 1779 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1757-1764 - mç. 320, cx. 642 
1764-1779 - mç. 320, cx. 643 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 320 (cx. 
642, 643) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0012 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de lençaria ou fancaria 
Datas de produção: 1780 / 1795 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1780-1789 - mç. 321, cx. 644 
1789-1795 - mç. 321, cx. 645 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 321 (cx. 
644, 645) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0013 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de lençaria ou fancaria 
Datas de produção: 1796 / 1806 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1796-1801 - mç. 322, cx. 646 
1801-1806 - mç. 322, cx. 647 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 322 (cx. 
646, 647) 
 
Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0014 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de lençaria ou fancaria 
Datas de produção: 1807 / 1817 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1807-1812 - mç. 323, cx. 648 
1813-1817 - mç. 323, cx. 649 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 323 (cx. 
648, 649) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0015 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de lençaria ou fancaria 
Datas de produção: 1818 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1818-1822 - mç. 324, cx. 650 
1822-1825 - mç. 324, cx. 651 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 324 (cx. 
650, 651) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0016 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de lençaria ou fancaria 
Datas de produção: 1826 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1826-1829 - mç. 325, cx. 652 
1829-1834 - mç. 325, cx. 643 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 325 (cx. 
652, 653) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0017 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de classe de misericórdia 
Datas de produção: 1757 / 1775 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1757-1766 - mç. 350, cx. 712 

1766-1775 - mç. 350, cx. 713 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 350 (cx. 
712, 713) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0018 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de classe de misericórdia 
Datas de produção: 1774 / 1792 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1774-1784 - mç. 345, cx. 701 
1784-1789 - mç. 345, cx. 702 
1789-1792 - mç. 345, cx. 703 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 345 (cx. 
701, 702, 703) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0019 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de classe de misericórdia 
Datas de produção: 1793 / 1807 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1793-1800 - mç. 346, cx. 704 
1800-1807 - mç. 346, cx. 705 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 346 (cx. 
704, 705) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/002/0020 
Título: Requerimentos de licença para 
abertura de lojas de classe de misericórdia 
Datas de produção: 1808 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1808-1816 - mç. 347, cx. 706 
1816-1824 - mç. 347, cx. 707 
1823-1833 - mç. 347, cx. 708 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 347 (cx. 
706, 707, 708) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/D/003 
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Título:  

Informações do lente da Aula do Comércio 
Datas de produção: 1769 / 1779 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Informações dadas pelo 
lente da Aula do Comércio sobre a 
escrituração dos livros feita por mercadores 
requerentes de licença para abertura de lojas. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/003/0001 
Título: Informações do lente da Aula do 
Comércio 
Datas de produção: 1769 / 1779 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 375 (cx. 
750) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/D/004 
Título:  

Provisões para a assinatura de termos de 
fiança 
Datas de produção: 1790 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Provisões para a 
assinatura de termos de fiança a mercadores 
requerentes de licença para abertura de lojas 
das cinco classes. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/004/0001 
Título: Provisões para a assinatura de termos 
de fiança 
Datas de produção: 1790 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1790-1805 - mç. 357, cx. 721 
1806-1817 - mç. 357, cx. 722 
1818-1824 - mç. 357, cx. 724 
1825-1833 - mç. 357, cx. 723 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 357 (cx. 
721, 722, 723, 724) 
 
Nível de descrição: SR 

Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/D/005 
Título:  

Termos de fianças para abertura de lojas 
Datas de produção: 1772-01-25 / 1834-01-17 
Dimensão e suporte: 4 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/005/0001 
Título: Termos de fianças para abertura de 
lojas 
Datas de produção: 1772-01-25 / 1797-11-10 
Dimensão e suporte: 1 liv. (121 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 323 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/005/0002 
Título: Termos de fianças para abertura de 
lojas 
Datas de produção: 1797-11-24 / 1814-04-29 
Dimensão e suporte: 1 liv. (280 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 324 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/005/0003 
Título: Termos de fianças para abertura de 
lojas 
Datas de produção: 1814-05-06 / 1833-07-12 
Dimensão e suporte: 1 liv. (290 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 325 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/D/005/0004 
Título: Termos de fianças para abertura de 
lojas 
Datas de produção: 1833-08-13 / 1834-01-17 
Dimensão e suporte: 1 cad. (4 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 467 
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Nível de descrição: SC 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/E 
Título:  

Controlo da actividade dos mercadores 
Datas de produção: 1762 / 1832 
Dimensão e suporte: 6 mç. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/E/001 
Título:  

Alvarás de licença retirados a mercadores 
Datas de produção: 1789 / 1790 
Dimensão e suporte: 2 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/E/001/0001 
Título: Alvarás de licença retirados a 
mercadores 
Datas de produção: 1789 / 1789 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Alvarás de lojas que se 
tiraram aos mercadores em cumprimento da 
Provisão do Tribunal de 26 de Outubro de 
1789. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 375 (cx. 
750) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/E/001/0002 
Título: Alvarás de licença retirados a 
mercadores 
Datas de produção: 1790 / 1790 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Alvarás de lojas que se 
tiraram aos mercadores em cumprimento da 
Provisão do Tribunal de 26 de Outubro de 
1790. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 365 (cx. 
736) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/E/002 
Título:  

Processos de incentivo ao consumo de 
manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1802 / 1802 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Processo sobre o 
incentivo ao consumo de manufacturas das 
fábricas de lanifícios de Portalegre, Covilhã e 
Fundão. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/E/002/0001 
Título: Processos de incentivo ao consumo de 
manufacturas nacionais 
Datas de produção: 1802 / 1802 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Papéis relativos à 
incumbência que a Mesa teve de animar e 
persuadir os mercadores de lã e seda a 
fornecer-se das manufacturas das fábricas de 
Portalegre, Covilhã, e Fundão", na 
conformidade do aviso de 5 de Agosto de 
1802. 
Tem também relação de mercadores de lã e 
seda. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 356 (cx. 
720) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/E/003 
Título:  

Multas 
Datas de produção: 1775 / 1778 
Dimensão e suporte: 2 mç. 
Âmbito e conteúdo: Conhecimentos de 
multas e informações sobre a entrega ao 
Hospital Real de São José do dinheiro 
proveniente das multas que foram impostas a 
mercadores por abrirem as suas lojas ao 
domingo. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/E/003/0001 
Título: Multas 
Datas de produção: 1775 / 1775 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
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Âmbito e conteúdo: "Conhecimentos das 
entregas verificadas no cofre do Hospital Real 
de São José, provenientes das condenações 
feitas a diversos mercadores, por terem 
abertas suas lojas ao domingo". 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 366 (cx. 
737) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/E/003/0002 
Título: Multas 
Datas de produção: 1777 / 1778 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 368 (cx. 
739) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/E/004 
Título:  

Tomadias 
Datas de produção: 1762 / 1832 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Processos de execução 
de tomadias de fazendas. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/E/004/0001 
Título: Tomadias 
Datas de produção: 1762 / 1832 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação 
diversa: 
"Relações entregues na Mesa por diferentes 
mercadores da classe de misericórdia 
manifestando as fazendas existentes nas suas 
lojas, que lhes foi vedada a venda, por 
competir a outra classe" - 1768; 
"Oito certidões passadas pelo escrivão da 
Conservatória do Comércio, Maurício de 
Almeida e Silva e uma pelo escrivão da 
Auditoria Geral da Corte": certidões de autos 
de tomadias, de acção cível de embargo, e de 
execução de sentença - 1762; 
"Relações que apresentaram em Mesa os 
oficiais das tomadias, manifestando as 

fazendas de que tem feito entrega na devida 
arrecadação"- 1814-1822; 
"Relações que apresentaram em Mesa os 
oficiais das tomadias, manifestando as 
fazendas, de que fizeram entregas na devida 
arrecadação. Contém onze sentenças, cinco 
mandatos e quatro autos de diligências" - 
1801-1832. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 366 (cx. 
737) 
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Nível de descrição: SC 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F 
Título:  

Contabilidade 
Datas de produção: 1758 / 1834 
Dimensão e suporte: 74 liv., 42 mç. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/001 
Título:  

Receita e despesa 
Datas de produção: 1766 / 1833 
Dimensão e suporte: 5 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/001/0001 
Título: Receita e despesa 
Datas de produção: 1766 / 1791 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 367 (cx. 
738) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/001/0002 
Título: Receita e despesa 
Datas de produção: 1766 / 1811 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1766-1771 - mç. 368, cx. 739 
1794-1811 - mç. 368, cx. 740 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 368 (cx. 
739, 740) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/001/0003 
Título: Receita e despesa 
Datas de produção: 1812 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo:  
1812-1823 - mç. 369, cx. 741 
1823-1829 - mç. 369, cx. 742 

Cota actual: Junta do Comércio, mç. 369 (cx. 
741, 742) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/001/0004 
Título: Receita e despesa 
Datas de produção: 1829 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 370 (cx. 
743) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/002 
Título:  

Despesa do solicitador 
Datas de produção: 1817 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 liv., 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/002/0001 
Título: "Contas de despesas dos solicitadores 
da Mesa e papéis que lhe dizem respeito" 
Datas de produção: 1817-01-07 / 1833-08-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. (9 f.) 
Âmbito e conteúdo: Despesas relativas aos 
solicitadores: António Cabral Calheiros, 
António Xavier Antunes de Ataíde e José 
Pedro Daniel Delgado. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 264 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/002/0002 
Título: Despesa do solicitador 
Datas de produção: 1825 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mct. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 366 (cx. 
737) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/003 
Título:  

Conta corrente 
Datas de produção: 1761-06-02 / 1834-03-18 
Dimensão e suporte: 8 liv. 
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Âmbito e conteúdo: Inclui a conta corrente do 
cofre e da receita e despesa em geral. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/003/0001 
Título: "Livro de entrada do cofre" 
Datas de produção: 1761-06-02 / 1774-05-17 
Dimensão e suporte: 1 liv. (133 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 326 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/003/0002 
Título: "Livro da extracção do cofre" 
Datas de produção: 1761-06-05 / 1774-05-27 
Dimensão e suporte: 1 liv. (61 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 327 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/003/0003 
Título: Conta corrente da receita e despesa 
Datas de produção: 1766-05-09 / 1774-07-05 
Dimensão e suporte: 1 liv. (29 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 255 
Cota original: 1 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/003/0004 
Título: Conta corrente da receita e despesa 
Datas de produção: 1774-05-27 / 1785-02-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. (128 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 256 
Cota original: 2 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/003/0005 
Título: Conta corrente da receita e despesa 
Datas de produção: 1784-09-03 / 1790-10-05 
Dimensão e suporte: 1 liv. (55 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 257 
Cota original: 3 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/003/0006 
Título: Conta corrente da receita e despesa 
Datas de produção: 1794-08-12 / 1823-10-07 
Dimensão e suporte: 1 liv. (242 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 297 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/003/0007 
Título: Conta corrente da receita e despesa 
Datas de produção: 1823-10-07 / 1829-12-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. (31 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 298 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/003/0008 
Título: Conta corrente da receita e despesa 
Datas de produção: 1829-12-18 / 1834-03-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 299 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/004 
Título:  

Livro-caixa 
Datas de produção: 1774-05-27 / 1834-03-18 
Dimensão e suporte: 4 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/004/0001 
Título: Livro-caixa 
Datas de produção: 1774-05-27 / 1784-08-31 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 336 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/004/0002 
Título: Livro-caixa 
Datas de produção: 1784-09-03 / 1794-08-12 
Dimensão e suporte: 1 liv. (96 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 358 
 
Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/004/0003 
Título: Livro-caixa 
Datas de produção: 1794-08-12 / 1821-12-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 350 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/004/0004 
Título: Livro-caixa 
Datas de produção: 1822-03-26 / 1834-03-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 359 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/005 
Título:  

Conta corrente com a Junta do Comércio 
Datas de produção: 1758 / 1784 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/005/0001 
Título: Conta corrente com a Junta do 
Comércio 
Datas de produção: 1758 / 1784-09-02 
Dimensão e suporte: 1 liv. (81f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 332 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/006 
Título:  

Recibos do dinheiro entregue à Junta do 
Comércio 
Datas de produção: 1772 / 1833 
Dimensão e suporte: 4 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/006/0001 
Título: Recibos do dinheiro entregue à Junta 
do Comércio 
Datas de produção: 1772 / 1774 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 

Cota actual: Junta do Comércio, mç. 365 (cx. 
736) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/006/0002 
Título: Recibos do dinheiro entregue à Junta 
do Comércio 
Datas de produção: 1794 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 368 
(cx.740) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/006/0003 
Título: Recibos do dinheiro entregue à Junta 
do Comércio 
Datas de produção: 1824 / 1829 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 369 (cx. 
742) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/006/0004 
Título: Recibos do dinheiro entregue à Junta 
do Comércio 
Datas de produção: 1829 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 370 (cx. 
743) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/007 
Título:  

Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1761-02-04 / 1834-01-28 
Dimensão e suporte: 32 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0001 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1761-02-04 / 1761-12-04 
Dimensão e suporte: 1 liv. (14 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 265 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0002 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1762-01-19 / 1763-03-03 
Dimensão e suporte: 1 liv. (14 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 266 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0003 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1763-01-18 / 1764-02-28 
Dimensão e suporte: 1 liv. (14 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 267 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0004 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1763-12-23 / 1765-03-07 
Dimensão e suporte: 1 liv. (14 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 268 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0005 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1764-12-18 / 1766-03-09 
Dimensão e suporte: 1 liv. (21 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 269 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0006 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1765-12-20 / 1767-02-20 
Dimensão e suporte: 1 liv. (14 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 270 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0007 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1766-12-23 / 1768-05-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. (14 f.) 

Cota actual: Junta do Comércio, liv. 271 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0008 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1767-12-22 / 1769-06-09 
Dimensão e suporte: 1 liv. (14 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 272 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0009 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1768-12-23 / 1772-05-15 
Dimensão e suporte: 1 liv. (44 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 273 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0010 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1771-12-17 / 1775-03-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 274 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0011 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1774-12-23 / 1779-04-13 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 275 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0012 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1778-02-10 / 1782-02-08 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 276 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0013 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1781-03-04 / 1785-12-23 
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Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 277 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0014 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1786-03-31 / 1787-12-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 278 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0015 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1788-03-14 / 1789-12-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 279 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0016 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1790-03-24 / 1790-12-14 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 280 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0017 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1791-03-29 / 1793-12-28 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 281 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0018 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1794-04-01 / 1799-04-19 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 282 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0019 
Título: Folhas dos ordenados 

Datas de produção: 1799-06-04 / 1804-12-22 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 283 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0020 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1805-04-06 / 1805-12-24 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 284 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0021 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1806-03-31 / 1806-12-25 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 285 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0022 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1807-03-24 / 1809-07-07 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 286 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0023 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1809-03-17 / 1812-03-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 287 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0024 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1810-04-17 / 1812-03-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 288 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0025 
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Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1811-04-09 / 1812-03-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 289 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0026 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1812-03-23 / 1813-06-18 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 290 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0027 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1813-04-06 / 1814-06-10 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 291 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0028 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1813-12-23 / 1815-05-23 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 292 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0029 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1814-12-20 / 1816-02-06 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 293 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0030 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1815-12-19 / 1821-10-05 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 294 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0031 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1821-12-14 / 1828-10-03 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 295 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/007/0032 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1828-12-23 / 1834-01-28 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 296 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/008 
Título:  

Folhas interinas dos ordenados 
Datas de produção: 1766 / 1795 
Dimensão e suporte: 3 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/008/0001 
Título: Folhas interina dos ordenados 
Datas de produção: 1766 / 1774 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 367 (cx. 
738) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/008/0002 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1793 / 1795 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 368 (cx. 
739) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/008/0003 
Título: Folhas dos ordenados 
Datas de produção: 1769 / 1780 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
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Cota actual: Junta do Comércio, mç. 380 (cx. 
758) 
Notas: São 12 documentos que se 
encontravam dentro dos livros com as 
seguintes cotas: Junta do Comércio, liv. 273, 
274, 275 e 276, e que foram retirados. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/009 
Título:  

Recibos de ordenados 
Datas de produção: 1766 / 1813 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/009/0001 
Título: Recibos de ordenados 
Datas de produção: 1766 / 1813 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 380 (cx. 
758) 
Notas: São 10 documentos que se 
encontravam dentro dos livros com as 
seguintes cotas: Junta do Comércio, liv. 279, 
280, 282, 283 e 291, e que foram retirados. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/010 
Título:  

Procurações para recebimento de ordenados 
Datas de produção: 1800 / 1821 
Dimensão e suporte: 2 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/010/0001 
Título: Procurações para recebimento de 
ordenados 
Datas de produção: 1800 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 365 (cx. 
736) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/010/0002 

Título: Procurações para recebimento de 
ordenados 
Datas de produção: 1769 / 1780 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 380 (cx. 
758) 
Notas: São 74 documentos que se 
encontravam dentro dos livros com as 
seguintes cotas: Junta do Comércio, liv. 295, 
348, 275, 276, 280, 283, 287, 290, 291, 292, 
294, 295 e 281 e que foram retirados. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/011 
Título:  

Relações dos mercadores colectados para a 
contribuição dos mercadores das cinco 
classes 
Datas de produção: 1758 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/011/0001 
Título: Relações dos mercadores colectados 
para a contribuição dos mercadores das cinco 
classes 
Datas de produção: 1758 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: As relações de 
mercadores têm informações sobre o nome 
dos mercadores, a morada da loja, o número 
da colecta, e o valor da contribuição. Inclui 
também o mapa dos arruamentos. 
1758-1791 - mç. 361, cx. 729 
1792-1833 - mç. 361, cx. 728 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 361 (cx. 
728, 729) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/012 
Título:  

Lançamento da contribuição dos mercadores 
das cinco classes 
Datas de produção: 1758 / 1800 
Dimensão e suporte: 14 liv. 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0001 
Título: "Livro onde se acham lançados os 
mercadores adictos à classe de lã e seda [...]" 
Datas de produção: 1758 / 1773 
Dimensão e suporte: 1 liv. (181 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 311 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0002 
Título: "Livro onde se acham lançados os 
mercadores adictos à classe de retrós [...]" 
Datas de produção: 1758 / 1773 
Dimensão e suporte: 1 liv. (102 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 304 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0003 
Título: "Livro onde se acham lançados os 
mercadores adictos à classe de capela [...]" 
Datas de produção: 1758 / 1773 
Dimensão e suporte: 1 liv. (106 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 307 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0004 
Título: "Livro onde se acham lançados os 
mercadores adictos à classe de misericórdia 
[...]" 
Datas de produção: 1758 / 1773 
Dimensão e suporte: 1 liv. (181 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 310 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0005 
Título: "Livro onde se acham lançados os 
mercadores adictos à classe de fancaria [...]" 
Datas de produção: 1758 / 1773 
Dimensão e suporte: 1 liv. (133 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 314 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0006 
Título: Lançamento da contribuição dos 
mercadores da classe de lã e seda 
Datas de produção: 1774 / 1798 
Dimensão e suporte: 1 liv. (140 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 312 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0007 
Título: Lançamento da contribuição dos 
mercadores da classe de lã e seda 
Datas de produção: 1791 / 1799 
Dimensão e suporte: 1 liv. (64 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 313 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0008 
Título: Lançamento da contribuição dos 
mercadores da classe de capela 
Datas de produção: 1774 / 1797 
Dimensão e suporte: 1 liv. (87 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 308 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0009 
Título: Lançamento da contribuição dos 
mercadores da classe de capela 
Datas de produção: 1791 / 1798 
Dimensão e suporte: 1 liv. (29 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 306 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0010 
Título: Lançamento da contribuição dos 
mercadores das cinco classes 
Datas de produção: 1790 / 1797 
Dimensão e suporte: 1 liv. (45 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 305 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0011 
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Título: Lançamento da contribuição dos 
mercadores da classe de retrós 
Datas de produção: 1774 / 1797 
Dimensão e suporte: 1 liv. (87 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 303 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0012 
Título: Lançamento da contribuição dos 
mercadores das cinco classes 
Datas de produção: 1774 / 1800 
Dimensão e suporte: 1 liv. (134 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 309 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0013 
Título: Lançamento da contribuição dos 
mercadores da classe de fancaria 
Datas de produção: 1774 / 1797 
Dimensão e suporte: 1 liv. (89 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 315 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/012/0014 
Título: Lançamento da contribuição dos 
mercadores da classe de lençaria 
Datas de produção: 1789 / 1800 
Dimensão e suporte: 1 liv. (111 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 316 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/013 
Título:  

Relações de conhecimentos entregues aos 
cobradores da contribuição dos mercadores 
das cinco classes 
Datas de produção: 1759 / 1796 
Dimensão e suporte: 3 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/013/0001 

Título: Relações de conhecimentos entregues 
aos cobradores da contribuição dos 
mercadores das cinco classes 
Datas de produção: 1781 / 1782 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 366 (cx. 
737) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/013/0002 
Título: Relações de conhecimentos entregues 
aos cobradores da contribuição dos 
mercadores das cinco classes 
Datas de produção: 1759 / 1796 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 367 (cx. 
738) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/013/0003 
Título: Relações de conhecimentos entregues 
aos cobradores da contribuição dos 
mercadores das cinco classes 
Datas de produção: 1765 / 1776 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 368 (cx. 
739) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/014 
Título:  

Demonstração do estado da contribuição dos 
mercadores das cinco classes 
Datas de produção: 1758 / 1833 
Dimensão e suporte: 3 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/014/0001 
Título: Demonstração do estado da 
contribuição dos mercadores das cinco 
classes 
Datas de produção: 1778 / 1792 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
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Âmbito e conteúdo: "Demonstração do 
princípio e actual estado das contribuições 
[...]" - 1778 
Relações dos conhecimentos da cobrança da 
contribuição reconhecidos como incobráveis - 
1788-1792 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 367 (cx. 
738) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/014/0002 
Título: Demonstração do estado da 
contribuição dos mercadores das cinco 
classes 
Datas de produção: 1767 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Conhecimentos de 
recibos da contribuição reconhecidos como 
incobráveis, relativos às classes de: 
capela - 1774-1833 
lençaria - 1776-1833 
lã e seda - 1767-1833 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 371 (cx. 
744) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/014/0003 
Título: Demonstração do estado da 
contribuição dos mercadores das cinco 
classes 
Datas de produção: 1758 / 1831 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Conhecimentos de 
recibos  da contribuição reconhecidos como 
incobráveis, relativos às classes de: 
retrós - 1769-1823 - mç. 372, cx. 745 
misericórdia - 1775-1831 - mç. 372, cx. 745 
cinco classes - 1793-1803 - mç. 372, cx. 745 
cinco classes - 1758-1773 - mç. 372, cx. 746 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 372 (cx. 
745, 746) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/015 
Título:  

Contas correntes dos cobradores da 
contribuição dos mercadores das cinco 
classes 
Datas de produção: 1774 / 1828 
Dimensão e suporte: 13 liv. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/015/0001 
Título: Contas correntes dos cobradores da 
contribuição dos mercadores das cinco 
classes 
Datas de produção: 1774 / 1802 
Dimensão e suporte: 1 liv. (232 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 301 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/015/0002 
Título: "Conta geral da cobrança das 
contribuições feitas pelo solicitador José 
Simões Alegria" 
Datas de produção: 1803 / 1805 
Dimensão e suporte: 1 liv. (3 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 351 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/015/0003 
Título: "Conta geral do cobrador das 
contribuições das cinco classes José Maria 
Delgado" 
Datas de produção: 1803 / 1805 
Dimensão e suporte: 1 liv. (8 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 352 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/015/0004 
Título: "Auxiliar da conta do cobrador das 
contribuições pertencente à classe de lã e 
seda" 
Datas de produção: 1803 / 1823 
Dimensão e suporte: 1 liv. (16 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 353 
 
Nível de descrição: UI 
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Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/015/0005 
Título: "Auxiliar da conta do cobrador das 
contribuições pertencente à classe de retrós" 
Datas de produção: 1803 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 liv. (10 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 354 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/015/0006 
Título: "Auxiliar da conta do cobrador das 
contribuições pertencente à classe de 
misericórdia" 
Datas de produção: 1803 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 liv. (9 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 355 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/015/0007 
Título: "Auxiliar da conta do cobrador das 
contribuições pertencente à classe de capela" 
Datas de produção: 1803 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 liv. (12 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 356 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/015/0008 
Título: "Auxiliar da conta do cobrador das 
contribuições pertencente à classe de 
lençaria" 
Datas de produção: 1803 / 1822 
Dimensão e suporte: 1 liv. (15 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 357 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/015/0009 
Título: "Conta do cobrador das contribuições 
pertencente à classe de misericórdia" 
Datas de produção: 1821 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 liv. (4 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 259 
 
Nível de descrição: UI 

Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/015/0010 
Título: "Conta do cobrador das contribuições 
pertencente à classe de retrós" 
Datas de produção: 1821 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 liv. (4 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 260 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/015/0011 
Título: "Conta do cobrador das contribuições 
pertencente à classe de capela" 
Datas de produção: 1821 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 liv. (4 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 261 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/015/0012 
Título: "Conta do cobrador das contribuições 
pertencente à classe de lençaria" 
Datas de produção: 1822 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 liv. (7 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 262 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/015/0013 
Título: "Conta do cobrador das contribuições 
pertencente à classe de lã e seda" 
Datas de produção: 1825 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 liv. (4 f.) 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 263 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/016 
Título:  

Contas com os cobradores da contribuição 
dos mercadores das cinco classes 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/016/0001 
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Título: Contas com os cobradores da 
contribuição dos mercadores das cinco 
classes 
Datas de produção: 1774 / 1820 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Contém a seguinte 
documentação: 
Lembranças e diversas contas - 1774-1802 - 
mç. 380, cx. 758; 
Conhecimentos de recibos - 1782-1795 - mç. 
380, cx. 578; 
"Papéis pertencentes à conta de Manuel 
Gomes Louro, solicitador que foi da Mesa" - 
1806-1826 - mç. 380, cx. 758; 
"Folhas da cobrança das contribuições 
pertencentes ao tempo da Mesa que 
principiou em 22 de Dezembro de 1802" - 
1803-1806 - mç. 380, cx. 758; 
"Papéis da cobrança feita pelo solicitador 
Alegre" e do cobrador José Maria Delgado - 
1803-1813 - mç. 380, cx. 758; 
Papéis da cobrança de Bernardo Pereira 
Rodrigues - 1819- 1820 - mç. 381, cx. 759. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 380 (cx. 
758, 759) 
Notas: São documentos que se encontravam 
dentro dos livros com as seguintes cotas: 
Junta do Comércio, liv. 301, 351, 353, 352, 
303, 308, 309, 312, e que foram retirados. 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/017 
Título:  

Folhas das entregas da contribuição dos 
mercadores das cinco classes 
Datas de produção: 1758 / 1834 
Dimensão e suporte: 2 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/017/0001 
Título: Folhas das entregas da contribuição 
dos mercadores das cinco classes 
Datas de produção: 1758 / 1834 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Folhas das entradas que 
faz o contínuo que podem servir para alguma 

averiguação que se faça necessária" - 1758-
1774 - mç. 362, cx. 731; 
"Folhas das entradas no cofre respectivas às 
contribuições que cobra José Maria Delgado 
[...]" - 1776-1794 - mç. 362, cx. 732 
1794-1813 - mç. 362, cx. 733; 
"Folhas das entregas feitas por José Rodrigues 
da Silva Carvalho" - 1828-1834 - mç. 362, cx. 
733 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 362 (cx. 
cx. 731, 732, 733) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/017/0002 
Título: Folhas das entregas da contribuição 
dos mercadores das cinco classes 
Datas de produção: 1814 / 1833 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Folhas das entregas 
feitas na Mesa do Bem Comum dos 
Mercadores por diversos cobradores, 
relativas às contribuições das cinco classes 
aderentes à dita Mesa": 
Manuel Pereira Chaves - 1809-1813 
Carlos Luis Rodrigues - 1814 
Possidónio José de Moura - 1814-1819 
Bernardo Pereira Rodrigues - 1817-1821 
José Pedro Daniel Delgado - 1818-1833 
Domingos Francisco Garandela - 1821-1823 
Jerónimo António Barbosa - 1824-1828 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 361 (cx. 
cx. 730) 
 
Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/TT/JC-MBCM/F/018 
Título:  

Contas dos donativos, empréstimos e 
subscrições 
Datas de produção: 1801 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/018/0001 
Título: Contas do donativo voluntário para as 
urgências do Estado 



 
 TT-Junta do Comércio: catálogo 
________________________________________________________________________________________ 

____ 

158 
 

Datas de produção: 1804 / 1808 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Registo das sessões da 
Mesa do Bem Comum dos Mercadores, a que 
se procedeu por ordem da Real Junta do 
Comércio, Fábricas, Navegação e Agricultura, 
como da Provisão de 24 de Setembro de 1804 
e Portaria de 29 de Outubro do mesmo, para 
efeito de convocar as diversas corporações 
que contribuem para o Donativo Voluntário 
com declaração dos nomes dos oferentes, das 
classes, dos tempos em que se propõem 
entrar e das quantias oferecidas" - 2 Out 
1804-1 Out 1807 
"Vários papéis pertencentes ao Donativo" - 
1804-1808 
"Cartas, procurações e certidões que têm 
remetido à Mesa várias pessoas chamadas 
para o Donativo voluntário" - 1804-1805 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 356 (cx. 
720) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/018/0002 
Título: "Donativo voluntário para as urgências 
do Estado de 1828" 
Datas de produção: 1828 / 1828 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: "Recibos da entrega no 
cofre para recepção dos donativos 
voluntários, destinados às urgências do 
Estado, interinamente estabelecido na 
Contadoria Geral da Real Junta do Comércio, 
dos donativos voluntários recebidos de 
diversos mercadores das cinco classes através 
da Mesa do Bem Comum dos Mercadores"- 
Jul 1828-Set 1828 
"Relações das pessoas que sendo convocadas 
à Mesa do Bem Comum dos Mercadores em 
consequência das reais determinações 
concorreram com donativos voluntários 
gratuitos para as despesas do Estado"- Jul 
1828-Set 1828 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 356 
(cx.720) 
 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/018/0003 
Título: "Relação dos Donativos com que a 
Mesa do Bem Comum dos Mercadores e 
classes da sua dependência concorreram na 
subscrição voluntária a benefício dos 
imigrados [...] do Brasil [...]" 
Datas de produção: 1825 / 1825 
Dimensão e suporte: 1 mct. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 356 (cx. 
720) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/018/0004 
Título: "Relação dos donativos que 
ofereceram os mercadores das classes 
aderentes à Mesa do Bem Comum a benefício 
dos educandos da Real Casa Pia" 
Datas de produção: 1804 / 1808 
Dimensão e suporte: 1 mct. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 356 (cx. 
720) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/018/0005 
Título: Relação dos mercadores e dinheiro 
recebido para a subscrição voluntária para o 
resgate dos portugueses cativos em Argel 
Datas de produção: 1810 / 1811 
Dimensão e suporte: 1 mct. 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 356 (cx. 
720) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/018/0006 
Título: Relação dos mercadores que 
subscreveram o Donativo Voluntário 
Datas de produção: 1808 / 1809 
Dimensão e suporte: 1 mct. 
Âmbito e conteúdo: "Relação dos mercadores 
das cinco classes aderentes à Mesa do Bem 
Comum dos Mercadores que subscreveram o 
Donativo Voluntário, exigido pela dita Mesa, 
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para suprimento da despesa com o exército 
nacional em observância do Aviso [de 29 de 
Novembro de 1808] de Cipriano Ribeiro 
Freire, secretário do Governo, encarregado da 
Inspecção Geral e Presidência do Real Erário" 
- Nov 1808-Jan 1809 
"Relação das pessoas, que tendo sido 
chamadas à Mesa do Bem Comum dos 
Mercadores não compareceram" - Jan 1809 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 356 (cx. 
720) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/018/0007 
Título: "Papéis relativos à cobrança das 
acções que os mercadores subscreveram ao 
real Empréstimo" [de 1801] 
Datas de produção: 1801 / 1802 
Dimensão e suporte: 2 mct. 
Âmbito e conteúdo: "Relações de mercadores 
das cinco classes accionistas que 
subscreveram o Real Empréstimo em 
observância do aviso de D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho de 20 de Maio de 1801" - 1801 
"Relação dos accionistas das cinco classes da 
dependência da Mesa do Bem Comum dos 
Mercadores que não tendo entrado no Real 
Erário, até 5 de Abril do corrente ano, com as 
acções que subscreveram ao novo 
Empréstimo, foram convocados e 
admoestados pela dita Mesa, a fim de 
satisfazerem as suas respectivas acções"- Mai 
1802 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 356 (cx. 
720) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/018/0008 
Título: "Papéis pertencentes à Contribuição 
de Guerra" [imposta pelo Governo francês] 
Datas de produção: 1808 / 1810 
Dimensão e suporte: 1 mct. 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa à 
Contribuição de Guerra, imposta pelo 
governo francês, determinada pelo Decreto 

Imperial e Real de 23 de Dezembro de 1807, e 
adicionada pelo Decreto de 1 de Fevereiro de 
1808. 
Contém: 
"Documentos de despesa com a contribuição 
de guerra" 
"Mercadores das cinco classes de retalho 
comtempladas na derrama a que se procedeu 
pela Mesa do Bem Comum dos Mercadores 
para fornecimento da contribuição 
extraordinária de Guerra" 
"Relações de mercadores das cinco classes 
contemplados na derrama" 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 356 (cx. 
720) 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-
MBCM/F/018/0009 
Título: Contas da Contribuição Extraordinária 
de Defesa 
Datas de produção: 1809 / 1821 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Contém: 
"Relações das pessoas colectadas para a 
Contribuição de Defesa de 1811, 1812, 1813 e 
1814" 
"Requerimentos sobre a Contribuição de 
Defesa" - 1814 
"Requerimentos de partes que pedindo 
abatimentos na Contribuição de Defesa, 
saíram escusados" - 1812-1816 
"Relação dos requerimentos que se têm 
mandado informar relativos à Contribuição 
Defesa"- 1812-1820 
"Abatimentos feitos aos seguintes e que se 
devem abonar"- 1816 
"Bilhetes não cobrados da Contribuição de 
Defesa" - 1811-1814 
"Conhecimentos de recibos da Contribuição 
de Defesa colectada aos mercadores das 
cinco classes entregues pela Mesa do Bem 
Comum dos Mercadores à Junta do Comércio, 
relativos aos anos de 1809, 1810, 1811, 1812, 
1813 e 1814" 
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Diversas relações de mercadores das cinco 
classes devedores da Contribuição de Defesa - 
1810-1816 
Diversas relações de louvados da 
Contribuição de Defesa - 1811-1814 
"Conta dada ao Erário Régio sobre a 
Contribuição de Defesa" - 1821 
"Contas da Contribuição de Defesa dos anos 
de 1809 e 1810 e vão juntos os 

conhecimentos e cautelas das entregas no 
cofre da Real Junta do Comércio"- 1811-1814 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 355 (cx. 
719) 
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Documentos de Cipriano Ribeiro Freire 

Nível de descrição: SF 

Código de referência: PT/TT/JC-DCRF 

Título: Documentos de Cipriano Ribeiro Freire 

Datas de produção: 1790 / 1806 

Dimensão e suporte: 3 u.i. (2 liv., 1 mç.); papel 

História administrativa, biográfica e familiar: Cipriano Ribeiro Freire (1749-4 Junho 1824) teve uma 
carreira diplomática que o fez passar por Londres e pelos Estados Unidos da América. Em 17 de 
Agosto de 1810 foi nomeado presidente da Junta do Comércio, cargo para que foi novamente 
indigitado em 26 de Agosto de 1823. 

História custodial e arquivística: Ainda desconhecida, embora se possa depreender que tenha sido 
incorporada na Torre do Tombo, integrada na documentação da Junta do Comércio. 

Âmbito e conteúdo: Documentação que assume características de espólio pessoal sendo composta 
por cadernos de anotações e documentos diversos. 

Sistema de organização: Ordenação numérica das unidades de instalação. 

Idioma e escrita: Inglês, português 

Nota de publicação: 

"Lições de arithmetica para o 4º ano da Aula de Comércio". [Manuscrito].1771. Acessível na 
Biblioteca Nacional, Lisboa, Portugal. Colecção de Códices, C. 3712. Cópia em letra da mesma mão. 
Enc. em couro com título gravado a ouro na lombada. Antigo possuidor: Cypriano Ribeiro Freire. 

SÁ, José Maria da Costa e - Elogio histórico do Snr. Cypriano Ribeiro Freire. Lisboa: Typ. da Academia 
Real das Sciencias, 1842. 17 p. 

Nota do arquivista: Descrição elaborada por Joana Braga; revista por Ana Maria Rodrigues a partir 
do instrumento de descrição indicado e das obras referenciadas em Nota de Publicação e em 
Regras e Convenções. 

Regras ou convenções: PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo - 
Orientações para a descrição arquivística. Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em 
Arquivo.  1ª versão. Lisboa: IAN/TT, 2006. 124 p..ISBN972-8107-88-9. 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-DCRF/0001 
Título: Cadernos de anotações 
Datas de produção: 1799 / 1799 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Contém apontamentos 
sobre a banca nos Estados Unidos da América 
e o Bank of England. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 361 
Notas: Título formal: "Notes on the banks of 
the United States of America (year 1799) and 
Bank of England". 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-DCRF/0002 
Título: Cadernos de anotações 
Datas de produção: 1799 / 1799 
Dimensão e suporte: 1 liv. 
Cota actual: Junta do Comércio, liv. 360 
Notas: Título formal: "The last memorandum 
book written in the United States of America. 
Philadelphia 5th May 1799. Continued since 
in London." 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/TT/JC-DCRF/0003 
Título: Documentos diversos 
Datas de produção: 1790 / 1806 
Dimensão e suporte: 1 mç. (1 cx.) 
Âmbito e conteúdo: Contém "Mapa da 
navegação mercante dos principais portos 
dos Estados Unidos e exportação das farinhas 
[...], desde o ano de 1793 até o de 1797", 4 
gravuras de "Section of Bourke's patent 
pump", rascunhos diversos, cortes de jornais 
norte-americanos e outros documentos de 
carácter pessoal (recibo, cartas). 
Cota actual: Junta do Comércio, mç. 378 (cx. 
756) 
 


