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fONTes

FonTEs ManUsCriTas

arquiVo HisTóriCo ulTramarino (aHu), lisboa

Documentação avulsa1

Minas Gerais, documentos avulsos

Caixas:  1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 32, 33, 39, 40, 
       41, 45, 47, 50, 53, 55, 62, 63, 64, 68, 70, 73, 74, 77, 81 a 86,  
       88 a 93, 99, 102, 107 a 119, 123, 128, 136, 139 a 142, 144, 149, 
       153 a 158, 160, 162, 166, 170, 173, 180, 182, 185, 189.

Códices

“livro de Creação da villa de Campanha da Princeza”, cód. 2.166 e 
2.167.

“Copia authentica de todos os autos que se fizerão no Estabelecimento 
da villa do Paracatu du Príncipe, Extrahida dos livros competentes da 
Camara da mesma villa”, cód. 2.108.

Cartografia

n. 1.153:  “Mapa da demarcação produtiva de diamantes”, s.d.

n. 1.158:  “divizão da Capitania de Goyaz com as Minas Gerais”, 
        ca. 1764.

n. 1.159:  “Mapa em que se comprehende toda a Comarca do sabara 
        denominada do rio das velhas, villaz, Freguezias, e arrayaez 
        da mesma Comarca, com toda sua extensão, e em quanto forão 
        orssados os cabedaes de seus respectivos habitadores…”, ca. 
        1766.

1 Como as primeiras consultas foram realizadas no período em que a documen-
tação estava sendo reorganizada (Projeto resgate), é possível que algumas 
referências tenham sido modificadas. Em tais casos, as verificações poderão 
ser feitas a partir das informações indicadas no texto (data, remetente, des-
tinatário, localidade), com a ajuda do índice remissivo incluído no inventário 
destes manuscritos. Consultar: BosCHi. Inventário dos Manuscritos Avulsos 
relativos a Minas Gerais existentes no Arquivo Histórico ultramarino (Lisboa).
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n. 1.160:  “Carta Geografica do Termo de villa rica…”, ca. 1766.

n. 1.161/ 
1.662:

Códice contendo plantas da demarcação diamantina e do 
arraial do Tejuco, além de iconografia sobre a extração dia-
mantífera, ca. 1775.

n. 1.167:  “Mapa da demarcaçam diamantina…”, ca. 1787.

n. 1.169:  “Mapa do Termo da real villa de Queluz…”, ca. 1790.

n. 1.770:  “Mappa de toda a extensão da Campanha da Princeza…”, 
        1799. 

n. 1.172/ 
1.175:

Coleção de quatro mapas da Capitania de Minas Gerais, séc. 
Xviii.

n. 1.177:  “demarcação do Termo da villa de Paracatu do Príncipe”, ca. 
        1800.

arquiVo públiCo mineiro (apm), belo HorizonTe, 
minas Gerais

Seção Colonial (SC)

Códices

sC 05,  registro de alvarás, ordens, decretos e cartas régias, 1709-1735.

sC 09,  registro de cartas, ordens, despachos, instruções, bandos…, 
      1713-1717.

sC 10,  registro de alvarás, cartas e ordens régias, 1713-1749.

sC 11,  registro de cartas do governador a diversas autoridades, ordens, 
      instruções, 1713-1721.

sC 12,  registro de provisões, patentes e sesmarias, 1717-1721.

sC 18,  originais de cartas e ordens régias, 1720-1763.

sC 19,  originais de ordens e provisões régias, 1720-1797.

sC 45,  registro de cartas, ordens régias, e cartas do govern. ao rei e 
      Cons. Ultramarino, 1713-1749.

sC 68,  registro de cartas, ordens régias e avisos, 1738-1743.

sC 69,  registro de ordens, editais, bandos, petições, informações, 
      despachos e termos, 1738-1755.

sC 76,  registro de cartas de autoridades da capitania e outras ao gov. 
      e respostas deste, 1740-1750.

sC 86,  originais de cartas, ordens régias e avisos, 1745-1747.

sC 251,  ordens e Provisões régias, 1786-1796.

sC 254,  registro de despachos, 1788-1789.
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sC 259,  Cartas, circulares, ordens e portarias do gov. a autoridades da 
       capitania, 1788-1797.

sC 260,  registros de petições e despachos, 1788-1797.

sC 261,  registro de despachos, 1789-1791.

Câmara Municipal de Ouro Preto (CMOP)

Códices

CMoP 01,  registros de termos de aforamento, 1712-1722.

CMoP 10,  Posturas, 1720-1826.

CMoP 20,  Tombo, aforamento, terras de tresmultação, reconhecimento 
         e medição, 1724-1741.

CMoP 38,  livro de tombo, 1737-1738.

CMoP 40,  livro de tombo, 1737-1742.

CMoP 48,  registro de foros e livro dos foreiros, 1742-1743.

Câmara Municipal de Mariana (CMM)

Códices

CMM 03, registros de cartas, ordens régias e avisos, 1712-1736.

CMM 08, registro de vereações da câmara, 1729-1730. 

CMM 13, registro de ordens, bandos etc., 1736-1773.

CMM 15, registro de leis, ordens e mais papéis, 1739-1746.

CMM 17, acórdãos da Câmara, 1747-1748.

CMM 27, Cartas régias e outros papéis, 1715-1827.

CMM 29, registro de editais, 1793-1822.

CMM 44, Posturas, 1829.

Câmara Municipal de Sabará (CMS)

Códices

CMs 55, Cartas de aforamento, 1786-1809.

CMs 260, registro de cartas do senado da Câmara, 1797-1799.

Câmara Municipal de Paracatu (CMP)

CMP 04, registro de editais, 1796-1826.

Casa dos Contos (CC)

Códice 2.088, rendimentos e despesas da Capela de são João Baptista.
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Documentos microfilmados (Casa dos Contos)

Planilhas 21.114 e 21.115, rolo 540, itens 4 e 5.

Mapas de população do início do século XiX.

Mappa da população do Termo de villa rica do anno 1815.

Mappa da população da villa de s. Jozé e seu Termo no anno de 
1810.

Mappa da população do Termo da villa de são Bento de Tamanduá 
no anno 1815.

Documentos avulsos, Secretaria de Governo 
(SG avulsos)

Caixas/documentos:  4 (14), 11 (4, 34), 12 (31, 40), 20 (3), 28 (33), 
                 30 (1, 2), 38 (48), 41 (26, 27), 43 (30).

Documentos avulsos Câmara Municipal de Ouro Preto 
(CMOP avulsos)

Caixas/documentos: 2 (4, 29, 30), 14 (21)

Cartografia

343-a MC 02.01:   “Mapa dos diversos distritos e capelas de o. Preto, 
              Mariana, Queluz…” s.d.

387 MC 02.04:  “Mapa topographico da Fazenda do Jagoara…”, s.d.

388 MC 02.04:  “Mapa topographico da Fazenda do Jagoara…”, s.d.

389 MC 02.04:  “Mapa topographico da Fazenda do Mello…”, s.d.

394 MC 02.04:  “Mapa da freguezia da vila do Principe…”, s.d.

398 MC 02.04:  “Mapa do Termo da vila da Campanha da Princesa…”, 
            s.d.

400 MC 02.04:  “Mapa topographico da freguesia de Pouso alto…”, 
            s.d.

arquiVo HisTóriCo da Câmara muniCipal de mariana 
(aHCmm), uniVersidade Federal de ouro preTo – 
iCHs, mariana, minas Gerais

Códices

278, 279, 415, 416, 417: livros de Tombo.

462, 554, 572, 660: Posturas, Provisões, Editais da Câmara.
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biblioTeCa naCional do rio de Janeiro (bnrJ)

Códice da seção de manuscritos

“accordão da Câmara da vila da Campanha da Princeza”, iii., 18, 3, 7a.

Cartografia (seção de iconografia)

arC 25-2-31 –  “Mapa do terreno entre a vila do sabará e o rio da 
            Taboca”, 1823.

arC 25-2-31a –  “Mapa da villa da Campanha da Princeza e seus termos  
             anexos”, 1823.

arC 23-6-28 –  “Carta Corographica das terras do Governo de Minas”, 
            ca. 1720.

arC 23-4-2 –  “Mapa topografico e idrografico da cap. de Minas Geraes”, 
           s.d.

arC 24-1-2 –  “Trecho da Capitania Minas Gerais”, s.d.

arC 4-6-18 –  “Mostrace neste mapa o julgado das Cabeceiras do rio 
           das velhas…”, s.d.

arC 4-6-3 –  “aqui se recolheram o resto dos araraos e taboyaras (…) 
          que infestam as fazendas… desta banda do rio s. Fran- 
          cisco…”, s.d.

arquiVo HisTóriCo do exérCiTo (aHe), rio de Janeiro 

Cartografia

002 M-10 G-3 Y-2: “Planta do arraial do Tejuco”, 1784.

003 M-14: “Mapa da Cidade de Mariana”, s.d.

003 – d: “Carta Geographica da Capitania de Minas Gerais”, 1804.

004 – d: “Mapa da Capitania de Minas Gerais”, 1809.

004 B.4.1:  “Carta Geographica da Capitania de Minas Geraes e suas 
         partes confinantes”.

005 M-4 G-5 C-6: “Planta de villa rica de n. s. do Pilar”, s.d.

006 M-10 G-3 Y-2: “Mapa da demarcação diamantina…”, 1784.

008 M-4 G-5 C-6:  “Carta geografica que compreende toda a comarca do 
              r. das Mortes, v. rica e parte de cidade de Mariana”.

009 M-10 G-3 Y-2:  “Carta topografica das terras entremeyas do sertao e 
               distrito do serro do Frio…”, 1731.

014 M-5 G-1 C-10:  “Mapa da Freguezia da vila do Principe que contem 
               a aplicação do rio Preto, demarcação diamantina…”, 
               1820.
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FonTEs iMPrEssas

Coletâneas de documentos, memórias, instruções, 
corografias, relatos de viagem

anTonil, andré João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e 
minas. Paris: Travaux et Mémoires de l’iHEal, 1968.

araúJo, Joze de souza azevedo Pizarro e. Memorias historicas do Rio 
de Janeiro e das provincias annexas à jurisdição do Vice-Rei do Estado 
do Brasil. rio de Janeiro: impressão régia, 1820. t. ii.

Cardoso, luiz. Diccionario geografico, ou noticia historica de todas 
as cidades, villas, lugares (…) de Portugal e Algarve. lisboa: regia 
officina sylviana, 1747-1751. 2 v.

CasTro, lourenço de M. P. sotto-Maior e. Mappa Chronologico do 
Reino de Portugal e seus dominios. lisboa: [s.n.], 1815.

ClÁUdio Manoel da Costa – notícia biográfica. RAPM, i, fasc. 2, p. 377-
378, 1896.

CódiCE Costa Matoso. Coleção das notícias que fez o doutor Caetano 
da Costa Matoso sendo ouvidor-geral das do Ouro Preto, de que tomou 
posse em fevereiro de 1749, & vários papéis. Belo Horizonte: Fundação 
João Pinheiro, 1999. 

CoElHo, José João Teixeira. Instrução para o governo da capitania de 
Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994.

CollECÇÃo das memorias archivadas pela camara da villa de Pitangui. 
RIHGB, t. vi, p. 284-291, 1865.

CollECÇÃo das memorias archivadas pela camara da villa do sabará. 
RIHGB, t. vi, p. 269-283, 1865.

CosTa, antonio Carvalho da. Corografia Portuguesa e Descripçam 
Topografica do Famoso Reyno de Portugal, com as noticias das 
fundações das Cidades, Villas & Lugares que contem. lisboa: [s.n.], 
1706. 3 v.

CoUTo, José vieira. Memória sobre a Capitania de Minas Gerais, seu 
território, clima, e producções metallicas: sobre a necessidade de se 
restabelecer e animar a mineração decadente do Brazil: sobre o com-
mercio e exportação dos metaes, e interesses regios (1779). RIHGB, 
t. Xi, p. 289-335, 1871.

CoUTo, José vieira. Memória sobre a capitania de Minas Gerais. suas 
descrições, ensaios e domicílios próprios. À maneira de itinerário. 
RAPM, X, 1905.

diÁrio da jornada que fez o Exmo. senhor dom Pedro desde o rio de 
Janeiro até a Cidade de são Paulo, e desta até as minas anno de 1717. 
RSPHAN, rio de Janeiro, n. 3, p. 295-316, 1939.

disCUrso histórico e político sobre a sublevação que nas Minas houve 
no ano de 1720. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994.
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EsCHWEGE, W. l. von. Pluto brasiliensis. são Paulo: [s.n.], [s.d].

EXPosiÇÃo do governador d. rodrigo José de Menezes sobre o estado 
de decadência da capitania de Minas Gerais e meios de remediá-lo 
(1780). RAPM, ii, p. 311-327, 1897.

FrEYrEss, Georg Wilhelm. Viagem ao interior do Brasil (1813). Belo 
Horizonte: itatiaia; são Paulo: Edusp, 1982.

inForMaÇÃo das antiguidades da cidade Mariana. in: CódiCE Costa 
Matoso. Coleção das notícias que fez o doutor Caetano da Costa Matoso 
(…). Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos 
Históricos e Culturais, 1999. 

insTrUÇÃo de Martinho de Mello e Castro para d. antônio de noronha, 
governador e capitão general da capitania de Minas Geraes (1775). 
RIHGB, t. vi, 2. ed., p. 215-221, 1865.

insTrUÇÃo de Martinho de Mello e Castro para o visconde de Barba-
cena luiz antonio Furtado de Mendonça governador e capitão general 
da Capitania de Minas Gerais (1788). RIHGB, t. vi, p. 3-59, 1865.

insTrUÇÃo e norma que deu o illmo. e Exmo. sr. Conde de Bobadela 
a seu irmão snr. José antonio Freire de andrade para o governo das 
Minas, a quem veio succeder pela ausência de seu irmão, quando passou 
ao sul. RAPM, iv, 1899.

insTrUÇÕEs régias que a 7 de janeiro de 1775 foram dadas pelo ilmo. 
Exmo. Marquês de Pombal (…). RAPM, Xvi, 1911.

MaTos, raimundo José da Cunha. Corografia histórica da província 
de Minas Gerais (1837). Belo Horizonte: itatiaia; são Paulo: Edusp, 
1981. 2 v.

MaWE, John. Viagens ao interior do Brasil (1807-1811). Belo Horizonte: 
itatiaia; são Paulo: Edusp, 1978.

MEMória sobre a capitania de Minas Gerais: suas descrições, ensaios e 
domicílios próprios. À maneira de itinerário (1801). RAPM, X, 1905.

MEMorias municipaes – Campanha. RAPM, i, 1896.

noTÍCias dos primeiros descobridores das primeiras minas de ouro 
pertencentes a estas Minas Gerais (…). in: TaUnaY, affonso de (org.). 
Relatos sertanistas. são Paulo: Comissão do iv Centenário da Cidade de 
são Paulo, 1953. (Coleção Biblioteca Histórica Paulista, v. vii).

PoHl, Johann Emannuel. Viagem no interior do Brasil (1817-1821). 
Belo Horizonte: itaitiaia; são Paulo: Edusp, 1976.

rElaÇÃo do princípio descoberto destas Minas Gerais e os sucessos de 
algumas coisas mais memoráveis (…). in: TaUnaY, affonso de (org.). 
Relatos sertanistas. são Paulo: Comissão do iv Centenário da Cidade de 
são Paulo, 1953. (Coleção Biblioteca Histórica Paulista, v. vii).

roCHa, José Joaquim da. Geografia histórica da capitania de Minas 
Gerais. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1995. 
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rUGEndas, Johan Moritz. O Brasil de Rugendas. Belo Horizonte/rio 
de Janeiro: itatiaia, 1998.

sÁ, José antonio de. Compendio de observaçoens que formao o plano da 
Viagem Politica e Filosofica que se deve fazer dentro da Patria. lisboa: 
[s.n.], 1783.

sainT-HilairE, auguste de. Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro 
et Minas Gerais. Paris: Grimbert et dorez, 1830. 2 t.

sainT-HilairE, auguste de. Voyage dans le District des Diamants et 
sur le littoral du Brésil. Paris: librairie Gide, 1833. 2 t.

sainT-HilairE, auguste de. Voyage dans les provinces de Saint-Paul et 
de Sainte Catherine. Paris: arthus Bertrand libraire-éditeur, 1851. 2 t.

sanTos, Joaquim Felício dos [1868]. Memórias do Distrito Diamantino 
da comarca do Serro do Frio. 4. ed. Belo Horizonte: itaitiaia; são Paulo: 
Edusp, 1976.

sPiX, Johann Baptist von; MarTiUs, Karl Friedrich Philipp von. Viagem 
pelo Brasil: 1817-1820. 4. ed. Belo Horizonte: itatiaia; são Paulo: Edusp, 
1981.

TaUnaY, affonso de (org.). Relatos sertanistas. são Paulo: Comissão 
do iv Centenário da Cidade de são Paulo, 1953. (Coleção Biblioteca 
Histórica Paulista, v. vii).

TrindadE, Fr. José da santíssima. a diocese de Mariana em 1831. 
RAPM, iv, p. 135-153, 1899.

vasConCEllos, diogo Pereira ribeiro de. Breve descrição geográ-
fica, física e política da capitania de Minas Geraes. Belo Horizonte: 
Fundação João Pinheiro, 1994. 

vasConCEllos, diogo Pereira ribeiro de. Breve descripção geo-
graphica, physica e politica da capitania de Minas Geraes. RAPM, 
vi, p. 757-853, 1901.

visiTas pastorais de dom Frei José da santíssima Trindade (1821-1825). 
Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1998. 

Correspondência administrativa, autos, termos, 
legislação geral

aCTas da Camara de villa rica (1711-1715). ABNRJ, XliX, p. 201-391, 
1927.

assEnTo da junta sobre a criação das villas de são Bento do Tamanduá, 
Queluz e Barbacena. RAPM, iX, p. 883-884, 1904.

aUTo de consignação voluntaria da vila de Campanha da Princeza. 
RAPM, i, p. 478-480, 1896.

aUTo de demarcação do termo da vila da Campanha da Princeza, 10 
de fevereiro de 1800. RAPM, i, p. 537-539, 1896. 
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aUTos de criação das vilas de Baependi e Jacuí. RAPM, i, p. 428-431, 
1896.

CarTa de d. lourenço de almeida ao rei de Portugal (4-9-1724). RAPM, 
XXXi, p. 185, 1980.

CarTa de d. lourenço de almeida ao rei de Portugal (17-9-1721). 
RAPM, XXXi, p. 97, 1980.

CarTa de d. lourenço de almeida ao rei de Portugal (29-10-1722). 
RAPM, XXXi, p. 150-151, 1980.

CarTa de dom rodrigo e souza Coutinho, ministro do Conselho 
Ultramarino, à Câmara de Campanha da Princeza. RAPM, i, 1896,  
p. 541-542.

CarTa de doação da Consignação voluntária (…), 18 de março de 
1802. RAPM, i, p. 533, 1896.

CarTa de dom Bras Baltazar (3-4-1715). RAPM, iv, p. 163, 1899.

CarTa do governador Bernardo José de lorena, 10 de maio de 1800. 
RAPM, i, p. 541, 1896.

CarTa do Juiz de Fora de Campanha da Princesa (20-2-1800). RAPM, 
i, p. 537, 1896.

CarvalHo, Téophilo Feu de. Comarcas e termos: creações, suppressões, 
restaurações, encorporações e desmembramentos de comarcas e termos 
em Minas Geraes, 1700-1915. Belo Horizonte: imprensa oficial, 1922.

ConsUlTas do Conselho Ultramarino, 1687-1710. Documentos his-
tóricos. rio de Janeiro: Biblioteca nacional/divisão de obras raras e 
Publicações, 1951. v. XCiii, p. 219-242.

ConsUlTas do Conselho Ultramarino. RAPM, Xvi, v. i, p. 260-295, 
1911.

CóPia dos autos que se fizeram para a criação da real vila de Queluz, no 
arrayal que foy dos Carijoz (…). aPM, FM 981 C, cx 3 d., p. 17 et seq.

CrEaÇÃo de vilas no período colonial. RAPM, ii, p. 95-102, 1897.

inForMaÇÃo da câmara de são João d’El-rey, 3 de abril de 1798. 
RAPM, i, p. 464-465, 1896.

inForMaÇÃo do ouvidor Mello e souza, 4 de julho de 1817. RAPM, 
i, p. 554-555, 1896.

MEnEZEs ivo Porto de. documentos portugueses. RAPM, XXvi, p. 185-
187, 1975.

MonTEiro da vidE, d. sebastião. Constituições primeiras do arce-
bispado da Bahia (1707). 3. ed. são Paulo: Typographia de antonio 
louzada antunes, 1852.

ordEnaÇÕEs filipinas. rio de Janeiro: Edição de Cândido Mendes de 
almeida, 1870. 5 v.
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ParECEr do governador Bernardo José de lorena, sobre limites de 
Campanha. RAPM, i, p. 541, 1896.

PETiÇÃo do arraial de Campanha, ca. 1795. RAPM, i, p. 459-461, 
1896.

PosTUras da Câmara da vila do Carmo. Anuário do Museu da Incon-
fidência. ouro Preto: [s.n.], 1955-1957. v. iv.

rElaÇÃo das cidades, villas e povoações da Província de Minas Gerais 
com declaração do número de fogos de cada uma (1830). RAPM, ii,  
p. 18-28, 1897.

rEPrEsEnTaÇÃo da câmara de Baependi, 23 de setembro de 1816. 
RAPM, i, p. 556-557, 1896.

rEPrEsEnTaÇÃo dos oficiais da câmara de Campanha da Princesa, 
julho 1814. RAPM, iv, p. 267-269, 1899.

rEPrEsEnTaÇÃo da câmara de Campanha da Princesa, 6 de abril de 
1821. RAPM, i, p. 558-560, 1896.

rEPrEsEnTaÇÃo da câmara de são João del-rei, 5 de março de 1749. 
RAPM, iv, p. 812-815, 1899.

rEPrEsEnTaÇÃo da câmara de são João del-rei, 3 de abril de 1798. 
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