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1. INTRODUÇÃO

No ano de 1627 a Coroa Portuguesa concede uma sesmaria em favor da câmara municipal de Belém, 
confirmada em 1708, constituindo a primeira légua patrimonial da cidade. Atualmente, a área da primeira légua 
patrimonial de Belém é reconhecida pelo direito brasileiro como de domínio público municipal. É importante 
destacar que o fato de a Coroa Portuguesa utilizar a doação - do que hoje se entende por patrimônio imobiliário 
- a moradores, cidadãos e/ou representantes do poder local, cumpria as finalidades estratégicas de ocupação 
e povoamento de suas possessões, além da geração de rendas para o poder municipal nelas constituído, 
através da instituição de aforamentos.

Aforamento pode ser definido como o ato de “transferência do domínio útil e perpétuo de um imóvel, 
mediante pagamento de um foro anual, certo e invariável”. Dessa forma, a renda proveniente dos aforamentos 
servia tanto para o pagamento de funcionários da administração municipal como para o gasto com obras de 
melhoria urbana. Assim sendo, os aforamentos foram responsáveis por mecanismos de (re)construção do 
espaço urbano de Belém. Daí a necessidade de melhor conhecer os aforamentos, bem como compreender a 
realização desses negócios jurídicos e seus desdobramentos para a constituição da cidade.

Os aforamentos foram instituídos em base jurídica de longa data, com raízes no Direito Romano. Em seu 
percurso foi submetido a variadas regulamentações, desde normas portuguesas, bem como baseadas nos 
usos e costumes locais, até receber regulamentação municipal, que acompanharam os diferentes contextos 
históricos e políticas de administração do território municipal. Na década de 1970 o direito de enfiteuse (ou 
aforamento) passou a ser tratado como negócio jurídico de direito privado. Nesse momento, a Companhia de 
Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (CODEM) passou a ser responsável pela 
gestão do patrimônio municipal.

Embora a CODEM, já há algumas décadas, seja responsável pela administração do patrimônio 
imobiliário constante no terreno municipal, a Companhia não dispõe de informações precisas a respeito dos 
requisitos legais adotados ao longo dos anos para que se realizassem a concessão de aforamentos, além de 
inexistirem também informações sistematizadas capazes de identificar a porcentagem daquele patrimônio que 
foi legalmente repassado a terceiros ou compreendido como bem público.

Assim sendo, a CODEM constitui um importante marco histórico e jurídico, pois a sua criação é 
fundamental para que hoje se possa compreender a situação do patrimônio inserido nos terrenos da cidade 
de Belém, haja vista a chamada primeira légua municipal constar no registro de imóveis a partir de então, 
enquanto que anteriormente as informações fundiárias eram bastante imprecisas. Por outro lado, registrada a 
primeira légua consta que os bens imóveis em seu interior são, na sua totalidade, ente público. Assim, não há 
em seu registro qualquer referência ao que já havia sido aforado na área municipal anteriormente.

Essa situação, por sua vez, implica em graves transtornos envolvendo o terreno municipal. Não 
há segurança jurídica, por exemplo, relacionada ao registro de resgate de aforamentos, pois a descrição 
do patrimônio municipal é considerada como um todo, o que prejudica novas alienações celebradas pela 
CODEM, haja vista a incerteza jurídica gerada pela falta de informações que possam responder se outras 
pessoas já haviam aforado a área alienada ou mesmo se ela faz parte do patrimônio da companhia pelo fato 
de inexistirem documentos específicos a respeito.

Nesse conturbado cenário envolvendo a questão fundiária municipal consta ainda a disputa judicial 
existente entre CODEM/ Município de Belém e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) a respeito do domínio 
dos terrenos de marinha e seus acrescidos. Essa disputa é consequência da demarcação administrativa dos 
terrenos de marinha e acrescidos localizados na primeira légua patrimonial, ocorrida no ano de 1996. A 
demarcação, contudo, levantou suspeita a respeito da validade de títulos seculares emitidos pela CODEM e 
Município de Belém. Como a questão permanece até hoje, CODEM e SPU firmaram acordos para a gestão 
compartilhada da chama primeira légua patrimonial da cidade.

A partir da instauração do Novo Código Civil é extinta a possibilidade de novos aforamentos civis, 
além de garantir ao foreiro o direito subjetivo de resgatar o aforamento. Nesse momento, a CODEM, que 
anteriormente detinha a totalidade do domínio direto sobre o patrimônio do município, passou a realizar a 
alienação do mesmo, alterando a política fundiária relacionada à primeira légua de Belém. Essa nova política, 
contudo, foi contestada pelo 1º Registro de Imóveis de Belém do Pará, que condicionou a prévia apuração 
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de remanescente da primeira légua patrimonial da cidade para que se registrassem as novas alienações 
realizadas pela CODEM. Essa problemática, por sua vez, trouxe prejuízos para os moradores de várias áreas 
do município de Belém, pois culminou na suspensão dos títulos expedidos pela CODEM através dos Cartórios 
de Registro de Imóveis da Capital, em setembro de 2013.

A questão envolvendo a CODEM e os Cartórios de Registros de Imóveis de Belém alcançou o 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, envolvendo a Corregedoria da Região Metropolitana de Belém, com a 
assinatura de um Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Belém, o Tribunal de Justiça do Estado 
e os Cartórios de Registros de Imóveis da Capital, após várias negociações. Assim, foi estabelecido o prazo 
de quatro anos para que a CODEM realizasse a apuração de remanescente da área patrimonial sob sua 
administração. A Companhia, contudo, não conseguiu levar a termo a tarefa, haja vista não adotar critérios 
técnicos e mesmo a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Diante disso, a CODEM recorreu ao Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará 
para que o auxiliasse no fornecimento de informações para a apuração de remanescente da área patrimonial 
de Belém. No entanto, foi constatada a necessidade de uma pesquisa multidisciplinar para realizar a tarefa 
de atualização de informações sobre as áreas doadas ou vendidas pelo município e a identificação das 
terras públicas disponíveis. Embora seja uma tarefa difícil e complexa, vincula-se a um projeto de pesquisa 
inédito de grande importância para a população de Belém, haja vista sua relevância social e histórica, que, 
por sua vez, reforça o papel institucional da UFPA na produção de conhecimentos para o desenvolvimento da 
sociedade amazônica.

De forma a atender a necessidade de pesquisa multidisciplinar, o plano de trabalho do qual fazemos 
parte, intitulado “Análise documental e jurisprudencial da apuração de remanescente da 1ª légua patrimonial 
de Belém”, objetiva identificar e sistematizar informações constantes nos documentos históricos pertencentes 
ao Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa (Projeto Resgate), especificamente os documentos manuscritos 
avulsos das capitanias do Pará e Maranhão (1627-1815), que trate direta ou indiretamente da área patrimonial 
concedida à cidade de Belém em 1627, visando à apuração de remanescente de sua 1ª légua patrimonial e 
balizar os seus limites.

Dessa forma, o exame da documentação histórica mencionada integra um dos critérios estabelecidos 
para localizar os limites da 1ª légua patrimonial do município de Belém e as áreas públicas em seu interior. 
Esse plano de trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Apuração de remanescente da 1ª légua patrimonial 
de Belém: identificação de seus limites e afetação ao uso público”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Luly Fischer 
(PPGD/ICJ/UFPA). Esse projeto principal, contudo, busca estabelecer critérios, a partir da análise jurídica da 
legislação nacional e local, sobre a 1ª légua patrimonial de Belém, além da documentação fundiária (textual e 
cartográfica) do município, para a localização dos limites da primeira légua patrimonial e das áreas públicas 
municipais em seu interior, de modo a permitir que a CODEM possa realizar a apuração de seu remanescente 
patrimonial.

Tendo por base os objetivos do projeto de pesquisa, nossa contribuição se baseia na delimitação 
cronológica, identificação e exame da documentação - referente ao período colonial -, para a coleta de 
informações a respeito da primeira légua de Belém. Para tanto, definimos, primeiramente, a delimitação 
cronológica para, em seguida, identificar a documentação a consultar, estabelecer critérios de seleção dos 
documentos para a pesquisa e realizar o exame dos mesmos para a coleta de informações.

Assim, o período a ser pesquisado ficou compreendido de 1627, ano da concessão de sesmaria 
em favor da câmara municipal de Belém, a 1815, ano em que o Estado do Brasil (1621-1815) é elevado à 
condição de reino unido com o Reino de Portugal e Algarve, devido à transferência da família real portuguesa 
e sua nobreza para o Brasil. Em seguida, decidimos consultar o Catálogo de Documentos Manuscritos 
Avulsos Referentes à Capitania do Pará Existentes no Arquivo Histórico Ultramarino, que reúne os resumos 
da documentação histórica relativa ao Brasil existente no arquivo português, cuja documentação encontra-se 
digitalizada e disponível através do Projeto Resgate.

Por meio do Catálogo é possível identificar a quantidade de documentos compreendidos na delimitação 
temporal adotada para o exame da documentação. Dessa forma, identificamos que o ano 1627 inicia no 
documento 34 e o ano 1815 termina no documento 11.222. A delimitação cronológica adotada para a pesquisa, 
portanto, corresponde a uma quantidade de 11.189 documentos. Cada documento constante no catálogo, em 
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sua maioria, corresponde a um conjunto de manuscritos, ou seja, cada documento relacionado no catálogo se 
refere a um assunto que, consequentemente, pode se desdobrar em várias folhas de manuscritos, sendo (ou 
não) de diferentes tipos: cartas, provisões, requerimentos, certidões, ofícios, pareceres, lembretes etc.

O elevado número de documentos impossibilitou o exame a cada manuscrito da documentação constante 
na delimitação temporal. Assim sendo, adotamos alguns critérios para viabilizar o exame de manuscritos 
objetivando identificar informações que tratem direta ou indiretamente da área patrimonial concedida à 
cidade de Belém em 1627. Resolvemos, inicialmente, consultar os documentos cujos resumos constantes no 
Catálogo contivessem a palavra “sesmaria”, na expectativa de identificar distribuições de terras no interior dos 
limites da 1ª légua patrimonial de Belém.

Apesar de reduzir o montante da documentação a examinar para pouco mais de mil documentos, 
aqueles inicialmente consultados através do critério adotado não permitiu identificar informações a respeito 
da primeira légua patrimonial de Belém. Observamos vários requerimentos e cartas de datas e sesmaria a 
respeito de áreas envolvendo rios e igarapés - além da identificação de sítios e engenhos - que acreditamos 
não fazerem parte da 1ª légua patrimonial de Belém e nem se localizarem próximos a essa área limítrofe da 
cidade. É o caso de doações e pedidos de confirmação de terras em áreas dos rios Moju e Acará, muitas 
vezes envolvendo moradores e/ou cidadãos de Belém.

Por outro lado, a adoção de palavras-chave como meio de escolha dos documentos a serem 
consultados se mostrou um mecanismo eficaz na medida em que seleciona os manuscritos para exame 
e, consequentemente, reduz o montante inicial de documentos da delimitação temporal. As palavras-chave 
adotadas para selecionar os documentos são escolhidas pela possibilidade de as mesmas se referirem a um 
assunto que permita identificar informações sobre a 1ª légua patrimonial de Belém.

Assim, identificar a palavra-chave no resumo do documento, constante no Catálogo, funciona como 
mecanismo de buscar na documentação a palavra capaz de sintetizar um dos assuntos do documento e 
selecioná-lo no conjunto da documentação. A palavra-chave, portanto, deve estar relacionada ao assunto por 
meio do qual é possível examinar os documentos com maior probabilidade de se encontrar informações sobre 
a 1ª légua patrimonial de Belém, haja vista a conexão existente entre palavra-chave e objetivo da pesquisa.

O mecanismo adotado de seleção da documentação, através de palavras-chave, também permite 
que se examinem assuntos diferentes possivelmente relacionados à 1ª légua patrimonial, o que possibilita o 
exame de distintos gêneros de documentos produzidos pela burocracia portuguesa referente ao Pará colonial 
- cartas, provisões, requerimentos, certidões, ofícios, pareceres, lembretes etc.-, constantes no Arquivo 
Histórico Ultramarino (Projeto Resgate).

Posteriormente examinamos a documentação selecionada através da palavra-chave “câmara”, haja 
vista a estreita relação entre ela e o objetivo da pesquisa. Essa palavra-chave permitiu selecionar e examinar 
cinquenta e sete documentos relacionados à câmara municipal de Belém, além de incorporar alguns 
manuscritos respeitantes à palavra “sesmaria”. Trata-se de um mecanismo que se apresentou interessante 
na medida em que destacou a documentação diretamente relacionada à câmara municipal, órgão do período 
colonial responsável por conceder “cartas de data e aforamento” em sua área patrimonial.

Examinar a documentação através da palavra-chave “câmara” nos leva a selecionar os manuscritos 
envolvendo o poder municipal, instituição que se encarregava da ingerência sobre a légua patrimonial de 
Belém. A seleção da documentação camarária ganha ainda maior importância devido ao destaque do poder 
municipal nas discussões envolvendo o sistema jurídico do Antigo Regime, o direito da época e sua legislação.

Segundo António Manuel Hespanha1, a compreensão do sistema jurídico do Antigo Regime requer 
o entendimento de que a autonomia de um direito não está relacionada à existência de leis próprias, 
mas dependente da competência local em se fazer presente nos espaços de indeterminação ou abertura 
jurídicos. Dessa forma, a legislação portuguesa não se relaciona à concepção restritiva que a compreende 
como complexo de leis que emanam da Coroa, mas à concepção de que o direito é construído pela prática 
de seus tribunais, haja vista os espaços proporcionados pelo direito comum clássico para que houvesse 
regulamentação local, consuetudinária ou judicial

1  A esse respeito, Cf. HESPANHA, António Manuel. Direito comum e direito colonial. Panóptica, Vitória, ano 1, n. 3, nov. 2006, p. 95-116. Disponível em: 
<http:www.panoptica.org>. Acesso em: 8 nov. 2015.
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Nesse caso, o conjunto de ordens e providências oriundas da Corte se refere, na verdade, às áreas 
de descumprimento do direito régio e, por conseguinte, destaca a existência de um direito próprio consentido 
pelas particularidades locais. Como as câmaras municipais são compreendidas como instituições privilegiadas 
para o exercício do poder local, elas são, ao mesmo tempo, inclinadas aos interesses locais e centrífugas ao 
poder central. Além do mais, é importante destacar que as distâncias das possessões coloniais dos poderes 
de centro contribuem para intensificar a existência de diferentes direitos.

Como se pode notar, concorriam fatores de diferenciação do direito nos variados territórios da monarquia 
portuguesa. Outro fator, por exemplo, é a prevalência de contratos e privilégios sobre as normas gerais. Nesse 
sentido, as câmaras municipais se destacaram como instituições que frequentemente concediam contratos 
e privilégios, que, em muitos casos, eram baseados em motivos particulares, circunstanciais ou mesmo 
favoritismo.

Como a câmara municipal representava o poder local e celebrava contratos e aforamentos em terrenos 
de sua administração, a documentação relacionada às suas atividades constituiu importante ponto de partida 
para almejar a coleta de informações a respeito da primeira légua patrimonial de Belém. Embora não se 
mostrasse a palavra-chave mais eficaz, a documentação relacionada à câmara realçou o manuscrito com 
informação a respeito da primeira légua da cidade e permitiu entrever que, no geral, os assuntos tratados em 
seus escritos não fornecem as informações que se pretendia encontrar, exigindo que se adotassem novas 
estratégias para selecionar documentos.

Nesse sentido, o documento 5.907 se mostrou o mais preciso em informações a respeito da 1ª légua 
patrimonial de Belém. Trata-se de um conjunto de documentos - certidões, lembrete e carta (minuta) - a respeito 
de um requerimento de Manuel Joaquim Pereira de Sousa Feio, sargento-mor e ajudante de Ordens do governo 
do Maranhão, “solicitando a confirmação da carta de data de aforamento, passada pelo Senado da Câmara 
da cidade de Belém do Pará, relativa a meia légua de terra localizada no caminho da Otinga, extramuros à 
cidade de Belém do Pará e vizinha ao sítio do cónego João da Costa de Sousa, anteriormente pertencente ao 
ajudante Francisco Pereira”. Nele é possível se pensar a respeito dos limites municipais de Belém, através da 
identificação dos sítios localizados nessa área limite da cidade e dos nomes a quem pertenciam.

As dificuldades apresentadas para a execução do projeto dizem respeito ao universo da documentação, 
sua seleção e identificação de informações relacionadas à 1ª légua patrimonial de Belém. Como já anotado 
acima, a documentação em exame diz respeito às Capitanias do Pará e Maranhão pertencente ao Arquivo 
Histórico Ultramarino e disponível através do Projeto Resgate.

Por se tratar de uma documentação avulsa sobre variadas matérias, além de se desdobrar em várias 
folhas de manuscritos e encerrar elevado número de documentos, a identificação de informações relacionadas 
à 1ª légua patrimonial de Belém não se mostra das tarefas mais fáceis. Para tanto é necessário adotar 
critérios para selecionar a documentação a examinar, de modo a reduzir o universo documental e examinar 
documentos que expressem assuntos relacionados ao objetivo do projeto.

Além disso, existem as dificuldades intrínsecas à documentação, relacionadas à grafia de época e 
consequente leitura, tinta repassada em folhas de manuscritos ou mesmo documentos muito extensos. Dessa 
forma, a leitura de um documento pode demandar dias para a identificação e transcrição de informações 
relativas ao objetivo do projeto. Não raro foram os momentos de seleção e consulta à documentação sem a 
identificação de informações sobre a primeira légua de Belém.

Dessa forma, resolvemos adotar novas estratégias diante das dificuldades que se apresentavam no 
exame da documentação visando à seleção e identificação de informações a respeito da 1ª légua patrimonial 
de Belém. Embora a documentação relacionada à câmara seja importante, como já exposto anteriormente, a 
experiência com seus códices, através da seleção e exame de seus documentos, permitiu identificar que os 
mesmos dizem respeito a variadas matérias, muitas vezes distantes de assuntos que possam contribuir para 
o objetivo do trabalho, e, dessa forma, não constituindo material com conteúdo capaz de fornecer informações 
para os propósitos da pesquisa.

Diante do exame de vários documentos relacionados ao poder camarário e da consequente ausência 
de informações sobre a 1ª légua de Belém resolvemos adotar novas palavras-chave para selecionar um novo 
conjunto de documentos capazes de fornecer elementos para a pesquisa. Assim, passamos a selecionar 
documentos através das palavras-chave “casa”, “terreno” e “bem”.
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Esses termos se mostraram mais eficazes na medida em que permitiram filtrar um conjunto de 
documentos com maior probabilidade de se conseguir informações da 1ª légua patrimonial de Belém, haja 
vista destacarem temáticas diretamente relacionadas a questões de propriedade no espaço urbano que se 
(re)construía. Além do mais, a seleção de documentos a partir de novas palavras-chave permitiu ampliar o 
universo de documentos na delimitação cronológica estabelecida. Dessa forma, a busca de documentos 
foi ampliada incorporando documentos de praticamente todas as décadas inseridas no intervalo de tempo 
adotado para a pesquisa.

Fazendo-se a comparação, o primeiro momento da pesquisa selecionou cinquenta e sete conjuntos de 
documentos em levantamento preliminar tendo por base discorrerem sobre assuntos envolvendo a câmara 
municipal e/ou relacionados à propriedade da terra, e, dessa forma, possivelmente atrelados à temática da 
1ª légua patrimonial, com a identificação de casas ou outros bens localizados nos limites do município de 
Belém. O segundo momento da pesquisa, contudo, contou com a adoção de novo parâmetro para selecionar 
documentos através das palavras-chave “bens”, “casa” e “herança”. Dessa forma, então, conseguimos triplicar 
o número inicial de documentos examinados, de cinquenta e sete (57) para cento e setenta e um (171) 
conjuntos de documentos selecionados e consultados.

Essa estratégia, por sua vez, permitiu expandir a busca de documentos, conseguindo selecionar uma 
amostra de documentos de todas as décadas da delimitação temporal adotada para a pesquisa, além de 
refinar a busca de informações e expandir o numero de documentos examinados no interior de delimitação 
temporal, além de ampliar os tipos de documentos a consultar. Além do mais, incluímos 38 documentos 
ao montante documental examinado. Trata-se de documentos referentes à Capitania do Maranhão (Projeto 
Resgate) sugestionados pela Prof. Luly Fischer devido à possibilidade de os mesmos possuírem informações 
para a pesquisa.

Como se pode notar, os mecanismos de pesquisa adotados para a seleção e exame da documentação 
se mostraram satisfatórios. Lembrando que foi necessário adotar critérios para selecionar os documentos 
a examinar, haja vista o elevado número de documentos compreendidos no recorte de tempo adotado e a 
consequente impossibilidade de examinar cada um dos códices de manuscritos digitalizados.

A adoção da palavra-chave “câmara”, por exemplo, destaca no conjunto de documentos aqueles 
relacionados ao poder municipal. Apesar de selecionar uma documentação importante, haja vista a doação 
de terras nos limites do município depender da instituição camarária, a experiência de examinar os códices da 
câmara mostrou que os manuscritos estão relacionados a uma amplitude de assuntos. Isso significa dizer que 
a documentação camarária, constante no Projeto Resgate, diz respeito a variados assuntos que, em muitos 
casos, não se relacionam a informações a respeito da 1ª légua patrimonial de Belém.

Por outro lado, adotar palavras-chave mais precisas, como “herança”, “casa” e “bem” permitiram refinar 
a pesquisa e melhor seleção de documentos a examinar devido delimitar o assunto em consonância com os 
objetivos da pesquisa. Essa estratégia, por sua vez, possibilita uma experiência que se constrói no trato com 
a documentação, através da leitura dos resumos, seleção e exame de manuscritos.

As estratégias para seleção de documentos, o exame da documentação e os consequentes resultados 
obtidos se relacionam, por sua vez, com a experiência adquirida no processo, subsídios que, conjugados, 
contribuem para destacar, no conjunto de documentos da delimitação cronológica, aqueles com maior 
probabilidade de se encontrar as informações necessárias para o projeto de pesquisa no momento, ou seja, 
a identificação de elementos a respeito da 1ª légua patrimonial de Belém.

As palavras-chave, então, permitem selecionar uma documentação mais precisa, evidenciando, por outro 
lado, os assuntos que põem em relevo as informações que se pretende obter. Nesse sentido, a experiência 
no trato com a documentação, através das estratégias adotadas, funciona como elemento catalisador no 
processo de selecionar documentos cujos resumos evidenciam assuntos diretamente relacionados com 
informações sobre a 1ª légua de Belém.

Assim sendo, a seleção e exame da documentação, além da identificação de informações, obedeceria ao 
critério das estratégias adotadas em consonância com a experiência construída no trato com a documentação, 
contribuindo para melhor delimitar, refinar e, consequentemente, catalisar a pesquisa. Dessa forma, a relação 
entre estratégias e experiência destacou vários documentos com informações relacionadas aos objetivos do 
projeto. Esses documentos, por sua vez, estão relacionados às palavras-chave “herança”, “bem”, “casa” e 
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“terreno”, agrupados nos assuntos respeitantes a testamento, sequestro de bens, doações, arrematações, 
confirmação de escrituras, além de pedidos para isenção de encargos sobre o bem e para evitar que o mesmo 
fosse tomado para aposentadoria.

Em relação ao conteúdo das informações, identificamos a descrição do bem ou casa, como medidas do 
imóvel, a referência aos cômodos e as condições da propriedade e, em alguns casos, os termos e condições 
de herança do imóvel. Além disso, identificaram-se informações sobre a localização da propriedade, bem 
como os limites com outro imóvel, identificação de proprietários e vizinhos, até mesmo o valor da casa ou bem.

No que diz respeito às informações encontradas, a relação de documentos examinados possibilita 
notar que obtivemos mais informações, por exemplo, identificando o bem, ou seja, a casa, a pessoa a quem 
se relaciona, seja proprietário, herdeiro ou comprador. Em alguns casos, temos referências, inclusive, a 
propriedades vizinhas ou limítrofes, até com detalhes.
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2. MATERIAL IDENTIFICADO

No primeiro momento da pesquisa havíamos examinado cerca de sessenta (60) conjuntos de documentos 
selecionados em levantamento preliminar devido abordarem questões envolvendo a câmara municipal e/ou 
relacionadas à propriedade da terra, como doção e confirmação de sesmaria, e, consequentemente, existir a 
possibilidade de os documentos discorrerem sobre assuntos diretamente relacionados ao tema da 1ª légua 
patrimonial, como propriedades localizadas nos limites do município de Belém. Esta etapa da pesquisa consta 
no relatório parcial de novembro de 2015.

Em um segundo momento da pesquisa, contudo, resolvemos adotar novo parâmetro de seleção de 
documentos através da adoção de palavras-chave diretamente relacionadas com os objetivos da pesquisa, 
como “bens”, “casa” e “herança”, contribuindo para refinar a busca de informações e expandir o numero 
de documentos examinados no interior da delimitação temporal adotada para a pesquisa, além de ampliar 
os tipos de documentos a consultar. Traduzindo em números de documentos selecionados e examinados, 
conseguimos ultrapassar os 57 documentos inicialmente examinados para 94 documentos. Em seguida, 
conseguimos ampliar para 135 documentos e chegar em 171 documentos examinados.

Dessa forma, então, conseguimos triplicar o numero inicial de documentos examinados, de cinquenta e 
sete (57) para cento e setenta e um (171) conjuntos de documentos selecionados e consultados. Por último, 
examinamos cento e quarente e quatro (144) documentos, que, somados aos trinta e oito (38) documentos 
referentes ao Maranhão, perfazendo o total de trezentos e noventa e dois (392) documentos identificados e 
examinados. Essa estratégia, por sua vez, permitiu expandir a busca de documentos, conseguindo selecionar 
uma amostra de documentos de todas as décadas da delimitação temporal adotada para a pesquisa. Além 
disso, o mecanismo de busca adotado permitiu identificar as informações necessárias para o projeto de 
pesquisa em número maior de documentos, prologando, inclusive, a consulta aos mesmos devido ao processo, 
muitas vezes demorado, de transcrição da informação, haja vista as letras indecifráveis e/ou tinta repassada 
no papel, dificultando a leitura.

Abaixo a relação de documentos já examinados:

DOCUMENTO

1643, Dezembro, 4, Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João IV], remetendo os capítulos 
e provas das queixas contra os capitães, Pedro Maciel Parente e João Velho do Vale. 

Anexo: 3 treslados, 1 auto, 1 protesto, 1 certidão e 1 lembrete. 

AHU_CU_013, Cx. 1, D. 47.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

Obs: Assunto que se desdobra em vários documentos: extenso.

DOCUMENTO

1644, Maio, 4, Lisboa

CONSULTA  (minuta)  do  Conselho  Ultramarino  para  o  rei  [D.  João  IV],  sobre  as queixas dos oficiais da 
Câmara da cidade de Belém do Pará, contra o governador do  Maranhão,  Bento  Maciel  Parente,  e  contra  
o  capitão  da  dita  cidade,  Pedro Maciel Parente, e a necessidade de socorro militar contra os holandeses. 

Obs.: datada da consulta registada no códice 13, fls. 73v.-76 

AHU_CU_013, Cx. 1, D. 49.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO
[post.1647, Junho, 5 ]

REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o capitão-mor do Pará, 
Sebastião de Lucena de Azevedo, sobre a defesa da cidade contra os inimigos. 

AHU_CU_013, Cx. 1, D. 66.
INFORMAÇÃO
- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1656, Outubro, 17, Lisboa

CARTA  RÉGIA(minuta)  de  D.  Luísa  de  Gusmão  para  o  governador  e  capitãogeneral  do  Estado  
do  Maranhão,  André  Vidal  de  Negreiros,  sobre  a  queixa apresentada  pelos  oficiais  da  Câmara  de  
Belém  do  Pará  acerca  das  obras  da igreja dos religiosos da Companhia nas proximidades da fortaleza 
da capitania, e ordenando  àquele  governador  que  mande  parar  as  referidas  obras  e  determine 

qual a possibilidade de mudar o local das igrejas ou da fortaleza. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 104.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1657, Abril, 12, Belém [do Pará]

CARTA  dos  vereadores  da  Câmara  da  cidade  de  Belém  do  Pará  para  o  rei  [D. Afonso VI], sobre 
as queixas contra os padres da Companhia de Jesus, afirmando que estes são senhores absolutos do 
governo dos índios, quer no plano espiritual, quer no temporal. 

Anexo: 1 apontamento. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 106.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1665, Maio, 18, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. Afonso VI, sobre o pedido de Jerónimo Baican, para 
ocupar o cargo de escrivão da Câmara e Órfãos da capitania do Pará. 

Anexo: 1 consulta. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 123.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1666, Agosto, 16, Belém do Pará

AUTO (treslado) do ouvidor e auditor de Gente da Guerra [da capitania do Pará], o sargento-mor Manuel 
Álvares da Cunha, em virtude de uma ordem proferida pelo capitão-general do Estado [do Maranhão, Grão-
Pará], Rui Vaz de Sequeira, sobre a criação de uma Junta pelos oficiais da Câmara [da cidade de Belém 
do Pará], em Junho de 1666. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 128.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1667, Janeiro, 26, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. Afonso VI, sobre o pedido do procurador da Câmara 
da cidade de Belém do Pará, Vicente de Oliveira, para que a Lei de 1663, acerca da regulamentação dos 
resgates dos índios, seja guardada e cumprida pelos governadores, capitães-mores, oficiais da Câmara e 
ministros do Estado do Maranhão. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 132.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1675, Fevereiro, 15, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. Pedro, sobre o requerimento  de  Manuel  
de  Morais,  em  que  solicita  a  confirmação  de  uma sesmaria  na  zona  do  rio  Mojú,  que  lhe  fez  o  
governador  e  capitão-general  do Estado do Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro, Pedro César de Meneses.

Anexo: 1 bilhete. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 157.

INFORMAÇÃO

Referente ao rio Moju.

DOCUMENTO

1675, Março, 20, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. Pedro, sobre o requerimento  de  António  
da  Costa,  em  que  solicita  a  confirmação  de  uma sesmaria  no  sítio  nas  proximidades  do  rio  Acará,  
que  lhe  fez  o  governador  e capitão-general do Estado do Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro, Pedro 
César de Meneses. 

Anexo: 1 bilhete. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 159.

INFORMAÇÃO

Referente ao rio Acará.
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DOCUMENTO

1675, Maio, 2, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. Pedro, sobre a petição feita pelo capitão-
mor da capitania do Pará, Marçal Nunes da Costa, em que solicita que se escreva à Câmara da cidade de 
Belém do Pará, a fim de se proceder  à  repartição  dos  índios  das  aldeias  conforme  as  necessidades  
das populações. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 160.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1675, Julho, 3, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. Pedro, sobre a petição feita pelos religiosos 
capuchos do convento de Santo António do Pará, em que  solicitam  ordem  régia  para  o  governador  e  
oficiais  da  Câmara  daquela capitania, a fim de poderem continuar a administrar as Missões desse Estado. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 163.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1680, Março, 2, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. Pedro, sobre o pedido  de  Andreza  de  
Amorim,  para  que  lhe  seja  confirmada  a  sesmaria concedida junto ao rio Moju. 

Anexo: 1 bilhete e 1 carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 183.

INFORMAÇÃO

Referente ao rio Moju.

DOCUMENTO

1680, Abril, 9, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. Pedro, sobre o pedido de D. Genebra de 
Amorim, para que se lhe passe carta de confirmação de sesmaria concedida junto ao rio Moju. 

Anexo: 1 carta de data e sesmaria e 1 bilhete. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 184.

INFORMAÇÃO

Referente ao rio Moju.
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DOCUMENTO

1680, Dezembro, 23, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. Pedro, sobre o pedido de João Valente de 
Oliveira, para que se lhe passe carta de confirmação de sesmaria concedida junto ao rio Acará. 

Anexo: 1 bilhete. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 187.

INFORMAÇÃO

Referente ao rio Acará.

DOCUMENTO

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. Pedro, sobre a conta que dão os oficiais da 
Câmara da cidade de Belém do Pará, acerca da dívida das casas que se mandaram construir para moradia 
dos governadores. 

Anexo: 1 carta, e 1 treslado 

Obs.: m. est. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 201.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1684, Dezembro, 22, Belém [do Pará]

RECIBO  do  [provedor-mor  da  Fazenda  Real  do  Estado  do  Maranhão],  D. Fernando Ramires, sobre a 
entrega de uma carta do rei [D. Pedro II], pelos oficiais do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 235.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1685, Janeiro, 17, [Belém do Pará]

CARTA do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará, para o rei [D. Pedro II], sobre os inconvenientes 
causados pelos padres da Companhia de Jesus com a criação  da  terceira  parte  da  repartição  dos  
índios,  e  as  opressões  contra  os moradores  daquela  capitania,  solicitando  a  exclusão  daqueles  
padres  da  em relação a temporalidade dos índios forros e a definição do serviço espiritual a ser praticado 
pelos religiosos. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 240.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1685, Janeiro, 21, [Belém do Pará]

CARTA do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. Pedro II], sobre a apresentação 
de condolências pela morte de seu pai [D. Afonso VI].

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 242.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1685, Janeiro, 21, [Belém do Pará]

CARTA do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. Pedro II], sobre a entrega de 
uma carta datada de 17 de Dezembro, dirigida ao provedor da Fazenda Real [do Estado do Maranhão, D. 
Francisco Ramires]. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 243.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1685, Novembro, 15, Belém [do Pará]

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. Pedro II],  sobre  a  ida  ao  
Maranhão,  para  se  pronunciarem  acerca  da  introdução  do contrato  de  repartição  de  índios  naquela  
conquista,  e  as  consequências  que poderiam  levar  à  ruína  daquele  Estado  do  Maranhão,  Grão-Pará  
e  Rio  Negro, devido à falta de escravos para trabalhar nas terras, e ao aumento dos preços das fazendas. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 252.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1685, Novembro, 17, Belém [do Pará]

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará, para o rei [D. Pedro II], sobre os abusos e 
opressões feitos pelos padres da Companhia de Jesus para com os moradores e os oficiais da Câmara da 
cidade de São Luís do Maranhão, acerca do exercício do poder temporal na distribuição dos índios. Anexo: 
bilhete e requerimento. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 253.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1687, Julho, 19, Belém [do Pará]

CARTA  do  [governador  e  capitão-general  do  Estado  do  Maranhão,  Grão-Pará  e Rio Negro], Gomes 
Freire de Andrade, para o rei [D. Pedro II], sobre os conventos que foram edificados sem licença naquele 
Estado, o envio de cartas escritas por alguns  religiosos  da  Companhia  de  Jesus  das  ordens  de  Nossa  
Senhora  das Mercês e de Nossa Senhora do Carmo e a fundação de uma casa perto do rio das Amazonas 
pelos capuchos. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 261.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1687, Julho, 20, Belém [do Pará]

CARTA  do  governador  [e  capitão-general  do  Estado  do  Maranhão,  Grão-Pará  e Rio Negro], Artur 
de Sá e Meneses, para o rei [D. Pedro II], sobre o dinheiro que Tomás de Bequimão levou para Lisboa, 
pertencente à Câmara da cidade de São Luís do Maranhão. 

Anexo: 1 bilhete. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 264.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1688, Março, 15, Belém [do Pará]

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará, para o rei [D. Pedro II], sobre a nomeação do 
padre Manuel Estácio Galvão para exercício das funções de visitador, juiz dos casamentos e vigário da vara 
da diocese do Pará pelo Bispo da diocese do Maranhão, D. Gregório dos Anjos. 

Anexo: 1 carta. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 270.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1690, Setembro, 20, Lisboa

CONSULTA  do  Conselho  Ultramarino  para  o  rei  D.  Pedro  II,  sobre  a  queixa apresentada  pelos  
oficiais  da  Câmara  da  cidade  de  Belém  do  Pará  contra  os padres da Companhia da Jesus, por estes 
não terem dado início aos estudos de Latim e de Filosofia, como lhes havia ordenado a coroa portuguesa. 

Anexo: 1 carta. 

Obs.: m. est. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 286.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1692, Janeiro, 11, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. Pedro II, sobre a nomeação de pessoas  para  exercer  
o  ofício  de  escrivão  da  Câmara  da  cidade  de  Belém  do Pará, pelo tempo de três anos. 

Anexo: 1 bilhete. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 298.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1692, Julho, 12, Belém do Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. Pedro II],  sobre  o  bom  governo  
de  António  de  Albuquerque  Coelho  de  Carvalho, solicitando a prorrogação do mandato do referido 
governador por mais seis anos. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 305.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1693, Fevereiro, 7, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. Pedro II, sobre uma carta da Câmara da cidade de 
Belém do Pará, acerca da necessidade de missionários para a redução do gentio do rio das Amazonas. 

Anexo: 1 carta. 

AHU_CU_013, Cx. 4, D. 315.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1693, Novembro, 24, Lisboa

CARTA  do  [capitão-general]  Gomes  Freire  de  Andrade  para  o  [secretário  do Conselho Ultramarino], 
André Lopes de Lavre, sobre a representação dos oficiais da  Câmara  da  cidade  de  Belém  do  Pará,  
em  que  solicitam  que  o  governador António de Albuquerque Coelho de Carvalho continue no cargo por 
mais tempo. 

Anexo: 1 parecer. 

AHU_CU_013, Cx. 4, D. 318.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

CARTA do ouvidor-geral da capitania do Pará, Manuel Nunes Colares para o rei [D. Pedro II], sobre o 
requerimento de Miguel Lopes Coelho, acerca do rendimento que este tem no ofício de escrivão da Câmara 
da cidade de Belém do Pará. 

Obs.: m. est. 

AHU_CU_013, Cx. 4, D. 323.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1696, Março, 5, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. Pedro II, sobre a nomeação de pessoas  para  exercer  
o  ofício  de  escrivão  da  Câmara  da  cidade  de  Belém capitania do Pará. 

Anexo: 1 bilhete. 

AHU_CU_013, Cx. 4, D. 335.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1697, Julho, 24, Belém do Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. Pedro II],  em  que  solicitam  
socorro  devido  às  pressões  que  os  franceses fizeram  ao tomarem a fortaleza do Cabo do Norte e ao 
destruírem parte da fortaleza do Parú. 

Obs.: m. est. 

AHU_CU_013, Cx. 4, D. 338.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1697, Julho, 24, Belém do Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. Pedro II],  sobre  a  tomada  da  
fortaleza  do  Cabo  do  Norte  e  destruição  da  fortaleza  do Parú, pelos franceses. 

AHU_CU_013, Cx. 4, D. 339.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1700, Novembro, 12, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. Pedro II, sobre o requerimento dos  Oficiais  da  Câmara  
da  cidade  de  Belém  do  Pará,  solicitando  licença  para fazer uso das Tropas destacadas para aquela 
Capitania nos trabalhos de resgate de escravos [indígenas], pela falta que têm os moradores dos mesmos. 

Anexo: 1 carta e 1 ofício. 

AHU_CU_013, Cx. 4, D. 362.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[post.1700]

LISTA das peças de artilharia de bronze e de ferro inventariados pelo Provedor da Fazenda Real do Pará 
[José de Puga de Antas], com o consentimento do Oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 4, D. 373.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1702, Novembro, 23, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. Pedro II, sobre o pedido dos Oficiais da Câmara e do 
ouvidor-geral do Pará, Miguel Monteiro Bravo, propondo a separação jurisdicional do cargo de provedor da 
Fazenda Real e do cargo de ouvidor-geral daquela Capitania. 

AHU_CU_013, Cx. 4, D. 382.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1703, Janeiro, 23] 

REQUERIMENTO do prior e religiosos do Convento da Ordem de Nossa Senhora do Carmo do Pará, ao 
rei [D. Pedro II], solicitando que não sejam doadas  a Manuel  Pereira  as  terras  que  antes  haviam  sido  
concedidas  à  dita  Ordem  por sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 385.

Pará 1: 6/1/59

INFORMAÇÃO

Página com tinta repassada que dificulta visualização e leitura da escrita.
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DOCUMENTO

1704, Julho, 19, Belém do Pará

CARTA (cópia) dos oficiais da Câmara de Belém do Pará, para o rei [D. Pedro II], queixando-se  de  alguns  
membros  do  clero  daquela  Diocese,  pela  excessiva dedicação concedida pelos ditos religiosos ao  
governo  temporal  dos  índios  em detrimento do espiritual. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 401.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1704, Julho, 22, Belém do Pará

CERTIDÃO  do  escrivão  da  Câmara  da  cidade  de  Belém  do  Pará  e  capitão  da Infantaria  da  
Ordenança,  João  Monteiro  de  Azevedo,  referente  às  contas  dos missionários carmelitas do Rio Negro 
tiradas do Livro dos Mercadores. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 402.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1705, Março, 3] 

REQUERIMENTO do procurador do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará, Roque Beckman e 
Albuquerque, ao rei [D. Pedro II], solicitando um treslado do registo de uma carta escrita pelo ex-capitão-
general da capitania do Maranhão, António de Albuquerque Coelho, relativa às eleições  dos  Pelouros  da  
Câmara  e Almotacés daquela Cidade, e que consta nos Livros da mesma Instituição. 

Anexo: treslado. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 403.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1705, Agosto, 25, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. Pedro II, sobre o pedido dos oficiais da Câmara de 
Belém do Pará, relativo à necessidade de  pessoas  para ocupar os ofícios mecânicos daquela Cidade, 
principalmente de ferreiros, sendo, por isso, necessário remetê-los da Corte. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 405.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1705, Agosto, 26, Lisboa

CONSULTA  do  Conselho  Ultramarino  para  o  rei  D.  Pedro  II,  sobre  a  queixa apresentada pelos oficiais 
da Câmara de Belém do Pará, contra o ouvidor-geral da capitania do Maranhão, Manuel da  Silva  Pereira,  
pelas  prisões  arbitrárias  que cometeu contra alguns cidadãos daquela cidade, por estes não terem votado 
no candidato  proposto  pelo  dito  ouvidor  para  ocupar  o  cargo  de  procurador  da referida Câmara. 

Anexo: carta. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 406.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1705, Setembro, 23, Lisboa

CONSULTA  do  Conselho  Ultramarino  para  o  rei  D.  Pedro  II,  sobre  a representação dos oficiais da 
Câmara de Belém do Pará, solicitando licença para assistir e dar parecer nas deliberações da Junta das 
Missões, nomeadamente na concessão de licença de deslocação aos Sertões daquele Estado. 

Anexo: 2 cartas. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 407.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1705, Setembro, 28, Lisboa

CONSULTA  do  Conselho  Ultramarino  para  o  rei  D.  Pedro  II,  sobre  a  queixa apresentada pelos 
oficiais  da  Câmara  de  Belém  do  Pará  contra  os  missionários daquele  Estado,  ao  fazerem  uso  dos  
Índios  para  trabalhar  nas  suas  próprias culturas de, cravo e cacau e outras negociações, em detrimento 
da  administração espiritual desses Índios e prejuízo dos moradores impedindo-lhes o acesso a essa mão-
de-obra. 

Anexo: cartas. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 408.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1706, Janeiro, 5, Lisboa

CONSULTA  do  Conselho  Ultramarino  para  o  rei  D.  Pedro  II,  sobre  as  queixas apresentadas pelo 
capitão-mor da capitania do Pará, o ouvidor-geral, os oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará e pelo 
vigário-geral daquele Bispado, contra os maus procedimentos do advogado, Manuel Gomes de Carvalho. 

Anexo: cartas. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 413.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1708, Julho, 26, Belém do Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], sobre as dificuldades 
apresentadas pelos moradores daquela Capitania quanto ao pagamento de suas fazendas aos mercadores, 
por estes últimos não aceitarem o cacau como moeda de troca, preferindo o cravo. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 426.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1709, Março, 13, Belém do Pará

CARTA (resumo) dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará, para o rei [D. João V], sobre  as  
actividades  do  comissário  dos  religiosos  capuchos,  fr. Jerónimo de São Francisco; a grande extensão 
das respectivas Missões, e das despesas e contas apresentadas ao Síndico daquela Capitania. 

doc. incomp.. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 431.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1709, Junho, 14, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. João V, sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da Companhia de Infantaria da capitania do Pará, vago por falecimento de Belchior Dornelas da 
Câmara. 

Anexo: carta. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 434.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1710, Fevereiro, 12, Belém do Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará, para o rei [D. João V], sobre as desatenções 
e exorbitâncias praticadas pelos missionários capuchos nas aldeias dos índios de Santo António da 
Conceição e Piedade. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 449.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1710, Julho, 1, Lisboa

Consulta do Conselho Ultramarino para o rei D. João V, sobre a carta dos oficiais da Câmara da cidade de 
Belém do Pará, sobre o mau comportamento  e  a  má administração  que  se  assiste  nas  aldeias  dos  
missionários  de  Santo  António, Conceição e Piedade. 

Anexo: parecer. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 457.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1710, Julho, 30, Pará

CARTA do [governador e capitão-general do Estado do Maranhão] Cristóvão da Costa Freire, ao rei [D. 
João V], em resposta à provisão régia de 24 de Julho de 1709, sobre os ordenados a atribuir ao alcaide, ao 
escrivão e ao tesoureiro  ao serviço no Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará. 

Anexo: lista. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 460.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1711, Agosto, 2, Belém do Pará

Carta dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará, para o rei [D. João V], solicitando  que  os  
ouvidores-gerais  nomeados  para  a  capitania  do  Pará, apresentem já  alguma  experiência  no  exercício  
do  seu  cargo  e  que  as  suas nomeações sejam pelo período de três anos. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 471.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1711, Agosto, 2, Belém do Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará, para o rei [D.  João V], sobre o carregamento 
de alguns produtos daquela Capitania, tais como cacau, canela e salsa, nas embarcações que navegam 
para aqueles portos. 

Anexo: certidões. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 472.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1712, Março, 20, Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], sobre o desânimo em 
que viviam os moradores da freguesia da Igreja de Deus, devido à falta de um sacerdote. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 483.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1712, Março, 20, Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], sobre os serviços 
prestados pelo governador e capitão-general do Estado do Maranhão, Cristóvão da Costa Freire, e 
solicitando, por isso, a prorrogação do seu governo. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 484.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1714, Março, 4, Belém do Pará

CARTA  de  data  e  sesmaria  concedida  pelo  governador  e  capitão-general  do Estado do Maranhão,  
Cristóvão  da  Costa  Freire,  a  Filipe  Marinho  de  terras situadas em Catanduba, no igarapé de Caraparu, 
na capitania do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 498.

Pará 1: 7/2/335

INFORMAÇÃO

“Filipe Marinho, morador nesta cidade (...) em o sítio chamado Catanduba, no igarapé de Caraparú, que 
começava da demarcação de Manoel Gomes Rocha (?) à demarcação da de (?) Feliciana e Souza, que 
se achavam devolutas...”

“(...) principiando o seu cumprimento e demarcação do fim das terras, de Manoel Gomes Rocha (até) a 
demarcação da defunta Feliciana de Souza”.

DOCUMENTO

1715, Agosto, 1, Belém do Pará00728 

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará, para o rei [D. João V], sobre as dificuldades 
que têm os Herdeiros de alguns moradores, em tomarem posse das respectivas heranças, por não serem 
conhecidos na capitania do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 513.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1716, Julho, 3, Belém do Pará

CARTA do [governador e capitão-general do Estado do Maranhão], Cristóvão da Costa Freire, para o rei [D. 
João V], sobre o pedido do capitão do forte da Barra da cidade de Belém do Pará, José Sanches de Brito, 
para  construir,  às  suas expensas, um novo forte defronte das casas que pertenceram a Manuel  Guedes 
Aranha. 

Anexo: pareceres e despacho. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 522.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1718, Maio, 16, Lisboa

CONSULTA do  Conselho  Ultramarino  para  o  rei  D.  João  V,  sobre  o  pedido  dos oficiais  da  Câmara  
da  cidade  de  Belém  do  Pará,  solicitando  que  os  cargos  de ouvidor e provedor sejam atribuídos a 
duas pessoas distintas. 

Anexo: carta. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 532.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1719, Outubro, 11] 

REQUERIMENTO de Manuel Francisco Firme, para o rei [D. João V], solicitando confirmação da carta de 
data e sesmaria, relativa a uma propriedade que possuía nas proximidades do igarapé Jacarecora. 

Anexo: carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 546.

8/1/155

INFORMAÇÃO

“carta de data e sesmaria ao dito Manoel Francisco Firme uma légua de terra em quadra no igarapé de 
Jacarecoara da parte direita principiando do marco de Teodózia Guedes de Afonseca”.

DOCUMENTO

1720, Julho, 18, Belém do Pará

CARTA do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará, para o rei [D. João V], sobre a demolição 
de duas casas que se fizeram nas lojas das residências dos governadores daquela capitania, e onde 
habitaram negros e soldados. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 561.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1720, Julho, 18, Belém do Pará

CARTA do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], agradecendo a criação 
de um Bispado na capitania do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 562.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1720, Julho, 20, Belém do Pará

CARTA do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará, para o rei [D. João V], solicitando  a  concessão  
da  aldeia  de  Morivira,  para  com  os  índios  desta acudirem às obras de que necessitam na referida 
cidade. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 564.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1720, Julho, 22, Belém do Pará

CARTA do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], solicitando  a  permanência  
das  Tropas  de  Resgate  naquela  região,  de  modo  a evitar o geral clamor dos povos da dita capitania. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 567.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1721, Julho, 28, Belém do Pará

CARTA do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], solicitando a demolição 
de duas casas construídas pelo ex-governador do estado do Maranhão, Inácio Coelho da Silva, como 
morada de seus criados, e que eram, na realidade, uma prisão privada semelhante às da Inquisição. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 585.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1721, Agosto, 7, Belém do Pará

CARTA do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], elogiando a  actuação  
do  governador  e  capitão-general  do  Estado  do  Maranhão, Bernardo Pereira de Berredo  [e  Castro],  e  
anunciando  terem  conhecimento  da nomeação de João da Maia da Gama como seu sucessor. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 590.

INFORMAÇÃO
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- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1721, Novembro, 20] 

REQUERIMENTO  de  Manuel  de  Morais  Betencourt,  para  o  rei  [D.  João  V], solicitando confirmação  
de  carta  de  data  e  sesmaria  terras  localizadas  em Muritipitanga na capitania do Pará. 

Anexo: carta, bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 594.

INFORMAÇÃO

“... no rio Acará duas léguas de terras de sesmaria na paragem de Muritipitanga e rio acima principiando 
uma légua da testada de Angelico de Barros correndo”.

Em 392 cita-se “difícil a condução da cana para o engenho de Hilário de Moraes”.

DOCUMENTO

1722, Agosto, 18, Belém do Pará

CARTA do [governador e capitão-general do Estado do Maranhão] João  da  Maia da Gama, para o rei 
[D. João V], sobre a autorização do resgate dos índios das aldeias missionárias, contrariando as ordens 
régias e um Bando por si lançado, e apesar da oposição dos Padres, devido às queixas apresentadas pela 
Câmara da cidade de Belém do Pará, em representação dos Moradores, pela constante falta de mão-de-
obra  para trabalhar  no  serviço  doméstico e  nas  lavouras  açucareiras daquela região. 

Anexo: bando e cartas (cópias). 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 602.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1722, Agosto, 30, Belém do Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], elogiando o governo do 
governador e capitão-general do Estado do  Maranhão, Bernardo Pereira de Berredo [e Castro] cessante. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 617.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1722, Agosto, 30, Belém do Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], sobre a falta de mão-
de-obra e a necessidade que os moradores têm de recorrer ao cativeiro de índios das aldeias, apesar das 
disposições régias que o proíbem. 

Anexo: provisões (cópias). 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 618.

INFORMAÇÃO
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- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1722, Agosto, 30, Belém do Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], sobre a inconveniência 
da permanência dos missionários nas aldeias por vários anos. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 619.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1722, Agosto, 30, Belém do Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], sobre a pobreza em que 
se encontra o Senado, solicitando uma ajuda financeira para as obras públicas e a busca das drogas do 
Sertão,  assim  como  a  mão-deobra de índios tupinambás da aldeia de Moribira. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 620.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1722, Agosto, 30, Belém do Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei D. João V, sobre a recolha  de  
forasteiros,  oficiais  marinheiros,  mamelucos  e  pretos evangelistas nas Missões daquele Estado para uso 
nas suas negociações. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 621.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1722, Agosto, 30, Belém do Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], solicitando o envio de 
cópias de ordens régias de utilidade ao Bem Comum das populações e ao cumprimento do Serviço Real 
naquele Estado. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 622.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

[ant. 1722, Novembro, 18] 

REQUERIMENTO  de  Francisco  de  Potflis,  para  o  rei  [D.  João  V],  solicitando confirmação de carta 
de data e sesmaria localizada na ilha das Onças, pegada ao seu Engenho, na capitania do Pará. 

Anexo: carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 625.

INFORMAÇÃO

“Francisco de Potflis, cidadão e morador da cidade de Belém do Pará (...)” (0044)

“que de sesmaria lhe deram a ilha de Marimary (...) e no distrito desta cidade possui meia légua de terra, 
de que paga anualmente à câmara desta cidade, quinhentos reis de foro, e que possui mais duas léguas 
em quadro na boca do igarapé de Tayasupe para lavouras de mandioca (...)” (0045)

DOCUMENTO

[ant. 1722, Novembro, 18] 

REQUERIMENTO  de  Domingos  da  Silva,  para  o  rei  [D.  João  V],  solicitando confirmação de carta 
de data e sesmaria, de terras devolutas localizadas junto ao riacho de Vacarâmerim,  desde  o  marco  de  
António  Rodrigues  até  o  igarapé Marequita. 

Anexo: carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 626.

INFORMAÇÃO

“e porque no rio chamado Vacarâmerim por ele acima (...) principiando do marco de Antonio Rodrigues até 
o igarapé Maraquita”. (0052)

DOCUMENTO

[ant. 1724, Maio, 14]

REQUERIMENTO de António Machado Novais, para o rei [D. João V], solicitando confirmação  de  carta  
de  data  e  sesmaria  localizada  nas  proximidades  ao  rio Guajará, num sítio chamado Caparû, e junto 
do igarapé Manejutuba-Merim.

Anexo: carta de data e sesmaria.

AHU_CU_013, Cx. 8, D. 692

Pará 1: 10_1_144

INFORMAÇÃO

“Antonio Machado Novaes cidadão desta cidade, que ele estava cultivando uma sorte de terra havia trinta 
e sete anos no rio Guajará pelo igarapé chamado de Caparú indo por ele acima à parte esquerda que seria 
meia légua de comprido, começando do igarapé chamado Manejutuba-Merim onde confinavam as terras 
de João Lopes Mendes, fazendo fim a dita légua de terra para o nascente donde se confinava o lago, que 
ficava confinando com Manoel Gomes Rocha, terras que foram de Domingos Alvares Moreira (...)”.
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DOCUMENTO

[ant. 1724, Maio, 20] 

REQUERIMENTO  do  Bispo  do  Pará,  [D.  fr.  Bartolomeu  do  Pilar],  para  o  rei  [D. João V], solicitando 
o pagamento do aluguer das casas utilizadas pela Provedoria da Fazenda Real daquela Diocese. 

AHU_CU_013, Cx. 8, D. 695.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1724, Junho, 22, Belém do Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o governador e capitão-general do Estado 
do Maranhão, [João Maia da Gama], sobre as querelas mantidas com o corregedor da comarca do Pará, 
José Borges Valério. 

AHU_CU_013, Cx. 8, D. 700.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1730, Setembro, 20, Belém do Pará

CARTA do  governador  e  capitão-general  do  Estado  do  Maranhão,  Alexandre  de Sousa Freire, para 
o rei D. João V, em resposta à provisão de 7 de Julho de 1729, autorizando António Machado Novais a 
edificar algumas casas nos terrenos  que possui. 

AHU_CU_013, Cx. 12, D. 1140.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1731, Abril, 11]

REQUERIMENTO  das  dignidades,  cónegos  e  herdeiros  da  catedral  de  Santa Maria de Belém do Grão-
Pará, para o rei [D. João V], solicitando índios para o seu serviço pessoal e de suas casas. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1180.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1731, Agosto, 5, Lisboa

CARTA  do  [ex-governador  e  capitão-general  do  Estado  do  Maranhão],  João  da Maia da Gama, para o 
rei [D. João V], sobre o estado em que se encontram as fortalezas  na  capitania  nomeadamente  o  Forte  
da  Barra,  a  fortaleza  do  Santo Cristo e da Casa da Pólvora. 

Anexo: cartas e despacho. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1184.
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INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1732, Março, 2]

REQUERIMENTO  de  Domingos  da  Costa  Bacelar  para  o  rei  [D.  João  V], solicitando provisão régia 
ou alvará para que não lhe sejam tomadas as casas de vivenda. 

Anexo: bilhete. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1238.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1734, Julho, 31, Belém do Pará

CARTA do governador e capitão-general do Maranhão e Pará, José da Serra, para o rei D. João V, em 
resposta à provisão de 29 de Janeiro de 1734, sobre  a edificação e localização das casas da cadeia e do 
pelourinho na cidade  de  Belém do Pará. 

Anexo: carta, parecer, certidão, provisão (cópia) e aviso. 

AHU_CU_013, Cx. 16, D. 1514.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1734, Agosto, 4, Belém do Grão-Pará

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, José da Serra, para o rei D. João V, em 
resposta à provisão de 25 de Março de 1734, sobre os procedimentos do capitão da fortaleza do Parú, Luís 
de Miranda, e os motivos  de não ter edificado a dita fortaleza e a casa de pólvora. 

Anexo: ofício. 

AHU_CU_013, Cx. 16, D. 1523.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1735, Setembro,   20, Belém do Pará

CARTA do provedor da Fazenda Real [da capitania do Pará], Matias da Costa e Sousa, para o rei [D. João 
V], sobre o aluguer de umas casas que o governador e [capitão-general do Estado do Maranhão], José da 
Serra, tomou ao capitão de Infantaria da praça de Belém do Pará, Diogo Pinto da Gaia. 

AHU_CU_013, Cx. 18, D. 1661.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

[Ant. 1739, Janeiro,   1]

REQUERIMENTO do sargento-mor Agostinho Domingos de Cerqueira, morador na cidade do Pará, para o 
rei [D. João V], solicitando alvará proibindo que se lhe tirem as casas, por servirem  de habitação e negócio, 
tal como foi feito em outros casos semelhantes.

Obs.: A data que consta no documento é de 1738, Janeiro, 1, contudo as restantes são do  ano de 1739.

Anexo: bilhete e requerimento. 

AHU_CU_013, Cx. 22, D. 2022.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1739, Janeir o,   26

REQUERIMENTO do Bispo do Pará, [D. fr. Guilherme de São José], para o rei [D. João V], solicitando a 
mercê das mesmas benesses concedidas ao seu antecessor relativas à construção das casas da Mitra em 
Belém do Pará.

Anexo: requerimentos. 

AHU_CU_013, Cx. 22, D. 2032.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1740, Março,   9]

REQUERIMENTO de Sebastião de Sousa e Sequeira, morador na cidade de Belém do Grão-Pará, para o 
rei [D. João V], solicitando que seja concedida dispensa do serviço militar a seu filho, João de Sousa, visto 
ser este o administrador dos bens de sua casa e necessitar do seu serviço. 

Anexo: requerimento e instrumento de justificação.

AHU_CU_013, Cx. 23, D. 2161.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1740, Março,   24]

REQUERIMENTO do presbítero do Hábito de São Pedro e beneficiado na Sé do Pará, António da Silva, 
morador na cidade do Pará, para o rei [D. João V], solicitando alvará para que se não pratique o direito de 
aposentadoria nas casas que lhe forem doadas. 

Anexo: bilhete. 

AHU_CU_013, Cx. 23, D. 2168.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

[ant. 1740, Maio,   14]

REQUERIMENTO de Brízida Maria Micaela, mulher do capitão-mor José Miguel Aires e moradora na 
cidade de Belém do Grão-Pará, para o rei [D. João V], solicitando provisão  para  poder  mandar construir 
umas casas nobres. 

AHU_CU_013, Cx. 23, D. 2182.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1743, Fevereiro,   7]

REQUERIMENTO de Manuel de Góis para o rei [D. João V], solicitando [que lhe seja restituída  uma sua 
escrava mameluca por nome Perpétua, que fugira de sua casa. 

Anexo: auto. 

AHU_CU_013, Cx. 25, D. 2366.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1743, Junho,   6]

REQUERIMENTO de Brízida Maria Micaela, mulher do capitão-mor José Miguel Aires, para o rei [D. João 
V], solicitando provisão para poder demandar a José Borges Valério relativamente a valor por este atribuído 
às casas que a suplicante mandara construir. 

Anexo: bilhete, requerimento e certidão. 

AHU_CU_013, Cx. 26, D. 2422.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1744, Novembro,   12, Pará

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão e Pará, João de Abreu  Castelo Branco, 
para o rei D. João V, em resposta à provisão de 9 de Junho  de  1744,  relativa  às  obras  de fortificação da 
cidade de Belém do Pará, da casa do Bispo e de outras casas e igrejas. 

Anexo: cartas, consulta, lista e ofício. 

AHU_CU_013, Cx. 27, D. 2549.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1744, Dezembro,   2, Santa Maria de Belém do Grão - Pará

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], sobre a mercê recebida 
na consignação dos índios da aldeia de Santo António do igarapé Grande para as obras de construção da 
casa da Câmara e cadeia naquela cidade. 

AHU_CU_013, Cx. 27, D. 2569.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1745, Maio,   19, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. João V, sobre as obras do palácio  episcopal  do Pará e 
a construção de um seminário, de casa da Câmara e cadeia na cidade de Belém do Pará. 

Anexo: consulta (resumo). 

AHU_CU_013, Cx. 28, D. 2608.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1745, Dezembro,   19, Pará

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão e Pará, João de Abreu de Castelo Branco, 
para o rei D. João V, em resposta à provisão de 3 de Julho  de  1745,  sobre  a  continuação das obras de 
construção da casa da Câmara e da cadeia da cidade de Belém do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 28, D. 2640.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1748, Agosto,   29]

REQUERIMENTO de Luís Correia da Fonseca, morador na cidade do Pará, para o rei [D. João V], solicitando 
um alvará que autorize a descida de cem casais de índios para trabalharem no seu engenho no rio Guajará. 

AHU_CU_013, Cx. 30, D. 2887.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1752, Janeiro, 4, Belém do Pará

CERTIDÃO do contratador das Rendas Reais da capitania do Pará, Baltazar do  Rego  Barbosa, atestando 
que o provedor da Fazenda Real daquela capitania, Matias da Costa e Sousa, lhe pedira casas para alugar 
e que o governador e capitão-general do Estado do Maranhão e Pará, Francisco Pedro de Mendonça 
Gorjão, já as havia entregue ao capitão de mar-e-guerra Gonçalo Xavier. 

AHU_CU_013, Cx. 33, D. 3084.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1752, Janeiro,   25]

REQUERIMENTO (certidão) do ex-ouvidor geral da capitania do Pará, Luís José Duarte Freire, para o rei 
[D. José], solicitando certidão da partilha do engenho de Morticú, que pertencera aos bens do casal do 
defunto Dr. José Borges Valério. 

Anexo: auto. 

AHU_CU_013, Cx. 33, D. 3091.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1752, Julho,   27]

REQUERIMENTO de António Francisco, morador na cidade de Belém do Pará, para o rei [D. José], 
solicitando isenção da prestação de aposentadoria nas casas que lhe pertencerem. 

AHU_CU_013, Cx. 33, D. 3126.

INFORMAÇÃO

“Diz Antonio Francisco morador na cidade do Pará, donde o suplicante comprou uns chãos, por não pagar 
alugueis fez uma morada de casas térreas, com bastante dispêndio de sua fazenda para vivenda sua, 
trato e manejo do comércio, e mercadorias, que exercita o suplicante por ter uma loja das maiores entre os 
mercadores e comissários daquela cidade (...)”

DOCUMENTO

1753 , Setembro,   12, Belém do Pará

CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania do Pará, Matias da Costa e Sousa, para o rei [D. José], 
sobre a necessidade de se construir uma casa em Belém do Pará para poder dar expediente na Alfândega 
daquela cidade às fazendas vindas de Portugal. 

AHU_CU_013, Cx. 35, D. 3243.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.



37

DOCUMENTO

1754, Março,   6, Pará

CARTA do governador e capitão general do Estado do Maranhão e Pará, Francisco Xavier  de Mendonça 
Furtado, para o rei [D. José], sobre a acomodação e instalação  dos  dois  Regimentos militares na cidade 
de Belém do Pará e o valor  anual  cobrado  pelo  aluguer  das  casas  para as respectivas famílias. 

AHU_CU_013, Cx. 36, D. 3354.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1754, Março,   16 ] 

REQUERIMENTO dos Oficiais Militares das novas Companhias de guarnição da capitania do Pará para o 
rei [D. José], solicitando nova ordem isentando-os do pagamento  das  casas  nas  quais  se aquartelavam. 

Anexo: certidão. 

AHU_CU_013, Cx. 36, D. 3375.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[ant. 1754, Março,   16]

REQUERIMENTO dos Tenentes Militares das novas Companhias de guarnição da capitania do Pará para 
o rei [D. José], solicitando nova ordem isentando-os do pagamento das casas nas quais se aquartelavam. 

Anexo: Certidão. 

AHU_CU_013, Cx. 36, D. 3376.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1754, Setembro, 16, Pará

OFÍCIO  do  provedor da  Fazenda  Real  da capitania  do  Pará,  Matias  da  Costa e Sousa, para o 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], sobre a despesa que se teve 
com o Hospital dos Soldados erguido numa casa do Forte de Santo Cristo na cidade de Belém do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 37, D. 3442.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1754, Setembro, 23, Pará

OFÍCIO  (3ª  via)  do  provedor  da  Fazenda  Real  da  capitania  do  Pará,  Matias  da Costa e  Sousa,  para  
o  [secretário  de  estado  da  Marinha  e  Ultramar],  Diogo  de Mendonça Corte Real, sobre a criação de 
uma Casa de Inspecção na cidade de Belém do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 37, D. 3447.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1755, Agosto, 6, Pará

CARTA do [governador interino do Estado do Maranhão e Pará], Bispo do Pará, [D. fr. Miguel de Bulhões 
e Sousa], para o rei D. José I, em resposta à provisão de 28 de Março de 1755, sobre o requerimento  de  
Estevão  Álvares  Bandeira, morador na cidade de Belém do Pará e casado com Mariana de Sousa de 
Faria, solicitando licença para regressar ao Reino acompanhado de sua família.

Anexo: requerimento. 

AHU_CU_013, Cx. 38, D. 3586.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1755, Agosto, 17, Pará

CARTA do [governador interino do Estado do Maranhão e Pará], Bispo do Pará, [D. fr. Miguel de Bulhões e 
Sousa], para o rei [D. José I],  sobre  a  necessidade  de se realizar obras de conservação no palácio e na 
casa  da  pólvora  da  cidade  de Belém do Pará. 

Anexo: ofício e auto. 

AHU_CU_013, Cx. 39, D. 3622.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1759, Março, 2, Pará

CARTA do [governador e capitão general do Estado do Maranhão e Pará], Manuel Bernardo  de  Melo  e  
Castro,  para  o  rei  [D.  José  l],  solicitando  que  lhe  fossem enviados de Lisboa materiais vários para 
provimento da sua casa, na cidade de Belém do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 44, D. 4060.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1759, Março, 2, Pará

OFÍCIO do [governador e capitão general do Estado do Maranhão e Pará], Manuel Bernardo de Melo 
e Castro, para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé  Joaquim  da  Costa  Corte  Real,  
solicitando  que  lhe  fossem  enviados  de Lisboa, materiais vários para provimento da sua casa, na cidade 
de Belém do Pará

Anexo: certidão, lembrete e 2ª via. 

AHU_CU_013, Cx. 44, D. 4061.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1759, Agosto, 13, Pará

OFÍCIO (cópia) do [governador capitão general do Estado do Maranhão e Pará], Manuel Bernardo de Melo 
de Castro, para o [secretário de estado da Marinha  e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre 
a construção da casa  dos governadores na cidade de Belém do Pará. 

Anexo: ofício (cópia). 

AHU_CU_013, Cx. 45, D. 4109.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1759, Agosto, 25, Belém do Pará

OFÍCIO  do  provedor  da  Fazenda  Real  da  capitania  do  Pará,  Feliciano  Ramos Nobre Mourão, para  o  
[secretário  de  estado  da  Marinha  e  Ultramar],  Tomé Joaquim da Costa Corte  Real,  sobre  a  demolição  
das  casas  da  residência  do governador, devido ao seu estado de degradação avançado.

Anexo: certidão. 

AHU_CU_013, Cx. 45, D. 4124.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1759, Agosto, 25, Belém do Pará

CARTA  do  provedor  da  Fazenda  Real  da  capitania  do  Pará,  Feliciano  Ramos Nobre Mourão, para 
o  rei  [D.  José],  sobre  a  demolição  das  casas  de  residência dos governadores naquela cidade devido  
ao  seu  estado  de  degradação  avanço, bem como da sua reedificação. 

AHU_CU_013, Cx. 45, D. 4130.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

[ant.1759, Agosto, 29]

REQUERIMENTO do padre Caetano Eleutério de Bastos, habitante da cidade do Pará, para o rei [D. José], 
solicitando medidas contra aqueles que lhe queimaram a casa de fornos e suas lavouras,  na  Fazenda  
perto  do  rio  Guamã  (sic)  e roubaram os seus servos. 

AHU_CU_013, Cx. 45, D. 4132.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[Ant. 1760, Janeiro, 10]

REQUERIMENTO  de  Amaro  Soares  Lima,  testamenteiro  do  falecido  António  da Silva Rabazana, 
para o rei [D. José I], solicitando que lhe passe  alvará  de confirmação de provas que tem feito através de 
testemunhas no caso  que  tem com João Pedro Cardoso, para anulação da posse de umas casas que este 
tomou à fazenda do falecido António da Silva Rabazana. 

AHU_CU_013, Cx. 45, D. 4145.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1760, Junho, 13, [Lisboa]

DECRETO  do  rei  D.  José  I,  ordenando  desconto  nos  soldos  do  governador  e capitão-general  do  
Estado  do  Pará  e  Maranhão,  Manuel  Bernardo  de  Melo  e Castro, relativo à compra de géneros para 
provimento de sua casa. 

AHU_CU_013, Cx. 46, D. 4207.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1761, Novembro, 23, Pará

OFÍCIO do [governador e capitão-general do Estado do Pará e Maranhão], Manuel Bernardo de Melo 
de Castro, para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
sobre os bens da Companhia de Jesus que haviam sido da Côroa e que agora eram novamente restituídos 
devido ao sequestro realizado à dita Companhia. 

AHU_CU_013, Cx. 51, D. 4707.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1761, Novembro, 27, Pará

CARTA do [governador e capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão], Manuel Bernardo de Melo 
de Castro, para o rei [D. José I], sobre a instituição do Colégio dos Nobres na cidade de Belém do Pará,  
na  casa  onde  estava  o seminário dos jesuítas, e na vila do Gurupá, na casa que pertencera ao religisos 
da Província da Piedade. 

Anexo: ofícios e relação. 

AHU_CU_013, Cx. 52, D. 4722.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1761, Novembro, 28, Belém do Pará

CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania do Pará, José Feijó de Melo e Albuquerque, para  o  rei  
[D.  José  I],  em  que dá  conta de  ter  executado  a ordem  relativa à planta e outras diligências necessárias 
para a construção das casas do governador e capitão-general do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 52, D. 4731.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1762, Junho, 8, Belem do Pará

CERTIDÃO do escrivão da Fazenda Real da capitania do Pará, Cláudio António de  Almeida,  certificando  a  
arrematação  feita  pelo  desembargador  e  provedor daquela Fazenda, José Feijó de Melo e Albuquerque, 
de algumas casas situadas no largo da igreja de Nossa Senhora do Monte de Carmo, na cidade de Belém 
do Pará, a Luís Rodrigues Benfica,sendo  duas  delas  pertencentes  a  Caetano  de Sousa e outras a 
manuel Soeiro e Fernando da Silva. 

AHU_CU_013, Cx. 52, D. 4781.

INFORMAÇÃO

0501

“Cláudio Antonio de Almeida escrivão da Fazenda Real neste Estado do Grão-Pará. Certifico aos que a 
presente certidão virem que pelo livro que serve de arrematações na Fazenda Real consta achar-se um 
termo de avaliação que em sua presença mandou fazer o Dr. Provedor da dita Fazenda José Feijó de Melo 
e Albuquerque em duas moradas de casas citas no Largo da Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, 
sendo umas de Caetano de Souza com seis braças de frente por preço de quinhentos mil réis, e outras 
de Manoel Soeiro e de Fernando da Silva com sete braças menos um palmo por preço de seiscentos mil 
réis, o que tudo constou do dito livro, ao qual me reporto e outro sim certifico que revendo uma carta de 
arrematação que se apresentou ao dito ministro de uns chãos no mesmo largo com dez braças de frente 
pouco mais ou menos, e dezoito de fundo consta dela rematá-los Luís Rodrigues Benfica pelo preço de 
trezentos e noventa mil réis, na forma da mesma carta, a qual me reporto em poder do dito Ministro (...)”
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DOCUMENTO

1762, Setembro, 19, Belém do Pará

OFÍCIO do [juiz de Fora e] provedor da Fazenda Real da capitania do Pará, José Feijó de Melo e Albuquerque, 
para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier  de  Mendonça  Furtado,  sobre  a  
arrematação  a  particulares  das casas e terrenos que pertenceram à Companhia de Jesus. 

Anexo: 2ª via e certidões. 

AHU_CU_013, Cx. 53, D. 4841.

INFORMAÇÃO

0353

Claudio Antonio de Almeida, escrivão da fazenda real nesta capitania mor do Pará. Certifico aos que a 
presente certidão vire, que revendo o livro, que serve de rematações dele consta os termos de rematações, 
que se fizeram das casas, e chãos, que foram dos padres denominados da Companhia de Jesus os quais 
são os seguintes// o capitão-mor Bento de Figueiredo Tenrreiro, rematou dose braças de chãos na rua 
dos Cavaleiros por quinze mil reis cada braça; e o mestre-pedreiro Manoel João da Maia rematou umas 
casas, e chãos pegados às ditas ao pé da Sé, pela rua do Espírito Santo, por preço, e quantia de trezentos 
mil réis; e ao capitão Bento Alves Silva rematou quinze braças de chãos pegados às casas de Domingos 
da Silva correndo para as casas de Bernardo Alves no bairro da Campina, por preço de oito mil reis cada 
braça; e ao físico-mor Agostinho João Príncipe rematou as terras do Pery por preço, e quantia de nove 
mil, e quinhentos reis o que tudo consta do dito a que me reporto em fé do que fiz passar a presente que 
assinei (...)

“o capitão-mor Bento de Figueiredo Ferreiro, rematou doze braças de chãos na Rua dos Cavaleiros por 
quinze mil réis cada braça e o mestre pedreiro Manoel João da Maia rematou umas casas e chãos pegados 
às ditas ao pé da sé, pela Rua do Espírito Santo, por preço e quantia de trezentos mil réis, e ao capitão 
Bento Alves Silva rematou quinze braças de chãos pegados às casas de Domingues da Silva correndo para 
as casas de Bernardo Alves no bairro da Campina, por preço de oito mil réis cada braça, e o físico-mor 
Agostinho João Príncipe rematou as terras do Pery por preço, e quantia de nove mil, e quinhentos réis o 
que tudo consta do dito a que me reporto em fé (...)”

DOCUMENTO

1762, Setembro, 19, Belém do Pará

OFÍCIO do [juiz de Fora e] provedor da Fazenda Real da capitania do Pará, José Feijó de Melo e Albuquerque, 
para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as 
casas e terrenos que pertenciam aos regulares  da  Companhia  de  Jesus  e  que  foram  arrematadas  
pelos administradores da  Companhia  Geral  de  Comércio  do  Grão-Pará  e  Maranhão, 

Bernardo Simões Pessoa e Marcos Gonçalves de Faria. 

Anexo: 2ª via e certidões. 

AHU_CU_013, Cx. 53, D. 4842.

INFORMAÇÃO
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0357

“Da certidão junta consta que as casas e chãos que foram dos Regulares denominados da Companhia 
de Jesus, aonde estava estabelecida a administração da Casa da Companhia Geral do Comércio deste 
Estado foram rematadas pelos seus respectivos administradores”

0358

“Cláudio Antonio de Almeida escrivão da Fazenda Real nesta Capitania-mor do Pará. Certifico aos que 
a presente certidão virem, que revendo o livro que serve de rematações na Fazenda Real, dele consta 
achar-se o termo de rematação que se fizeram das casas e chãos que foram dos Padres denominados 
da Companhia de Jesus; remataram os administradores da Companhia Geral do Comércio deste Estado 
Bernardo Simões Pessoa e Marcos Gonçalves de Faria, as casas em que está estabelecida a dita 
Companhia Geral sitas na Rua direita dos Mercadores, e uns chãos pegados às mesmas casas que fazem 
frente para a mesma Rua, que confinam com as casas dos Religiosos Mercedários, e uns chãos nos 
fundos das ditas casas dos mesmos Religiosos, que fazem frente para o mar (...)”

(...) remataram os administradores da Companhia Geral do Comércio deste Estado Bernardo Simoes 
Pessoa, e Marcos Gonçalves de Faria, as casas em que está estabelecida a dita Companhia Geral citas 
na Rua direita dos Mercadores, e uns chãos pegados às mesmas casas, que confinam com as casas dos 
religiosos Mercedários, e uns chãos nos fundos das ditas casas dos mesmos religiosos, que fazem frente 
para o mar tudo por preço, e quantia de um conto, e novecentos mil reis o que tudo por preço (...)

DOCUMENTO

1762, Setembro, 19, Belém do Pará

CARTA do [juiz de Fora e] provedor da Fazenda Real da capitania do Pará, José Feijó de Melo e Albuquerque, 
para o rei [D. José I], sobre as casas e terrenos que foram da Companhia de Jesus, arrematados pelos 
administradores da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, Bernardo Simões Pessoa e 
Marcos Gonçalves de Faria. 

AHU_CU_013, Cx. 53, D. 4847.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1762, Setembro, 19, Belém do Pará

CARTA do [juiz de Fora e] provedor da Fazenda Real da capitania do Pará, José Feijó de Melo e  Albuquerque,  
para  o  rei  [D.  José  I],  sobre  a  arrematação  a particulares das casas e terrenos que pertenceram à 
Companhia de Jesus. 

AHU_CU_013, Cx. 53, D. 4848.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1762, Dezembro, 9, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. José I, sobre os preços por que foram arrematados as 
casas e terrenos que pertenciam à Companhia de Jesus na capitania do Pará. 

Anexo: certidão. 

AHU_CU_013, Cx. 53, D. 4870.

INFORMAÇÃO
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- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1763, Março, 14, Pará

OFÍCIO do [governador e capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão], Manuel  Bernardo  de  
Melo  e  Castro,  para  o  [secretário  de  estado  da  Marinha  e Ultramar],  Francisco  Xavier  de  Mendonça  
Furtado,  sobre  a  visita  do  intendentegeral  [do  Comércio,  Agricultura  e  Manufacturas]  e  conservador  
da  Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, [Luís Gomes de Sousa e Faria], à casa e 
loja do mercador Francisco de Almeida e Magalhães, acusado  de  ser contrabandista e o sequestro de 
toda a sua fazenda. 

Anexo: termo (cópia). 

AHU_CU_013, Cx. 54, D. 4905.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[Ant. 1763, Julho, 29]

REQUERIMENTO  de  Manuel  Domingos  Cerqueira  para  o  rei  [D.  José  I], solicitando provisão  que  
confirme  a  doação  de  metada  de  uma  casa,  na  rua  da Boavista, na cidade de Belém do Pará, que 
lhe fez a sua madrasta, Antónia  de Oliveira Betencourt. Anexo: certidão. 

AHU_CU_013, Cx. 54, D. 4983.

INFORMAÇÃO

0137

“(...) e possuidores de uma morada de casas de sobrado sitas na rua da Boa Vista, fronteiras de uma parte 
para o Convento de Nossa Senhora das Mercês”

0139

“(...) fica distribuída ao tabelião ? uma escritura de doação de a metade de uma morada de casas de 
sobrado sitas na Rua da Praia, que são as em que vive ? Dona Antonia de Oliveira Bettencourt (...)”

DOCUMENTO

1763, Outubro, 10, Vila de Faro

OFÍCIO  do  [intendente-geral  do  Comércio,  Agricultura  e  Manufacturas  do  Pará], desembargador Luís 
Gomes de Faria e Sousa,  para  o  [secretário  de  estado  da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, sobre a ordem para a sua prisão dada pelo ex-governador e capitão-general do Estado 
do Maranhão e Pará,  [Manuel  Bernardo  de  Melo  de  Castro],  ao  capitão  Charmon,  do  Forte  de Nossa  
Senhora  das Mercês,  por  não  ter  viajado  até  à  vila  de  Faro,  para ali  dar início às obras de construção 
das casas da Câmara, da cadeia e da olaria, por se encontrar doente. 

Anexo: ofícios (cópias). 

AHU_CU_013, Cx. 55, D. 4997.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1763, Outubro, 20, Pará

OFÍCIO  do  [ex-governador  e  capitão  general  do  Estado  do  Grão-Pará  e Maranhão],  Manuel  Bernardo  
de  Melo  e  Castro  para  o  [secretário  de  estado  da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, sobre a ordem dada ao  intendente-geral  [do  Comércio,  Agricultura  e  Manufacturas]  do  Pará,  
Luís Gomes de Faria e Sousa para supervisionar o estabelecimento  das  olarias,  casas de câmara e 
cadeias nas vilas da capitania e a sua desobediência e recusa por motivos de saúde. 

Anexo: ofícios e certidão (cópias). 

AHU_CU_013, Cx. 55, D. 5000.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1764, Fevereiro, 19, Pará

OFÍCIO do [governador e capitão general do Estado do Grão-Pará, Maranhão e Rio Negro], Fernando  
da  Costa  de  Ataíde  Teive  Sousa  Coutinho,  para  o [secretário de estado da  Marinha  e  Ultramar],  
Francisco  Xavier  de  Mendonça Furtado, sobre a entrega da chave da casa de residência dos Bispos da 
diocese do Pará, situada no antigo Colégio da Companhia de Jesus, ao  seu  respectivo dono. 

AHU_CU_013, Cx. 55, D. 5043.

INFORMAÇÃO

0435

“Il.mo e Ex.mo Snor

Sendo S. Majestade servido destinar para casa de residência dos Bispos desta Diocese o Colégio que foi 
dos Regulares da Companhia de Jesus, me pareceu conveniente mandar, que a chave da casa em que 
antecedentemente viviam os referidos Prelados, se entregasse a seu respectivo dono, vindo a cessar com 
a dita providência a despesa anual dos alugueis, que fazia a Provedoria da Fazenda Real; o que participo 
a V. Ex.a para chegar à presença de S. Majestade.

Deus Guarde a V. Ex.a   Pará a 19 de fevereiro de 1764”

DOCUMENTO

[Ant. 1764, Fevereiro, 28] 

REQUERIMENTO de D. Leonarda Joaquina da Silva, ausente na cidade do Pará e viúva do Dr. Teotónio 
da Silva Gusmão, para o rei [D. José I], solicitando  provisão para ser tutora de todos os bens do casal e 
dos seus filhos menores. 

Anexo: bilhete. 

AHU_CU_013, Cx. 55, D. 5046.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1764, Maio, 31, Belém do Pará

OFÍCIO do juiz de fora [e provedor da Fazenda Real] da capitania do Pará, José Feijó de Melo e Albuquerque, 
para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier  de  Mendonça  Furtado,  sobre  a  
reacção  do  vigário  capitular  do bispado do Pará, [Giraldo José de Abranches], contra a prisão de um 
suspeito da morte da índia  Maria  Rosa,  que  se  encontrava  refugiado  numa  casa  vizinha  à igreja da 
Santa Casa de Misericórdia.

Anexo: certidão e sentença (termo). 

AHU_CU_013, Cx. 57, D. 5105.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1764, Junho, 15, [Convento do] Carmo do Pará

OFÍCIO de frei Manuel de Torres Correia para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado, remetendo relação com  o número de religiosos das casas, mosteiros e 
conventos, e respectivas rendas  da Província de Nossa Senhora do Carmo no Pará. 

Anexo: relações e ofício (2ª via). 

AHU_CU_013, Cx. 57, D. 5133.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[Ant. 1765, Maio, 13]

REQUERIMENTO de Antónia da Cunha de Atuar, moradora na cidade de Santa Maria de Belém do Pará  
e  viúva  de  Diogo  de  Mello,  para  o  rei  [D.  José  I], solicitando provisão  para  impedir  que  lhe  sejam  
tomadas  as  casas  de aposentadoria,  sitas  na  rua  da  Companhia  Geral  do  Comércio  do  Grão-Pará  
e Maranhão e junto à Cadeia, enquanto  nelas  viver,  ou  aos  seus  sucessores  e herdeiros.

AHU_CU_013, Cx. 58, D.5210.

INFORMAÇÃO

“Diz D. Antónia da Cunha de Atuar, moradora na cidade de Santa Maria de Belém do Pará, viúva de Diogo 
de Mello, que ela possui uma 

morada de casas de sobrados sitas na Rua da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará, e pegadas 
(junto) à cadeia, as quais padecem algumas ruínas [...]”.

DOCUMENTO

1768, Fevereiro, 9, [Lisboa]

OFÍCIOS  (minutas)  do  [secretário  de  estado  da  Marinha  e  Ultramar,  Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado], para o [governador e capitão general da capitania de São José do Rio Negro] Joaquim Tinoco 
Valente, sobre a necessidade de  se conseguirem mais casas de residência para os oficiais e soldados 
dos Regimentos do Estado do Pará e a decadência em que se encontravam algumas povoações daquela 
capitania. 

AHU_CU_013, Cx. 61, D. 5428.
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INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[Ant. 1769, Janeiro, 24]

REQUERIMENTO  de  António  Fernandes  de  Carvalho,  morador  na  cidade  do Pará, para o rei [D. José 
l], solicitando  provisão  para  que  as  causas  que  possui com Lázaro Fernandes Borges, sobre umas 
casas, sejam remetidas ao Conselho Ultramarino com a brevidade possível. 

Anexo: carta. 

AHU_CU_013, Cx. 63, D. 5516.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[Ant. 1769, Abril, 12]

REQUERIMENTO  de  António  Fernandes  de  Carvalho,  morador  na  cidade  do Pará, para o rei [D. José 
l], solicitando  a  passagem  de  provisão  para  que  possa fazer obras na sua casa.

Anexo: recibo. 

AHU_CU_013, Cx. 64, D. 5541.

INFORMAÇÃO

0120

“Representando a VMajestade Cipriano Antunes Vieira, da cidade do Grão-Pará, que requerendo a Mesa? 
da venerável Ordem Terceira de São Francisco, dirigida pelos religiosos de Santo Antonio da mesma 
cidade, em cuja igreja se acha, e pelo Ministro, e mais irmãos da Mesa anualmente eleitos, pelo petição n° 
1 que põem na real presença de NMajestade abrisse mão da injusta posse com que a dita ordem estava 
intrusa de uma morada de casas sitas na rua Formosa da mencionada cidade, que ouve”

DOCUMENTO

[Ant. 1769, Julho, 3]

REQUERIMENTO de Cipriano Antunes Vieira, morador na cidade do Pará, para o rei [D. José l], solicitando 
que se julgue a questão relativa à posse de umas casas que lhe pertencem e que foram  ocupadas  pelos  
religiosos  da  ordem  terceira  de São Francisco daquela cidade. 

AHU_CU_013, Cx. 64, D. 5554.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1772, Novembro, 19, Pará

CARTA do governador e capitão general do Estado do Pará, Maranhão [e  Rio Negro], Fernando da Costa 
de Ataíde Teive [Sousa Coutinho], para o rei D. José I, em resposta  a  provisão  de  27  de  junho  de  
1772,  sobre  o  requerimento  do sargento-mor e ajudante de Ordens do governo daquele Estado, Manuel 
Joaquim Pereira de Sousa Feio, solicitando a confirmação da carta de data de aforamento, passada pelo 
Senado da  Câmara  da  cidade  de  Belém  do  Pará,  relativa  a  meia légua de terra localizada no caminho 
da Otinga, extramuros à cidade de Belém do Pará  e  vizinha  ao  sítio  do  cónego  João  da  Costa  de  
Sousa,  anteriormente pertencente ao ajudante Francisco Pereira. 

Anexo: certidões, lembrete e carta (minuta).

AHU_CU_013, Cx.69, D. 5907.

Pará 1: 77_1_11

INFORMAÇÃO

“o sargento-mor a ajudante das ordens Manoel Pereira de Souza Feio se me fez a petição de que com 
esta se vos remete cópia, em a qual pede lhe faça mercê confirmar-lhe a carta de data de trespasso que o 
senado da câmara dessa cidade lhe mandou passar de meia légua de terra sita em o caminho da Otinga 
extra muros dessa mesma cidade, com o foro anual de dois mil réis, que era o mesmo que antedentemente 
pagava o ajudante Francisco Pereira (ajudante da Casa da Pólvora), a quem tinham sido aforadas as 
sobreditas terras, e sendo visto o seu requerimento, e o que sobre ele respondeu o Procurador de minha 
fazenda: Me pareceu...” (f.12)

“omitindo-se a avaliação que a referida lei determina; talvez por serem terras incultas, e de impenetráveis, 
e densos matos”. (f.13)

“Diz Manoel Joaquim Pereira de Souza Feio, sargento-mor e ajudante da sala?, que precisa se lhe passe 
por certidão o termo? da rematação do foro anual de dois mil, porque Francisco Pereira ajudante da casa 
da pólvora aforou ao senado da câmara meia légua de terra em quadra no caminho que vem de Otinga 
começando dos marcos e sítio que foi do cônego João da Costa de Souza pelo mesmo caminho correndo 
para esta cidade de uma e outra parte cuja meia légua de terra é hoje do suplicante pela cessão que dela 
fez o dito Francisco Pereira...”. (f.14)

DOCUMENTO

1773, Novembro, 3, [Lisboa]

AVISO do [secretário da Junta dos Três Estados], José Monteiro Pereira de Abreu, para o [secretário do 
Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, sobre  o  requerimento  de  Manuel  Domingos  
Cerqueira,  morador  na  cidade  de Santa  Maria  de  Belém  do  Pará,  solicitando  a  confirmação  de  
duas  doações  de bens feitas  ao  suplicante por  sua  madrasta,  D.ª  Antónia de Oliveira  Bettencourt, 
correspondendo a várias peças de ouro e prata, escravos e metade de uma casas sitas na mesma cidade, 
e de outros bens móveis de raiz. 

AHU_CU_013, Cx. 71, D. 6061.
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INFORMAÇÃO

0204

“a suplicante fez doação da metade de umas casas que possuía no Largo da Sé a seu filho o Mestre de 
Campo Pedro de Siqueira e Queirós (...)”

0208

“Diz D. Tereza Luiza Maria de Bittencourt, moradora na cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, 
que ela suplicante, sendo senhora, e possuidora da metade de umas casas de sobrado, fabricadas na Rua 
do Espírito Santo, sitas ao Largo da Sé da mesma cidade: Com efeito de sua livre e espontânea vontade, 
e sem constrangimento de pessoa alguma fez a suplicante doação da dita metade de casas a seu filho, o 
Mestre-de-Campo Pedro de Siqueira e Queirós, como se manifesta da escritura de doação junta (...)”

0210

“Dona Tereza Luiza Maria Bittencourt foi dito que ela era senhora e possuidora da metade das casas 
sitas na Rua do Espírito Santo ao lado da Sé, que presentemente serve de residência do Ilustríssimo e 
Excelentíssimo Senhor General cuja a metade é da parte do Carmo e contíguas a umas casinhas que hoje 
são do Mestre Pedreiro Manoel João cuja a metade é a mesma a metade da que deu a seu filho Francisco 
de Siqueira e Queirós já defunto, por troca de outra a metade que nas casas, que deu a sua filha Dona Inês 
Bernarda de Siqueira e Queirós de dote (...)”

DOCUMENTO

1774, Fevereiro, 15, Pará

CARTA do ouvidor geral da capitania do Pará, [Francisco José António Damásio], para o rei [D. José  I],  
remetendo  os  papéis  pertencentes  ao  processo de doação de  metade  de  umas  casas  de  sobrado  
feita  por  Teresa  Lúcia  Moura  de Bettencourt, a seu filho, o mestre de campo [de Cavalaria do Terço 
Auxiliar da vila de São José do Macapá] Pedro de Sequeira e Queirós. 

Anexo: autos. 

Obs.: m. est. 

AHU_CU_013, Cx. 72, D. 6104.

INFORMAÇÃO

0204

“Diz D. Teresa Luiza Maria de Bettencourt, desta cidade, que para bem de sua justiça, em causa cível, lhe 
é necessário que o R.do Arcediago? Manoel das Neves, lhe passe uma atestação ao pé desta, em que 
declare se sabe?, ou não, que a suplicante fez doação de a metade de umas casas que possuía no Largo 
da Sé, a seu filho o Mestre-de-Campo Pedro de Siqueira e Queirós (...)”

0208

“Diz D. Teresa Luiza Maria de Bettencourt, moradora na cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, 
que ela suplicante, sendo senhora, e possuidora da metade de umas casas de sobrado, fabricadas na Rua 
do Espírito Santo, sitas ao Largo da Sé da mesma cidade (...)”

0209

Escritura de doação:

“foi dito que ela era senhora, e possuidora da a metade das casas sitas na Rua do Espírito Santo ao lado 
da Sé, que presentemente serve de residência do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor General, cuja a 
metade é da parte do Carmo contíguas a umas casinhas, que hoje são do Mestre Pedreiro Manoel João, 
cuja a metade é a mesma a metade da que deu a seu filho Francisco de Siqueira e Queirós, já defunto, por 
troca de outra a metade (...)”
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DOCUMENTO

[Ant. 1775, Junho, 22]

REQUERIMENTO de Filipe Correia de Sá, natural e morador na cidade de Belém do Pará, para o rei [D. 
José I], solicitando a concessão de imunidade das casas de sobrado  mandadas  construir  naquela  cidade,  
impedindo  a  tomada  destas  pelo direito de aposentadoria e que, com isso, sua família não fique sem 
acomodações sempre que se deslocar à cidade do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 74, D. 6222.

INFORMAÇÃO

0261

“Diz Philippe Correia de Sá, natural e morador em a cidade de Belém do Grão-Pará, nela casado e 
aparentado com as famílias mais nobres do Estado, que ele está mandando construir uma propriedade de 
casas de sobrado em a mesma cidade, a fim de evitar a necessidade de mendigar 

cômodo e moradia, todas as vezes que lhe for necessário vir com a sua família a cidade, e como receia, 
que depois de concluída as ditas casas lhes tomem para aposentadoria (...)”

DOCUMENTO

[Ant. 1775, Julho, 28]

REQUERIMENTO de Filipe Correia de Sá, morador na cidade do Pará, para o rei [D. José I], solicitando a 
extinção do encargo anual cobrado sobre os rendimentos de metade de uma morada de casas de sobrado 
a si doadas por seu sogro, Dr.º José Monteiro de Noronha, e outra metade por si comprada a Alexandre 
Monteiro de  Noronha,  situadas de fronte das  igrejas de  Nossa  Senhora  das  Mercês  e  da Misericórdia  
da  mesma  cidade,  como  reembolso  da  quantia  que  gastou  na recuperação das sobreditas casas. 

Anexo: certidão. 

AHU_CU_013, Cx. 74, D. 6240.

INFORMAÇÃO

0385

“Diz Filipe Corrêa de Sá morador da cidade do Pará que possuindo nela ? de? data? que lhe fez o Dr. 
José Monteiro de Noronha seu sogro ? de uma morada de casas de um sobrado sitas de fronte da igreja 
e convento de Nossa Senhora das Mercês, comprou o suplicante a outra metade das mesmas casas, que 
fica para a parte da igreja da Misericórdia de Alexandre Monteiro de Noronha, a quem pertenciam por 
herança de seu pai Domingos Monteiro de Noronha, a qual metade se acha anexo o encargo anual de uma 
frota dedicada ao glorioso São Sebastião na Catedral da mesma cidade (...)”

0387/1

“havia a metade de uma morada de casas em vinte? mil ?, ? existem defronte das Mercês, na rua que vai 
para a Misericórdia (...)”

DOCUMENTO

[Ant. 1777, Maio, 7]

REQUERIMENTO do ajudante do Terço da Infantaria das Ordenanças da cidade de Belém do  Pará,  
Sebastião  Félix  Ferreira  da  Silva,  para  a  rainha  [D.  Maria  I], solicitando provisão de isenção de 
aposentadoria das suas casas, localizadas  na rua de Santo António, na cidade de Belém do Pará.

Anexo: instrumento de justificação. 

AHU_CU_013, Cx. 76, D. 6398.

INFORMAÇÃO
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0488

“Diz Sebastião Félix Ferreira da Silva, ajudante de um dos terços de infantaria das ordenanças da cidade 
de Belém do Grão-Pará, que ele é senhor e possuidor de uma propriedade de casas sitas na rua de 
Santo Antônio da mesma cidade do Pará, as quais comprou para a sua habitação e da sua família e de 
um seu irmão também casado que assiste na sua companhia; porém como tem fazenda e lavouras no rio 
Caraparu, se sucede muitas vezes ir assistir para elas (...)”

0490/1

“senhor e possuidor de uma morada de casas de sobrado na rua de Santo Antônio quase fronteira da igreja 
de Misericórdia que se comprou para sua vivenda e família (...)”

DOCUMENTO

[Ant. 1778, Março, 17]

REQUERIMENTO do sargento-mor na cidade de Belém do Pará, André Corsino Monteiro para a rainha 
[D. Maria I], solicitando ordem para que, no tempo de dez anos,  não  lhe  sejam  tomadas  as  casas  por  
aposentadoria,  por  necessitar  delas para a recolha dos seus frutos. 

Anexo: auto. 

AHU_CU_013, Cx. 79, D. 6546.

INFORMAÇÃO

0216

“Diz o Capitão André Corsino Monteiro que para retificar certo requerimento que tem na real presença de 
Sua Majestade lhe é necessário justificar os itens seguintes.

Que tem ele justificante hé Capitão de Auxiliares e Sargento-Mor das Ordenanças confirmado por Sua 
Majestade e um dos principais lavradores deste Estado, Senhor de Engenho e de várias Fazendas de gado 
vacum, café, arroz e algodão.

Que tem ele justificante alugou nesta cidade uma morada de casas, por tempo de dez anos, por escritura, 
sitas na Rua da Praia a Damazia da Silva”

DOCUMENTO

[Ant. 1778, Julho, 8]

REQUERIMENTO do mestre-de-campo do Terço de Infantaria de Ordenança do Rio Negro, Custódio 
Barbosa Martins, para a rainha [D. Maria I], solicitando que não lhe sejam tomadas em aposentadoria as 
casas em que habita na cidade de Belém do Pará. 

Anexo: requerimentos e carta. 

AHU_CU_013, Cx. 80, D. 6589.

INFORMAÇÃO
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0183

“Diz Custódio Barbosa Martins, Mestre-de-Campo de um dos terços de Infantaria de Ordenança por Sua 
Majestade Fidelíssima que sendo possuidor de uma propriedade de casas sitas na Rua que sobe para os 
Palácios de V. Excelência fronteiras ao Capitão João Manoel se lhe tomaram estas por aposentadoria e 
ordem de V. Excelência (...)”

0188

“Foram mandadas aprontar para aquele fim pelo juiz de fora respectivo umas pequenas casas pertencentes 
na verdade ao suplicante e sitas na Rua Formosa desta cidade: mas que só se achavam a esse tempo 
devolutas, assistindo apenas nelas por em tanto um certo morador já defunto, por nome Domingos e de 
alcunha o Judas, encarregado no açougue publico da cobrança do dinheiro, produto da carne vendida ao 
povo; porém que realmente não era da habitação do referido, cuja residência é continua, e permanente na 
sua dilatada Fazenda da Ilha Grande do Marajó (...)”

0189 lado esquerdo

“E achando-se além de tudo seguro o dito de não ser de mim insultado por igual motivo, pois que nas 
únicas casas mais que só lhe restam na Rua da Praia desta cidade presentemente está assistindo de 
arrendamento o Capitão Piloto Luiz Antonio da Rocha, do Navio Nossa Senhora de Belém da mesma 
Companhia extinta do Comércio do Grão-Pará (...)”

DOCUMENTO

[Ant. 1797, Agosto, 17]

REQUERIMENTO do sargento-mor  Bernardo  Toscano  de  Vasconcelos,  morador na cidade do Pará, 
para a rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação da carta de doação de casas feita a Clemente Toscano 
de Vasconcelos.  Anexo: público instrumento da escritura de doação(cópia). 

AHU_CU_013, Cx. 110, D. 8625.

INFORMAÇÃO

0410

“e disse o dito doador que entre os mais bens móveis, submoventes, e de raiz de que era senhor e possuidor; 
bem assim e de uma morada de casas térreas cobertas de telha na rua que vai da Praça do Pelourinho 
aos Quartéis Militares fazendo canto com frente para uma e outra parte, e mista pela parte da dita rua 
com os quartéis de João de Almeida as quais assim e na maneira que as possuía de sua própria, livre, e 
espontânea vontade, e sem constrangimento de pessoa alguma fazia delas doação (...)”

0411

“e assinaram com as testemunhas presentes Mathias Gonçalves das Torres, e assistente em minha casa, 
e Manoel Pereira da Cunha assistente na Rua dos Ferreiros de que dou fé (...)”

DOCUMENTO

1798, Abril, 23, Pará

OFÍCIO do Bispo do Pará, D. Manuel [de Almeida Carvalho], para o [secretário de estado  da  Marinha  e  
Ultramar],  D  Rodrigo  de  Sousa  Coutinho,  sobre  o levantamento do sequestro feito na casa do arcipreste 
da Sé da cidade de Belém do Pará, o reverendo António Ferreira. 

Anexo: certidões. 

AHU_CU_013, Cx. 112, D. 8718.

INFORMAÇÃO
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- Informação não identificada.

0220

“Termo de levantamento de depósito que assina o alferes Balthazar Alves Pestana como depositário que 
foi dos bens que se achavam sequestrados ao Reverendo Arcipreste Antonio Ferreira Ribeiro existentes na 
Fazenda Santo Antônio no Rio Acará (...)”

DOCUMENTO

1798, Setembro, 11, Pará

CARTA do ouvidor geral da capitania do Pará, Francisco Tavares de Almeida para a rainha [D. Maria I], 
sobre a confirmação da doação de umas casas na cidade de Belém do Pará pelo sargento-mor Bernardo 
Toscano de Vasconcelos a Clemente Toscano de Vasconcelos. 

Anexo: provisão (cópia) e certidões. 

AHU_CU_013, Cx. 113, D. 8783.

INFORMAÇÃO

0019

“no meu escritório apareceram presentes como doador o sargento-mor Bernardo Toscano de Vasconcelos, 
e como doado Clemente Toscano de Vasconcelos, todos moradores desta cidade que reconheço serem 
os próprios de que dou fé: e disse o dito doador que entre os mais bem moveis subscreventes? e de raiz 
de que era senhor e possuidor; bem assim: é uma morada de casas terreis cobertas de telhas na Rua que 
vai da Praça do Pelourinho aos Quarteis Militares fazendo canto com a mesma rua, e com a Praça dos 
Quarteis

0020

Quarteis com frente para uma, e outra parte da mesma rua, digo, parte da dita rua com os quarteis de João 
d’ Almeida, os quais assim na maneira que os possuía de sua própria livre e espontânea vontade e sem 
constrangimento de pessoa alguma fazia delas doação (...)”.

0028

“Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo e mil setecentos e noventa e oito anos aos vinte 
e três dias do mês de maio do dito ano nesta cidade do Pará e casas doadas a Clemente Toscano de 
Vasconcelos onde veio o Doutor Desembargador  Ouvidor Geral Francisco Tavares de Almeida comigo 
escrivão para efeito de se avaliar a dita propriedade, e sendo aí presentes os mestres carpinteiro Manoel 
Ferreira, e pedreiro digo Manoel Pires, e pedreiro Estanislau da Silva, pelo dito ministro lhes foi deferido o 
sacramento dos santos evangelhos em um livro deles em que? puseram? a mão? em forma e embargo? 
deles lhes  encarregou vissem e examinassem? a dita morada de casas, e declarassem a (...)”

0029

“seu valor, e recebido por eles o dito juramento de que dou fé assim prometeram? ? e passando a examinar 
mediram a propriedade e acharam ser de frente para a Praça dos Quarteis oito braças, e pela travessa 
de São Matheus quatro braças a sete palmos e meio, três quartos, sala, sotto (sótão?), alcova, e xaguão 
(saguão), paredes abertas de pedra digo paredes de pedra e cal cobertas de telha, e térreas e avaliaram 
em seiscentos mil réis (...)”
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DOCUMENTO

1799, Abril, 16, Lisboa

AVISO do  [secretário  de  estado  da  Marinha  e  Ultramar],  D.  Rodrigo  de  Sousa Coutinho,  para  o  
[presidente  do  Conselho  Ultramarino],  conde  de  Resende,  [D. António José de Castro], remetendo, 
para consulta, dois ofícios do governador e capitão-general do Estado do Pará[e Rio Negro, D. Francisco 
Maurício de Sousa Coutinho], sobre a eleição dos oficiais dos conselhos e Câmaras e dos membros da 
Junta da Coroa daquela capitania. 

Anexo: ofícios (cópias). 

AHU_CU_013, Cx. 114, D. 8855.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[Ant. 1799, Maio 7, Pará]

REQUERIMENTO de Ana Teresa Joaquina de Carvalho, moradora na cidade do Pará, para a rainha [D. 
Maria I], solicitando isenção do pagamento dos encargos de algumas casas que herdou de seu avô Pedro 
Cavaleiro. 

Anexo: certidões. 

AHU_CU_013, Cx. 115, D. 8888.

INFORMAÇÃO

106

“Certificamos nos abaixo assinados Mestres do ofícios ajuramentados e do Conselho que na instancia 
de D. Anna Joaquina de Carvalho administradora de uma propriedade de casas em que habita na Rua 
denominado dos Cavalheiros e se sujeita a uma pensão de Capela fomos a examinar o seu valor o qual 
demos depois de uma exata vistoria a que procedemos na forma seguinte: achamos ter a dita propriedade 
pegando dos chãos do Reverendo D. Pedro até as casas do sargento-mor D. João Henriques de Almeida 
ter de frente onze braças e seis e meio palmos e da frente ao fundo que confina com o do quintal do Coronel 
Charmont (provavelmente, Teodósio Constantino de Charmont) vinte e seis braças a saber cinco braças 
e dois palmos da dita propriedade retificada a pouco anos a custa da dita administradora, e seis braças e 
meio palmo de chão bastantemente danificadas quase inevitável a qual demos o valor quinhentos mil reis, 
e a parte retificada o de setecentos e cinquenta mil reis vindo a impor tar o valor de toda a propriedade na 
total quantia de um conto, e duzentos cinquenta mil reis; e o rendimento anuais a que mais pode chegar 
de aluguel é de sessenta e dois mil e quinhentos reis e declaremos que são casas de sobrado e por tudo 
ser assim ver-

107

Verdade fizemos passar a presente em fé? de nossos ofícios como a somadores (ou moradores) do 
conselho desta cidade o que se necessário for reafirmamos pelo juramento dos Santos Evangelhos – 
Belém do Pará a 18 de janeiro de 1799.”



55

DOCUMENTO

1799, Dezembro, 7, Pará

CARTA  do  [governador  e  capitão-general  do  Estado  do  Pará  e  Rio  Negro],  D. Francisco [Maurício] 
de Sousa Coutinho, para o príncipe regente [D. João], sobre o requerimento  de  Antónia  Xavier  da  Costa  
Feijó,  solicitando  o  pagamento  dos soldos do seu falecido marido, o sargento-mor da Tropa de Auxiliares, 
Isidoro José da Fonseca Cabral, devidos pela Câmara da cidade de Belém do Pará. 

Anexo: balanços e ofício. 

AHU_CU_013, Cx. 116, D. 8963.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1800, Julho, 3, Lisboa 

PROVISÃO do príncipe regente [D. João], para o juiz, vereadores e procurador da Câmara da cidade de 
Belém do Pará, comunicando a nomeação de Miguel Pereira Forjaz Coutinho, como governador e capitão-
general do Estado do Pará e Rio Negro. 

AHU_CU_013, Cx. 118, D. 9048.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1800, Outubro, 1, Pará 

CARTA dos oficiais do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará, para o príncipe regente [D. João], 
remetendo a conta corrente das receitas e despesas daquela repartição pertencentes ao ano de 1799. 

Anexo: conta corrente. 

AHU_CU_013, Cx. 118, D. 9088.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[Post. 1800] 

LEMBRETE relativo a um ofício do escrivão da Câmara do Pará.

AHU_CU_013, Cx. 119, D. 9134.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

1801, Novembro, 28, Pará

CARTA (cópia) do ouvidor geral da capitania do Pará, Francisco Tavares de Almeida, para o príncipe 
regente [D. João], remetendo a relação das rendas de cada uma das Câmaras da Comarca do Pará e os 
meios de pagamento dos soldos dos sargentos-mor e ajudantes dos Corpos Auxiliares. 

Anexo: relação (cópia). 

AHU_CU_013, Cx. 121, D. 9276.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1803, Janeiro, 8, Lisboa  

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente [D. João], sobre o requerimento de Antónia 
Xavier da Costa Feio, solicitando ordem de pagamento de uma dívida contraída pelos oficiais da Câmara da 
cidade de Belém do Pará a seu falecido marido, o sargento-mor Isidoro José da Fonseca Cabral, vencida 
em 13 de Novembro de 1791. 

AHU_CU_013, Cx. 124, D. 9529.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[Ant. 1804, Abril, 10]  

REQUERIMENTO de João António dos Santos, para o príncipe regente [D. João], solicitando a confirmação 
de doação de casas situadas na cidade de Belém do Pará, feita por seus sogros Manuel José Alves 
Bandeira e Feliciana de Alfaia Noronha Roxo. 

AHU_CU_013, Cx. 129, D. 9903.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

[Ant. 1804, Junho, 14]  

REQUERIMENTO do capitão José de Magalhães Teixeira Coutinho, ao príncipe regente [D. João], 
solicitando provisão régia de abolição do vínculo de doação de umas casas de taipa realizado pelo falecido 
padre Francisco dos Santos de Almeida, a seu sobrinho o tenente José de Sousa Pereira, morador na 
cidade do Pará, , com o encargo de mandar rezar dez missas a favor do defunto, devido aos insuficientes 
rendimentos dali auferidos. 

Anexo: bilhete e auto. 

AHU_CU_013, Cx. 129, D. 9950.

INFORMAÇÃO
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0107

“Consta do documento junto que no ano de mil setecentos? e tanto? faleceu o padre Francisco dos Santos 
de Almeida deixou em seu testamento a seu sobrinho o tenente José de Souza Pereira umas casas de 
taipa demão cobertas de palha digo cobertas de telha e junto delas correndo para a parte do Convento 
das Mercês oito ou nove braças de choens (chãos) compensão do mesmo legatário mandar dizer todos os 
anos os anos dez missas por defunto finalmente onerando em perpetuum os mesmos chõens e casas nas 
ditas dez missas = (...)”

0108 lado direito, meio

Instituição 

 “Declaro que possuo de meu umas casas de taipa demão cobertas de telhas que são o meu patrimônio, 
e junto a elas correndo para a parte do Convento das Mercês oito ou nove braças de chãos pouco mais ou 
menos donde estou demarcado já com um marco, e correndo para a parte do capitão Francisco Fernandes 
creio tem quatorze ou quinze braças que lhe servem de quintal, as quais casas e chãos deixo por meu 
falecimento a meu sobrinho o tenente José de Souza Pereira em pensão e condição que será obrigado a 
mandar-me dizer (...)”

0109 lado esquerdo, em baixo

DOCUMENTO

1805, Maio, 7, Lisboa  

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. João, sobre o requerimento de Antónia 
Xavier da Costa Feio, solicitando expedição de ordem de pagamento dos soldos de seu falecido marido, o 
sargento-mor Isidoro José da Fonseca Cabral, ao cuidado da Câmara de Belém do Pará. 

Anexo: requerimentos e carta. 

AHU_CU_013, Cx. 133, D. 10158.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1805, Julho, 15, Lisboa  

PROVISÃO do príncipe regente D. João, para os oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará, nomeando 
José Narciso de Magalhães de Menezes, para o cargo de governador e capitão-general da capitania do 
Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 134, D. 10205.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1806, Abril, 30, Pará 

OFÍCIO  do  [governador  e  capitão  general  do  Estado  do  Pará  e  Rio  Negro]  José  Narciso  de 
Magalhães de Menezes, para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [D. João 
Rodrigues de Sá e Melo], sobre a representação da Câmara da cidade de Belém do Pará relativa à entrada 
de moeda de cobre nos cofres da Fazenda Real daquela capitania. 

Anexo: ofícios. 

AHU_CU_013, Cx. 137, D. 10393.
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INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1806, Agosto, 13, Pará 

OFÍCIO do Senado da Câmara de Belém do Pará para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo], remetendo representação de alguns habitantes da 
cidade de Belém do Pará relativa aos serviços prestados por D. Francisco de Sousa Coutinho enquanto 
governador daquela capitania. 

Anexo: representação. 

AHU_CU_013, Cx. 138, D. 10460.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1806, Dezembro, 10, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. João, sobre a representação dos 
negociantes  do  Estado  do  Pará,  solicitando  isenção  da  contribuição  imposta  pelo  ouvidor  da Comarca 
sob o limite de propriedade de tabernas e tendas naquela capitania, a favor das rendas da Câmara. 

Anexo: parecer, cartas, requerimento, certidões e ofícios (cópias).

AHU_CU_013, Cx. 138, D. 10532.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1807, Março, 24, Pará 

OFÍCIO do bispo do Pará, D. Manuel [de Almeida Carvalho], para o [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo], remetendo dois requerimentos, um sobre 
a oferta de fazenda de gado vacum à sua diocese e outro sobre a transgressão de uma lei pela Câmara 
daquela cidade. 

Anexo: cartas. 

AHU_CU_013, Cx. 139, D. 10604.

INFORMAÇÃO

“Na Majestosa presença de Vossa Real Alteza expõe o Bispo do Pará, que edificando seu predecessor 
uma casa sem regularidade, nem oficinas, pela angustia do terreno sobre o mar, a qual servisse de Hospital 
para se curarem os miseráveis índios, a caridade daquele prelado conciliou a piedade de um padre Manoel 
Gaspar, que lhe doou todos os seus bens; mas como estes se achavam gravados com o empenho de 
quatorze mil cruzados e uma ilha no meio do Amazonas, denominada de Caviana existia inculta; subsistia 
o referido Hospital das rendas da Mitra, e de esmolas dos féis. Entrando eu no exercício das obrigações, 
anexas ao episcopado julguei por muito importante a de aplicar os meios possíveis da maior estabilidade 
deste Asilo dos Pobres enfermos. Consegui o desempenho dos quatorze mil cruzados: Sua Majestade 
me fez a graça de confirmar duas cartas de sesmaria que seguiram a posse, e domínio daquela ilha 
como patrimônio dos pobres; nesta inteligência fiz introduzir nos campos da ilha algum gado vacum, e 
tão felizmente, que hoje se podem contar nela dez mil cabeças. Ainda que semelhantes produções de 
terrenos”.
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DOCUMENTO

[Ant. 1806, Novembro, 22] 

REQUERIMENTO de Francisco José da Silva, para o príncipe regente [D. João], solicitando carta de 
confirmação da escritura de doação das casas, concedidas por José Frederico, na cidade de Belém do 
Pará. 

Anexo: escritura. 

AHU_CU_013, Cx. 138, D. 10517.

INFORMAÇÃO

0381

“Diz Francisco José da Silva ? casado e morador na cidade do Grão Pará, que é ? José ? ? de casas 
térreas coberto de telhas em uma sala na frente e uma casa interior em a rua das Mercês da mesma 
cidade aos quatro dias do mês de dezembro de mil oitocentos e cinco anos como verifica a escritura de 
doação remuneratórias junta esta para ficar firme e valiosa deve ser insinuada e aprovada? por VS Ao 
posto determinado da legislação ? ? ? ? ? e dentro do tempo consignado pela disposição da ? e ? ? de 25 
de janeiro de 1775 ??? observância ? ? ? ? ? mandar e insinue a ??? das inquirições legais ? ? ? ? ? ...”

0382

“Saibam quantos este público instrumento de escritura de doação ou como em direito melhor dizer se 
possa virem que no ano do nascimento de Nosso Jesus Cristo de mil oitocentos e cinco anos aos quatro 
dias do mês de dezembro do dito ano nesta cidade do Pará e casas de morada de José Federico de Freitas 
onde eu tabelião adiante (sic) nomeado vim e sendo ali apareceram presentes de uma parte como doador o 
dito José Federico de Freitas morador nesta cidade em a rua das Mercês e da outra como doador Francisco 
José da Silva e sua legitima mulher Teodora Maria moradores também nesta cidade em a mesma rua 
pessoas reconhecidas de mim tabelião e das testemunhas deste instrumento pelas próprias de que dou fé 
e por ele José Federico de Freitas me foi dito em presença das testemunhas adiante nomeadas escritas 
e assinadas que ele é senhor e possuidor mansa e pacificamente sem contradição de pessoa alguma por 
justo título de um quarto de casas térreas cobertas de telha com uma sala na frente e uma casa interior 
com seu corredor sitas em a Rua das Mercês com três braças de frente e quatorze braças de fundos ou 
que na verdade se achar que confrontam de uma parte com outro quarto de seu irmão Manoel Eugênio de 
Bulhões fazendo canto para a Rua de Santa Anna e fundos com os quintais do doutor digo com os quintais 
das casas do Doutor Desembargador Joaquim Clemente da Silva Pombo do qual quarto de casas fazia 
doação por sua morte aos ditos Francisco José da Silva e a sua mulher com as condições seguintes = (...)”

0383

“o que tudo ouviram ler e assinaram com as testemunhas presentes João Félix Pacheco de Azevedo 
morador em a Rua do Rosário e João Francisco Serrão morador em a Rua das Mercês de que tudo dou fé 
eu Felipe Joaquim de Lira Ramos tabelião que escrevi.”

DOCUMENTO

1807, Janeiro, 13, L isboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente [D. João], sobre uma representação do 
Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará, relativa às queixas apresentadas contra o exgovernador 
e capitão-general do Estado do Pará e Rio Negro, D. Francisco [Maurício] de Sousa 

Coutinho. 

Anexo: parecer, requerimentos (cópia) e carta. 

AHU_CU_013, Cx. 139, D. 10568.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.
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DOCUMENTO

OFÍCIO do bispo do Pará, D. Manuel [de Almeida Carvalho], para o [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo], remetendo dois requerimentos, um sobre 
a oferta de fazenda de gado vacum à sua diocese e outro sobre a transgressão de uma lei pela Câmara 
daquela cidade. 

Anexo: cartas. 

AHU_CU_013, Cx. 139, D. 10604.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1807, Junho, 18, Lisboa 

PROVISÃO (cópia) do príncipe regente [D. João], para os oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará, 
sobre a falta de verbas nas Câmaras para o pagamento dos oficiais milicianos. 

AHU_CU_013, Cx. 141, D. 10666.

INFORMAÇÃO

- Informação não identificada.

DOCUMENTO

1 [Ant. 1761, Abril, 3]

REQUERIMENTO de Gaspar Álvares Bandeira, morador na cidade de Belém do Pará, para o rei [D. José 
I], solicitando provisão  para  poder  administrar  a  herança de seu falecido pai, Estevão Álvares Bandeira. 
bilhete e instrumento de justificação.

AHU_CU_013, Cx. 48, D. 4427.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2 [Ant. 1762, Dezembro, 11]

REQUERIMENTO de Teodora Pestana, filha de António Furtado de Mendonça e D. Mariana Soares, 
moradora na cidade de Belém do Pará, para o rei [D. José I], solicitando provisão régia de suplemento de 
idade para poder gerir e administrar os bens que lhe ficaram por herança. 

Anexo: bilhete, requerimento e instrumento de pública forma. 

Obs.: m. est. 

AHU_CU_013, Cx. 53, D. 4871.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

3 [Ant. 1767, Janeiro, 30]

REQUERIMENTO  de  Maria  Sofia  Josefa  de  Sousa  e  suas  irmãs  para  o  rei  [D. José I], solicitando 
provisão para poderem apelar da sentença sobre a herança de José Alves Roxo, de quem se intitulam 
filhas legítimas. 

Anexo: requerimento, bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 60, D. 5313.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

4 1769, Janeiro, 15, [Lisboa]

AVISO (minuta) do [secretário do Estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça  Furtado],  
para  o  [governador  e  capitão  general  do  Estado  do  Pará, Maranhão  e  Rio  Negro],  Fernando  da  
Costa  de  Ataíde  Teive  Sousa  Coutinho, ordenando  a  ida  do  vigário  de  São  Domingos  do  rio  Guamá,  
André  Fernandes, para Lisboa por irregularidades  cometidas  na  herança  deixada  pelo  capitão Bernardo 
de Almeida, a sua mulher, Paula do Amaral, que após o seu falecimento passou para seus sobrinhos, 
Teresa de Jesus e Ataíde, Clara Maria de Ataíde e José Joaquim Monção. 

Anexo: requerimento. 

AHU_CU_013, Cx. 63, D. 5510.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

5 1769, Agosto, 10, Pará

OFÍCIO  de  José  Joaquim  Monção,  herdeiro  do  falecido  capitão  Bernardo  de Almeida, para o 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o padre André 
Fernandes Pinheiro  ter-se  apossado  da sua herança, remetendo relação dos bens atribuídos e vendidos 
pelo dito padre. 

Anexo: relação. 

AHU_CU_013, Cx. 64, D. 5558.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

6 1770, Março, 29, Pará

OFÍCIO  do  provedor  da  Fazenda  Real  [da  capitania  do  Pará],  Francisco  Xavier Ribeiro de Sampaio,  
para  o  [secretário  de  estado  dos  Negócios  do  Reino  e inspector geral do Erário Régio], conde de 
Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a queixa  apresentada  por  José  Garcia  Galvão,  por  
não  ter  sido deferido o seu pedido de  inventariação  e  divisão  da  herança  de  sua  cunhada, 

Maria Josefa da Conceição. 

AHU_CU_013, Cx. 65, D. 5623.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

7 1770, Março, 29, Pará

OFÍCIO de juiz de fora [e provedor da Fazenda Real do Pará], Francisco Xavier Ribeiro  de  Sampaio,  para  
o  [secretário  de  estado  dos  Negócios  do  Reino  e inspector geral do Erário Régio], conde de Oeiras, 
inspector-geral do Erário Régio, [Sebastião José de Carvalho e Melo],  sobre  o  requerimento  de  José  
Garcia Galvão, relativo à divisão da herança de Maria Josefa da Conceição. 

Anexo: 1 carta (cópia). 

AHU_CU_013, Cx. 65, D. 5624.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

8 [Ant. 1773, Março, 11]

REQUERIMENTO de Bernardo José Ferreira, morador no Estado do Pará, para o rei [D. José I], solicitando 
a passagem de uma carta de suplemento de idade, a fim de poder tomar posse da herança de seu falecido 
pai, Pedro Ferreira, conforme o instrumento de justificação apresentado. 

Anexo: bilhete e instrumento de justificação. 

AHU_CU_013, Cx. 70, D. 5970.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

9 [Ant. 1774, Agosto, 6]

REQUERIMENTO  de  Inácia  Maria  da  Fonte  para  o  rei  [D.  José  I],  solicitando  a abolição da lei que 
extingue algumas capelas e bens encapelados pertencentes a sua falecida avó, Ana da Fonte, de quem é 
a única herdeira, de modo a dar início ao processo de aquisição da mesma herança. 

Anexo: auto. 

AHU_CU_013, Cx. 73, D. 6156.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

10 [1783, Outubro, 24, Pará]

CERTIDÕES  (cópias)  do  escrivão  da  Ouvidoria  e  Intendência  Geral  do  Pará, Manuel José Alves 
Bandeira, relativas à herança do falecido Bispo do Pará, D. fr. João  Evangelista  Pereira  da  Silva,  deixada  
ao  tribunal  do  Juízo  dos  Órfãos, 

Defuntos e Ausentes daquele Bispado. 

AHU_CU_013, Cx. 90, D. 7352.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

11 [Ant.1798, Julho, 30]

REQUERIMENTO  do  alferes  de  Cavalaria  Auxiliar  da  Ilha  Grande  de  Joanes, António Joaquim 
de Barros e Vasconcelos, para a rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação  do  recebimento  como  
herança  de  uma  fazenda  situada  na  referida ilha, propriedade do seu falecido sogro, o capitão Gaspar 
Ferreira de Araújo. 

Anexo: auto. 

AHU_CU_013, Cx. 113, D. 8765.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

12 [Ant. 1785, Junho, 25]

REQUERIMENTO de José Domingues de Melo à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta de 
data e sesmaria relativa a um terreno situado junto ao rio Guajará. 

Anexo: carta de data e sesmaria. 

Obs.: m. est. 

AHU_CU_013, Cx. 94, D. 7510.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

13

1788, Agosto, 18, Pará

OFÍCIO do cónego José Brás Pinheiro para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo 
e Castro], sobre o descontentamento dos moradores da  cidade  de  Santa  Maria  de  Belém  do  Pará,  em  
geral,  e  de  sua  irmã  viúva, Antónia  Severa  Pinheiro,  em  particular,  pelo  facto  de  Bernardo  Toscano  
de Vasconcelos ter adquirido um terreno na praça do Poço do Povo e nele construído um  engenho  de  
arroz,  terreno  esse  que  era  de  utilidade  pública  desde  tempos imemoriais. 

AHU_CU_013, Cx. 97, D. 7762.

0566

“Nesta cidade do Pará sempre se conservou no coração dela um Poço tratado, para? Praça do mesmo 
Poço do Povo, pela utilidade geral dele; sito há tempo imemorial; nessa situação, nem a câmara, nem os 
generais do estado consentiram jamais, que se formasse propriedade alguma: neste último tempo avançou 
Bernardo Toscano de Vasconcelos formar naquele terreno um engenho de arroz, e uma propriedade no? 
Povo se alterou; mas não se animaram a se opor para recearem os efeitos da indignação do gênio? do 
referido, ? com o posto de ajudante de ? do governador general?. Como minha irmã tem uma morada 
de casas de sobrado com a frente para aquela Praça, e eu outras térreas, trabalhamos para defender as 
nossas propriedades. Vendo que se perdia tempo nos passos desta terra; representamos a S. ? que foi 
servida depois de informada para um dos governadores (...)”
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DOCUMENTO

14 [Ant. 1790, Março, 6]

REQUERIMENTO  de  Bento  de  Figueiredo  Tenreiro  para  a  rainha  [D.  Maria  I], solicitando  confirmação  
da  carta  de  data  e  sesmaria  referente  a  um  terreno  na entrada dos rios Guamá e Capim. 

Anexo: carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 99, D. 7883.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

15 [Ant. 1790, Abril, 14]

REQUERIMENTO de João Lourenço de Sousa, morador na cidade do Pará, para a rainha [D. Maria l], 
solicitando confirmação da carta de data e sesmaria relativa a um terreno situado numa ilha Japoquissava, 
junto à Baía do Sol. 

Anexo: carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 99, D. 7890.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1 -

1618, Abril, 6 Lisboa

CARTA do [capitão] Manuel de Sousa de Eça para o rei [D. Filipe II], sobre o requerimento de Manuel 
Calado de Lima pedindo a propriedade do ofício de escrivão das datas de terras da capitania do Pará, que 
exerce. 

Anexo: 1 requerimento e 1 certidão. 

AHU_CU_013, Cx. 1, D. 6. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

13

[ant. 1619, Junho, 12]

REQUERIMENTO de Maria Cabral e Francisca de Castelo Branco, naturais da vila de Santarém, para o rei 
[D. Filipe II], pedindo confirmação das terras que possuem no Pará e que pertenciam a seu marido e pai, o 
capitão-mor do Pará, Francisco Caldeira de Castelo Branco. 

Anexo: 6 certidões. 

AHU_CU_013, Cx. 1, D. 13. 

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

25

3 [ant. 1623, Fevereiro, 11]

REQUERIMENTO de Maria e Francisca Cabral Castelo Branco, para o rei [D. Filipe III], pedindo que se 
declare quem deverá fazer as diligências para confirmar as sesmarias que possuem no Pará, visto serem 
herdeiras do ex-capitão-mor daquela capitania, Francisco Caldeira de Castelo Branco. 

Anexo: 1 auto. 

AHU_CU_013, Cx. 1, D. 25. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

94

4 -

1655, Maio, 19, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. João IV, sobre a fundação de casa, igreja e mosteiro 
para os padres da Companhia de Jesus, na capitania do Pará, junto da fortaleza daquela capitania, em vez 
do local que lhes tinha sido atribuído. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 94

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

95

5 -

1655, Junho, 2, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. João IV, sobre pedido dos moradores da cidade de 
Belém do Pará, para que lhes sejam concedidos os mesmos privilégios dados aos moradores do Maranhão 
e da cidade do Porto, justificando-se pelos serviços que prestaram aquando da reconstrução da cidade e 
da expulsão dos holandeses. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 95. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

98

6 -

1655, Dezembro, 8, Belém [do Pará] 

CARTA do governador do Estado do Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro, André Vidal de Negreiros, para 
o rei [D. João IV], sobre a construção de uma atalaia na costa marítima da capitania do Pará, devido aos 
baixios; acerca da necessidade de reformular os pesos e o valor do açúcar e tabaco, e a conveniência em 
estes últimos serem guardados em armazéns, para evitar prejuízos na actividade comercial. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 98. 

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

104

7 -

1656, Outubro, 17, Lisboa

CARTA RÉGIA(minuta) de D. Luísa de Gusmão para o governador e capitão-general do Estado do 
Maranhão, André Vidal de Negreiros, sobre a queixa apresentada pelos oficiais da Câmara de Belém do 
Pará acerca das obras da igreja dos religiosos da Companhia nas proximidades da fortaleza da capitania, 
e ordenando àquele governador que mande parar as referidas obras e determine qual a possibilidade de 
mudar o local das igrejas ou da fortaleza. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 104. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

120

8 -

1664, Agosto, 11, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. Afonso VI, sobre o pedido do Provincial da Ordem da 
Santíssima Trindade do Maranhão e Pará, solicitando a expulsão de dois frades castelhanos e a restituição 
dos conventos por eles fundados. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 120. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

133

- 9

1667, Fevereiro, 19, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. Afonso VI, sobre o pedido do provedor da Santa Casa da 
Misericórdia da capitania do Pará, Feliciano Correia, para que sejam confirmados os privilégios concedidos 
à Santa Casa da Misericórdia da Ordem de Santa Isabel, no Pará. 

Anexo: 1 carta. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 133. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO
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137

- 10

1668, Fevereiro, 19, Pará

CARTA do capitão-mor do Pará, Manuel Guedes Aranha, para o príncipe regente [D. Pedro], sobre a sua 
nomeação para aquele cargo, pelo governador e capitão-general do Estado do Maranhão, [António de 
Albuquerque Coelho de Carvalho] e informando acerca do estado geral em que encontrou a capitania, 
queixando-se do mau estado de conservação da fortaleza, da igreja e da cidade de Belém do Pará em 
geral, bem como das aldeias de gentios. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 137. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

150

11 -

1673, Julho,

20, Belém do Grão-Pará

CARTA do governador [e capitão-general do Estado do Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro], Pedro César 
de Meneses, para o príncipe regente [D. Pedro], sobre os pedidos de protecção dos índios das nações 
Aroaquis e Carajus, cujas aldeias estavam a ser ocupadas por gente vinda de São Paulo, que se encontram 
nas proximidades da cidade de Belém do Grão-Pará. 

Anexo: 1 parecer. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 150. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

164

12 -

1675, Agosto, 19, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. Pedro, sobre o requerimento de Manuel 
de Morais, em que solicita que lhe seja passada provisão que concede isenção de impostos pelo período 
de 10 anos a quem constrói engenhos de raiz, a ser aplicada no engenho novo de “Nossa Senhora do 
Rosário” que lhe pertence. 

Anexo: 1 bilhete 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 164

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

168

13 -

1677, Junho, 15, Pará

CARTA do governador [e capitão-general do Estado do Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro], Pedro César 
de Meneses, para o príncipe regente [D. Pedro], sobre o estado em que se encontra a obra da fortaleza 
da capitania do Pará, sobre a admissão do estanque de ferro, aço, facas e velório, e a não aceitação do 
mesmo estanque, nem do novo direito das peças de escravos no Maranhão. 

Anexo: 2 certidões. 

Obs.: m. est. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 168. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

177

14 -

1679, Janeiro, 10, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente [D. Pedro], sobre as notícias dadas pelo 
governador e capitão-general do Estado do Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro, Inácio Coelho da Silva, 
acerca da situação dos casais da ilha do Faial que foram para o Pará. 

Anexo: 1 carta.  

Obs.: m. est. 

AHU_CU_013, Cx. 2, D. 177. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

201

15 - 

1682, Março, 2, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. Pedro, sobre a conta que dão os oficiais da 
Câmara da cidade de Belém do Pará, acerca da dívida das casas que se mandaram construir para moradia 
dos governadores. 

Anexo: 1 carta, e 1 treslado 

Obs.: m. est. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 201

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

205

16 -

1682, Outubro, 7, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. Pedro, acerca do requerimento do senhor 
do engenho “Nossa Senhora da Conceição”, António Mogo de Bulhões, no qual solicita provisão para 
beneficiar, durante dez anos, da isenção de imposto no referido engenho. 

Anexo: 1 bilhete. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 205. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

248

-

1685, Maio, 26, Lisboa

17 PROVISÃO (minuta) do rei [D. Pedro II], em que ordena ao provedor da Fazenda Real do Estado do 
Maranhão, D. Fernando Ramires, que entregue o depósito pedido pelo almoxarife da Fazenda da capitania 
do Pará, João de Matos, para reedificação e reparação de uma fortaleza antiga localizada em Belém do 
Pará. 

Anexo: aviso e requerimento. 

AHU_CU_013, Cx. 3, D. 248. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

322

1695, Julho, 8, Pará

18 CARTA do [sargento-mor e engenheiro da capitania do Pará], José Velho de Azevedo, para o [secretário 
de estado], Mendo de Foios Pereira, sobre o envio da planta da fortaleza da Barra do Pará, e da sua visita 
à fortaleza do Cabo do Norte, por haver notícia de ataques franceses; queixa-se também que não lhe são 
pagos os soldos de engenheiro. 

Obs.: ver AHU_CART_013, D. 789. 

AHU_CU_013, Cx. 4, D. 322. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

391

1703, Julho, 8, Belém do Pará

19 CARTA do governador e [capitão-general do Estado do Maranhão] D. Manuel Rolim de Moura, para o 
rei [D. Pedro II], sobre a necessidade de se construir um armazém para guardar a pólvora. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 391.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

400

20 -

1704, Maio, 16, Lisboa

CARTA DE DATA E SESMARIA passada a Lucas Lameira da Franca, confirmando a doação de terras 
situadas junto do rio Maguari, na capitania do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 5, D. 400. 

0235

“(...) conceder em nome de Sua Majestade de data e sesmaria ao dito Lucas de Franca Lameira as ditas 
terras de Maguari de uma e outra banda do rio dito começando pela parte direita da boca do igarapé 
Pacapepu onde tem o seu sitio e casas pelo rio acima até onde tem outra roça que chamam Garumanduba 
e pela outra banda começando do sítio João Soares de Avelar até o mesmo sítio Guarumanduba que uma 
e outra poderá ser légua e meia pouco mais ou menos para nelas lavrar”

DOCUMENTO

476

1711, Novembro, 24, Lisboa

21 PROVISÃO (minuta) do rei D. João V para o [governador e capitão-general do Estado do Maranhão] 
Cristóvão da Costa Freire, sobre a nomeação de Nicolau Ferreira da Costa, para o posto de capitão-mor, e 
o auxílio financeiro solicitado para a edificação da igreja matriz da cidade do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 476.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

513

1715, Agosto, 1, Belém do Pará

22 CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará, para o rei [D. João V], sobre as dificuldades 
que têm os Herdeiros de alguns moradores, em tomarem posse das respectivas heranças, por não serem 
conhecidos na capitania do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 513

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

521

23 -

1716, Junho, 30, Belém do Pará

CARTA do [governador e capitão-general do Estado do Maranhão], Cristóvão da Costa Freire, para o rei [D. 
João V], em resposta à provisão régia de 27 de Junho de 1715, sobre a confirmação das cartas de data de 
sesmaria pertencentes às Congregações Religiosas daquele Estado. 

Anexo: instrumento de pública forma e certidão. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 521. 
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- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

522

1716, Julho, 3, Belém do Pará

24 CARTA do [governador e capitão-general do Estado do Maranhão], Cristóvão da Costa Freire, para o 
rei [D. João V], sobre o pedido do capitão do forte da Barra da cidade de Belém do Pará, José Sanches 
de Brito, para construir, às suas expensas, um novo forte defronte das casas que pertenceram a Manuel 
Guedes Aranha. 

Anexo: pareceres e despacho. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 522. 

36

“Pelo Capitão do forte da barra desta cidade Jose Sanches de Brito me foi proposto queria fazer a custa 
da sua fazenda o forte que VMajestade tem ordenado se faça junto a esta cidade defronte das casas que 
foram de Manoel Guedes Aranha”

DOCUMENTO

525

25 -

[ant. 1716, Setembro, 20] 

REQUERIMENTO de Manuel de Góis, homem de negócios e morador na cidade do Pará, para o rei [D. 
João V], solicitando alvará que impeça a tomada dos seus bens, sem o seu consentimento. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 525

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

529

 [ant. 1717 Setembro 7] 

26 REQUERIMENTO (certidão) de José de Oliveira da Cunha, para o rei [D. João V], solicitando o treslado 
de carta de data e sesmaria, posse e demarcação das terras que lhe pertenciam na zona do rio Guajará, 
visto ter perdido os documentos originais. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 529.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

538

1719, Julho, 5, Belém do Pará

27 CARTA do [governador e capitão-general do Estado do Maranhão] Bernardo Pereira de Berredo, para 
o rei [D. João V], em resposta à provisão régia de 9 de Novembro de 1718,sobre o requerimento do padre 
jesuíta José Vidigal, solicitando a concessão de duas léguas de terra para usufruto do Colégio da capitania 
do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 538
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- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

543

28 -

[ant. 1719, Agosto, 26] 

REQUERIMENTO de José de Oliveira da Cunha, morador na cidade do Pará, para o rei [D. João V], 
solicitando confirmação da carta de data e sesmaria relativa a um terreno seu no sítio de Aicurapa, situado 
junto ao rio Guajará. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 543. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

544

1719, Setembro, 4, Lisboa

29 CONSULTA do Conselho Ultramarino para o rei D. João V, sobre a proposta do capitão do Forte da 
cidade de Belém do Pará, José Sanches de Brito, de construir, à sua custa, um novo forte naquela cidade, 
desde que obtivesse autorização para utilizar mão-de-obra indígena nos trabalhos, bem como a concessão 
do posto de tenente general da Artilharia daquela Cidade. 

Anexo: cartas e requerimento. 

Obs.: tem como docs. anexos algumas plantas registadas no n.º 21 do IV Colóquio, com a cota 793. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 544. 

142

“Diz Joseph Sanches de Brito que ele teve notícia ordenara SMajestade ao Governador e Capitão Geral 
deste Estado fizesse desenhar e orsar a despesa do forte que tem ordenado se fabrique junto a esta cidade 
cuja ? ? fez arbitrando-se fizesse de pedra e cal desde o orçamento? da obra ? outro que se erigiu junto a 
NS das Mercês conforme o qual o suplicante ofereceu fazer esta obra a sua custa de pedra (...)”

146

“... sobre a oferta que vos fez Joseph Sanches de Brito de que me tínheis dado conta para haver de fazer 
a sua custa o forte que tenho ordenado sobre junto a cidade de belém do Grão Pará de fronte das casas 
que foram de Manoel Guedes Aranha ...”

DOCUMENTO

546

[ant. 1719, Outubro, 11] 

30 REQUERIMENTO de Manuel Francisco Firme, para o rei [D. João V], solicitando confirmação da carta 
de data e sesmaria, relativa a uma propriedade que possuía nas proximidades do igarapé Jacarecora. 

Anexo: carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 546.
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157

Carta de Data e Sesmaria de Cristóvao da Costa Freire

“Faço saber aos que esta minha carta de data e sesmaria virem que tendo respeito ao que por sua petição 
me enviou a dizer Manoel Francisco Firme morador nesta cidade, que ele não tem terras próprias em que 
possa fazer suas lavouras; e porque no igarapé de Jacarecoara se achão algumas devolutas acima das 
terras que se concederam a Teodósia Guedes de Afonseca lhe era necessário uma légua de terra em 
quadra para fazer suas lavouras.”

DOCUMENTO

561

31 1720, Julho, 18, Belém do Pará

CARTA do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará, para o rei [D. João V], sobre a demolição 
de duas casas que se fizeram nas lojas das residências dos governadores daquela capitania, e onde 
habitaram negros e soldados. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 561.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

577

 [ca. 1720] 

32 REQUERIMENTO de José Sanches de Brito, para o rei [D. João V], solicitando Ordens para que o 
governador e capitão-general do Estado do Maranhão, [Bernardo Pereira de berredo e Castro], lhe concorra 
com o auxílio necessário às obras de construção do novo Forte da cidade de Belém do Pará, de sua 
responsabilidade. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 577.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

585

1721, Julho, 28, Belém do Pará

33 CARTA do Senado da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], solicitando a 
demolição de duas casas construídas pelo ex-governador do estado do Maranhão, Inácio Coelho da Silva, 
como morada de seus criados, e que eram, na realidade, uma prisão privada semelhante às da Inquisição. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 585

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

599

1722, Março, 26, Lisboa

34 DECRETO do rei D. João V ordenando a observação da consulta do Conselho Ultramarino, sobre 
o requerimento da Junta das Missões, solicitando autorização para fundar um Seminário diocesano na 
cidade de Belém do Pará. 

Anexo: carta e aviso. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 599. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

620

1722, Agosto,

30, Belém do Pará

35 CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], sobre a pobreza em 
que se encontra o Senado, solicitando uma ajuda financeira para as obras públicas e a busca das drogas 
do Sertão, assim como a mão-de-obra de índios tupinambás da aldeia de Moribira. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 620.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

621

1722, Agosto,

30, Belém do Pará

36 CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei D. João V, sobre a recolha de 
forasteiros, oficiais marinheiros, mamelucos e nas Missões daquele Estado para uso nas suas negociações. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 621.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

625

 [ant. 1722, Novembro, 18] 

37 REQUERIMENTO de Francisco de Potflis, para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de 
data e sesmaria localizada na ilha das Onças, pegada ao seu Engenho, na capitania do Pará. 

Anexo: carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 625. 
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44

“Diz Francisco de Potflis cidadão e morador da cidade de Belém do Pará que o governador e capitão 
general do Estado do Maranhão lhe fez data de uma légua de terra de comprido, e meia de largo na Ilha 
das Onças pegado? ao engenho do suplicante...”

Obs: mais à frente o documento revela outras propriedades do suplicante.

DOCUMENTO

626

 [ant. 1722, Novembro, 18] 

38 REQUERIMENTO de Domingos da Silva, para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de 
data e sesmaria, de terras devolutas localizadas junto ao riacho de Vacarâmerim, desde o marco de António 
Rodrigues até o igarapé Marequita. 

Anexo: carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 7, D. 626. 

52

“(...) e porque no rio chamado Vacarâmerim por ele acima da parte que se acham algumas terras devolutas 
lhe eram necessárias duas léguas de terra principiando do marco de António Roiz até o igarapé Marequita.”

DOCUMENTO

658

 [ant. 1724, Janeiro, 9]

39 REQUERIMENTO de João da Silva, morador na cidade de Belém do Pará, para o rei [D. João V], 
solicitando confirmação de carta de data e sesmaria, próxima do rio Guamã e da boca do igarapé chamado 
Jurujaia, perto do marco das terras de José da Cunha de Toar. 

Anexo: carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 8, D. 658.

493

“... que no rio Guamá se acha uma sorte de terras devolutas correndo do rio acima a mão esquerda defronte 
da boca do igarapé chamado Jurujaya até o marco das terras de Joseph da Cunha de Toar...”

DOCUMENTO

680

[ant. 1724, Março, 23] 

40 REQUERIMENTO do Bispo do Pará, [D. fr. Bartolomeu do Pilar] para o rei [D. João V], solicitando 
ordens para que o governador e o provedor da Fazenda Real da dita capitania autorizem a construção de 
uma nova catedral na cidade de Belém do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 8, D. 680.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

726

41 - 

1724, Setembro, 8, Belém do Pará

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, João da Maia da Gama, para o rei [D. 
João V], em resposta à provisão de 17 de Março de 1724, sobre a falta de um engenheiro-mor na capitania; 
e o estado da fortificação defensiva daquela capitania. 

Anexo: cartas. 

Obs.: documentos anexos a plantas (cota: AHU_CART_013, D. 794). 

AHU_CU_013, Cx. 8, D. 726. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

744 

 [ant. 1725, Março, 3] 

42 REQUERIMENTO de Manuel Garcia Marreiros, para o rei [D. João V], solicitando licença para edificar 
um molinete numa propriedade que lhe pertence próxima à cidade de Belém do Pará, e mandar descer do 
Sertão cem casais de índios para nele trabalharem. 

AHU_CU_013, Cx. 8, D. 744.

“(...) onde pretende edificar um molinete em uma légua de terra onde melhor lhe parecer mais conveniente 
sem que prejudique a pessoa alguma da dita cidade (...)”

DOCUMENTO

755

1725, Agosto, 29, Belém do Pará

43 CARTA do Bispo do Pará, [D. fr. Bartolomeu do Pilar], para o rei [D. João V], sobre os incómodos causados 
pelas más condições do pavimento das ruas da cidade de Belém do Pará e a falta de carregadores de 
redes de transporte, obrigando a que a maioria das mulheres deixe de frequentar os serviços religiosos e 
até a realização dos mesmos, como é o caso das procissões. 

AHU_CU_013, Cx. 8, D. 755.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

762

1725, Setembro, 7, Belém do Pará

44 CARTA do Bispo do Pará, [D. fr. Bartolomeu do Pilar], para o rei [D. João V], solicitando autorização para 
recolher os réus eclesiásticos à cadeia pública, enquanto não tiverem terminado a construção do aljube 
daquela Diocese. 

AHU_CU_013, Cx. 9, D. 762.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

796

[ant. 1726, Fevereiro, 1]

45 REQUERIMENTO do Provedor e Irmãos da Mesa da Santa Casa de Misericórdia de Belém do Pará, 
para o rei [D. João V], solicitando autorização para realizar as suas obras de caridade na Ermida de Santa 
Luzia. 

AHU_CU_013, Cx. 9, D. 796.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

802

[ant. 1726, Fevereiro, 17]

46 REQUERIMENTO do [superintendente das obras da cidade de Belém do Pará], Miguel Lopes Ferreira, 
para o rei [D. João V], solicitando a confirmação da carta de data e sesmaria de terras localizadas no sítio 
de Paracury, na boca de um igarapé, onde pretende estabelecer uma cultura de cacau. 

Anexo: carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 9, D. 802.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

815

[ant. 1726, Abril, 10]

47 PARECER do Procurador da Coroa para o [Conselho Ultramarino], sobre o requerimento de Pedro 
Portal de Carvalho, solicitando confirmação da posse de um Engenho situado no sítio de Borayubucu, 
doado pelo falecido Silvestre de Villas Boas. 

Anexo: auto. 

AHU_CU_013, Cx. 9, D. 815.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

846

1726, Setembro, 10, Belém do Pará

48 Carta do [governador e capitão-general do Estado do Maranhão], João da Maia da Gama, para o rei [D. 
João V], em resposta à provisão de 7 de Fevereiro de 1726, sobre o arranjo das ruas da cidade de Belém 
do Pará. 

Anexo: carta (cópia). 

AHU_CU_013, Cx. 9, D. 846. 

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

896

- 49 [ant. 1727, Março, 23]

REQUERIMENTO do capitão da Casa Forte do caminho do Pará, Luís de Moura, para o rei [D. João V], 
solicitando a confirmação de carta de data e sesmaria junto ao rio Guamã entre os igarapés de Urutuja e 
Itajuba. 

Anexo: bilhete e carta de data de sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 10, D. 896. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

50 -

[ant. 1727, Junho, 7]

REQUERIMENTO de Inácio de Andrade e Fonseca para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta 
de data e sesmaria junto ao igarapé Seco até a ponta de Cajuitiba. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 10, D. 911

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

920

51 -

1727, Setembro, 9, Vila da Vigia de Nazaré

CARTA dos oficiais da Câmara da vila da Vigia da Nazaré para o rei [D. João V], sobre o aumento da 
população na referida vila, solicitando os mesmos privilégios atribuídos à cidade de Belém do Pará. 

Anexo: provisões (cópias). 

AHU_CU_013, Cx. 10, D. 920.

- Documento examinado sem informação encontrada.

- DOCUMENTO EXAMINADO SEM INFORMAÇÃO ENCONTRADA.

DOCUMENTO

922

52 -

1727, Setembro, 12, Santa Maria de Belém do Grão-Pará

CARTA do Bispo do Pará, [D. fr. Bartolomeu do Pilar], para o rei [D. João V], sobre a remessa de uma lista 
dos moradores daquele bispado. 

AHU_CU_013, Cx. 10, D. 922.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

943

53 -

1727, Setembro, 29, Belém do Pará

CARTA do Bispo do Pará, [D. fr. Bartolomeu do Pilar], para o rei [D. João V], sobre o atraso no início das 
obras da residência dos Bispos. 

AHU_CU_013, Cx. 10, D. 943

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

954

54 -

[ant. 1728, Janeiro, 24]

REQUERIMENTO de Caetano da Cunha, morador na capitania do Pará, para o rei [D. João V], solicitando 
confirmação da carta de data e sesmaria relativa a um terreno situado junto ao rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 11, D. 954. 

145

“e porque no rio Guamá por ele acima, pela parte esquerda se acham umas terras devoluto (sic), principiando 
dos marcos de José da Cunha de Toar, até o lugar nomeado Topera Acaraí (...)”

DOCUMENTO

958

55 -

[ant. 1728, Fevereiro, 24]

REQUERIMENTO de António de Freitas da Silva, morador na capitania do Pará, para o rei [D. João V], 
solicitando confirmação da carta de data e sesmaria de terras situadas nas proximidades do rio do Sol. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 11, D. 958. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

971

56 -

1728, Setembro, 12, Belém do Grão-Pará

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, Alexandre de Sousa Freire, para o rei D. 
João V, em resposta à provisão de 9 de Outubro de 1727, sobre o mau estado das ruas da cidade de Belém 
do Pará e a construção de uma ponte por ordem do ex-ouvidor-geral da capitania, José Borges Valério.

AHU_CU_013, Cx. 11, D. 971.
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239

“pois já o zelo do ouvidor geraç José Borges Valério com desvelo, e com a sua assistência fizera a ponte 
com seu arco, e uma calçada quase? das casas em que mora o reverendo Bispo (...)”

DOCUMENTO

973

57 -

1728, Setembro,

14, Belém do Pará

CARTA do Bispo do Pará, [D. fr. Bartolomeu do Pilar], para o rei [D. João V], sobre uma lista que elaborou 
com o número total de habitantes que compõem o seu bispado. 

AHU_CU_013, Cx. 11, D. 973

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

984

58 -

1728, Setembro, 20, Belém do Pará

CARTA do [governador e capitão-general do Estado do Maranhão], João da Maia da Gama, para o rei [D. 
João V], sobre o requerimento do senhor de engenhos no Mearim, Vitoriano Pinheiro Meireles, em que 
solicita autorização para fixar residência com sua família naquele local. 

AHU_CU_013, Cx. 11, D. 984.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

985

59 -

1728, Setembro, 20, Belém do Grão-Pará

CARTA do ouvidor-geral da capitania do Pará, Francisco Andrade Ribeiro, para o rei [D. João V], dando 
conta de que a maioria dos donatários existentes na capitania ainda não havia providenciado as suas 
cartas de confirmação. 

Anexo: provisão (treslado). 

AHU_CU_013, Cx. 11, D. 985

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1006

60 -

[ant. 1729, Janeiro, 26]

REQUERIMENTO da viúva do capitão-mor do Gurupá, Fernão Lobo de Sousa, Joana Maria de Sousa, para 
o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de data e sesmaria de terras situadas nas proximidades 
do rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 11, D. 1006. 

0406

“(...) no Rio do Guamá correndo pela may (sic) dele acima se acham ainda terras devolutas correndo dos 
marcos de Agostinho da Silva para cima da parte da may esquerda (...)”

DOCUMENTO

1013

61 -

[ant. 1729, Janeiro, 31]

REQUERIMENTO de Manuel Barbosa Martins para o rei [D. João V], solicitando confirmação carta de data 
e sesmaria junto ao rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 11, D. 1013. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1014

62 -

[ant. 1729, Janeiro, 31]

REQUERIMENTO de Manuel Gomes Rodrigues para o rei [D. João V], solicitando confirmação carta de 
data e sesmaria na ilha da Baia do Sol.

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 11, D. 1014.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1017

63 -

[ant. 1729, Fevereiro]

REQUERIMENTO do capitão Leandro Guimarães de Albuquerque para o rei [D. João V], solicitando 
confirmação de carta de data e sesmaria situada nas proximidades do rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 11, D. 1017

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

065

64 -

1729, Outubro, 7, Belém do Pará

CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania do Pará, João Ferreira Dinis de Vasconcelos, para o rei 
[D. João V], sobre o estado da Fazenda Real daquela capitania. 

Anexo: carta e provisão (cópia). 

AHU_CU_013, Cx. 11, D. 1065.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1070

65 -

1729, Outubro, 12, Santa Maria de Belém do Pará

CARTA do Bispo do Grão-Pará, [D. fr. Bartolomeu do Pilar], para o rei [D. João V], sobre as obras da 
residência do Bispo da Diocese. 

AHU_CU_013, Cx. 11, D. 1070.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1077

66 -

[ant. 1730, Janeiro, 11]

REQUERIMENTO de José Rodrigues Álvares para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de 
data e sesmaria no igarapé de Bojarú, junto ao rio Guajará. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 12, D. 1077

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1079

67 -

[ant. 1730, Janeiro, 13]

REQUERIMENTO de António Gonçalves Sousa para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de 
data e sesmaria de terras no igarapé chamado Euracapori, junto ao rio Moribira. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 12, D. 1079.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1082

68 -

[ant. 1730, Janeiro, 26]

REQUERIMENTO de Manuel Martins de Távora para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de 
data e sesmaria de terras próximas ao rio do Guajará, no igarapé do Castanheiro. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 12, D. 1082.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1088

69 -

1730, Fevereiro, 27, Lisboa

CARTA do [ex-governador e capitão general do Estado do Maranhão], João da Maia da Gama, para o rei 
[D. João V], sobre as queixas que o Bispo do Pará, D. fr. Bartolomeu do Pilar, apresenta por ainda não 
terem acabado a construção da capela e do hospital o pedido para lhe serem entregues quarenta índios. 

AHU_CU_013, Cx. 12, D. 1088.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1097

70 -

[ant. 1730, Março, 23]

REQUERIMENTO do capitão dos descimentos do rio Maraguãs, Sebastião Rodrigues Barbosa para o 
rei [D. João V], solicitando o privilégio de que gozam os restantes cidadãos da cidade de Santa Maria de 
Belém do Pará, em atenção aos bons serviços prestados. 

Anexo: auto. 

AHU_CU_013, Cx. 12, D. 1097.
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- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1108

71 -

1730, Maio, 16, São Luís do Maranhão

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, Alexandre de Sousa Freire, para o rei D. 
João V, em resposta à provisão de 10 de Janeiro de 1730, acerca da distância entre o presídio do Cabo 
do Norte e o da cidade de Belém do Pará, bem como informações recolhidas junto dos negros fugidos de 
Cayena a respeito das tropas francesas naquela cidade. 

Anexo: certidão, ofícios, capitulo de regimento (cópia), bilhete, informação, cartas 

e auto de testemunhas. 

AHU_CU_013, Cx. 12, D. 1108

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1133

72 -

1730, Setembro, 12, Belém do Pará

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, Alexandre de Sousa Freire, para o rei D. 
João V, em resposta à provisão de 30 de Março de 1730, sobre o requerimento de Sebastião Rodrigues 
Barbosa, em que solicita o privilégio de ser reconhecido como cidadão da cidade de Belém do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 12, D. 1133

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1140

73 -

1730, Setembro, 20, Belém do Pará

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, Alexandre de Sousa Freire, para o rei 
D. João V, em resposta à provisão de 7 de Julho de 1729, autorizando António Machado Novais a edificar 
algumas casas nos terrenos que possui. 

AHU_CU_013, Cx. 12, D. 1140.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1142

74 -

[post.1730, Setembro, 20, Pará]

MAPA das Ordenanças que se encontram na praça da capitania do Pará elaborado de acordo com a 
mostra geral de 20 de Setembro de 1730. 

Anexo: listas. 

AHU_CU_013, Cx. 12, D. 1142.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1170

75 -

[ant. 1731, Janeiro, 12]

REQUERIMENTO de Filipe Franco para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de data e 
sesmaria nas cabeceiras do rio Janipaúba. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1170.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1178

76 -

[ant. 1731, Abril, 9]

REQUERIMENTO do prior do convento de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Belém do Grão-Pará, 
fr. Tomás Jordão, para o rei [D. João V], solicitando que seja ordenado ao ouvidor-geral da capitania do 
Pará, [Luis Barbosa de Lima] a realização do tombo das terras pertencentes ao citado convento, para que 
ele possa proceder a novas demarcações. 

Anexo: bilhete. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1178

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1184

77 -

1731, Agosto, 5, Lisboa

CARTA do [ex-governador e capitão-general do Estado do Maranhão], João da Maia da Gama, para o rei 
[D. João V], sobre o estado em que se encontram as fortalezas na capitania nomeadamente o Forte da 
Barra, a fortaleza do Santo Cristo e da Casa da Pólvora. 

Anexo: cartas e despacho. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1184

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1215

78 -

[ant. 1732, Janeiro, 10]

REQUERIMENTO de José da Cunha de Toar, morador na cidade de Santa Maria de Belém do Pará, para 
o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de data e sesmaria de terras junto ao rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria (treslado). 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1215

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1217

79 -

[ant. 1732, Janeiro, 12]

REQUERIMENTO de Manuel João de Andrade para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de 
data e sesmaria das terras junto ao igarapé de São Tiago. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1217

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1218

80 -

[ant. 1732, Janeiro, 20]

REQUERIMENTO de Estevão Cardoso de Meneses para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta 
de data e sesmaria próxima ao rio Jacupá, para poder solicitar a respectiva demarcação. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1218.
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- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1219

81 -

[ant. 1732, Janeiro, 22]

REQUERIMENTO de Rosa da Cunha para o rei [D. João V], solicitando a anulação de escritura feita pelo 
governador e capitão-general do Estado do Maranhão, Alexandre de Sousa Freire, na qual a destituía de 
todos os seus bens, para que a suplicante possa reaver os mesmos.

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1219.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1220

82 -

[ant. 1732, Janeiro, 23]

REQUERIMENTO do provedor da Fazenda Real da capitania do Pará, [Matias Sousa e Costa}, para o rei 
[D. João V], solicitando a passagem de uma ordem régia proibindo o governador daquela capitania de o 
suspender do dito ofício. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1220

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1223

83 -

[ant. 1732, Fevereiro, 2]

REQUERIMENTO do reitor e religiosos do Colégio jesuíta de Santo Alexandre da cidade de Belém do 
Grão-Pará, para o rei [D. João V], solicitando provisão para que o ouvidor-geral do Pará, [Luís Barbosa de 
Lima], possa continuar os autos de demarcação, medição e tombo das terras que pertencem ao referido 
Colégio. 

Anexo: bilhete e lista. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1223

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1226

84 -

[ant. 1732, Fevereiro, 7]

REQUERIMENTO de Estevão Geraldes Meireles para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta 
de data e sesmaria próxima ao rio Guajará. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1226.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1227

85 -

[ant. 1732, Fevereiro, 8]

REQUERIMENTO de Gregório da Silva para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de data e 
sesmaria próxima ao rio de Muribira. 

Anexo: requerimento, bilhete e cartas de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1227

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1231

86 -

[ant. 1732, Fevereiro, 22]

REQUERIMENTO de João Monteiro de Azevedo para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta 
de data e sesmaria de terras próximas ao igarapé de Jacaré Coara. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1231.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1232

87 -

[ant. 1732, Fevereiro, 22]

REQUERIMENTO de António Teixeira Estoura para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de 
data e sesmaria de terras próximas às de António Baião e de João de Sousa. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1232.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1238

88 -

[ant. 1732, Março, 2]

REQUERIMENTO de Domingos da Costa Bacelar para o rei [D. João V], solicitando provisão régia ou 
alvará para que não lhe sejam tomadas as casas de vivenda. 

Anexo: bilhete. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1238

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1240

89 -

[ant. 1732, Março, 3]

REQUERIMENTO de António Pinheiro Leriz para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de data 
e sesmaria próxima ao rio de Janipauba. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1240

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1260

90 -

1732, Maio, 12, Caminho das Povoações

OFÍCIO de Manuel da Costa Madureira para o [governador e] capitão-general do Estado do Maranhão, 
Alexandre de Sousa Freire, sobre o povoamento da capitania do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 13, D. 1260

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

285

91 -

1732, Setembro, 21, Belém do Pará

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, José da Serra, para o rei D. João V, em 
resposta à provisão de 7 de Agosto de 1731, sobre a necessidade da construção de nova cadeia na cidade 
de Belém do Pará. 

Anexo: capítulos de carta (cópia). 

AHU_CU_013, Cx. 14, D. 1285

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1316

92 -

1732, Setembro, 24, Belém do Grão-Pará 

CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei [D. João V], sobre as queixas dos 
moradores contra os padres da Companhia de Jesus e da Ordem do Carmo, por usurparem as suas 
sesmarias já demarcadas e confirmadas. 

Anexo: cartas, provisão, sumário de testemunhas, ofícios e certidão (cópias). 

AHU_CU_013, Cx. 14, D. 1316

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

[Ant. 1774, Agosto, 6]

REQUERIMENTO  de  Inácia  Maria  da  Fonte  para  o  rei  [D.  José  I],  solicitando  a abolição da lei que 
extingue algumas capelas e bens encapelados pertencentes a sua falecida avó, Ana da Fonte, de quem é 
a única herdeira, de modo a dar início ao processo de aquisição da mesma herança. 

Anexo: auto. 

AHU_CU_013, Cx. 73, D. 6156.

0213

“(...) constam os bens que foram encapelados pela dita avó da suplicante, porém como a mesma instituidora 
também instituiu encapelar uma morada de casas de sobrado na Rua da Praia chamada hoje da Boa Vista 
com as pensões declaradas na verba da instituição (...)”

DOCUMENTO

1319

93 -

1732, Setembro, 25, Belém do Pará 

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, José da Serra, para o rei D. João V, 
em resposta à provisão de 9 de Abril de 1732, sobre a ordem de se fazer planta para construção de nova 
Alfândega na cidade de Belém do Pará. 

Anexo: ofícios e provisões (cópias). 

AHU_CU_013, Cx. 14, D. 1319

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1355

94 -

[ant. 1733, Janeiro, 29]

REQUERIMENTO do juiz dos Órfãos da cidade de Belém do Pará, António de Sousa e Ataíde, para o 
rei [D. João V], solicitando um alvará de declaração para que possa apresentar a sua jurisdição sobre 
os inventários de bens de testamentos, e que o ouvidor-geral e provedor dos Defuntos e Ausentes, Luís 
Barbosa e Lima, não possa autuar no inventário de testamento dos bens do falecido João da Câmara de 
Vasconcelos. 

Anexo: auto. 

AHU_CU_013, Cx. 14, D. 1355

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1357

95 -

[ant. 1733, Fevereiro, 4]

REQUERIMENTO de Joaquim Rodrigues, morador na cidade de Belém do Pará, para o rei [D. João V], 
solicitando confirmação de carta de data e sesmaria próxima ao rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 15, D. 1357. 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1358

96 -

[ant. 1733, Fevereiro, 5]

REQUERIMENTO de Custódio Álvares Roxo para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de 
data e sesmaria próxima ao rio Curaci Mirim. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 15, D. 1358

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1371

97 -

[post.1733, Fevereiro, 29]

REQUERIMENTO de José António para o rei [D. João V], solicitando alvará de levantamento do sequestro 
dos seus bens. 

Anexo: carta, requerimento e bilhetes. 

AHU_CU_013, Cx. 15, D. 1371

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

373

98 -

[ant. 1733, Março, 6]

REQUERIMENTO do assistente Guilherme Brussem de Abreu para o rei [D. João V], solicitando a sua 
libertação e o levantamento do sequestro dos seus bens. 

Anexo: auto e carta. 

AHU_CU_013, Cx. 15, D. 1373

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1375

99 -

[ant. 1733, Março, 10]

REQUERIMENTO de Catarina Silveira, viúva de Manuel Fialho de Oliveira para o rei [D. João V], solicitando 
algumas medidas para que os padres da Ordem de Nossa Senhora do Carmo se abstenham de retirar 
terras aos moradores da capitania. 

AHU_CU_013, Cx. 15, D. 1375

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1446

100 -

[ant. 1733, Dezembro, 9]

REQUERIMENTO de Romão de Oliveira para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de data e 
sesmaria próxima ao rio Guamã, no igarapé Matary. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 16, D. 1446.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1447

101 -

[ant. 1733, Dezembro, 10]

REQUERIMENTO de Custódio Vicente Anastácio para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta 
de data de sesmaria próxima ao rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 16, D. 1447

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1455

102 -

1733 

LISTA dos documentos que acompanham a carta do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, 
José da Serra, dando conta do estado dessa capitania no ano de 1733. 

AHU_CU_013, Cx. 16, D. 1455.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1458

103 -

[ant. 1734, Janeiro, 6]

REQUERIMENTO de António Pacheco da Fonseca para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta 
de data e sesmaria próxima do sítio Maguari, nas cabeceiras do rio Guariri. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 16, D. 1458.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1459

104 -

[ant. 1734, Janeiro, 7]

REQUERIMENTO de Amaro Pinto Vieira para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de data e 
sesmaria próxima ao igarapé Jembuari. 

Anexo: carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 16, D. 1459

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1460

105 -

1734, Janeiro, 7, Belém do Pará

CERTIDÃO do secretário do Governo do Estado do Maranhão, Gervásio Leite Rabelo, sobre a repartição 
das Missões e divisão das aldeias dos religiosos capuchos em reunião da Junta das Missões na capitania 
do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 16, D. 1460

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1462

105 -

[ant. 1734, Janeiro, 13]

REQUERIMENTO de Manuel da Fonseca Lopes para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de 
data e esmaria próxima ao rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 16, D. 1462

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1464

106 -

[ant. 1734, Janeiro, 22]

REQUERIMENTO de Pedro Cavaleiro para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de data e 
sesmaria localizada na ilha de Ubicuviraba. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 16, D. 1464

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1470

107 -

[ant. 1734, Janeiro, 25]

REQUERIMENTO do tenente João dos Santos Chaves para o rei [D. João V], solicitando confirmação de 
carta de data e sesmaria próxima ao igarapé Gujara. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 16, D. 1470

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1471

108 -

[ant. 1734, Janeiro, 25]

REQUERIMENTO de Raimundo dos Santos para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de 
data e sesmaria existente em uma ilha fronteira ao rio Maguari. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 16, D. 1471.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2754 - 109   

[ant. 1747, Abril,   17]

REQUERIMENTO do principal e mais índios da nação Ariquena para o rei [D. João V], solicitando 
confirmação da carta de data e sesmaria relativa a um terreno situado próximo ao igarapé de Unam. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 29, D. 2754.

0499

(...) E por que no igarapé de Una subúrbio desta cidade se acham terras devolutas acima dos marcos do 
senado da câmara dela, das quais impetrando data de sesmaria o padre Miguel Angelo de Morais, fez 
delas desistência, e se acham devolutas, como constou por informação do provedor da fazenda real (...)

DOCUMENTO

2919 -

1749, Maio, 31, Pará

CARTA do [provedor da Fazenda Real da capitania do Pará], Lourenço de Anvéres Pacheco, para o rei 
[D. João V], sobre as obras realizadas nos edifícios utilizados pelos padres da Companhia de Jesus para 
estabelecer um seminário de estudantes, contíguas aos terrenos concedidos aos soldados para a criação 
de novos quartéis. 

AHU_CU_013, Cx. 31, D. 2919.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

10684 - 

[Ant. 1807, Julho, 27] 

REQUERIMENTO de Joaquim José de Bastos, para o príncipe regente [D. João], solicitando o sequestro 
de bens que lhe pertencem, como único herdeiro legítimo de João Parente da Costa. 

Anexo: lembrete, parecer e requerimento. 

Obs.: m. est. 

AHU_CU_013, Cx. 141, D. 10684.
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- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

10705 -  

[Ant. 1807, Agosto, 17] 

REQUERIMENTO do capitão José Francisco Fernandes Gavinho, para o príncipe regente [D. João], 
solicitando provisão de dispensa do pagamento dos direitos de propriedade de algumas fazendas que 
comprou em hasta pública, e que lhe haviam sido sequestradas. 

Anexo: lembrete e requerimento. 

AHU_CU_013, Cx. 141, D. 10705.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

10745 -  

1808, Outubro, 6, Pará 

OFÍCIO do [brigadeiro] Joaquim Manuel Pereira Pinto, para o [conselheiro de Estado, 5 º conde das 
Galveias], D. João de Almeida de Melo e Castro, sobre a sua transferência da vila de Chaves para a 

cidade de Belém do Pará, e a viagem para a costa de sotavento na fronteira do território sob administração 
francesa. 

AHU_CU_013, Cx. 142, D. 10745.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

10747 -   

1808, Outubro, 20, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino para o príncipe regente D. João, sobre o requerimento de Joaquim 
José de Bastos, e de sua cunhada Máxima Júlia Veríssima, solicitando o sequestro dos bens do falecido, 
Manuel Parente, apesar da oposição do seu testamenteiro, Luís João. 

Anexo: requerimento (cópia). 

AHU_CU_013, Cx. 142, D. 10747.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

11132 -   

1815, Janeiro, 27, Pará 

OFÍCIO da Junta de Sucessão Provincial do Pará, para o [secretário do governo do Reino de Portugal, 
conde da Feira], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho, solicitando o envio para a Corte do Rio de Janeiro dos 
sacos de correspondência dirigida à Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil. 

AHU_CU_013, Cx. 146, D. 11132.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

11447 -   

[Ant. 1818, Dezembro, 2] 

REQUERIMENTO de Manuel Joaquim Printz e Serafim Angélico do Céu Printz para o rei [D. João VI], 
solicitando as respectivas cartas de perfilhação para poderem herdar os bens de seu pai, o sargento-mor 
Joaquim Francisco Printz. 

Anexo: termo de escritura. 

AHU-MARANHÃO, n.v.1915 (D.O.) 

AHU_CU_013, Cx. 149, D. 11447.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

11666 -  

[Ant. 1821, Setembro, 26] 

REQUERIMENTO do desembargador António Maria Carneiro Sá para o rei [D. João VI], solicitando certidão 
para que se tire residência do tempo em que serviu no cargo de ouvidor-geral do Pará. 

AHU_CU_013, Cx. 151, D. 11666.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

11805 -  

1822, Maio, 22, Lisboa 

OFÍCIO do bispo do Pará, D. Romualdo [de Sousa Coelho], para o [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Manuel] Inácio da Costa Quintela, sobre o cumprimento que deu às determinações da portaria de 
4 de Novembro de 1821, relativa à sua adesão ao Sistema Constitucional. 

Anexo: lembrete. 

AHU_CU_013, Cx. 153, D. 11805.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

11819 -   

1822, Maio, 25, Santa Maria de Belém do Pará 

OFÍCIO do governador de armas da província do Pará, brigadeiro José Maria de Moura, para o ministro e 
secretário de estado dos Negócios da Guerra, Cândido José Xavier, sobre o conflito de jurisdição entre ele 
e a Junta Provisória do Governo Civil da província do Pará acerca da posse da chave do grande Armazém 
de Pólvora do Aurá. 

Anexo: ofícios (cópias e extracto). 

AHU_CU_013, Cx. 154, D. 11819.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

11823 -   

1822, Junho, 1, Queluz 

AVISO do [ministro e secretário de estado dos Negócios da Justiça], José da Silva Carvalho para o [ministro 
e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Manuel Inácio da Costa Quintela], ordenado 
o envio de uma cópia da bula “Ingeniosa Reginarum Ilustrium”, do afastamento dos religiosos mercenários 
da província do Pará à Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, declarando se foi executada e qual 
o resultado do espólio. 

AHU_CU_013, Cx. 154, D. 11823.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

11948 -  

1822, Outubro, 3, Pará 

OFÍCIO (2ª via) da Junta Provisória do Governo Civil da província do Pará, para o [ministro e secretário de 
estado dos Negócios da Justiça], José da Silva Carvalho, sobre a determinação régia para que a Junta não 
cumpra os decretos do príncipe real, [D. Pedro de Alcântara]. 

Anexo: ofícios, cartas, periódico e sobrescrito (cópias e minutas). 

Obs.: doc. em anexo impresso. 

AHU_CU_013, Cx. 156, D. 11948.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

11974 - 

1822, Novembro, 12, Pará 

OFÍCIO da Junta Provisória do Governo Civil da província do Pará, para o ministro e secretário de estado 
dos Negócios da Justiça, José da Silva Carvalho, sobre o requerimento de Joaquim Pedro Salvago e José 
Joaquim de Oliveira e Silva, solicitando o envio da herança do seu falecido irmão, o coronel Valentim 
António de Oliveira e Silva. 

Anexo: ofício, requerimentos e avisos (cópias). 

AHU_CU_013, Cx. 156, D. 11974.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

12130 - 

1823, Março, 24, Lisboa 

PORTARIA do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Manuel] Inácio da Costa Quintela, ordenando a 
remessa à Junta Provisória do Governo da província do Pará de um exemplar da Carta de Lei n.º 296 sobre 
a inteligência do artigo 25º do decreto de 31 de Outubro de 1822, para a sua execução. 

Anexo: carta de lei. 

Obs.: doc. em anexo impresso. 

AHU_CU_013, Cx. 159, D. 12130.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

12153 -

1823, Abril, 15, Lisboa 

CONSULTA da Mesa do Desembargo do Pará para o rei [D. João VI], sobre a confirmação da carta 

de data e sesmaria solicitada pelo alferes Luís de Araújo Pereira na fazenda de Nossa Senhora do 

Loureiro, no rio Arari, na ilha Grande de Joanes. 

Anexo: carta de sesmaria, parecer e regimento. 

AHU_CU_013, Cx. 160, D. 12153.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

12259 -

[Ant. 1823, Agosto, 27] 

REQUERIMENTO de Julião Fernandes de Vasconcelos Pope, para o rei [D. João VI], solicitando alvará de 
suprimento de idade, habilitando-o a reger os seus próprios bens. 

Anexo: instrumento de justificação. 

AHU_CU_013, Cx. 161, D. 12259.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2041 -   

[ant. 173 9, Fevereiro,   19 ] 

REQUERIMENTO de Angélica Maria para o rei [D. João V], solicitando a confirmação  de  carta  de data e 
sesmaria relativa a um terreno junto ao rio Guamã, no igarapé chamado Iurujaia. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 22, D. 2041.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

2047 -    

[ant. 1739, Março,   3]

REQUERIMENTO de Francisca de Aguiar, viúva de Lourenço da Siva, para o rei [D. João V], solicitando a 
confirmação da carta de data e sesmaria relativa a um terreno junto ao rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 22, D. 2047.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2050 -    

[ant. 1739, Março,   9]

REQUERIMENTO de António Luís Coutinho para o rei [D. João V], solicitando confirmação da carta de 
data e sesmaria relativa a um terreno junto ao rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 22, D. 2050.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2754 -    

[ant. 1747, Abril,   17]

REQUERIMENTO do principal e mais índios da nação Ariquena para o rei [D. João V], solicitando 
confirmação da carta de data e sesmaria relativa a um terreno situado próximo ao igarapé de Unam. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 29, D. 2754.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2919 -    

1749, Maio,   31, Pará

CARTA do [provedor da Fazenda Real da capitania do Pará], Lourenço de Anvéres Pacheco, para o rei 
[D. João V], sobre as obras realizadas nos edifícios utilizados pelos padres da Companhia de Jesus para 
estabelecer um seminário de estudantes, contíguas aos terrenos concedidos aos soldados para a criação 
de novos quartéis. 

AHU_CU_013, Cx. 31, D. 2919.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

543-   [ant. 1719, Agosto, 26] 

REQUERIMENTO de José de Oliveira da Cunha, morador na cidade do Pará, para o rei [D. João V], 
solicitando confirmação da carta de data e sesmaria relativa a um terreno seu no sítio de Aicurapa, situado 
junto ao rio Guajará. 

AHU_CU_013, Cx. 6, D. 543.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

887-   

[ant. 1727, Fevereiro, 15]

REQUERIMENTO do mestre pedreiro, Lourenço da Silva para o rei [D. João V], solicitando autorização  
para  descer  cento  e  cinquenta  casais  de  índios  às  suas custas, a fim de poder desenvolver os terrenos 
de cultivo. 

Anexo: auto. 

AHU_CU_013, Cx. 10, D. 887.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

954-   

[ant. 1728, Janeiro, 24]

REQUERIMENTO de Caetano da Cunha, morador na capitania do Pará, para o rei [D.  João  V],  solicitando  
confirmação  da  carta  de  data  e  sesmaria  relativa  a  um terreno situado junto ao rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 11, D. 954.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1589 -    

[ant. 1735, Janeiro,   24]

REQUERIMENTO de João de Moura para o rei [D. João V], solicitando confirmação da  carta  de data e 
sesmaria relativa a um terreno na zona do rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 17, D. 1589.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1592 -   

[ant. 1735, Janeiro,   24]

REQUERIMENTO de Mariana Figueira, moradora na cidade de Belém do Pará, para o rei [D. João V], 
solicitando confirmação da carta de data e sesmaria relativa a um terreno situado junto ao  igarapé 

denominado Guajará. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 17, D. 1592.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1602 -  

[ant. 1735, Fevereiro,   4]

REQUERIMENTO de João de Araújo Serrão para o rei [D. João V], solicitando confirmação da carta de 
data e sesmaria relativa a um terreno situado junto ao igarapé Guaravi, no rio Aratui. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 17, D. 1602.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1603 -    

[ant. 1735, Fever eiro,   4]

REQUERIMENTO de André Fernandes para o rei [D. João V], solicitando confirmação da  carta  de data e 
sesmaria relativa a um terreno situado junto ao igarapé Moreretuba, junto ao rio Guamã. 

Anexo: carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 17, D. 1603.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1605 -    

[ant. 1735, Fevereiro,   4]

REQUERIMENTO de Timóteo Fróis para o rei [D. João V], solicitando confirmação da carta de data e 
sesmaria relativa a um terreno situado junto ao rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 17, D. 1605.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1606 -   

[ant. 1735, Fevereiro,   4]

REQUERIMENTO do padre Caetano Eleutério de Bastos para o rei [D. João V], solicitando confirmação da 
carta de data e sesmaria relativa a um terreno situado junto ao rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 17, D. 1606.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1607 -    

[ant. 1735, Fevereiro,   4]

REQUERIMENTO de Domingos Pereira Lima para o rei [D. João V], solicitando confirmação  da carta de 
data e sesmaria relativa a um terreno situado junto ao rio do Baã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 17, D. 1607.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1615 -    

[ant. 1735, Mar ço,   5]

REQUERIMENTO de António Gonçalves Nunes, morador na cidade de Belém do Pará, para o rei [D. João 
V], solicitando confirmação da carta de data e sesmaria relativa a um terreno situado junto ao rio Capim, 
perto do igarapé dos fugidos. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 17, D. 1615.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1622 -    

[ant. 1735, Março,   18]

REQUERIMENTO de António das Neves Pinto, morador na cidade de Santa Maria de Belém do Pará, para 
o rei [D. João V], solicitando a confirmação  da  carta  de  data  e  sesmaria  relativa  a  um terreno situado 
junto ao igarapé de Uricurituba. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 17, D. 1622.

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1808 -    

[ant.   1737, Janeiro, 10]

REQUERIMENTO de Inácio da Costa Barbuda para o rei [D. João V], solicitando confirmação de carta de 
data e sesmaria de um terreno próximo ao rio Guamã, no igarapé chamado de Iuruiaia. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

A HU_CU_013, Cx. 19, D. 1808.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2033 -

[ant. 1739, Janeiro,   27

REQUERIMENTO de Manuel da Silva Franco, morador no Estado do Maranhão, para o rei [D. João V], 
solicitando a confirmação da carta de data e sesmaria relativa a um terreno junto ao rio Guamã. 

Anexo: bilhete e carta de data e sesmaria. 

AHU_CU_013, Cx. 22, D. 2033.

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTOS REFERENTES AO MARANHÃO

DOCUMENTO

1690, Janeiro, 10, Belém do Pará

CARTA do ouvidor Miguel de Rosa Pimentel ao rei D. Pedro II, sobre a nova medição que fez nas terras 
que foram de Jorge Gomes Alamo. 

AHU_CU_009, Cx. 7, D. 813 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1690, Agosto, 2, São Luís do Maranhão

CARTA do governador do Maranhão, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, ao rei D. Pedro II, sobre 
a concessão da administração de uma aldeia de índios à câmara de Belém do Pará. 

AHU_CU_009, Cx. 7, D. 819 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1714, Julho, 26, Belém do Pará

CARTA do governador Cristóvão da Costa Freire para o Conselho 

Ultramarino, respondendo à ordem de demolição do hospício que intentaram fazer os religiosos capachos 
da província da Conceição, na cidade de Belém do Pará. 

AHU_CU_009, Cx. 11, D. 115
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- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1728, Setembro, 16, Belém do Pará

CARTA do governador do Maranhão, Alexandre de Sousa Freire, ao rei D. João V, em resposta à provisão 
sobre o estado em que se encontram as cidades do Maranhão e do Pará. 

AHU_CU_009, Cx. 16, D. 1685

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1728, Outubro, 18, Belém do Pará

CARTA do ouvidor-geral do Pará, Francisco de Andrade Ribeiro, ao rei D. João V, sobre se retirar a 
residência a João de Maia da Gama, ex-governador do Estado Maranhão. 

AHU_CU_009, Cx. 16, D. 1704 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1733, Agosto, 28, Belém do Pará

CARTA do governador e capitão-general do Maranhão, José da Serra, ao rei D. João V, em resposta a 
provisão, informando que recebeu o livro para as cópias das provisões e das leis que foram expedidas pelo 
seu antecessor. 

AHU_CU_009, Cx. 20, D. 2117 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1734, Agosto, 3, Belém do Pará

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, José da Serra, ao rei D. João V, em 
resposta à provisão régia sobre algumas cartas escritas pelo ex-ouvidor-geral da capitania de São Luís do 
Maranhão, Matias da Silva e Freitas. 

AHU_CU_009, Cx. 21, D. 2198 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

[ant. 1735, Março, 22]

REQUERIMENTO do provedor-mor da Fazenda de São Luís, João Valente da França, ao rei D. João V, 
pedindo que o ouvidor da cidade de Belém lhe tire a sua residência. 

AHU_CU_009, Cx. 22, D. 2234 

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

1738, Abril, 26, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre o pedido de financiamento do ministro 
provincial da Província de Santo António para a reedificação de um convento daquela Província, situado 
em Belém do Pará. 

Anexo: 1 doc. 

AHU_CU_009, Cx. 24, D. 2461 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1738, Setembro, 5, Belém do Pará

CARTA do governador, João de Abreu Castelo Branco, ao rei D. João V, em resposta a provisão régia, 
enviando o seu parecer acerca do pedido da Santa Casa da Misericórdia do Maranhão para se equiparar 
à de Lisboa. 

AHU_CU_009, Cx. 24, D. 2502 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1742, Setembro, 17, Belém do Pará

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, João de Abreu Castelo Branco, ao rei 
D. João V, em resposta à provisão régia sobre o requerimento do guardião e de religiosos capuchos do 
convento de Santo António do Maranhão, relativa à construção de muros nas suas cercas. 

Anexo: 2 docs. 

AHU_CU_009, Cx. 27, D. 2748 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

[ant. 1806, Novembro, 28]

REQUERIMENTO de Águeda Maria, viúva de Francisco José Belém, ao príncipe regente D. João, 
solicitando provisão de tutela para poder cuidar dos seus filhos menores e administrar os bens da família. 

Anexo: 1 doc. 

AHU_CU_009, Cx. 150, D. 1081

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1711, Março, 30, São Luís do Maranhão

CARTA DE SESMARIA do rei D. João V, para Francisco Fernandes de Moura, concedendo-lhe terras no 
rio Guajará. 

AHU_CU_009, Cx. 11, D. 1124 

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

[ant. 1719, Agosto, 29]

REQUERIMENTO de Leonarda Moniz ao rei D. João V, em que solicita a expedição de carta de confirmação 
da posse de sesmaria nas margens do rio Guamá, próxima do sítio Vasospoa, acima do igarapé de Iguarana. 

Anexo: 1 doc. 

AHU_CU_009, Cx. 12, D. 1221 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

[ant. 1725, Fevereiro, 6]

REQUERIMENTO de Domingos Monteiro de Noronha para o rei D. João V, em que solicita carta de 
confirmação de sesmaria de um quarto de légua de terra no rio Guajará. 

AHU_CU_009, Cx. 14, D. 1438 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

[ant. 1725, Novembro, 28]

REQUERIMENTO de Domingos de Faria Esteves ao rei D. João V, em que solicita carta de sesmaria na 
margem direita do rio Guajará, próxima do igarapé chamado Jutai. 

Anexo: 1 doc. 

Obs.: m. est. 

AHU_CU_009, Cx. 14, D. 1476 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1491

[ant. 1726, Fevereiro, 12]

REQUERIMENTO de António de Andrada ao rei D. João V, em que solicita confirmação de carta de 
sesmaria junto ao igarapé de Moribira. 

Anexo: 2 docs. 

AHU_CU_009, Cx. 15, D. 1491 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1559

1727, Janeiro, 24

REQUERIMENTO de Manuel Gonçalves Ferreira ao rei D.João V, em que solicita confirmação de sesmaria 
junto ao igarapé Itituya, no rio Guamá. 

Anexo: 2 docs. 

AHU_CU_009, Cx. 15, D. 1559 
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- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

1627

[ant. 1728, Janeiro, 27]

REQUERIMENTO de Miguel Duarte ao rei D. João V, em que solicita confirmação de sesmaria na ilha 
Moribira. 

Anexo: sesmaria e bilhete. 

AHU_CU_009, Cx. 16, D. 1627 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2046

[ant. 1733, Janeiro, 8]

REQUERIMENTO de Estevão Cardoso de Ataíde ao rei D. João V, solicitando a confirmação da carta de 
data de sesmaria na margem direita do rio Guamá. 

Anexo: 1 bilhete e 1 carta de data de sesmaria. 

AHU_CU_009, Cx. 20, D. 2046 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2065

[ant. 1733, Janeiro, 31]

REQUERIMENTO de António da Costa Tavares ao rei D. João V, solicitando confirmação da carta de data 
de sesmaria junto ao rio Guajará, entre os dois igarapés que servem de demarcação às terras de André 
Correia e de Francisco Aranha. 

Anexo: 1 bilhete e 1 carta de data de sesmaria. 

AHU_CU_009, Cx. 20, D. 2065 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2077

[ant. 1733, Março, 17]

REQUERIMENTO de Sebastião Rodrigues Barbosa ao rei D. João V, 

solicitando confirmação de uma carta de data de sesmaria junto ao rio 

Guamá. 

Anexo: 1 bilhete e 1 carta de data de sesmaria. 

AHU_CU_009, Cx. 20, D. 2077 

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

2078

[ant. 1733, Março, 18]

REQUERIMENTO de Inácio de Meireles Ribeiro ao rei D. João V, solicitando que se lhe passe carta de 
confirmação de sesmaria junto ao igarapé Guajará. 

Anexo: 1 bilhete e 1 carta de data de sesmaria. 

AHU_CU_009, Cx. 20, D. 2078 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2092

[ant. 1733, Maio, 6]

REQUERIMENTO de José Paulino Ferreira ao rei D. João V, solicitando confirmação da sua carta de 
sesmaria junto ao rio Guamá. 

Anexo: 3 docs. 

AHU_CU_009, Cx. 20, D. 2092 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2336

[ant. 1737, Fevereiro, 4]

REQUERIMENTO de Faustino Ferreira Mendes ao rei D. João V, solicitando que se lhe passe carta de 
confirmação da respectiva sesmaria de terras devolutas junto ao rio Guamá. 

Anexo: 2 docs. 

AHU_CU_009, Cx. 23, D. 2336 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2449

[ant. 1738, Fevereiro, 4]

REQUERIMENTO de João da Silva Ribeiro ao rei João V, pedindo confirmação de carta de data de 
sesmaria na zona do rio Guamá. 

Anexo: 1 bilhete e 1 carta de data de sesmaria. 

AHU_CU_009, Cx. 24, D. 2449 

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

2452

[ant. 1738, Fevereiro, 25]

REQUERIMENTO de Marcos Bitancor Moniz ao rei D. João V, pedindo confirmação de carta de data de 
sesmaria na zona do rio Guamá. 

Anexo: 1 bilhete e 1 carta de data de sesmaria. 

AHU_CU_009, Cx. 24, D. 2452 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2530

[ant. 1739, Janeiro, 24]

REQUERIMENTO de João Pereira da Silva ao rei D. João V, solicitando confirmação de carta de data de 
sesmaria junto ao rio Guamá. 

Anexo: 1 bilhete e 1 carta de data de sesmaria. 

AHU_CU_009, Cx. 25, D. 2530 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2638

1740, Março, 9, Lisboa

DESPACHO do Conselho Ultramarino, para o governador do Estado do Maranhão, João de Abreu Castelo 
Branco, referente à não confirmação das cartas de data e de sesmaria que concedeu a Mário Vieira de 
Carvalho, Floriano Fecundo de Carvalho, José Vieira Escobar, Custódio Fecundo Monteiro e André Moreira 
de Sousa, em virtude das dimensões daquelas sesmarias excederem a área permitida por lei. 

AHU_CU_009, Cx. 26, D. 2638 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

2967

[ant. 1746, Maio, 7]

REQUERIMENTO do índio forro Salvador de Morais ao rei D. João V, solicitando confirmação de sesmaria 
na ilha na costa de Moibira. 

AHU_CU_009, Cx. 29, D. 2967 

- Documento examinado sem informação encontrada.
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DOCUMENTO

3532

[ant. 1755, Março, 17]

REQUERIMENTO do capitão da Guarda Real e deputado da Junta de Três Estados do Reino, Manuel 
de Sousa, ao rei D. José, solicitando a demarcação das terras de uma sesmaria que possuia, a fim de a 
câmara não as ocupar indevidamente. 

Anexo: 2 docs. 

AHU_CU_009, Cx. 35, D. 3532 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

3539

[ant. 1755, Abril, 15]

REQUERIMENTO do almoxarife da Fazenda Real, José Cardoso Delgado, ao rei D. José, solicitando que 
fosse contado o seu tempo de serviço e se tivessem em conta as justificações que apresentara contra as 
acusações de que era alvo. Pede que até decisão régia em contrário, ele seja mantido no cargo. 

Anexo: 1 aviso. 

AHU_CU_009, Cx. 36, D. 3539 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

3540

1755, Abril, 15, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José, sobre o pedido de Miguel de Amores para que lhe seja 
confirmada a carta de sesmaria situada na ilha de Jenipaúba, porque os seus procuradores se esqueceram 
de requerer a sua confirmação. 

Anexo: 1 carta de sesmaria. 

AHU_CU_009, Cx. 36, D. 3540 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

3591

1755, Outubro, 21, Pará

CARTA do governador interino o bispo D. Miguel de Bulhões e Sousa ao rei D. José, sobre a medição de 
terras, a fim de se confirmar as cartas de sesmaria feitas pelos provedores. Alerta que algumas demarcações 
têm sido efectuadas de forma incorrecta. 

Anexo: 3 docs. 

AHU_CU_009, Cx. 36, D. 3591 

- Documento examinado sem informação encontrada.



112

DOCUMENTO

7081

[ant. 1794, Maio, 26]

REQUERIMENTO do piloto João Rodrigues Nepomuceno ao príncipe regente D. João, solicitando sua 
nomeação para o cargo de medidor e demarcador privativo das sesmarias da capitania do Maranhão. 

AHU_CU_009, Cx. 84, D. 7081 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

8846

1800, Dezembro, 11, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. João, referente ao requerimento de Manuel 
António Leitão Bandeira, sobre o direito de propriedade de sesmaria no litígio que o opõe a Alexandre 
Rodrigues de Carvalho, Maria Bernardes de Sá e outros. 

Anexo: 1 requerimento e 1 parecer. 

AHU_CU_009, Cx. 114, D. 8846 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

9279

1802, Maio, 22, Lisboa

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. João, sobre o requerimento de José Pedro de 
Figueiredo, pedindo providências a respeito de uma sesmaria já confirmada. nomeadamente indenização 
pela usurpação de suas terras por outros sesmeiros, em transgressão às normas legais sobre matéria de 
datas (de terras). 

Anexo: 4 docs. 

AHU_CU_009, Cx. 122, D. 9279 

- Documento examinado sem informação encontrada.

DOCUMENTO

10037

[ant. 1804, Outubro, 22]

REQUERIMENTO de Isidoro Rodrigues Pereira e outros ao príncipe regente D. João, solicitando ordem 
régia sobre as demarcações das sesmarias dos suplicantes, a fim de se solucionar os conflitos entre eles 
existentes. 

Anexo: 1 requerimento. 

AHU_CU_009, Cx. 137, D. 10037 

- Documento examinado sem informação encontrada.
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3. INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Apesar de o projeto apresentar algumas dificuldades para a sua execução, relativas à leitura e 
transcrição da documentação, as atividades de seleção, identificação, exame e transcrição de documentos do 
Projeto Resgate estiveram de acordo com o objetivo da pesquisa de fazer um levantamento de informações 
relacionadas a 1ª légua patrimonial da cidade de Belém, haja vista a adoção de novas estratégias de busca 
de manuscritos contribuírem para ampliar a busca e o número de documentos examinados, além de concorrer 
para catalisar as atividades de identificação de informações para a pesquisa.

Abaixo segue o resumo das atividades de leitura e sistematização desenvolvidas: 

DOCUMENTOS ARQUIVO HISTORICO ULTRAMARINO SOBRE O PARÁ 
PALAVRA-CHAVE NUMERO DE DOCUMENTOS LIDOS ATÉ O 

RELATÓRIO FINAL
SESMARIA/ CÂMARA 57
CASA/ TERRENO/ BEM/BENS/ HERANÇA 153
DOCUMENTOS RESTANTES ANALISADOS 144
DOCUMENTOS ANALISADOS ATÉ O RELATÓRIO 
FINAL 

354

DOCUMENTOS ARQUIVO HISTORICO ULTRAMARINO SOBRE O PARÁ NA DOCUMENTAÇÃO DO 
MARANHÃO
DOCUMENTOS ANALISADOS ATÉ O RELATÓRIO FINAL 38

TOTAL DE DOCUMENTOS ANALISADOS 392








