
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – Departamento de História 
Pesquisa: A Companhia de Jesus e os Índios na Capitania do Rio de Janeiro. Séculos XVI, XVII e XVIII 
Orientadora: Eunícia Fernandes 
Pesquisadora: Maria José Barboza (2011.1) 
 

1 

 

Fazendas séculos XVI, XVII, XVIII e XIX ( Biblioteca Nacional)  
 

 
1590 

Auto de Posse e carta das 
terras de Guaratiba e 
Guarapiranga doada à 
Companhia de Jesus 

 
# Esta documentação 

possui cópia. (Anexo 1) 

 
Arquivo: I – 48, 19, 19 
Seção de Manuscrito – 

BNRJ 
 

 
 
 
 
 

1565 a 1796 
 
 

 

Relação das sesmarias 
da capitania do Rio de 

Janeiro, extraída dos livros 
de sesmarias e registros 
do cartório do tabelião 

Antônio Teixeira de 
Carvalho. 

 
# Simples relação de 

referências métricas das 
sesmarias. Não se incluem 

as cartas pp. ditas. 
 

 

 
 
 
 

Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 
Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 

 
 

1566 
 

Relação das sesmarias  

Christovão de Barros 
4.500 braças ao longa 
daugoa e 7.500 braças 

para o certão em magepé 
em 18 de outubro de 1566 

 
# Trocará terras com a 

Companhia em fins do XVI 
 

 
 

Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 
Impresso. Seção de 
Manuscrito – BNRJ 

 
 

1566 
 

Relação das sesmarias 

Francisco de Meira 600 
braças e 300 ao longo do 
Rio e 1000 para o certão 

em Itambey em 26 de 
outubro de 1566 

 
# Terras contíguas às da 

Companhia 
 

 
 

Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 
Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 

 
1567 

 
Relação das Sesmarias 

 

Christovão de Barros 6000 
braças de largo e 9000 de 
comprimento para o sertão 
no Rio Macacu em 29 de 

outubro do dito anno. 

 
Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 

Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 

 
1567 

 
Relações das sesmarias 

Miguel de Moura 9000 
braças de largo em meio 

do Rio Macacu donde 
acaba Miguel de Moura 

em 29 de outubro do dito 
anno. 

# Terras contíguas às da 
Companhia 

 
Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 

Impresso. Seção de 
manuscrito - BNRJ 
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1567 

 
Relações das sesmarias 

Baltazar Lourenço 500 
braças de largo e 600 de 

comprido onde acaba o da 
clemente Pires em 24 de 

novembro 

 
Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 

Impresso. Seção de 
manuscrito - BNRJ 

 
1568 

 
Relação das sesmarias 

Martin Affonso índio da 
terra 3000 braças ao longo 

do mar e 6000 para o 
certão que forão de 

Antonio de Marins da 
banda da desta cidade 

desde as barreiras 
vermelhas em março de 

1568. 
 

# Relações com a 
Companhia 

 
Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 

Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 

 
1568 

 
Relação das sesmarias 

 

Antônio de Marins 4500 
braças e 9000 para o 
sertão por esta Bahia 

dentro donde acaba Martin 
Affonso athe o lugar 

chamado Eubirapitanga 
em 23 de março de 1588 

 
# Antônio de Marins 

relações com a Araríboia e 
a Companhia 

 
Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 

Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 

 
1570 

 
Relações das sesmarias 

Alexandre Dias 3000 
braças de largo e 6000 de 
comprido na cabeceira do 
Rio anguapeiasu correndo 
para o Rio de Paquoquaia 
Macacu em 4 de junho do 

dito. 
 

# terras contíguas às da 
Companhia 

 
Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 

Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 

 
1579 

 
Relações das sesmarias 

 

Os índios de São 
Lourenço 1200 braças da 
banda da alem, alem do 

Rio Macacu para o certão 
atte ao pé da serra dos 

órgãos em março de 1579 
 

 
# Terras contíguas às da 
Companhia e relações de 

trocas entre ambos. 

 
Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 

Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 
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1579 

 
Relações das sesmarias 

Christovão de Barros 3000 
braças de cada banda do 
Rio Magé ficando este 
meio em 28 de julho do 
dito anno. 
 
# Trocas de terras com a 

Companhia 

 
Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 

Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 

 
1623 

 
Relações das sesmarias 

 
 

Os índios de Cabo Frio 
6000 braças e mais 9000 

para o sertão na outra data 
em 12 de outubro de 1623. 
 
# Terras contíguas as da 
Fazenda do Campo dos 

Goitacazes 
 

 
Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 

Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 

 
1630 

 
Relação das sesmarias 

Os Reverendos padres da 
Companhia de Jesus e 
dos índios de Cabo Frio 
toda terra e pastos que 
correm do Rio Macacu 
athe o Paraíba e para o 

certão athé o pé de serra 
de Itabucuana – Rio Leripe 
em 18 de outubro de 1630. 

 
 

 
Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 

Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 

1630 
 

Relação das sesmarias 

Outra carta dos mesmos 
padres e índios de terras e 
campos em Cabo Frio em 

4 de novembro 1630 

Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 
Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 

 
1648 

 
Relação das sesmarias 

O índios principais 
gicanius Simão guai e 

outros de terras junto de 
Aldeia de Cabo Frio em 3 

de setembro de 1648 
 

#Terras de índios 
contíguas às da 

Companhia 

 
Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 

Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 

 
1682 

 
Relação das sesmarias 

Pedro de Souza Pereira e 
o capitan Sebastiam 

Pereira Lobo sobejos entre 
a data dos padres da 

Companhia de Jesus e 
Senado da Câmara e 

costa do mar 13 de maio 
de 1682  

 
Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 

Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 
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1687 
 

Relação das sesmarias 

Os índios da Aldeia de 
São Barnabé sobejos 

depois de se encherem as 
datas que manda a 

relação que se mesmão, 
em 15 de abril de 1687. 

 
# Aldeia de São Barnabé 

terras contíguas à 
Fazenda de Macacu 

 
 

Arquivo: 26, 4, 148 – doc. 
Impresso. Seção de 
Manuscrito - BNRJ 

 
1568 -1673 

 
Livro de Tombo das 

Escripturas das couzas, 
que pertencem ao collegio 

de São Sebastião da 
Companhia de Jesus no 
Rio de Janeiro. Séculos 

XVI - XVII 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol. 82 

 
1570 

 
Livro de Tombo 

Carta do arrendamento 
que fez o collegio a 

Gaspar Sardinha Pera 
fazer um trapiche nas 
terras do dito collegio 

 
# Relativo as terras da 

Companhia em sua 
totalidade 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no  

ABNRJ, vol 82  

 
1573 

 
Livro de Tombo 

Cartas das Terras de 
Macacu que foram dadas 
e confirmadas ao collegio 

do Rio de Janeiro 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol. 82 
 

 
1573 

 
Livro de Tombo 

 
 

Estromento de posse das 
terras de Macacu 

conteúdas na carta atrás 
 

 
Arquivo: MS-491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol. 82 

 
1577 

 
Livro de Tombo 

Cartas das Terras do São 
Cristovão, Engenho Velho 

e Novo passou-se a 
certidão a Joaquim José 
Rego em ____de ______ 

requerimento do padre 
Gonçalo de Oliveira 

 
 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

 ABNRJ, vol 82 

 
1577 

 
Livro de Tombo 

 
 

Posse das Terras dos 
padres que e tabelião fui 

dar cosi o Meirinho 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol.82  
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1577 

 
Livro de Tombo 

 

Carta de confirmação da 
Terra do Iguaçu que foi 

dada ao collégio do Rio de 
Janeiro 

 
 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol. 82 

 
1579 

 
Livro de Tombo 

Carta das agoas que estão 
nas terras do Iguaçu que 

se darão ao colégio do Rio 
de Janeiro 

 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol.82 
 
 
 

1579 
 

Livro de Tombo 
 

Carta de confirmação das 
agoas que ouver nas 

terras conteúdas atrás. 

Arquivo: MS – 491 
Seção de Manuscrito – 

BNRJ, impresso no 
ABNRJ, vol. 82 

 
1579 

 
Livro de Tombo 

Medição das terras do 
Macacu em 1579 petiçam 

apresentada pelo Pe. 
Baltesar Alz. Procurador 

do collegio de Jesus desta 
cidade 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol.82 

 
1580 

 
Livro de Tombo 

 

Conserto das terras de 
Magé, entre Christovão de 
Barros e o collegio e troca 
de huma legoa no Macacu 

 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol. 82 
 

 
1587 

 
Livro de Tombo 

 

 
Medicam da legoa de 

Pacocaya 
 
 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito  - 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol. 82 
 

1587 
 

Livro de Tombo 
 

 
Arrendamento das terras 
do Tembey no Macacu 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol.82 
 

 
1589 

 
Livro de Tombo 

 
Cartas das terras de 
Guaratiba que deu a 

Marquesa Ferreira que 
Deus aja. 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol.82 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – Departamento de História 
Pesquisa: A Companhia de Jesus e os Índios na Capitania do Rio de Janeiro. Séculos XVI, XVII e XVIII 
Orientadora: Eunícia Fernandes 
Pesquisadora: Maria José Barboza (2011.1) 
 

6 

 

1595 
 

Livro de Tombo 

Sobre as terras de Macacu 
e Tembey que já estão 

vendidas. Setença contra 
hus que se quiserão 
alcançar as terras do 
collegio em Macacu 

 
 
 

Arquivo: MS -491 
Seção de Manuscrito -  

BNRJ, impresso no vol. 82 
 
 

 
1599 

 
Livro de Tombo 

 
Sentença de confirmação 
das medições feitas nas 

terras do Macacu do 
colégio para o cercado que 

a religião faz 
 
 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no  

ABNRJ, vol. 82 

1599 
 

Livro de Tombo 
 

Auto de posse da terra de 
Guarapiranga dada ao 

Reverendo padre Estevão 
da Gran procurador do 
colegio desta cidade 

Arquivo: MS – 491 
Seção de Manuscrito – 

BNRJ, impresso no vol. 82 

1602 
 

Livro de Tombo 

Aforamento em fatiossim 
que se fizeram a alvº FRZ 
Teixeira de Mª légoa hua 
agoa em ybiracica para o 

Engenho 

Arquivo: MS – 491 
Seção de Manuscrito – 

BNRJ, impresso no 
ABNRJ, vol. 82 

1604 
 

Livro de Tombo 
 

Treslado das petições e 
despacho para medirem e 
demarcarem as terras de 

Baecaxa 

Arquivo: MS – 491 
Seçao de Manuscrito – 

BNRJ, impresso no  
ABNRJ, vol. 82 

1611 
 

Livro de Tombo 
 

Escritura de trespacasão 
das terras e chão que fez 

Fernão Baldes e sua 
mulher ao collegio 

Arquivo: MS – 491 
Seção de Manuscrito – 

BNRJ, impresso no 
ABNRJ, vol.82 

 

 
1612 

 
Livro de Tombo 

 

Traslado da verba do 
testamento da Marquesa 
Ferreira como deixam ao 
collegio do Rio as terras 

de Guaratiba 
 

 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol. 82 
 

 

 
1612 

 
Livro de Tombo 

 

Petição e despacho para 
se continuar a medição 
das terras de Guaratiba 
(termo de juramento do 

medidor Antonio de Marins 
Palma) 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol. 82 
 

1613 
 

Livro de Tombo 
 

Petição para se continuar 
a medição das terras de 

Santa crus que estão atrás 

Arquivo: MS – 491 
Seção de Manuscrito – 

BNRJ, impresso no 
ABNRJ, vol.82 
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1617 
 

Livro de Tombo 
 
 
 
 
 
 

 
 

Traslado da escritura e 
venda da terra de 

Guaratiba que fizerão 
Manoel Veloso e Jerônimo 

Veloso aos reverendos 
padres deste collegio 

 
 

Arquivo: MS – 491 
Seção de Manuscrito – 

BNRJ, impresso no  
ABNRJ, vol. 82 

 
1617 

 
Livro de Tombo 

 

Varios papeis 
pertencentes as terras que 
deu a sesmaria o capitão 
Estevão Gomes, defronte 

da povoação e outras 
partes, mandadas passar 
e treslado por ordem do 

prelado que então era, as 
quais estão no Cabo Frio 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol. 82 

 
1630 

 
Livro de Tombo 

Auto de posse que se deu 
a Antonio Fagundes das 
terras conteúdas nesta 

carta. Auto de posse que 
se deu a Antonio 
Fagundes como 

procurador do Reverendo 
padre FRº FRZ. Reitor 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol. 82 

 
1631 

 
Livro de Tombo 

 

 
Carta de sesmaria das 
Terras dos Goiatacazes 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol.82 
 

 
1632 

 
Livro de Tombo 

 

 
Segunda medicam e 

demarcação nas terras de 
baecaxa 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no  

ABNRJ, vol. 82 
 

 
1638 

 
Livro de Tombo 

 

 
Conserto com João 

Gomes da Silva sobre a 
parte de Buzios 

 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol. 82 
 

 

1648 
 

Livro de Tombo 

Titulo e Auto dos rumos 
que se deitarão nas terras 

e repartição dos 
Goitacazes 

 
 

Arquivo: MS – 491 
Seção de Manuscrito – 

BNRJ, impresso no 
ABNRJ, vol.82 
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1648 
 

Livro de Tombo 

Escritura de composição e 
repartição dos currais dos 

Goiatacazes 
 

Arquivo: MS – 491 
Seção de Manuscrito – 

BNRJ, impresso no 
ABNRJ, vol. 82 

1651 
 

Livro de Tombo 

Verba do testamento da 
Marquesa Ferreira em 

como deixa ao collegio do 
Rio as terras de Guaratiba 
  

Arquivo: MS – 491 
Seção de Manuscrito – 

BNRJ, impresso no 
ABNRJ, vol. 82  

 
 

 
1651 

 
Livro de Tombo 

 

Traslado do testamento da 
Marquesa Ferreira como 

deixa ao collegio do Rio as 
terras de Guaratiba 

 
# Este traslado é realizado 
a partir da cópia realizada 
em 1º de julho de 1612.  

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol. 82 
 

 
1652 

 
Livro de Tombo 

Auto de demarcação das 
terras de Macacu – 

sentença de confirmação 
das medições feitas nas 

terras de Macacu do 
colégio para cercado que a 

religião faz...1599 
(Traslado realizado a 
pedido de Estevão da 
Gran procurador do 

colégio em 23 de outubro 
de 1652) 

 
Arquivo: MS – 491 

Seção de Manuscrito – 
BNRJ, impresso no 

ABNRJ, vol. 82 
 
 
 
 

1657 
 

Livro de Tombo 
 

Justificação do lugar onde 
era a Barra chamado 

Igoassú nas Goatacazes 

Arquivo: MS – 491 
Seção de Manuscrito – 

BNRJ, impresso no 
ABNRJ, vol. 82 

 
 

1571 - 1729 Livro de Tombo dos bens 
pertencentes ao Convento 

de Nossa Senhora do 
Carmo da Capitania do 

Rio de Janeiro 

Arquivo: 02, 2, 14 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 

 
1604 

 
Livro de Tombo 

Convento do Carmo 
 

Treslado das petições e 
despacho para medirem e 
desmarcarem as terras e 

campos de Baecaxa. 
 

# terras contíguas as da 
Companhia 

 
Arquivo: 02, 2, 14 

Seção de Manuscrito 
 impresso no ABNRJ, vol. 

57 
 

 
1611 

 
Livro de Tombo 

Convento do Carmo 
 

 
Escritura de trespacasão 

das terras e chãos que fez 
Fernão baldes e sua 

mulher ao colégio 

 
Arquivo: 02,2, 14 

Seção de Manuscrito 
 impresso no ABNRJ, vol. 

57 
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1617 

 
Livro de Tombo 

Convento do Carmo 
 

 

Auto de medissão feita nas 
terras juntas acima. 

 
# Referente às terras 

doadas ao Colégio por 
Fernão Baldes e sua 

mulher. 

 
Arquivo: 02, 2, 14 

Seção de Manuscrito 
 impresso no ABNRJ, vol. 

57 
 
 
 

 
1624 

 
Livro de Tombo 

Convento do Carmo 
 

Treslado da Escritura 
amigável composição 

entre Heronimo Velloso e 
seu irmão Manuel Velloso 
das terras de Guaratiba 

 
Arquivo: 02, 2, 14 

Seção de Manuscrito 
impresso no ABNRJ, vol. 

57 

1633 
 

Livro de Tombo 
Convento do Carmo 

Escritura de composição e 
venda entre a misericórdia 

e colégio das terras do 
Baecaxá 

Arquivo: 02, 2, 14  
Seção de Manuscrito 

Impresso no ABNRJ, vol. 
57 
 

 
 
 
 
 

1624 -1625 

 
VIEIRA, Padre Antonio. 
Annua da Província do 

Brasil mandada a cidade 
de Roma ao Geral da 
Companhia de Jesus  

 
Annua do Colégio do Rio 

de Janeiro do ano de 1624 
– 1625 mandada a Roma 
pelo padre Antonio Vieira. 

 
# Essa documentação é 

de 1625 contendo 
informações referentes a 
1624. Possui dados de  

várias capitanias 
 

# A Annua do Rio de 
Janeiro possui cópia 

(Anexo 2) 

 
 
 
 

Arquivo: I -12, 02, 021 – 
Manuscrito da BNRJ, 

impresso no ABNRJ, vol. 
19 

 
1628-1633 

 
 
 
 

Processo Relativo às 
despesas que se fizerão 

no Rio de Janeiro por 
ordem de Martin de Sá, 

para defesa dos inimigos 
que intentavão cometer a 

cidade e o Porto 
 
 

# Tal documento foi 
encontrado apenas 

impresso. O mesmo é 
composto de certidões, 

provisões, mandados etc. 

 
Arquivo: impresso no 

ABNRJ, vol. 59 
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1628 

 
Processo Relativo às 

despesas 

Sertidão do escrivão, 
despacho do provedor, 

certidão do padre 
Francisco Carneiro 

 
# A documentação versa 

sobre a descida dos índios 
de Patos (Espirito Santo) 

para o Rio de Janeiro 
 

(Anexo 4) 

 
Arquivo: impresso no 

ABNRJ, vol. 59 

 
1634 

 
 

Registro das provisões do 
Colégio do Rio de Janeiro 
da Companhia de Jesus 

Arquivo: impresso nos 
Documentos Históricos, 

vol. 17, p. 107 
 

 
1634 

Registro da provisão do 
governador por que manda 

pagar aos padres do 
Colégio do Rio de Janeiro, 

os atrasados do dote. 

Arquivo:  impresso nos 
Documentos Históricos, 

vol.17, p.115 
 

 
1635 

 
 

Registro de uma provisão 
de sua Majestade dos 

padres da Companhia de 
Jesus. 

Arquivo: impresso nos  
Documentos Históricos, 

vol. 16, p. 156 
 

 
 

? 
 

Registro de uma provisão 
de sua Majestade passada 
aos padres da Companhia 

de Jesus sobre as 
esmeraldas. 

Arquivo: impresso nos 
Documentos Históricos, 

vol. 16, p. 386 

 
? 
 
 

Registro de um alvará 
porque sua Majestade 

manda dar cem mil reis a 
João Correia e Salvador 

Correia de Sá nos dízimos 
da Capitania de Cabo Frio 
e Campos dos Goitacazes. 

 
 

Arquivo: impresso nos 
Documentos Históricos, 

vol. 20, p 89 
 
 
 

 
? 
 
 
 

Registro da Patente de 
Salvador Correia de Sá do 
Governo do Rio de Janeiro 

com todas as capitanias 
do sul. 

 
# Diz das relações entre 
colonos, colonizadores e 

Companhia  

 
Arquivo: impresso nos 

Documentos Históricos, 
vol. 20, p.93 

 
1640 

 
Livro de Tombo 

Convento do Carmo 
 
 

Escritura de composição 
feita entre os padres e os 
herdeiros de Montarayo. 

 
# Padres jesuítas e os 

herdeiros de Montarayo 

 
Arquivo: 02, 2, 14 

Seção de Manuscrito 
impresso no ABNRJ, vol. 

57 
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1640 

 
Livro de Tombo 

Convento do Carmo 
 

 
Escritura de composição e 
repartição dos currais dos 

Goiatacazes. 

 
Arquivo: 02, 2, 14 

Seção de Manuscrito 
 impresso no ABNRJ, vol. 

57 

 
1648 

 
Livro de Tombo 

Convento do Carmo  

 
Titulo e Auto dos Rumos 

que se deitarão nas terras 
e repartição dos 

Goitacazes 
 

 
 

 
Arquivo: 02, 2, 14 

Seção de Manuscrito 
 impresso no ABNRJ, vol. 

57 
 

 
1648 

 
Livro de Tombo 

Convento do Carmo 

Treslado do auto de 
Repartison dos sítios que 
couberão aos Reverendos 
padres da Companhia de 
Jesus do Collegio do Rio 
de Janeiro nos Campos 

dos Goitacazes feitos pelo 
ouvidor o capitão Gonçalo 

da Costa Ferreira 

 
Arquivo: 02, 2, 14 

Seção de Manuscrito  
 impresso no ABNRJ, vol. 

57 

 
1648 

Cartas de sua Majestade 
acerca dos contratos das 
rendas do Rio de Janeiro 

 
# Sobre relação Coroa, 
Companhia, Colonos 

Arquivo: impresso 
Documentos Históricos, 

vol. 65 p. 336 

 
 

1650 
 

Carta para o Governador 
do Rio de Janeiro sobre os 
índios que nesta ocasião 
se remettion para aquella 

capitania 
 

# Relação Índios e 
Companhia 

Arquivo: impresso nos 
Documentos Históricos, 

vol. 5 p.4 
 
 
 

 
1656 

 

Carta para o padre 
provincial Simão de 

Vasconcelos sobre as 
farinhas que se mandou vir 
do Rio. (Bahia, o Conde de 

Atouguia) 
 

 
 

 
Arquivo: 7, 1, 31n. 

Manuscrito da BNRJ – 
impresso nos Documentos 

Históricos, vol. 5 p. 75 
 
 

 

 
1656 

Carta para o provedor da  
Capitania do Rio de 

Janeiro Pedro de Souza 
Pereira sobre o socorro da 
infantaria e farinha que há 

de vir. (Bahia, o conde 
Atouguia) 

Arquivo: 7, 1, 31n. 
Manuscrito da BNRJ – 

impresso nos Documentos 
Históricos vol. 5, p. 76 
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1656 

Carta para o Governador 
do D. Luis de Almeida 
sobre a farinha que se 

remeteu. 

Arquivo: 7, 1, 31n. 
Manuscrito da BNRJ – 

impresso nos Documentos 
Históricos vol. 5, p. 81 

 
1674 

Carta de André da Costa 
Moreira Ouvidor Geral do 
Rio de Janeiro, a vossa 

Majestade sobre a 
situação em que ficaram 

os moradores dos Campos 
dos Goitacazes, e devassa 

que se instaurou do 
procedimento do padre 

Luís Correia e Frei 
Bernardo. 

 

 
Arquivo: Documentos 

Históricos, vol. 92, p. 206 

 
1683 

 

Carta de Domingos da 
Silva de Agular, capitão de 
Cabo Frio, referindo – se à 
ordem de vossa Majestade 
em que manda o provincial 

da Companhia de Jesus 
distribua os índios de suas 
aldeias com os moradores 
de Cabo Frio e não mande 

para o Rio de Janeiro, 
referindo – se também à 

fundação de um Convento 
de capuchos 

 
Arquivo: Documentos 

Históricos, vol. 92, p. 262 

 
 

1694 - 1742 

 
Livro de registros de 

batizados, casamentos e 
óbitos, com declarações 

de testamentos, 
procedentes da Fazenda 

de São Cristovão e de 
outros lugares 

 
# Parte do registro 

pertence ao livro de tombo 
do Convento do Carmo 

 
Arquivo: I-32, 4, 3 

Seção de Manuscrito 
BNRJ 

 
 

1697 

 
Coleção de todas as 

cartas do padre da extinta 
Companhia de Jesus no 

Brasil, a invasão 
holandesa, entre outras. 

 
 

Arquivo: 01, 102 – 031 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 
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1699 

 

Os oficiais da Câmara da 
Vila de Santo Antônio de 
Sá pedem privilégios que 

são concedidos aos do Rio 
de Janeiro, e que possam 

lançar um tributo nas 
aguardentes da terra; e 

vão as cartas que se 
acusam. 

 
# Vila de Santo Antônio de 

Sá na região onde se 
localizava a Fazenda de 

Macacu 

 
Arquivo: Documentos 

Históricos, vol. 93 p. 92 -93 

 
 

1703 

Carta dos oficiais da 
Câmara do Rio de Janeiro 
dirigida ao governador no 

qual ponderam os 
prejuízos que causariam 
aos lavradores daquela 

capitania a execução da lei 
sobre a plantação da 

mandioca. 
 

# De certo modo diz das 
Fazendas da Companhia 
plantadoras de mandioca. 

 
Arquivo: Mss. II-24, 33, 11 

Seção de Manuscrito - 
BNRJ 

 
1727- 1812 

Macacu – Livros registros 
das pastorais, capítulos de 

visita e outros materiais 
pertencentes à freguesia 

da Santíssima Trindade do 
distrito da Vila de Santo 

Antonio de Sá, depois de 
vila de Macacu, e a 

posterior freguesia de 
Santana de Macacu 

 
Arquivo: 14, 3, 07 

Seção de Manuscrito - 
BNRJ 

1730 Mappa cororáfico da 
Capitania do Rio de 

Janeiro por Domingos 
Capassi da Companhia de 

Jesus 

Arquivo: ARC. 023, 01, 
001 

Seção de Cartografia - 
BNRJ 

 
 

1759 

Padres vindos no dito 11 
(de novembro), remetidos 
da Fazenda de Macacu 

pelo desembargador 
Gonçalo José de Barros – 

Oficios ao conde 
Babadela, tratando do 
seqüestro dos bens, 

reclusão e explusão e 
demais providencias 
tocantes aos jesuítas  

 

 
Arquivo: Seção de 
Manuscrito - BNRJ  

 
 
 
 

# buscando identificar o nº 
da localização do arquivo. 
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1759 Documentos sobre a 
expulsão dos jesuítas do 
Rio de Janeiro e outros 

lugares 

Arquivo: 05, 03, 050 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 

 
1767 

SILVA, Salvador Pereira 
da. Carta ao governador 
Luis Antonio de Sousa 

Botelho Mourão, sugerindo 
que se destine ao corte o 

gado da Fazenda 
confiscada aos jesuítas. 

Arquivo: MS – 553 (21) 
p.39 

Seção de Manuscrito - 
BNRJ 

 
1767 

LEAO, Manuel Vieira. 
Cartas topográficas da 

Capitania do Rio de 
Janeiro: Mandadas tirar 

pelo Ilmo Exmo. Sr. Conde 
da Cunha Capitão general 
e vice Rey do Estado do 

Brasil. 

Arquivo: CAM 02, 008 
Seção se Cartografia - 

BNRJ 

 
 

1786/ 1790 

Correspondência e 
documentos relativos as 
novas Minas de Macacu 
do Rio de Janeiro, de que 

era superintendente 
Manuel Pinto da Cunha e 

Souza 
 

# Essa documentação 
possui 5 volumes. Trata de 
assuntos diversos: farinha, 

escravos e outros.  

 
 

Arquivo: 09,3, 017 – 021 
Seção de Manuscrito  - 

BNRJ 

1782 
 

Correspondência e 
documentos relativos as 
novas Minas de Macacu 

 

Para o capitão mor da vila 
de Macacu Joaquim Jose 

de Fônseca 

Arquivo: 09, 3, 017 – 021 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 

1787 
 

Correspondência e 
documentos relativos as 
novas Minas de Macacu 

 

Arraial do canta galo 21 de 
julho de 1787 – 
Ilustríssimo e 

Excelentíssimo senhor 
Luíz de Vasconcelos e 

Sousa vice-rei = O 
desembargador 

superintendente geral das 
Novas Minas Manoel Pinto 

da Cunha e Souza 
 

# Tal documento possui 
um trecho copiado  

(Anexo 3)  

Arquivo: 09, 3, 017 -021 
Seção de Manuscrito- 

BNRJ 
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1788 
 

Correspondência e 
documentos relativos as 
novas Minas de Macacu 

 

Carta ao capitão Francisco 
Duarte Malta 

 
# A carta trata do concerto 
da Estrada de Macacu ao 

Paraguai e trata dos 
trabalhadores 

Arquivo: 09,3, 017 – 021 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 

1788 
 

Correspondência e 
documentos relativos as 
novas Minas de Macacu 

 

Desembargador 
superintendente geral das 
Novas Minas Manoel Pinto 

da Cunha e Souza 
 

# Trata de assuntos 
diversos, entre eles 

mantimentos 

Arquivo: 09,3, 017 – 021 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 

1800 Carta Regia do príncipe 
regente a Francisco José 
de Portugal, vice – rei e 

capitão general do Estado 
do Brasil, autorizando o 

cumprimento das medidas 
propostas pelo intendente 
da Marinha José Caetano 
de Lima relativos ao corte 
de madeira de construção 
das matas da posse e da 

papocaya do colégio.  

Arquivo: II -35,11, 009 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 

1808 REIS, Manuel Martins do 
Couto. Oficio enviando 
cópias das relações do 
gado vacum oferecido a 

S.A.R pelo povo da 
Capitania de Minas Gerais, 
e as condições em que o 
mesmo gado chegara a 
Fazenda de Santa Cruz. 

Arquivo: II – 35, 11, 009 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 

1812 VASCONCELOS, 
Leonardo Pinheiro de. 

Oficio ao conde de Aguiar 
pedindo que seja nomeado 

um ministro e um 
engenheiro para legalizar 

os arrendamentos de 
terras na Fazenda de 
Santa Cruz, refere-se 
também a situação 

precária da Fazenda e 
seus limites. 

Arquivo: II – 35, 11, 004 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 
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1813 MUNIZ BARRETO, José 
Herval. Oficio a Leonardo 
Pinheiro de Vasconcelos 

explicando os motivos que 
retardaram a remessa dos 
diários de entrada e saída 

da escrituração dos 
gêneros daquela fazenda. 

Arquivo: II – 34, 33, 012 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 

1819 Reconhecimento do Rio 
Macacu e da estrada que 
conduz a Nova Friburgo 

(Colônia Suissa) 
 

# inclui informações 
acerca do período colonial 

Arquivo: ARC 0003, 13, 
026. Ex.1. ARC. 014, 

04,006 ex. 2 ARC 004,01, 
017 ex.3 

Seção de Cartografia - 
BNRJ  

? Notícia curiosa e 
proveitoza a benefício da 
Real Fazenda, sobre o 

principio estado passado, 
e dizimados jesuítas e hoje 

incorporados na Real 
Coroa  

# trás informações acerca 
do passado da fazenda. 

Arquivo: 13, 03, 021 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 

1820 CUNHA, João Inácio da. 
Oficio a Tomas Antônio de 

Vila Nova Portugal, 
remetendo cópia impressa 
do decreto da instituição 

dos aforamentos da 
Fazenda de Santa Cruz e 

suas demarcações.  
 

Arquivo: II – 35, 11, 014 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 

1864 PLANTA para a 
construção de um 

engenho central para a 
fabricação de açúcar e de 
(farinha) de mandioca na 
Fazenda de Santa Cruz 

Arquivo: I – 32, 13, 005 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 

1887 Oficio do Barão Nogueira 
da Gama, mordomo da 

casa imperial, 
recomendando melhor 

remuneração ao chefe dos 
campos da imperial 

Fazenda de Santa Cruz, 
por seu zelo e 

policiamento dos mesmos 
campos e na descoberta 
de comanditas de ladrões 

e cavalos 

Arquivo: II – 35, 05, 031 
Seção de Manuscrito - 

BNRJ 
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1. Anexo: Carta das terras de Guaratiba E Guarapitanga q a Marquesa Frª q os 

aia deixou ao Collegio Em Guaratiba 

 
                      En nome de Deos amen saibão quantos esta escritura de dada E esmola 

-------- nostro senor Jesus sptº de mil E quinhentos e oitenta E dous annos aos dito 

dias domes de dezembro da dita era en esta cidade de São Sebastião do Rio de 

Janeiro costa do brasil fuy Eu tabalião pó diante nomeado as pousadas onde E ora 

pouza marquesa Frª pella quas fuy dito perante mim tabelião E as testemunhas tudo 

ao diante nomeado q Ella estava doente de uma enfermidade y Deos nojso senhor y fé 

dera E em todo seu fizo E entendimento segundo parecia E por Ella fuy dito q odia 

atras fizera seu testamento E o tinha feito E em elle deijava ao collegio desta cidade 

da companhia de jesos a metade das terras que tinha em guaratiba E Guarapiranga 

pera a parte de São Vicente vinda que em o testamento dizia q lhas deixa que agora E 

las da Em sua vida por seu marido E filho E Ella sempre tverão E vontade de lhas dar 

E por ijo lhas dava deste dia pêra todo sempre aji E damaneira y as tinha por carta de 

dada E as amia por dadas E pedia Eragama assim curada que esta escritura fizesse 

comprir como Em seu testamento Estava nomeado E dadas E a seus Erdeiros pedia 

Este gaua que não fossem contra esta escritura por quanto Esta era a vontade de seu 

marido E filho E della dadora E de como assi o disse E declarou perante mim tabalião 

E as testemunhas tudo ao diante nomeado mandou Ser feita esta escritura em esta 

minha nota E que de goir por diante anca por dada como dito finga em seuo 

testamento E mandava por em elle não declarar pera que parte amia deser pera parte 

de são Vicente ainda que estivesse com clausa alpria Em o dito testamento E Ella Em 

sua vida se desajo saua dellas por seuo marido E seu filho p ajasar na verdade 

mandou foi feita esta escritura Em esta minha nota a qual Eu tabalião + mei E asento 

En nome do Collegio E das pessoas a q Fo quar passa Estando por ter testemunhos 

João da Araujo que ajinou a rogo da dita Marquesa Ferreira E João Miz todos os 

moradores e estantes E nesta cidade que esta escritura tomey Em esta minha nota E 

a escrevi -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( o último parágrafo desta página estava ilegível, bem como a página a 

seguinte. Na seqüência do manuscrito temos o auto de posse das terras acima 

referidas que também possuem os seus últimos parágrafos ilegíveis.) 
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Auto de posse das terras de Guarapiranga E Guaratiba dada ao Reverendo padre 

Esteivão dagrã procurador do collegio desta cidade 

 

   Anno do nascimento de nosso Snor Jesus Cpº da Era de mil E quinhentos E 

noventa annos aos des dias do mês se fevereiro da dita Era en esta cidade -----

---- Eu tabelião ao diante asinado com o porteiro desta cidade Manoel fez E por 

virtude desta escritura E mandada do suis ordinaico Manoel de Castilho as 

partes de guaratiba a onde e E amas Guarapiranga onde Marquesa Frª tivera E 

tinha Eris Tiyupa resElogo ali En a dita praja onde esta sua barreira, uerme E a 

pollo Dio padre digo pello Reverendo padre Estevão dagrã procurador do 

collegio desta cidade me foy dado esta escritura depois me requereo En nome 

do dito collegio E o metesse de posse cada da terra conteuda Em dita escritura 

por virtude da qual escritura o Eey metido de posse Eloguo por lo porteiro 

Manuel Fêz que perante as testemunhas que a tudo forão presentes lançou hio 

pregão Em altas lotes Esta aqui quem tinha embargos a esta posse que sequer 

dar ao collegio E mosteiro dos Reverendos padres do Rio de Janeiro E deu o 

pregão por duas vezes E por não apareser pessoa que fissesse Enbargos a 

dita posse tomou o dito porteiro pedra, terra, E ramos darvores que avião En a 

dita parte E meteo tudo Em a sua mão ao reverendo padre Estevão dagrã 

procurador do dito Collegio lhe se ouve por empossado da dita terra E passeou 

por Ella sem contradição de pessoa algua E ficou Empossado da dita terra por 

virtude deste instrumento de posse mandado dar por autoridade de justiça 

como consta do despacho do juiz, que fica Em meu poder Estando a toda Esta 

posse por testemunhas Roque de Ponte E Francisco do Reguo que aqui 

assinarão com o Reverendo padre Estevão dagrã E porteiro todos os 

moradores Estantes Em esta cidade de Rio de Janeiro por sua magestade El 

Rey nosso Snor o escrevi aqui assinei de meu pubrico E acostumado sinal que 

tal He.  
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2. Anexo: Annua do Colégio do Rio de Janeiro do ano de 1624-1625 mandada a 

Roma pelo padre Antonio Vieira 

 

Colégio do Rio de Janeiro (...) Fortificarão-se todos os lugares deste Estado, 

esperando pelo inimigo, o qual estava já Senhor do principal, segundo as 

novas certas que corrião; particularmente na cidade do Rio de Janeiro se pôz 

todo o cuidado para não perder agora o bom nome, e reputação que 

antigamente, e que há poucos anos em outras accazioens de Guerra, 

alcançarão. A este fim determinou o Senhor governador Martin de Sá fortificar 

em primeiro lugar o recebimento da práya, e para isso pedio aos nossos 

padres ajuda de índios. Forão chamados com toda brevidade, e com a mesma 

chegarão, e se distribuirão pelos moradores, para que cada hum com eles 

trabalhasse na parte que lhes coube (...) 

Nas Aldêas, que pertencem a este colégio, além do trabalho grande em 

ajuntar, e mandar índios para a fortificação da cidade tiveram os nossos outros 

muito mayor: e foi que sendo mandados os índios homens de forças para a 

Guerra, e por isso faltando nelas; ficarão os velhos, mulheres, e crianças sem o 

necessário para passar a vida; que aqueles cada dia lhes buscavão; e davão: 

Mas a caridade dos padres, ainda com padecerem muito, a todos remediou 

com a sua pobreza, tirando muitas vezes da boca, para lhe dar o de que 

precisamente tinhão necessidade para a sua sustentação. Particularmente na 

Aldea de São Barnabé se sérvio Deos de permitir muitos doentes, e a todos se 

acudio com grande cuidado e por vezes, não podendo eles de fraqueza levar o 

comer á boca, os ajudavão os nossos, servindo-os em tudo, em lugar dos 

parentes, que então por asco nada quizerão fazer; e muito menos o officio de 

enfermeiros. Hum destes considerando depois de são o estado em que 

estiverá às portas da morte, e já ungindo, agradeceo muitos aos padres o 

cuidado que puzerão em curar, estimando-o como couza nova, e que só a ele 

se fizeram mas mais novo não foi nele o agradecimento, o qual, porque não 

fosse só de palavra, pedio ao Superior da caza licença para ele só barrer a 

igreja certos dias obra que fazia muito a ponto, e com muita delligencia, 

consolando os nossos, e edificando os seus. 

Occupados em tão boas obras quatro dos nossos na Aldêa de São Barnabé, 

se sérvio Deos de os livrar de hum evidente perigo, que foi que, descendo do 

Sertão grande multidão dos Goitacazes, gente feroz, e barbara, que 

sustentando-se de carne humana, sem perdoar ao seu próprio sangue, ainda 
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os filhos sacrificão ao apetite da gulla: vierão ter a nossa Aldêa, que estava 

despovoada por causa dos rebates, e sem rezistencia alguma, nem defesa (...) 

Missão de Patos Para a parte do Sul, entre o Rio de Janeiro, e São Vicente, 

corre hum famozo Rio chamado vulgarmente=Laguna dos Patos= he cercado 

de huma, e outra Ribeira, com terras tão férteis de trigo, que ainda as arcas 

delas não têm inveja as melhores da Europa; e por suas prayas, e certõens, se 

tem espalhado, e dividido em Aldeotas de duzentos atté trezentos índios. 

Para acudir ao muito gentio, e ao desamparo destas pobres Almas, partirão do 

Collegio do Rio dous padres, os quaes em certos sítios distantes das 

principaes povoaçõens trinta ou quarenta legoas, fizeram huma pequena caza, 

onde pudessem dizer Missa e dali mais comodamente tratar com esta gente, a 

fim de os reduzir, e ajuntar a todos em hum lugar, onde, recebendo o sagrado 

Baptismo, vivessem christamente, porque he impossível fazerem-no estando 

tão divididos. 

No ano depois de 1624 se partirão desta sua estancia para a Aluguna com 

determinação de os abalarem e trazarem consigo pela aquella igreja, e 

chegados à primeira daquelas Aldêas, ainda que ao principio se mostrarão os 

índios mais duros, e menos tractaveis: comtudo em hum dia solemne, lhe fez 

hum dos padres huma practica sobre a importância do Santo Baptismo. E do 

que possa ele se requer; e mostrando-lhe também de hua parte as penas do 

Inferno, da outra os bens da Glória; e como depois de sua partida, ficavão 

arriscados a, morrendo, perder este, a ser condemnados àquelles; pois não 

terião adem ocasião de ser baptizados, ainda que muito o quisessem. (...)     
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3. Anexo: Arraial do Canta Galo 21 de Julho de 1787. Ilustríssimo e 

Excelentíssimo Senhor Luíz de Vasconcelos e Excelentíssimo Senhor Luiz de 

Vasconcelos e Sousa vice-rei = o desembargador superintendente geral das 

Novas Minas Manoel Pinto da Cunha e Souza. In. Correspondência e 

documentos relativos as Novas Minas de Macacu do Rio de Janeiro, de que 

era superintendente Manuel Pinto da Cunha e Souza. 

 

“(...) os mantimentos por todo o Distrito são em abundancia, e os seus moradores 

estimarão muito ter este mais detalhado sabido, concorrendo com abrevidade do 

caminho a felicidade das tropas, não jó (só) porque quase todos aqueles fazendeiros 

tem maior ou menor como porque podem aproveitar as que um vazio das Minas, 

enquanto por ali sedemorás espera a volta dos seus construtores. Do mesmo modo 

que facilmente podem vir os seus mantimentos que podem se plantando como são 

farinha, feijão, e milho, podem vir também muitos outros igualmente precisos que vem 

de Minas por aquelas entradas, como toicinho, carnes de porco, banhas, queijos e 

mais que tudo o gado que tantas sejam aqui indispensável (...)” p.17, volume 4   
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4.  Anexo Sertidão do escrivão 

 

Sertifico Eu framco. Da Costa Escrivão da faz.ª De sua mage. Nesta cidade De 

çançabastião do Dorrio (sic) de ianeiro q Eu provi os papeis E mandados Do 

almoxarife que foi Rafael de Carvalho pelos quais consta que indo o Capitão E gov.  

que de prezente Serve martim de saa Aos pattos A descer yndios daquela paragem 

como deseo pedir somente frª p.ª comer o dito gentio na Viagem Dos ditos patos Ate 

Esta Capetania q foi mês e meo p~ quanto os mais gastos E despesas dis fazia A sua 

custa p~ servir a sua mage. E se lhe alvitrou a rrezão de alqueire frª p.ª cada peçoa p.ª 

cada mês q no dito mês e meo que Se gastou na viagem montou alqueire E meo Em 

fedo que paçey E açinei a prezente no rrio De jan.ro a dous de novembro de mil e seis 

settos E vintte E outo Anos, fram.co da Costa barros. 

     E lançada a dita sertidão torney a fazer Estes papeis Comcluzos Ao provedor da 

faz.ª Eu framco. Da costa o escrevy. 

 

Despaçho do provedor 

 

Pase o escrivão Digo passe sertidão o Reverendo padre Fram.co carneyro Em que 

declare nomero De cazais que deseo do sertão e numero de cabeças Rio de ian.ro o 

p.o de novembro de seiscentos E vinte E outto, Vascomselos. 

 

Setridão do p.e fr.co Carn.ro 

 

O p.e fram.co Carn.ro da compª de iezus çertiqo q A gente que deçidos pattos paçarão 

detrezenttas E sasenta peçoas E destes puderão ser Ate outenta Cazais pouco mais 

ou menos E por verdade paçey esta por mim feita E assinada oie coattro De novembro 

de seis senttos e vinte E outo, fr.co Carn.ro. 

Aos quoatro dias do mês de novembro de seis sentos E vinte outto fis Estes papeis 

concluzos ao provedor da fazª com a sertidão yuntta do Reverendo padre fram.co 

Carn.ro E eu fram.co da costa o escrevy. 

 ( In. Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, volume 59 p.36) 

 


