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Este trabalho apresenta um índice 

temático da documentação do Senado da 

Câmara do Rio de Janeiro, depositado no 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 

considerando o papel dessa instituição 

político-administrativa no decurso das 

transformações advindas da transmigração 

da família real portuguesa para o Brasil. 

Analisa, ainda, as principais possibilidades de 

estudo encontradas em tal documentação 

no que tange ao estudo dessa temática.

Maria de Fátima Gouvêa

Originalmente apresentado como artigo para 

inclusão no número 2 da Revista do Arquivo 

Geral da Cidade do Rio de Janeiro/2008, este 

trabalho de Maria de Fátima Gouvêa não foi 

publicado naquela ocasião devido ao fato 

de que o número de páginas ultrapassava a 

possibilidade da Revista, que então contava 

com apenas 200 páginas. No entanto, desde 

logo, a sua importância para os estudiosos 

do período Joanino e das questões 

relacionadas ao Senado da Câmara do Rio 

de Janeiro e ao abastecimento da cidade 

ficou patente. Por essa razão, era premente 

torná-lo público. Pensado posteriormente 

como uma separata do próximo número do 

periódico mencionado, ao serem conhecidos 

os resultados da pesquisa efetuada pela 

professora e por sua equipe, entendeu-

se que era um estudo que deveria estar 

desvinculado de qualquer outra publicação, 

pois tinha fôlego próprio. Assim, a direção do 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

optou por lançá-lo como um livro que, 

certamente, será, além de uma homenagem 

à Fátima Gouvêa, falecida prematuramente, 

um presente para todos os que se interessam 

pelo passado carioca.

Maria de Fátima Silva Gouvêa era graduada em História pela Universidade 
Federal Fluminense (1981), mestre em História da América Latina, pelo Institute of 
Latin American Studies (1984), e doutora em História, pelo University College (1989), 
ambos da Universidade de Londres. Ocupou a posição de professor associado no 
Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Tinha experiência na 
área de História das Instituições, com ênfase na História do Brasil na época moderna 
e no século XIX, atuando principalmente nos seguintes temas: história do Império 
português, das hierarquias do poder e da administracão no mundo português, debate 
historiográfico e cultura politica. Faleceu em 30/01/2009, em Lisboa, onde, através de 
uma bolsa de Pós-doutorado, obtida por convênio com a CAPES-CRICES, desenvolvia 
o projeto “A Monarquia e seus idiomas: corte, governos ultramarinos, negociantes, 
régulos e escravos no mundo português (sécs. XVI-XIX)” . Como investigadora visitante, 
encontrava-se vinculada ao Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa.
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1889. 1a.. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. v. 1. 378p . GOUVÊA, M. F. S. 
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Civilização Brasileira, 2001. v. 1. 473p . Publicou artigos em inúmeros periódicos, entre 
eles: Tempo (UFF), Almanack Brasiliense (on-line), Leituras (Revista da Biblioteca Nacional 
de Lisboa), Revista Brasileira de História (São Paulo), Cadernos ICHF (Niterói)

O
 S

en
a

d
o 

d
a

 C
â

m
a

ra
 e

 a
 T

ra
ns

fe
rê

nc
ia

 d
a

 F
a

m
íli

a
 R

ea
l P

or
tu

g
ue

sa
 p

a
ra

 o
 B

ra
si

l: 
p

er
sp

ec
tiv

a
s 

d
e 

es
tu

d
os

 e
 u

m
 ín

d
ic

e 
te

m
á

tic
o 

d
e 

fo
nt

es
 d

o 
A

rq
ui

vo
 G

er
a

l d
a

 C
id

a
d

e 
d

o 
Ri

o 
d

e 
Ja

ne
ir

o,
 1

78
6-

18
22

 

capa separata.indd   1 14/09/2012   09:22:17



1

Índice Temático

O Senado da Câmara e a Transferência  
da Família Real Portuguesa para o Brasil: 

perspectivas de estudos e um índice  
temático de fontes do Arquivo Geral da  

Cidade do Rio de Janeiro, 1786-1822 

LIVRO SEPARATA AGCRJ.indd   1 14/09/2012   10:02:16



2

O Senado da Câmara e a Transferência da Família Real Portuguesa para o Brasil

O Senado da Câmara e a Transferência  
da Família Real Portuguesa para o Brasil: 

perspectivas de estudos e um índice  
temático de fontes do Arquivo Geral da  

Cidade do Rio de Janeiro, 1786-1822 

Maria de Fátima Silva Gouvêa

Rio de Janeiro
2012

LIVRO SEPARATA AGCRJ.indd   2 14/09/2012   10:02:16



3

Índice Temático

O Senado da Câmara e a Transferência  
da Família Real Portuguesa para o Brasil: 

perspectivas de estudos e um índice  
temático de fontes do Arquivo Geral da  

Cidade do Rio de Janeiro, 1786-1822 

Maria de Fátima Silva Gouvêa

Rio de Janeiro
2012

LIVRO SEPARATA AGCRJ.indd   3 14/09/2012   10:02:16



4

O Senado da Câmara e a Transferência da Família Real Portuguesa para o Brasil

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
Eduardo Paes

Vice-prefeito
Carlos Alberto Vieira Muniz

Secretário Municipal de Cultura
Emilio Kalil

Diretora do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro
Beatriz Kushnir

Gerente de Pesquisa
Sandra Horta

Pesquisa iconográfica
Yama Arruda

Revisão
Claudia Boccia

Projeto Gráfico e diagramação
www.ideiad.com.br

Capa
Planta da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro – 1808 - AGCRJ
D. João VI – Óleo de José Leandro de Carvalho
Museu Histórico Nacional

Gouvêa, Maria de Fátima Silva

G 719s                     O Senado da Câmara e a transferência da Família Real 
                       Portuguesa para o Brasil: perspectivas de estudos e um índice 
                       temático de fontes do Arquivo Geral da Cidade do Rio de 
                       Janeiro, 1786- 1822 / Maria de Fátima Silva Gouvêa. – Rio de 
                       Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura: Arquivo Geral da  
                        Cidade do Rio de Janeiro, 2012. 
                                 148 p.: il. 
                                                                       
                                  ISBN 978-85-88530-12-6
 
                                  1. Rio de Janeiro (RJ) – História – (1786-1822). 2. Família 
                        Real Portuguesa – Transmigração – Brasil. 3. Senado da 
                        Câmara –  Administração – Rio de Janeiro (RJ). 4. 
                        Abastecimento de alimentos - Brasil – (1786 – 1822). 5. 
                        Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – Acervo. I. 
                       AGCRJ. II. Título. 

                                       CDU 94.(815.3) “1786/1882”

LIVRO SEPARATA AGCRJ.indd   4 14/09/2012   10:02:16



5

Índice Temático

Sumário

Nota 9 
Beatriz Kushnir

Apresentação 13
Maria Fernanda Bicalho

Introdução 19
A Era das Reformas e a amplitude das transformações em curso 21

O Índice Temático 30

Índice Temático:  O Senado da Câmara da Câmara do Rio de Janeiro  37 
e a Transmigração da Família Real Portuguesa, 1786-1822

LIVRO SEPARATA AGCRJ.indd   5 14/09/2012   10:02:16



6

O Senado da Câmara e a Transferência da Família Real Portuguesa para o Brasil

LIVRO SEPARATA AGCRJ.indd   6 14/09/2012   10:02:16



7

Índice Temático

Nota

LIVRO SEPARATA AGCRJ.indd   7 14/09/2012   10:02:16



8

O Senado da Câmara e a Transferência da Família Real Portuguesa para o Brasil

LIVRO SEPARATA AGCRJ.indd   8 14/09/2012   10:02:16



9

Índice Temático

É com enorme satisfação que o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro publica 

esta separata de autoria da profa. dra. Fátima Gouvêa. Na verdade, o “namoro” desta 

instituição, e de sua atual direção, com a professora, se deu em 2006. Pretendíamos 

desenvolver um trabalho de fôlego sobre os acervos dos Senados da Câmara no Império 

Português. Infelizmente, a prematura e repentina morte de Fátima nos deixou um vazio 

enorme e impossibilitou que se prosseguisse com o projeto.

Marcada por uma generosidade intelectual reconhecida por todos, Fátima Gouvêa me 

encaminhou este estudo, que é o olhar dessa talentosa pesquisadora sobre o acervo do Senado 

da Câmara do Rio de Janeiro, em depósito neste Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 

Dar publicidade a este trabalho é homenagear a eminente pesquisadora e divulgar um material 

que permitirá inúmeras incursões futuras em um rico conjunto documental.

Fátima Gouvêa pesquisou 15 códices que integram o acervo do Arquivo da Cidade e um 

que pertence ao acervo do Arquivo Nacional, marcado com a sigla AN antes da referência que 

permitirá localizá-lo naquela instituição. Listou, em cada códice, os documentos nele contidos, 

grande parte relacionada ao abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, contemplando não 

só o controle dos preços e medidas pelo Senado da Câmara; a fiscalização efetuada pelos 

almotacés; a escassez de muitos gêneros alimentícios; os contratos e arrematações de talhos; 

as queixas dos arrematantes; os editais; o fornecimento de carne e peixe; as inspeções de 

embarcações que transportavam alimentos; as licenças para venda de produtos alimentícios; 

as disputas entre os comerciantes. 
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Outros códices referem-se à família real e à Corte, aos gastos realizados com as festas 

de aniversário, de nascimento e de posse dos membros da realeza e com os ornamentos 

comemorativos da chegada de D. Leopoldina ao Brasil, ao estabelecimento de impostos, como 

a Décima Urbana, ao conserto de calçadas e ruas, aos pedidos de retirada de imundícies, às 

cartas e autorizações diversas, às solicitações referentes à Assembleia Constituinte e à soberania 

do Brasil, e muitos outros assuntos que permitem reconstituir o cotidiano carioca do período.

A relação estabelecida pela eminente professora e por sua equipe, como dito anteriormente, 

é o resultado da leitura empreendida por historiador, por essa razão, ao final do índice, 

acrescentou-se uma tabela com os códices pesquisados segundo sua organização no acervo 

do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, para facilitar sua localização.

O trabalho desenvolvido por Fátima Gouveia é, certamente, um aporte de grande significado 

para o estudo do passado carioca. Fica aqui, portanto, meu reconhecimento público de saudade 

e de agradecimento a essa pesquisadora, que nos faz tanta falta.

Beatriz Kushnir 
Diretora do AGCRJ

Cidade Nova, junho de 2012
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Conheci Maria de Fátima Silva Gouvêa quando éramos ainda estudantes (de graduação) 

de História e estagiávamos na Fundação Casa de Rui Barbosa. Desde então, salvo em 

pequenos períodos em que Fátima Gouvêa alçou voos mais altos, nossas trajetórias 

acadêmicas se cruzaram e foram traçadas em paralelo. Um destes períodos deveu-se ao fato 

de Fátima ter feito seu mestrado e doutorado na Inglaterra, o primeiro no Institute of Latin 

American Studies, sob a orientação de John Lynch, e o último no University College of London, 

sob a supervisão de Leslie Bethell. Em sua tese de doutorado, defendida no fim dos anos 1980, 

ela já se debruçava, com vigor e sensibilidade, sobre alguns dos temas que marcariam toda a 

sua produção: a história político-administrativa, a autonomia dos poderes locais e regionais, 

a teia de interesses e de instituições que articularam a trama política do Império brasileiro. 

Embora seu foco de análise fossem as Assembleias Provinciais, que viabilizaram boa parte 

das mediações que conformaram os arranjos políticos no Brasil no século XIX, seu interesse 

pelas diferentes escalas de poder, mormente as locais, assim como pelo imperativo do poder 

de negociação no processo político em qualquer temporalidade, já ali se encontravam 

presentes. A perspicácia e a atualidade da análise daquela então jovem historiadora levaram 

a que, recentemente, em 2008, o livro que resultou de sua tese, O Império das Províncias. Rio 

de Janeiro, 1822-1889, fosse publicado pela editora Civilização Brasileira. Se este trabalho foi 

dedicado ao Rio de Janeiro, privilegiando a esfera provincial em sua dupla articulação com 

os poderes local e central, a partir daí Fátima Gouvêa dedicar-se-ia, cada vez mais e com igual 

perspicácia, ao estudo das câmaras municipais, instituições de representação dos interesses, 

dos embates e negociações das elites locais.
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De volta ao Brasil, nos reencontramos como professoras no Departamento de História da 

UFF. Fátima já havia defendido seu doutorado e logo ingressou no Programa de Pós-Graduação 

em História (PPGH). Em um de seus primeiros projetos de pesquisa, financiado pelo CNPq 

com bolsa de produtividade e intitulado “Em busca de governo e soberania: homens bons 

no Rio de Janeiro, 1780-1822”, recuou no tempo, ou melhor, na cronologia, dedicando-se às 

redes de poder que, tecidas por aqueles que participavam da governança da cidade, garantiam 

a administração e a soberania do Império português. Neste trabalho enunciava uma nova 

interpretação da história colonial do Brasil, rompendo com os dualismos metrópole/colônia, 

colonizador/colono, propondo uma análise da sociedade que se formava nos trópicos a partir 

de práticas e instituições herdadas do Antigo Regime português. 

A Câmara do Rio de Janeiro, assim como seus “homens bons” nunca mais deixariam de 

estar presentes na pesquisa e na produção acadêmica de Fátima Gouvêa. Prova disso são os 

vários trabalhos que publicou em revistas, livros e anais de congressos, no Brasil e no exterior. 

Em 1998, seu artigo, “Redes de poder na América portuguesa: o caso dos homens bons do Rio 

de Janeiro, ca. 1790-1822”, publicado na Revista Brasileira de História, tornou-se referência para 

todos os que, assim como ela, dedicam-se com paixão ao tema. Nele discute com argúcia as 

dinâmicas do poder local, os indivíduos, as opções e estratégias que fizeram do Rio de Janeiro 

palco privilegiado da gênese do Brasil independente. 

Desenvolveu instigante reflexão sobre o poder representativo, cerimonial e simbólico da 

Câmara – e dos camaristas – junto à Coroa portuguesa, no trabalho “O Senado da Câmara 

do Rio de Janeiro no contexto das cerimônias de aclamação de D. João”, apresentado no 

seminário internacional D. João VI: um rei aclamado na América, realizado no Arquivo 

Histórico Nacional e posteriormente publicado em seus Anais. Em 2002, no artigo “Poder, 

autoridade e o Senado da Câmara do Rio de Janeiro, ca. 1780-1820”, disponível na Revista 

Tempo, analisou, com maestria, as inúmeras jurisdições camarárias e o processo de redução da 

capacidade governativa da Câmara, sobretudo no período do estabelecimento da família real 

portuguesa no Rio de Janeiro, a despeito da crescente soma de poder e autoridade associada 

àquela instituição. 

Não é possível citar aqui toda a contribuição intelectual de Maria de Fátima Gouvêa na 

renovação dos estudos sobre as câmaras e os poderes locais. Nem é esse o objetivo desta 

introdução ao trabalho que ora o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro tem a feliz 
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oportunidade de publicar. Até porque a própria historiadora a descreve com esmero em 

“perspectivas de estudos” que compõe o texto introdutório ao índice temático de fontes 

que se segue. O objetivo aqui é destacar outra qualidade – rara nos meios institucionais e 

acadêmicos – de Maria de Fátima Silva Gouvêa. 

O trabalho que o leitor tem nas mãos é fruto de uma pesquisa de fôlego e minuciosa, 

realizada por ela, seus alunos e orientandos nos fundos documentais do AGCRJ. De fôlego 

porque, como a própria pesquisadora afirma, o incêndio ocorrido no prédio e no arquivo do 

Senado da Câmara em 1790 destruiu a maior parte da documentação lá existente. A despeito 

dessa barreira, Fátima e seus alunos inventariaram material importantíssimo, e ainda hoje 

guardado nessa instituição, referente ao papel da cidade – e de seus moradores e camaristas 

– em momentos fundamentais de sua história, primeiro como sede do vice-reinado e, 

posteriormente, como sede da Corte portuguesa.

Afora a preocupação de propor no presente trabalho “perspectivas de estudos” a jovens e 

a já calejados historiadores que queiram se debruçar sobre essa documentação na elaboração 

de novas interpretações sobre aspectos político-administrativos que afetaram o cotidiano do 

Rio de Janeiro de fim do século XVIII e início do XIX, o resultado da pesquisa que se segue 

é igualmente indicativo de uma outra faceta de Fátima: a formação de um sem-número de 

graduandos, bolsistas, mestrandos e doutorandos. 

Este, certamente, é um de seus maiores legados, de importância incalculável. A formação 

de pesquisadores ocupou um lugar de destaque em sua vida e atividade acadêmica. Em 

tudo o que desenvolveu, a capacidade de agregar interlocutores, colegas e orientandos era 

sua marca registrada. O Senado da Câmara e a transferência da família real portuguesa para o 

Brasil: perspectivas de estudos e um índice temático de fontes do Arquivo Geral da Cidade 

do Rio de Janeiro, 1786-1822 não é a única prova disso. Entre seus inúmeros projetos de 

pesquisa, a proposta que apresentou em 2003 à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,  

“A governação portuguesa no Brasil, séculos XVI-XIX”, calcava-se no trabalho de uma 

equipe de alunos e bolsistas cujo objetivo era empreender um estudo crítico dos mais de cem 

volumes da publicação Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. No Núcleo de Pesquisa 

em História Cultural (NUPEHC), laboratório que Fátima ajudou a fundar na UFF, e do qual 

foi coordenadora, sua capacidade de agregação, aliada ao ensino, à pesquisa e à produção 

intelectual, foi uma constante.

Apresentação
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E agora, com a publicação pelo AGCRJ deste novo empreendimento conjunto de Fátima 

e seus bolsistas, creio e faço votos de que o exemplo da trajetória acadêmica dessa exímia 

historiadora possa servir de exemplo para que todos nós, professores, alunos, pesquisadores e 

responsáveis pelos arquivos, nos empenhemos na sistematização e disponibilização ao público 

não apenas de fundos documentais e índices, mas de novas perspectivas de pesquisa, como 

fez, com grande ciência e generosidade, Maria de Fátima Silva Gouvêa.

Maria Fernanda Bicalho
Rio de Janeiro, julho de 2012
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“Rio de Janeiro, cidade a mais ditosa do Novo Mundo! Rio 
de Janeiro, aí tens a tua augusta rainha, e o teu excelso 
príncipe com a sua real família, as primeiras majestades, 
que o hemisfério austral viu e conheceu”1.

Introdução 2

Este trabalho apresenta um índice temático da documentação do 

Senado da Câmara do Rio de Janeiro, depositado no Arquivo Geral da 

Cidade do Rio de Janeiro, considerando o papel dessa instituição político-

administrativa no decurso das transformações advindas da transmigração 

da família real portuguesa para o Brasil. Analisa, ainda, as principais 

possibilidades de estudo encontradas nessa documentação no que tange 

ao estudo de tal temática.

No dia 27 de novembro de 1807 teve início um processo totalmente 

novo na história do Império português e, mais especificamente, em relação 

à cidade do Rio de Janeiro. A partida de Lisboa da frota que trazia o príncipe 

regente D. João, em companhia de toda a família real portuguesa para o 

Brasil, inaugurou um tempo radicalmente novo na história da monarquia 

e, porque não dizer, da própria Europa, no alvorecer do século XIX. Isso 

porque, pela primeira vez, uma Corte europeia escolheu transferir-se para 

uma de suas áreas coloniais, localizada fora do território europeu. 

Se até então havia sido lugar comum na história a circulação física de 

várias cortes europeias por diferentes regiões que integravam os territórios 

de suas monarquias na Europa, pela primeira vez se implementava de fato 

a decisão deveras radical de deixar o solo reinol europeu e transmigrar 

uma Corte inteira para um sítio assaz distante e diferente. Fato esse que 

implicava não apenas sobreviver às várias intempéries, inerentes à travessia 

do oceano Atlântico, bem como a inevitável necessidade de se proceder à 

transformação do estatuto jurídico e político do território colonial onde, 

1 SANTOS, Luís Gonçalves 
(Padre Perereca), Memórias 
para servir à história do reino 
do Brasil, Belo Horizonte/ 
São Paulo: Itatiaia/ Edusp, 
1981 (reedição), t. I, p. 174.

2  Este trabalho resulta de 
pesquisa desenvolvida com 
o apoio dos Programas de 
Produtividade em Pesquisa 
e de Iniciação Científica 
do CNPq, da FAPERJ e 
da Universidade Federal 
Fluminense. O índice 
temático aqui apresentado 
foi elaborado pela equipe 
de pesquisa constituída 
por mim e pelos bolsitas 
de iniciação científica, na 
ocasião alunos do curso 
de graduação em História 
da Universidade Federal 
Fluminense: Luciana 
Mendes Gandelman, Maria 
Lígia Carvalho, Gustavo 
Gomes Lopes, Carla Eichler 
de Almeida Silva, Eduardo 
Assunção Coelho e Danielle 
Cristina Pereira
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a partir de então, passaria a residir a família real portuguesa. Não foi, pois, 

sem razão, que o célebre Padre Perereca destacou em sua clássica crônica 

acerca da vida cotidiana da família real na cidade do Rio, que

Nesta Corte e cidade do Rio de Janeiro é que o Príncipe 
Regente Nosso Senhor, com descanso, e assistido dos seus 
ministros e conselheiros, consumará, e aperfeiçoará a sua 
grande obra de supressão e total revogação do antigo sistema 
colonial3.

O Rio de Janeiro era então alçado à posição de nova Corte da monarquia 

portuguesa e, para tanto, uma série de novas instituições e dispositivos 

governativos foram progressivamente criados e estabelecidos na cidade 

para que ela pudesse – da melhor maneira possível – desempenhar seu 

novo papel de centro gestor do Império como um todo4. 

Para além disso, as reformas que foram implementadas no Centro-Sul do 

Brasil buscavam também subverter a lógica colonial presente no quotidiano 

da cidade. Metropolizar a cidade era, pois, segundo as elites portuguesas, algo 

muito amplo e complexo, que envolvia eliminar todos os indícios coloniais 

presentes na cidade5. A escravidão era o elemento que se fazia presente 

de modo irremediável, teimando em comprovar o estatuto diferenciado 

da nova Corte portuguesa nos trópicos. Ao levar a cabo uma política de 

metropolização da cidade, os oficiais régios almejavam restringir e desbotar 

a demonstração pública da presença da escravidão, redefinindo assim as 

fronteiras físicas e sociais estabelecidas pela incontornável presença dos 

escravos africanos e afro-descendentes na cidade. Juntos formavam um 

contingente populacional que somava praticamente metade do total da 

população da cidade no período. 

Tais esforços, entretanto, esbarravam na efetiva necessidade da inten-

sificação do uso do trabalho escravo e o apego dos oficiais reinóis a certos 

ideais sociais e políticos acerca dos melhores meios para assegurar a ordem 

na cidade.

3 SANTOS, Luís Gonçalves 
(Padre Perereca), Op. Cit., 
p. 187.

4 GOUVÊA, Maria de 
Fátima Silva, “As bases 
institucionais da construção 
da unidade. Dos poderes 
do Rio de Janeiro 
joanino: administração e 
governabilidade no Império 
luso-brasileiro”, JANCSÓ, 
István (org.), Independência: 
história e historiografia, 
São Paulo, Hucitec/ FAPESP, 
2005,  
pp. 707-752.

5  SCHULTZ, Kirsten, 
Versalhes Tropical. Império, 
monarquia e a Corte real 
portuguesa no Rio de 
Janeiro, 1808-1821, Rio 
de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2008. Ver 
também o artigo da mesma 
autora intitulado “Perfeita 
civilização: a transferência 
da Corte, a escravidão e 
o desejo de metropolizar 
uma capital colonial. Rio de 
Janeiro, 1808-1821”, Tempo 
– Revista do Departamento 
de História da UFF, vol. 12- 
nº. 24 (jan.-jun. 2008): 15-37.
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A Era das Reformas e a amplitude das transformações em 
curso

Vários são os autores que têm escrito sobre o processo de transmigração 

da família real portuguesa para o Brasil. Complexo é o debate histo-

riográfico que envolve o tratamento dessa temática. A problemática da 

interiorização da metrópole envolveu vários autores e possibilitou profícuo 

debate acerca da condição colonial que caracterizava o Brasil em 1808, 

bem como a discussão em torno do processo de emancipação política, 

desencadeado em 18226. O estudo clássico de Oliveira Lima analisou em 

detalhes o conjunto de medidas implementado pela Coroa nesse período, 

considerando de forma muito positiva o papel de D. João no desenrolar 

dos acontecimentos, sem contudo deixar de examinar os demais agentes 

que tiveram papel preponderante nesse contexto7.

6 Sendo o grande marco 
deste debate o célebre 
artigo de Maria Odila da 
Silva Dias, “A interiorização 
da metrópole (1808-1853)”, 
publicado na coletânea 
organizada por Carlos 
Guilherme Mota 1822: 
Dimensões. São Paulo: 
Perspectiva, 1982, pp. 160-
184, estudo que deu origem 
a vários outros, destacando-
se, especialmente, os de 
Alcir Lenharo (As tropas 
da moderação), Riva 
Gorestein e Lenira M. 
Martinho (Negociantes e 
caixeiros na sociedade da 
Independência), publicados 
no Rio de Janeiro, pela 
Secretaria Municipal de 
Cultura, em 1993. Estes 
estudos, como o de Júnia 
Furtado (Homens de 
negócio, São Paulo: Hucitec, 
1999), puderam incorporar 
diversas críticas, como, 
por exemplo, as de João 
Fragoso (Homens de grossa 
aventura. Rio de Janeiro: 
MEC/Arquivo Nacional, 
1992), demonstrando 
que, na verdade, o 
fenômeno de interiorização 
da metrópole foi um 
processo desencadeado 
anteriormente à chegada 
de D. João ao Centro-Sul 
do Brasil.

7 LIMA, Oliveira. Dom João 
VI no Brasil.  3.ª ed.,  Rio de 
Janeiro: Topbooks, 1996. Ver 
também NORTON, Luís.   
A Corte de Portugal no Brasil.  
2ª. Ed., São Paulo: Cia. Ed. 
Nacional, 1979.
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O posto de cidade-Corte do Império português havia sido posição 

sempre ocupada pela cidade de Lisboa, que era, como afirmara D. João, 

a antiga Sede e berço original da Monarquia 8. Isto estabelecia uma con- 

figuração muito particular aos órgãos administrativos encarregados do 

governo na cidade e suas cercanias, quando contrastados com os das 

demais regiões da monarquia portuguesa9. Isto se manifestava tam- 

bém em termos do caráter singular das jurisdições do Senado da Câmara 

de Lisboa, bem como da qualidade de seus homens da governança.  

A conflituosidade jurisdicional entre os principais órgãos governativos na 

cidade de Lisboa  –  especialmente entre o Senado da Câmara e a Inten- 

dência Geral de Polícia  –  era algo constante no que se referia ao exercício 

das atribuições administrativas concelhias10. Não espanta, portanto, 

verificar a semelhança deste contexto com aquele observado em relação 

à situação da Corte joanina do Rio de Janeiro.

Questão igualmente relevante era o fato de a nova Corte régia instalada 

nos trópicos ter o seu papel de centro político-administrativo ampliado 

sobre um universo territorial muito mais vasto e complexo do que aquele 

anteriormente subordinado ao governo na cidade de Lisboa. Exemplo 

importante disso foi a decisão de proceder à arrecadação, nas várias capi- 

tanias do Brasil, de tributos em benefício da Intendência Geral da Polícia 

da Corte do Rio de Janeiro, visando socorrer a remodelação do espaço 

urbano e o incremento das condições de abastecimento na cidade do 

Rio11. A ambivalência estabelecida entre a sobrevivência do Império e 

a da Corte portuguesa no Rio de Janeiro, colocavam a nova Corte em 

posição muito destacada, em particular no que dizia respeito ao con- 

texto da amplitude das jurisdições concedidas à recém-criada Intendência 

Geral da Polícia e a forma como tais jurisdições colidiam com a das demais 

instituições governativas existentes na cidade, particularmente as do 

Senado da Câmara do Rio.  

O ano de 1808 marcou o início de um amplo processo de amplia- 

ção daquilo que é entendido mais comumente como a administração 

8 Decreto de 7 de março 
de 1821.Coleção de Leis 
do Brasil. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1891, 
p. 28, daqui para frente 
citado como CLB. Valentim 
Alexandre chamou atenção 
para o fato de que esse 
caráter ancestral da antiga 
Corte lisboeta era algo de 
que a Coroa portuguesa 
não poderia abrir mão 
tão facilmente. Tratava-
se de uma espécie de 
referência existencial da 
própria razão de ser da 
monarquia portuguesa. 
No limite, no contexto da 
crise político-institucional 
de 1821, D. João VI não 
teria outra opção a não 
ser a de se manter fiel ao 
berço original da monarquia 
lusitana. Caso contrário, 
os próprios fundamentos 
que informavam a unidade 
do reino do Brasil estariam 
comprometidos. Ver 
ALEXANDRE, Valentim, 
Os sentidos do Império. 
Questão nacional e questão 
colonial na crise do antigo 
regime português, Porto: 
Afrontamento, 1992, p. 533.

9  FERNANDES, Paulo 
J., As faces de Proteu. 
Elites urbanas e o poder 
municipal em Lisboa de 
finais do século XVIII a 1851, 
Lisboa: Imprensa Municipal, 
1999, pp. 15, 41 e ss. Ver 
também a primeira parte 
da História dos municípios 
e do poder local, Lisboa, 
Temas e Debates, 1996, 
organizada por MONTEIRO, 
Nuno Gonçalo & OLIVEIRA, 
César de.

10  FERNANDES, Paulo J, op 
cit., pp. 81-84.

11 Ver os códices acima 
citados, bem como a 
Decisão n° 39, de 4 de 
dezembro de 1810 (CLB,  
pp. 32-33).

LIVRO SEPARATA AGCRJ.indd   22 14/09/2012   10:02:18



23

Índice Temático

central da monarquia portuguesa, a área de atuação e ação mais direta  

do poder do próprio príncipe e a relação desta com o Senado da Câmara do  

Rio de Janeiro no período12. Um novo conjunto de órgãos diretamente 

vinculados à Coroa foi criado de forma progressiva para garantir a defesa 

da integridade territorial monárquica – perdida na Europa e ameaçada na 

América. O caráter profundamente transformador dos eventos em curso 

era significativo. 

Pelo menos cerca de sete órgãos da administração central foram 

estabelecidos no Rio de Janeiro, entre março e agosto de 1808, sem 

considerar o estabelecimento da Imprensa Régia e da Fábrica de Pólvora, 

criadas neste mesmo período, e da Provedoria-Mor da Saúde da Corte e do 

Estado do Brasil, estabelecida no ano seguinte. Tratava-se, portanto, de um 

intenso processo de recriação de instituições que pudessem efetivamente 

transvestir o Brasil meridional com uma roupagem metropolitana, capaz 

de fazer, de fato, com que o Rio de Janeiro pudesse ascender ao posto de 

nova Corte da monarquia portuguesa13. 

O alvará de 11 de março determinou o estabelecimento do Real Erário 

na cidade14. A criação de tal repartição fazendária implicou a supressão da 

antiga Junta de Fazenda do Rio de Janeiro, responsável então pela gestão 

das finanças da capitania. Entretanto, dificuldades no estabelecimento 

de novo órgão fazendário fez com que fosse restituída a antiga Junta de 

Fazenda15. Contudo, três meses depois foi finalmente restabelecido o 

Erário Régio, bem como o Conselho de Fazenda do Brasil – encarregado do 

desembargo de petições sobre matéria financeira encaminhadas à Coroa 

– meio pelo qual foi finalmente suprimida a citada Junta de Fazenda e da 

Revisão da Capitania do Rio de Janeiro16.  

Em seguida, foi criado também o Conselho Supremo Militar e de Justiça, 

órgão que ficou encarregado de todas as matérias que pertenciam ao Conselho 

de Guerra, ao Almirantado e ao do Ultramar na parte militar somente, ou seja, 

da gestão logística e jurisdicional de todas as matérias militares17. Ficava, 

ainda, estabelecido que as capitanias do Pará e do Maranhão, bem como 

12 HESPANHA, António M, 
Às vésperas do Leviathãn, 
Coimbra: Almedina, 1994. 
Ver também SUBTIL, José. 
“Governo e Administração”, 
IN  HESPANHA, António M. 
(Org.). História de Portugal.  
O Antigo Regime (1620-
1807). Lisboa: Estampa, 
1993, pp. 157-193.

13 GOUVÊA, Maria de Fátima 
S., op cit (2005). 

14  Alvará de 11 de março  
de 1808 (CLB, p. 4).

15 Decisão de 23 de março 
de 1808 (CLB, p. 5).

16  Alvará de 28 de junho  
de 1808 (CLB, pp. 74-86).

17  Alvará de 1º de abril de 
1808 (CLB, pp. 7-9). Ver 
também: SUBTIL, José,  
op. cit., pp. 180-181
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os demais domínios ultramarinos manteriam a sua direta vinculação com 

Lisboa, haja vista a grande distância e dificuldades de navegação para esta 

Capital18. Lisboa mantinha dessa forma quase que intacta a sua jurisdição 

sobre assuntos militares em relação à maioria dos domínios ultramarinos, 

ficando o Rio de Janeiro apenas como cabeça de comando das forças 

militares e dos assuntos que diziam respeito ao Estado do Brasil.  

Em 22 de abril de 1808, novo alvará determinou a criação no Rio de 

Janeiro dos Tribunais da Mesa do Desembargo do Paço e da Consciência 

e Ordens, ficando o primeiro encarregado do despacho – por meio de – 

provisão dos mais variados pedidos encaminhados à Coroa, e o segundo, 

das matérias que diziam respeito à obrigação da consciência do monarca e 

à jurisdição sobre os privilégios eclesiásticos e das ordens militares19. Na 

mesma ocasião, foi também criada a Chancelaria-Mor do Estado do Brasil, 

por meio da instituição do cargo de chanceler-mor, com a mesma jurisdição 

que exercia o do reino. A presença da família real e, por consequência, da 

alta nobreza portuguesa em solo americano, implicava necessariamente 

um cuidado particular com o provimento da justiça nas causas crimes dos 

cavaleiros das Ordens Militares.20. 

A Casa de Suplicação foi estabelecida pelo alvará de 10 de maio de 1808, 

ocasião em que a antiga Relação do Rio de Janeiro foi transformada no 

novo Tribunal Superior da Magistratura da América portuguesa21. 

O cargo de intendente-geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil foi 

criado em 10 de maio de 1808 em face da necessidade que há de se criar tal 

lugar com as mesmas jurisdições que tinha o de Portugal22. Estabelecia-se 

assim uma ampla e ilimitada jurisdição na matéria da mesma Polícia sobre 

todos os Ministros, criminais e civis (art. 1° do Alvará de 1760), para que 

dessa maneira fosse mais bem cuidada a limpeza e abundância, segurança e 

saúde da cidade do Rio de Janeiro23. 

Transformava-se, assim, a nova Corte do Rio, ampliando-se as suas 

jurisdições e o número de instituições necessárias ao bom cumprimento de 

seus novos papéis em razão do exercício de uma governabilidade, por parte 

18 Alvará de 1º de abril de 
1808 (CLB, pp. 7-9).

19  Ambos os Tribunais 
criados em Lisboa, na 
década de 1532, sofrendo 
posteriormente inúmeras 
modificações que, no 
entanto, não alteraram a 
essência de suas jurisdições 
administrativas. SUBTIL, 
José, op. cit., pp. 167-169. 
Ver também o alvará de 22 
de abril de 1808 (CLB, pp. 
17-18).

20  O alvará de 9 de maio de 
1808 determinou a criação 
do ofício de vedor da 
Chancelaria-Mor do Estado 
do Brasil (CLB, p. 33). Desse 
modo, foi então suspenso o 
alvará, de 12 de agosto de 
1801, que deixava a cargo 
dos Tribunais da Relação 
da Bahia e do Rio de 
Janeiro – na pessoa de seus 
ouvidores do crime – tais 
causas, ficando instituído o 
cargo de juiz dos cavaleiros 
para conhecer das sobreditas 
causas, bem como de um 
chanceler das três ordens, na 
Chancelaria-Mor do Estado 
do Brasil.

21 Alvará de 10 de maio de 
1808 (CLB, p. 35).

22 Idem. Conforme os alvarás 
de 25 de julho de 1760 e de 
15 de janeiro de 1780. Vale 
lembrar que, em 1766, a 
Coroa já havia determinado 
que o ouvidor-geral do 
Crime do Tribunal da 
Relação do Rio de Janeiro 
deveria servir também 
como intendente da Polícia, 
atribuição que ganhou 
instância própria apenas 
em 1808.

23 COUTINHO, D. Rodrigo 
de Souza. “Representação 
a S.A.R. O Príncipe Regente 
sobre uma reforma da 
Câmara do Rio de Janeiro”, IN 
Textos políticos, econômicos 
e financeiros (1783-1811). 
Lisboa: Banco de Portugal: 
1993, tomo II, p. 347. 
Jurisdição que, segundo D. 
Rodrigo, acabaria por gerar 
inevitavelmente conflitos 
com o Senado da Câmara 
do Rio.
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da cidade, neste novo contexto24. Uma vez desembarcado na cidade do  

Rio de Janeiro, uma das primeiras medidas editadas por D. João foi 

a eliminação do cargo de vice-rei do Estado do Brasil, posto na época 

ocupado pelo conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha e Brito25. Tal cargo 

havia servido até então como cabeça de toda a administração no Brasil 

colonial26. Em essência, era o vice-rei quem historicamente  representava 

física e politicamente a pessoa do rei português em solo luso-americano, 

estando encarregado da administração do governo-geral do Estado do 

Brasil. A presença em pessoa do príncipe regente anulava os fundamentos 

políticos da existência de tal ministro régio, assim como também implicava 

a completa redefinição do aparato governativo até então instituído na 

América.

Por tudo isso, a transmigração da Corte portuguesa para o Rio de 

Janeiro resultou em uma profunda mudança no perfil e na natureza 

das atividades político-administrativas  desempenhadas até então pelo 

mais alto escalão do governo existente no Brasil. Foi então inevitável 

observar um contato mais direto e mais intenso por parte da Coroa com as 

diferentes autoridades régias instaladas no Rio de Janeiro, conforme visto 

anteriormente, assim como também com aquelas que se encontravam 

espalhadas pelas várias capitanias no Brasil, verificando-se a observância 

de um padrão de comunicação e de integração mais intenso entre esses e 

os órgãos da administração central instalados na Corte, durante o primeiro 

quartel do século XIX.

A ordem pública e o bem comum se constituíram em temas inter-

relacionados e de grande peso no contexto das transformações que 

revolucionaram o modo de vida na sociedade no Rio de Janeiro na época 

joanina, especialmente em face da onipresença da escravidão na cidade, 

instituição fundadora do padrão das relações sociais ali vigentes27.  Neste 

sentido, não surpreende perceber a grande preocupação que as principais 

autoridades do  Rio de Janeiro demonstraram em relação à necessidade 

de providenciar uma melhor organização das companhias de capitães 

24  Idem.

25 FERNANDES, José Manuel. 
“A cultura das formas: 
urbanismo, arquitetura, 
artes”, IN BETHENCOURT, F. 
& CHAUDHURI, K. (Org.), op. 
cit., vol. 4, p. 449.

26 PRADO Jr., Caio. Formação 
do Brasil Contemporâneo. 15a 
ed., São Paulo: Brasiliense, 
1977, p. 307.

27 Kirsten Schultz desenvolve 
argumentação bastante 
instigante acerca da 
dialética instalada no Rio 
de Janeiro a partir de 1808, 
quando um processo de 
metropolização da cidade, 
decorrente das demandas 
inerentes à presença física 
da família real em seu 
território, batia de frente 
com a presença inexorável 
da escravidão no cotidiano 
da cidade.  SCHULTZ, 
Kirsten, op. cit.; ver, 
especialmente, o capítulo 5.
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do mato, encarregadas da prisão de escravos fugitivos e da repressão aos 

quilombos28. Caberia às câmaras municipais nomear os indivíduos que 

deveriam integrar essas companhias, ficando ainda definidas as formas 

de remuneração por tais serviços29. 

Esclarecia o intendente-geral de Polícia que a falta de magistrados e 

a larga extensão dos distritos das comarcas no Brasil – ao contrário do 

que se verificava em Portugal – promoviam o descumprimento dessas 

determinações, se tornando praticamente impossível proceder à prisão dos 

criminosos e dos desordeiros30. Competiria, assim, à instância de poder local 

a organização de tal força punitiva, devendo os comandantes das tropas 

milicianas e a gente da ordenança somente ser convocados nos casos em 

que se fizessem prementes o batido e cerco mais geral. Deveria pois a Coroa 

equipar as câmaras com a autoridade necessária para melhor dar solução 

a esta matéria. Foi neste contexto que logo se deu a promulgação – por 

parte do ministro da Guerra – da criação das ditas companhias de capitães 

do mato31. 

28 Códice 318. Registro de 
Avisos, Portarias, Ordens e 
Ofícios à Polícia da Corte, 
vol. 1 – Arquivo Nacional, 
pp. 336-347.

29 Sendo isto de grande 
importância, por serem 
os capitães do mato uma 
gente pobre, e as mais das 
vezes perdida, que nunca 
tem forças para levar o 
necessário alimento as 
entradas dos matos (ibid.)

30 Idem.

31 Decisão n° 18, de 31 de 
maio de 1809 (CLB, p. 20). 
Ver também GOUVÊA, 
Maria de Fátima S., op cit 
(2005).

Desembarque da princesa Leopoldina no Brasil  – J.B. Debret – A viagem pitoresca e histórica ao Brasil
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Este é um de vários exemplos que demonstram a forma como o problema 

da escravidão e da ordem pública suscitavam um conjunto bastante amplo 

e significativo de questões em termos jurisdicionais no que se referia ao 

papel das câmaras municipais, como por exemplo, as competências de 

criação de uma força punitiva, as hierarquias administrativas no exercício 

da autoridade governativa e os comportamentos ambivalentes no uso da 

força física. Elementos esses que destacam a extraordinária importância 

da instância do poder local na reorganização político-administrativa então 

em curso no Brasil do primeiro quartel do século XIX. Uma outra área na 

qual se observam profundas transformações no período joanino em relação 

ao papel das câmaras municipais resulta dos desdobramentos inerentes 

à própria presença física da família real na cidade do Rio de Janeiro. Dois 

novos estudos produziram contribuições importantes em relação a esse 

aspecto. Jurandir Malerba analisou as elites dirigentes no Brasil do primeiro 

quartel do século XIX32. 

Já Kirsten Schultz procurou identificar os nexos que interligaram a 

sociedade do Rio de Janeiro como um todo e a Corte então instalada 

na cidade33. A autora demonstrou de forma bastante inteligente o fato 

de que a vida cotidiana na cidade sofrera mudança radical, em termos 

de sua cultura política, sobretudo do vocabulário aí engendrado, em 

consequência da presença física da família real. Os diversos grupos 

sociais que habitavam a cidade foram percebidos por Schultz como atores 

históricos, que, de várias maneiras, tiveram a oportunidade de participar 

do macroprocesso de progressiva transformação das noções de império 

e de soberania portuguesas, ambas reconsideradas ao longo do primeiro 

quartel do século XIX. Vale notar que essa tem sido uma importante 

forma de se pensar as transformações políticas observadas no fim do 

século XVIII e início do XIX, em curso não só no Brasil, mas também em 

várias regiões das Américas34.

O calendário festivo, então organizado e supervisionado pelo Senado 

da Câmara do Rio de Janeiro desde 1808, parecia estar em sintonia com 

32 MALERBA, Jurandir. A 
Corte no exílio.  São Paulo: 
Cia. das Letras, 2000.

33 SCHULTZ, Kirsten, op cit, 
2008.

34 Tendência esta fruto, em 
grande parte, da produção 
historiográfica associada ao 
movimento da nova história 
cultural e política do fim da 
década de 1980 e início da 
de 1990. Ver, por exemplo, 
JANCSÓ, István. “A sedução 
da liberdade: cotidiano e 
contestação política no 
final do século XVIII”, IN  
SOUZA, Laura de Mello 
e (Org.). História da Vida 
Privada no Brasil: cotidiano 
e vida privada na América 
portuguesa. São Paulo: 
Cia. das Letras, 1997, pp. 
387-437; GUERRA, François 
Xavier. “La desintegración 
de la monarquia 
hispánica: revolución 
e independencias”, IN 
ANNINO, A.; LEIRA, L.C.; 
GUERRA, F.X. (org.). De los 
Imperios a las Naciones: 
Iberoamérica. Zaragoza: 
IberCaja, 1994, pp. 195-227; 
e, em relação ao caso inglês, 
ver WILSON, Kathleen. The 
sense of the people. Politics, 
culture and imperialism 
in England, 1715-1785. 
Cambridge Press, 1998.
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o ambiente da época, quando as festas em torno das datas ligadas à 

família real passavam a dinamizar mais de perto a vida social e cultural de 

então. O binômio estabelecido entre as celebrações pelo 81º aniversário 

de D. Maria I, em meados de dezembro de 1815, e a decisão de D. João 

em concomitantemente elevar o Brasil à condição de Reino Unido a 

Portugal e Algarves, concorreu para que uma grande comemoração fosse 

realizada na cidade do Rio de Janeiro, por ocasião das festas tradicionais 

promovidas pelo dia do padroeiro da cidade, São Sebastião. Nos dias 20, 

21 e 22 de janeiro de 1816, os vereadores do Senado da Câmara do Rio 

organizaram um dos maiores e mais pomposos festejos já então vistos 

no Rio de Janeiro35.

Posteriormente, em 20 de março do mesmo ano, ocasião da morte de 

D. Maria I, os vereadores do Rio de Janeiro foram novamente encarregados 

da organização e encenação das exéquias então celebradas, tarefa 

especialmente importante na medida em que, pela primeira vez no Brasil, 

se usufruía a “honra de ser o depositário das reais cinzas”, como destacado nas 

Memórias do padre Luís Gonçalves dos Santos, o célebre padre Perereca, 

citado anteriormente.  

No ano seguinte, foram novamente os vereadores os responsáveis pela 

organização das comemorações por ocasião do casamento do príncipe 

real, D. Pedro, com  D. Leopoldina.  No dia 6 de fevereiro de 1818, dia 

das “sacrossantas chagas”, os vereadores do Rio de Janeiro assumiram 

novamente a responsabilidade de organizar a construção de um grande 

e suntuoso teatro grego, em celebração à Aclamação de D. João VI, rei de 

35 GOUVÊA, Maria de Fátima 
S., “O Senado da Câmara 
do Rio de Janeiro no 
contexto das cerimônias 
de aclamação de D.  João 
VI”, Anais do Seminário 
Internacional D. João VI - Um 
rei aclamado na América, 
Rio de Janeiro: Museu 
Histórico Nacional, 2000, 
pp. 246-25.
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Portugal, assumindo os mesmos então a responsabilidade de coordenar 

um conjunto bastante diverso de outras cerimônias, na data da mesma 

celebração.  Em resposta à tão eficiente expediente, D. João VI, “rei duas 

vezes”, concedeu privilégios aos homens bons do Rio de Janeiro, além 

do tratamento de senhoria aos Senados do Rio de Janeiro e de Macau, 

pontuando assim os limites espaciais dos poderes locais nos pontos 

extremos do Império português, naquele momento.  

 Os homens de governança do Rio de Janeiro investiram eles mesmos 

altas somas na organização dos inúmeros festejos celebrados em torno 

da Coroa portuguesa então instalada nos trópicos, tendo o Senado da 

Câmara se constituído um instrumento privilegiado de organização das 

festas ligadas à Coroa, na cidade. Após 1815, a documentação do Senado 

da Câmara depositada no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

demonstra uma maior profusão da organização de eventos festivos ligados 

ao contexto político.  

O abastecimento de gêneros alimentícios, entretanto, não deixou de ser 

a maior das áreas de atuação do poder concelhio do Rio. Crises sucessivas 

de Abastecimento de carne e de água demonstraram a intensidade das 

tensões sociais engendradas por tal cenário político-administrativo36.  

A partir de então, o Senado da Câmara passou a dividir a rotina de seus 

afazeres em termos de dois principais conjuntos de atividade: a organização 

das festas ligadas as datas festivas da família real portuguesa e a gestão do 

abastecimento de carne e demais gêneros alimentícios.

36 GOUVÊA, Maria de Fátima 
S., “Poder, Autoridade e 
o Senado da Câmara do 
Rio de Janeiro, ca. 1780-
1820”, Tempo – Revista do 
Departamento de História 
da UFF, v.7 – nº. 13 (2002): 
111-155.

Introdução

LIVRO SEPARATA AGCRJ.indd   29 14/09/2012   10:02:18



30

O Senado da Câmara e a Transferência da Família Real Portuguesa para o Brasil

O Índice Temático

O índice temático aqui apresentado se destaca particularmente por 

demonstrar o papel fundamental desempenhado pelo Senado da Câmara 

do Rio de Janeiro na gestão político-administrativa dos principais aspectos 

da vida cotidiana na cidade, na época joanina. Quatro grandes temáticas 

mobilizaram quase que por completo a rotina dos trabalhos desenvolvida 

pelos oficiais camarários do Rio, ao longo do primeiro quartel do século 

XIX. Constatação essa que expressa em grande medida a natureza das 

jurisdições e da atuação das câmaras – principal órgão do poder camarário 

encarregado da gestão das vilas e seus termos, suas áreas jurisdicionais – 

no mundo português da época moderna. Vasta é a lista de autores que 

têm trabalhado com o estudo dessa temática, produção essa que tem tido 

papel preponderante no fomento de várias revisões historiográficas em 

curso na área de estudos da história do Brasil colonial37. 

Nesse sentido, uma das áreas de atuação camarária que produziu o 

maior número de medidas – e por consequência, de documentos – no 

âmbito da rotina de trabalho do Senado da Câmara do Rio foi a gestão do 

abastecimento de víveres à população da cidade. Como se pode observar, 

a regulamentação dos preços, das condições de venda e qualidade dos 

produtos, bem como das estratégias de abastecimento nas diferentes áreas 

da cidade, constituiu-se assunto primordial debatido no âmbito do poder 

Concelhio no Rio de Janeiro. Pão, trigo e carne foram os três principais 

itens que dinamizaram a maioria das medidas determinadas pela Câmara 

nessa área jurisdicional. Garantir o abastecimento desses itens constituiu-

se em estratégia de manutenção da ordem social na cidade38. 

Daí a importância da forma como os oficiais da Câmara atuaram no 

sentido de fixar periodicamente o preço dos produtos, bem como em 

providenciar o arrendamento de contratos e o fornecimento dos produtos 

de modo satisfatório. Trata-se, portanto, de temática rica de possibilidades 

de desenvolvimento de futuros estudos que poderão, em grande medida, 

37 Há uma número bastante 
considerável de autores 
que vem trabalhando com 
estudo dessa temática, 
cabendo aqui citar apenas 
alguns exemplos de maior 
destaque:  BICALHO, M. 
Fernanda B. “As câmaras 
ultramarinas e o governo 
do Império”, In FRAGOSO, 
J.; GOUVEA, M. F. S. & 
BICALHO, M. F. B. (orgs.), O 
Antigo Regime nos Trópicos. 
A dinâmica imperial 
portuguesa, séculos 
XVI-XVIII, Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 
2001, pp. 188-221; BOXER, 
Charles R., O Império colonial 
português (1415-1825), 
Lisboa: Edições 70, 1981, e 
do mesmo autor Portuguse 
society in the tropics. The 
municipal councils of Goa, 
Macao, Bahia and Luanda, 
1510-1800, The University 
of Wisconsin Press, 1965;  
p. 282; GOUVÊA, Maria de 
Fátima S., “Dos Poderes 
de Vila Rica do Ouro 
Preto: notas preliminares 
sobre a organização 
político-administrativa na 
primeira metade do século 
XVIII”, Varia História. Belo 
Horizonte: UFMG, v. 31 
(2004): 120-140; e da mesma 
autora “Redes de Poder na 
América Portuguesa – o 
caso dos Homens Bons do 
Rio de Janeiro, ca. 1790-
1822”, Revista Brasileira de 
História, v. 18 (1998): 297-
330; RUSSELL-WOOD, A. J. R., 
“O governo local na América 
portuguesa: um estudo de 
divergência cultural”, Revista 
de História, São Paulo: 
volume 55, nº. 109, ano 28 
(1977): 25-79; 

38 Ver, por exemplo, o 
caso bastante instigante 
dos conflitos travados no 
interior da Câmara do Rio 
de Janeiro à propósito da 
política de abastecimento 
das carnes na cidade, em: 
GOUVÊA, Maria de Fátima S, 
op cit (2002).
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melhor elucidar os conflitos sociais vivenciados nas tramas das práticas 

cotidianas do abastecimento de uma cidade do porte do Rio de Janeiro, 

sobretudo em um período tão crítico como o aqui considerado.

Um segundo setor que despertou grande atenção dos oficiais camarários 

do Rio foram os conflitos jurisdicionais explicitados através das disputas 

e querelas vivenciadas entre os vários órgãos da administração como 

um todo. Várias medidas foram tomadas pela Câmara para garantir a 

observância de todos os envolvidos com o exercício da jurisdição fiscal 

dos almotacés – oficial camarário encarregado de zelar pela fiscalização 

do abastecimento, bem como das condições de salubridade e da saúde 

pública na cidade. No mesmo sentido, foi bastante frequente a edição 

de correspondência com o intuito de esclarecer sobre quais seriam as 

obrigações do próprio Senado da Câmara frente aos demais órgãos da 

administração portuguesa situados na cidade do Rio de Janeiro.

Competia à Câmara a responsabilidade de organizar as festas rela-

cionadas às datas religiosas e ligadas à família real portuguesa, terceira 

grande temática identificada no interior da documentação produzida 

pelo poder camarário do Rio de Janeiro, no período. Cabia ainda à 

Câmara providenciar, por exemplo, a cera utilizada nas luminárias que 

garantiam a iluminação das principais áreas da cidade para que os festejos 

se estendessem noite adentro. 

Era também incumbência do Senado da Câmara providenciar a 

organização das danças, com a contratação das ninfas e músicos, dos curros 

para realização das célebres touradas, das procissões e missas, das propinas 

e donativos pagos pela organização dos festejos. Foram frequentes os 

protestos dos oficiais camarários contra os elevados custos de tais despesas 

que recaíam sobre as finanças da Câmara, assim como também em razão 

das dificuldades em providenciar todos os procedimentos determinados 

pelas regras da boa etiqueta, conforme a tradição portuguesa previa em 

relação a tais celebrações.

Introdução
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Uma quarta grande temática presente na documentação da Câmara do 

Rio de Janeiro no período diz respeito ao papel do poder Concelhio em 

providenciar e cuidar do bom andamento das obras públicas na cidade. Área 

de grandes tensões jurisdicionais vivenciadas especialmente entre o Senado 

da Câmara e a recém-criada Intendência Geral de Polícia. Cabe lembrar 

que esta instância governativa havia sido criada com forte proeminência 

política e administrativa, constando que o intendente – o célebre Paulo 

Fernandes Viana – era dos ministros de Sua Majestade que com maior 

frequência se reunia com D. João, tendo em vista a relevância dada pelo 

príncipe regente aos assuntos relativos à boa ordem e ao bom governo da 

cidade onde tinha então assento a Corte real portuguesa. 

Frequentes foram as ocasiões em que a Intendência determinou que 

o Senado da Câmara executasse obras e outras tarefas percebidas pelos 

oficiais camarários como estando fora de sua competência e jurisdição. 

A manutenção das calçadas, a eliminação de pântanos, o cuidado com 

a arquitetura da construção e a manutenção das casas, foram temas que 

constantemente mobilizaram os oficiais camarários em debates sobre a 

melhor forma de posicionar o Senado da Câmara ante as demais instâncias 

da administração instaladas na cidade do Rio de Janeiro a partir de 1808. 

Para além dessas quatro grandes áreas temáticas, havia também um 

conjunto diferenciado de temas que marcaram o desenrolar dos debates 

travados no interior da Câmara do Rio, no período. A organização das 

eleições para o Senado da Câmara, as formas de representação do poder 

concelhio junto à Coroa foram alguns dos vários temas que compuseram 

a pauta de assuntos discutidos pelos oficiais da Câmara durante a 

permanência da família real portuguesa na cidade do Rio de Janeiro.

* * * * *

O índice temático apresentado a seguir foi elaborado pela equipe de 

pesquisa constituída por mim e pelos bolsitas de iniciação científica, na 
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AGCRJ Arquivo Geral da Cidade 
do Rio de Janeiro

AL Almotacé AR Alteza Real

Cel. Coronel Cont Contratador Esc. Escrivão

IGP Intendência Geral da Polícia JF Juiz de Fora MG Minas Gerais

OG Ouvidor-Geral OP Obras Públicas PR Príncipe Regente

Proc. Procurador RJ Rio de Janeiro SC Senado da Câmara

SAR Sua Alteza Real SCRJ Senado da Câmara do Rio 
de Janeiro

SENR Secretaria dos

 Negócios do Reino

SM Sua Majestade V Vereador VR Vice-rei

SP São Paulo $ Recursos financeiros

ocasião alunos do curso de graduação em História da Universidade Federal 

Fluminense, Luciana Mendes Gandelman, Maria Lígia Carvalho, Gustavo 

Gomes Lopes, Carla Eichler de Almeida Silva, Eduardo Assunção Coelho 

e Danielle Cristina Pereira. A todos eles os meus agradecimentos e eterna 

lembrança. Agradecimentos também a toda a equipe do Arquivo Geral 

da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) que sempre tão bem acolheu nosso 

projeto de trabalho, facilitando o desafio de proceder à sistematização de 

uma documentação tão extensa e complexa.

Adotamos um conjunto de abreviações para facilitar a apresentação 

dos dados pesquisados na documentação do Senado da Câmara do Rio 

de Janeiro, conforme o quadro a seguir. 

Abreviações:

Introdução
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Índice Temático 
 O Senado da Câmara da Câmara  

do Rio de Janeiro e a Transmigração da  
Família Real Portuguesa, 1786-1822
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TEMA DESCRIÇÃO  DO  DOCUMENTO DATA REF. DOC.

Abastecimento SC de Mariana & SC do RJ # altos 
preços do sal, q o SCRJ peça a 
SM uma baixa, pois, é artigo 
de primeira necessidade # RJ 
responde # cópia para o VR

1799/08/05 AGCRJ 16-1-4, p.25

Abastecimento SC de Mariana & SC do RJ # altos 
preços do sal, q o SCRJ peça a 
SM uma baixa, pois, é artigo 
de primeira necessidade # RJ 
responde # cópia para o VR

1799/08/06 AGCRJ 16-1-4, p.25

Abastecimento: açougue VR/SC: açougue / matadouro 
péssimo estado

s/d AGCRJ 16-1-4, p.61

Abastecimento: açougue Registro das condições para os 
arrematantes de dois matadouros 

- SC fiscal

s/d AGCRJ 16-13-12, p. 26

Abastecimento: água Ouvidor & SC # requerimento para 
construção de moinhos d’água – 

que se reúna nobreza e povo

1788/06/19 AGCRJ 16-1-6, p.2

Abastecimento: água Requerimento moradores (ao SC) 
da rua nova da [Pedreira] da Glória 

contra João Monteiro da Silva q 
quer apossar-se de terreno onde 

há poço de utilidade pública

1819/12/18 AGCRJ 16-3-11, p.77

Abastecimento: 
aguardente

SC-OG: quantia relativa subsídio 
de aguardente

1798/08/29 AGCRJ 16-1-4, p.13

Abastecimento: 
aguardente

SC-OG: remetendo livro de 
subsídios

1798/08/29 AGCRJ 16-1-4, p.13

Abastecimento: 
aguardente

SC-OG: certidões de rendimento 1799/08/07 AGCRJ 16-1-4, p.26

Abastecimento: 
aguardente

SC-OG: certidões de subsídio 1799/08/08 AGCRJ 16-1-4, p.32

Abastecimento: 
aguardente

SC-OG: remete rendimentos do 
subsídio

1799/10/09 AGCRJ 16-1-4, p.53

Abastecimento: 
aguardente

arrematantes aguardente enviar 
certidões ao OG

1774/01/31 AGCRJ 16-3-6, p.7

Abastecimento: carne ofício do juiz almotacé ao SC 
sobre os tumultos causados pela 

escassez de carnes verdes

1818/07/18 AGCRJ 16-3-11, p. 5
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TEMA DESCRIÇÃO  DO  DOCUMENTO DATA REF. DOC.

Abastecimento: carne escassez de carnes verdes, SC ao 
contratador das carnes, causa de 

desordens

1818/08/05 AGCRJ 16-3-11, pp. 4-5

Abastecimento: carne mandou-se fazer certidões de 
quem vende sem autorização

1810/11/16 AGCRJ 16-3-24, p.135

Abastecimento: carne ofício para o Senado sobre falta 
de gado

1809/09/06 AGCRJ 16-3-24, p.105

Abastecimento: carne morte do arrematante de carne 
verde

1811/12/14 AGCRJ 16-3-24, p.156

Abastecimento: carne SC: arrematantes devem 
apresentar certificados

1807/12/23 AGCRJ 16-3-24, p.70

Abastecimento: carne nomeado escrivão para anotar 
saída de gado

1798/08/29 AGCRJ 16-1-4, p.11

Abastecimento: carne SC-OG: remetendo subsídio da 
carne

1798/08/29 AGCRJ 16-1-4, p.13

Abastecimento: carne SC-OG: certidões de rendimento e 
livro de subsídio

1799/08/07 AGCRJ 16-1-4, p.26

Abastecimento: carne SC-OG: certidões do subsídio da 
carne

1799/08/08 AGCRJ 16-1-4, p.32

Abastecimento: carne SC-OG:  rendimento do subsídio 1799/10/09 AGCRJ 16-1-4, p.33

Abastecimento: carne SC-OG: não envia o livro de 
lançamento das carnes, está com o 

escrivão da ouvidoria

1788/11/13 AGCRJ 16-1-6, p. 3

Abastecimento: carne AL-SC: informação sobre cobrança 
dos reses da carne

1789/05/02 AGCRJ 16-1-6, p.4

Abastecimento: carne D. João concede terras para pasto 
do gado que chega

1814/06/27 AGCRJ 16-3-10, p.72

Abastecimento: carne resposta do SC à SENR s/d AGCRJ 16-3-11, p. 10

Abastecimento: carne Cont-SC: escassez de gado devido 
à guerra do Rio Grande

1818/07/28 AGCRJ 16-3-11, p.4

Abastecimento: carne SC-Cont.: reclamações da escassez 1818/07/29 AGCRJ 16-3-11, pp. 4-5

Abastecimento: carne SC-SAR: discute prorrogação do  
contrato de carnes verdes de 

Joaquim  
J. de Siqueira

1818/08/22 AGCRJ 16-3-11, pp. 8-9
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TEMA DESCRIÇÃO  DO  DOCUMENTO DATA REF. DOC.

Abastecimento: carne SENR - SC: arrematação de novos 
talhos

1818/08/26 AGCRJ 16-3-11, pp. 9-10

Abastecimento: carne SC: informa arrematação de talho 
em S. Diogo

1818/08/27 AGCRJ 16-3-11, p.10

Abastecimento: carne SAR aprovou arrematação de 
Antonio Joaquim do Carmo

1821/01/24 AGCRJ 16-3-11, p.103

Abastecimento: carne SC-Cont: serão arrematados talhos 
e que seu contrato continua

1818/08/28 AGCRJ 16-3-11, p.11

Abastecimento: carne SC-Cont: informa que este não tem 
cumprido seu contrato

1818/08/31 AGCRJ 16-3-11, p.11

Abastecimento: carne portaria para que SC conceda a 
um indivíduo o direito de cortar e 

vender as carnes que trouxe

1821/05/16 AGCRJ 16-3-11, p.112

Abastecimento: carne portaria para o SC  aprontar talho 
onde os condutores cortem 

gado que os contratadores não 
compraram

1821/05/18 AGCRJ 16-3-11, p.113

Abastecimento: carne SC-SAR: decisão sobre dar as peles 
para os arrematantes ou não

1821/05/23 AGCRJ 16-3-11, p.114

Abastecimento: carne SC- Gov. São Paulo: gado deve ser 
vendido aos novos talhos

1818/09/09 AGCRJ 16-3-11, p.12

Abastecimento: carne SC-Cont: informa que estes não 
estão cumprindo obrigações

1818/09/07 AGCRJ 16-3-11, p.12

Abastecimento: carne Cont-SC:  não tem o gado 
suficiente e pede que seja 

desobrigado do que foi 
estabelecido em contrato

1818/09/12 AGCRJ 16-3-11, p.14

Abastecimento: carne Aviso régio: informação sobre a 
representação do contratador

1818/12/16 AGCRJ 16-3-11, p.29

Abastecimento: carne SC-SAR: sugere que o contrato seja 
substituído pelas arrematações

1818/12/23 AGCRJ 16-3-11, p.30

Abastecimento: carne SAR-SC: faça a arrematação sem 
fiança

1819/04/03 AGCRJ 16-3-11, p.38

Abastecimento: carne Cont-SC: falta de carne causada 
por guerra no Sul

1818/07/28 AGCRJ 16-3-11, p.4

Abastecimento: carne SC-Cont: justificativa não é o 
suficiente

1818/07/29 AGCRJ 16-3-11, p.4
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Abastecimento: carne SAR-SC:  Joaquim J. de Siqueira 
fique desencarregado do contrato

1819/04/26 AGCRJ 16-3-11, p.41

Abastecimento: carne Al-SC: falta de carne desde 18/07 1818/07/29  AGCRJ 16-3-11, p.5

Abastecimento: carne SC-SAR:  informa sobre os fiadores 
nas arrematações

1819/08/16 AGCRJ 16-3-11, p.51

Abastecimento: carne SC:  informação sobre o 
requerimento do Cont. do novo 

imposto da carne verde

1818/08/04 AGCRJ 16-3-11, p.52

Abastecimento: carne SC-SAR: informa que tem tomado 
providências e que matança deve 

ser em mais de um curral

1818/08/18 AGCRJ 16-3-11, p.53

Abastecimento: carne SC-SAR:  concorda com a medida 1819/09/01 AGCRJ 16-3-11, p.58

Abastecimento: carne SAR-SC: informação sobre pedido 
de desobrigação no fornecimento 

de carne

1819/09/15 AGCRJ 16-3-11, p.59

Abastecimento: carne SC-SAR:  sobre fim da arrematação 
em S. Diogo

1819/09/25 AGCRJ 16-3-11, p.60

Abastecimento: carne SAR-SC: autoriza abertura de mais 
talhos e se obriga antigo contrato

1819/01/02 AGCRJ 16-3-11, p.62

Abastecimento: carne SAR-SC: determinações para 
resolver problema da carne sem o 

antigo contratador

1819/01/04 AGCRJ 16-3-11, p.63

Abastecimento: carne SAR-SC: requerimento dos 
moradores de Mataporcos que 

dizem um talho não ser bastante

1819/09/10 AGCRJ 16-3-11, p.69

Abastecimento: carne SAR-SC: arrematante pede ser 
aliviado da cota de fornecimento

1819/06/09 AGCRJ 16-3-11, p.70

Abastecimento: carne SAR-SC: Sócio de contratador 
reclama que continua obrigado a 

fornecer 80 bois por dia

s/d AGCRJ 16-3-11, p.70

Abastecimento: carne SAR-SC: informação sobre 
arrematantes que querem 

continuar até próxima Páscoa

1820/01/07 AGCRJ 16-3-11, p.79

Abastecimento: carne SC-SAR: com a falta de carne 
pede reavaliação do contrato de 

Joaquim J. de Siqueira

1818/08/22 AGCRJ 16-3-11, p.8

Abastecimento: carne SC-SAR: contrato já findo, peq. 
arrematantes não resolveram, 
estão a cargo dos dois sócios

1820/01/08 AGCRJ 16-3-11, p.80
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Abastecimento: carne SAR-SC: concorda com as medidas; 
arrematar para quem vender por 

35 réis a libra etc.

1820/01/21 AGCRJ 16-3-11, p.84

Abastecimento: carne SAR-SC: envia condições de um 
candidato para SC fazer parecer

1820/01/29 AGCRJ 16-3-11, p.84

Abastecimento: carne SAR: aprova  arrematação de 
Antonio Joaquim do Carmo

1820/03/01 AGCRJ 16-3-11, p.86

Abastecimento: carne SAR-SC:  para continuar com talho 
de peixe

1820/03/29 AGCRJ 16-3-11, p.87

Abastecimento: carne SAR-SC: informação sobre queixa 
de contratador contra almotacé

1820/04/19 AGCRJ 16-3-11, p.88

Abastecimento: carne requerimento contendo 
irregularidades e abusos (do AL?)

1820/04/22 AGCRJ 16-3-11, p.89

Abastecimento: carne SAR-SC: ordena que se crie novos 
talhos

1818/08/26 AGCRJ 16-3-11, p.9

Abastecimento: carne SAR: dando ordem expressa para 
não prender o contratador

1820/05/27 AGCRJ 16-3-11, p.94

Abastecimento: carne SAR: ordena que SC coloque logo 
o contrato da carne verde a lances

1820/09/02 AGCRJ 16-3-11, p.99

Abastecimento: carne SC-SAR: pede que Nuno da Silva 
Reis seja desobrigado de pagar 

fiança

1819/03/31 AGCRJ 16-3-11, p37

Abastecimento: carne SAR-SC: boiadeiros de Minas 
concorrerão para a capital

1818/10/15 AGCRJ 16-3-11, p42

Abastecimento: carne SC-Contratador: mandar para os 
ALs as línguas dos bois mortos no 

sábado

1821/08/18 AGCRJ 16-3-12, p.10

Abastecimento: carne SC: pede que SAR ordene que 
nenhum gado entre sem despacho

1822/03/20 AGCRJ 16-3-12, p.109

Abastecimento: carne SC: sejam admitidos  a certo talho 
mais 32 bois

1822/03/22 AGCRJ 16-3-12, p.112

Abastecimento: carne SC-SAR: certidão para extinção do 
contrato da carne e determinando 

como expedir licenças ao 
marchante

1822/03/30 AGCRJ 16-3-12, p.113

Abastecimento: carne AL-SC: lista da matança das rezes 
no mês de setembro

1821/10/03 AGCRJ 16-3-12, p.13
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Abastecimento: carne AL-SC: informa matança de rezes 
foi suficiente em 4/10

1821/10/06 AGCRJ 16-3-12, p.16

Abastecimento: carne SC-AL: estes devem com um 
cirurgião examinar condições nos 

matadouros

1821/10/06 AGCRJ 16-3-12, p.16

Abastecimento: carne SC-AL: este deve dar os oficiais 
necessários ao AL da semana

1821/10/10 AGCRJ 16-3-12, p.16

Abastecimento: carne SC-PR: extinção contrato das 
carnes verdes, pede declare 

impostos aos condutores

1821/11/17 AGCRJ 16-3-12, p.18

Abastecimento: carne informação sobre proposta do 
administrador do imposto de 5 
réis/libra e do subsídio literário

1822/01/31 AGCRJ 16-3-12, p.180

Abastecimento: carne SC-AL: proceder contra preços 
abusivos/exame do gado

1821/11/03 AGCRJ 16-3-12, p.25

Abastecimento: carne SC-AL: carne continua cara e de 
má qualidade

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p.27

Abastecimento: carne SC-AL: todos os ALs devem ir ter 
com o Escrivão dos Almotacés 

para saber novas determinações

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p.27

Abastecimento: carne SC-AL: contratador deve trazer 
gado que vinha mandando para 

Santa Cruz

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p.28

Abastecimento: carne SC-AL:  providências a tomar com 
os carniceiros

1821/11/17 AGCRJ 16-3-12, p.28

Abastecimento: carne SC-AL: este deve intimar o 
contratador

1821/11/21 AGCRJ 16-3-12, p.32

Abastecimento: carne SC-SAR: pede que este suspenda 
o aviso que impede prisão de 

contratador

1821/12/01 AGCRJ 16-3-12, p.33

Abastecimento: carne SC-AL: prisão para os cortadores 
que não comparecerem amanhã 

para fazer corte

1821/12/05 AGCRJ 16-3-12, p.34

Abastecimento: carne SENR: revoga o aviso de que 
contratador não pode ser preso

1821/12/06 AGCRJ 16-3-12, p.37

Abastecimento: carne AL-SC: carniceiros enganam os 
novos ALs e o povo nos pesos e 

medidas

1821/07/14 AGCRJ 16-3-12, p.7
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Abastecimento: carne SC-AL: determina que este prenda 
infratores

1821/07/18 AGCRJ 16-3-12, p.7

Abastecimento: carne SC-AL: condutores podem vender 
gado onde lhes convier

1822/01/19 AGCRJ 16-3-12, p.78

Abastecimento: carne SC-AL: proceda sumário de 
testemunha de que estão se 

vendendo carne por mais de 40 
réis/libra

1822/01/19 AGCRJ 16-3-12, p.79

Abastecimento: carne SC-AL: reclama que até agora só 
um carniceiro foi preso

1821/07/18 AGCRJ 16-3-12, p.8

Abastecimento: carne SC-IGP:  reformar edital obrigando 
boiadeiros a conduzir em 

determinados horários e ruas

1822/01/30 AGCRJ 16-3-12, p.81

Abastecimento: carne SC- escrivão: pedir lista para AL de 
todos os arrematantes, proceder 

contra os sem título

1822/01/30 AGCRJ 16-3-12, p.82

Abastecimento: carne portaria:  intime José Tinoco a 
assinar arrematação de talho

1822/02/06 AGCRJ 16-3-12, p.85

Abastecimento: carne SC: condutores de gado (SP/MG) 
querem garantia de que terão 
entrada e saída franca nesta 

cidade

1822/02/09 AGCRJ 16-3-12, p.86

Abastecimento: carne IGP-SC: medidas propostas em 
edital sobre horários para entrada 
de gado na cidade sejam mantidas

1822/02/11 AGCRJ 16-3-12, p.95

Abastecimento: carne talhos arrematados 1809/01/17 AGCRJ 16-3-24, p. 113

Abastecimento: carne contrato de carne verde 
arrematado

1810/02/17 AGCRJ 16-3-24, p. 116

Abastecimento: carne talhos arrematados 1809/03/22 AGCRJ 16-3-24, p. 96

Abastecimento: carne talhos arrematados 1809/11/15 AGCRJ 16-3-24, p.109

Abastecimento: carne novas condições para arrematação 
de carne verde

1809/12/02 AGCRJ 16-3-24, p.111

Abastecimento: carne talhos arrematados 1809/12/16 AGCRJ 16-3-24, p.112

Abastecimento: carne talhos arrematados 1809/12/20 AGCRJ 16-3-24, p.112

Abastecimento: carne talhos arrematados 1810/01/24 AGCRJ 16-3-24, p.113

Abastecimento: carne contrato posto em dúvida 1810/02/03 AGCRJ 16-3-24, p.114
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Abastecimento: carne aviso da SENR 1810/02/07 AGCRJ 16-3-24, p.114

Abastecimento: carne talhos arrematados 1810/07/18 AGCRJ 16-3-24, p.125

Abastecimento: carne contratos: aviso da SENR 1810/07/18 AGCRJ 16-3-24, p.125

Abastecimento: carne ofício: Ignácio Rangel não 
apresentou fiador

1810/09/26 AGCRJ 16-3-24, p.129

Abastecimento: carne falta de carne; aviso contra Ignácio 
Rangel

1810/09/15 AGCRJ 16-3-24, p.129

Abastecimento: carne talhos arrematados 1810/07/13 AGCRJ 16-3-24, p.145

Abastecimento: carne pessoa encarregada do campo 
para gado não veio

1811/10/05 AGCRJ 16-3-24, p.151

Abastecimento: carne fixado edital para evitar falta de 
carne seca

1811/10/09 AGCRJ 16-3-24, p.151

Abastecimento: carne contratador diz que falta pasto 
para gado

1811/10/09 AGCRJ 16-3-24, p.151

Abastecimento: carne resposta sobre o SC dar pasto para 
gato

1811/10/19 AGCRJ 16-3-24, p.152

Abastecimento: carne talhos arrematados 1811/11/16 AGCRJ 16-3-24, p.153

Abastecimento: carne nomeada a mulher do mesmo 
para o cargo

1811/12/18 AGCRJ 16-3-24, p.157

Abastecimento: carne ofício para o Conde de Aguiar 
sobre contrato

1812/01/22 AGCRJ 16-3-24, p.158

Abastecimento: carne talhos de carne de carneiro 
arrematados

1812/01/29 AGCRJ 16-3-24, p.159

Abastecimento: carne arrematante ver o lugar onde gado 
deve ser morto

1812/02/19 AGCRJ 16-3-24, p.160

Abastecimento: carne talhos arrematados 1812/07/15 AGCRJ 16-3-24, p.167

Abastecimento: carne talhos arrematados 1812/07/29 AGCRJ 16-3-24, p.168

Abastecimento: carne talhos arrematados 1812/10/17 AGCRJ 16-3-24, p.171

Abastecimento: carne talhos arrematados 1812/12/19 AGCRJ 16-3-24, p.174

Abastecimento: carne cortes de carne arrematados 1813/02/03 AGCRJ 16-3-24, p.176

Abastecimento: carne fixou-se preços das carnes 1814/01/22 AGCRJ 16-3-24, p.189

Abastecimento: carne contínuo: pedido fiscalizar 
subsídio

1806/07/19 AGCRJ 16-3-24, p.25
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Abastecimento: carne talhos arrematados (4) 1807/12/16 AGCRJ 16-3-24, p.69

Abastecimento: carne talhos arrematados 1808/02/24 AGCRJ 16-3-24, p.73

Abastecimento: carne talhos arrematados 1808/02/27 AGCRJ 16-3-24, p.74

Abastecimento: carne talho arrematado 1808/04/02 AGCRJ 16-3-24, p.78

Abastecimento: carne termo dos marchantes venderem 
carne ao povo

1809/01/21 AGCRJ 16-3-24, p.92

Abastecimento: carne arrematação de talhos 1807/04/08 AGCRJ 16-3-24,p.50

Abastecimento: carne D. Maria ordena que a extração 
de gado vá para o Campo dos 

Goitacazes

1797/06/22 AGCRJ 16-3-6, p.25

Abastecimento: carne SC: marchantes afirmam que para 
isto é preciso ter pasto

1797/07/12 AGCRJ 16-3-6, p.27

Abastecimento: carne D. Maria: reclama que não tem 
resposta sobre hospital

1794/10/24 AGCRJ 16-3-6, p.31

Abastecimento: carne arrematantes de carne devem 
mandar certidões ao OG

1774/01/31 AGCRJ 16-3-6, p.7

Abastecimento: carne D. Maria: quer edital procurando 
quem se reponsabilize por 

fornecer carne ao hospital real

1794/09/20 AGCRJ 16-3-6, p.31

Abastecimento: carne Edital: pondo em praça renda de 
talhos de carne verde

1821/11/08 AGCRJ 16-4-22, p. 12

Abastecimento: carne SC: sobre as portas dos talhos de 
carne verde afixar qualidade e 

preço do que é vendido

1821/06/27 AGCRJ 16-4-22, p. 5

Abastecimento: carne SC concorda com a venda franca 
de carne verde

1821/10/13 AGCRJ 16-4-22, p.10

Abastecimento: carne Edital; livre compra de boiadas 1821/11/24 AGCRJ 16-4-22, p.13

Abastecimento: carne Edital:  pondo em arrematação 
talhos de carne de vaca

1821/11/20 AGCRJ 16-4-22, p.35

Abastecimento: carne edital: talhos devem ser 
transferidos para controle de 

preços

1821/07/07 AGCRJ 16-4-22, p.7

Abastecimento: carne edital: medidas para evitar abuso 
de preços

1821/07/11 AGCRJ 16-4-22, p.7

Abastecimento: carne Conde dos Arcos: talho de 
Sant’Ãnna de ser apresentado

1821/05/18 AGCRJ 40-4-35, p.33
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Abastecimento: carne Tenente-SC: gado deve levar guia 
sua

1789/01/02 AGCRJ 16-1-6, p.15

Abastecimento: carne edital: carniceiros com pesos 
e medidas falsas devem ser  

primeiro autuados e depois presos

1821/06/09 AGCRJ 16-4-22, p.2

Abastecimento: carne SAR-SC:  todos os arrematantes 
devem prestar fiança para garantir 

direitos reais

1819/03/11 AGCRJ 16-3-11, p.34

Abastecimento: carne SAR-SC: informação sobre como 
sistematizar remessa de gado para 

fazenda real de Santa Cruz

1819/06/07 AGCRJ 16-3-11, p.56

Abastecimento: carne SC-SAR:  sugestões para resolver 
problema da falta de carne

1820/01/15 AGCRJ 16-3-11, p.82

Abastecimento: carne SAR-SC: caso o arrematante seja 
escolhido sua arrematação deve 

ser feita sem fiança

1820/02/11 AGCRJ 16-3-11, p.85

Abastecimento: carne ofício SC & AL: responsável pela 
má oferta de carne

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p.27

Abastecimento: carne ofício do SC & AL # forma como o 
gado é distribuído entre a cidade e 

Santa Cruz, forma de proceder...

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p.28

Abastecimento: carne ofício do SC & AL # forma de 
proceder: carnes/abate/venda e 

barraqueiros praia D. Manoel

1821/11/17 AGCRJ 16-3-12, p.28

Abastecimento: carne AL x neg. da carne // SC # 
prossegue no ofício do SC de 

18(21)/07/1821

1821/07/14 AGCRJ 16-3-12, pp.7-8

Abastecimento: carne AL x negociante de carne: pesos e 
medidas incorretos

1821/07/14 AGCRJ 16-3-12, pp.7-8

Abastecimento: carne carta do escrivão da Junta Real da 
Fazenda ao Juiz Presidente do SC # 

falta de carne

1798 AGCRJ 16-1-4, p.64

Abastecimento: carne escassez # contratador de carnes 
verdes - concessão régia # SC 

dirige ofício à Secretaria de Estado 
de Neg. do reino para rever 

condições do contrato: posição 
favorável ao AL 

s/d AGCRJ 16-3-11

Abastecimento: carne rei, Sec., SC - contratador de carnes s/d AGCRJ 16-3-11, pp.59-60
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Abastecimento: carne Portaria: “almotacés são 
responsáveis por todos os males, 

inclusive de saúde pública”# 
autorização para nomear oficiais 
para diligências extraordinárias

1821/10/10 AGCRJ 16-3-12, p.16

Abastecimento: carne ofício do SC & Al # forma como o 
gado é distribuído entre a cidade e 

Santa Cruz, forma de proceder

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p.28

Abastecimento: carne ofício AL & SC: cortadores de carne 
fazendo toucinho salgado # se..., 

aprovado

1821/08/08 AGCRJ 16-3-12, pp.09-10

Abastecimento: carne SC & AL 1821/10/27 AGCRJ 16-3-12, pp.4, 
22-23

Abastecimento: carne ofício do AL ao SC # problemas 
com negociantes de carne (pesos 

e medidas) # reincidências por 
que Almotacés mudam de 3 em 3 
meses, sendo facilmente iludidos 

# SC: o problema é q o AL da 
semana não informa direito ao da 
semana seguinte // pede que os 

infratores sejam punidos

1821/07/14 AGCRJ 16-3-12, pp.7,8

Abastecimento: carne Requerimento de moradores da 
Cidade Nova, saco dos Alferes 

e outros x contratador de 
carnes # AR pede SC q avalie o 

requerimento

1820/05/02 AGCRJ 16-3-11, p.91

Abastecimento: carne SC x contratador de carnes verdes 
(JF & SC) # informação do SC não 

atendendo

1819/08/18 AGCRJ 16-3-11, pp.52-4

Abastecimento: carne ofício do SC-Juiz Almotacé: abate 
de gado & não cumprimento das 
funções da almotaçaria gera os 

problemas 

1821 AGCRJ 16-13-12, p. 27

Abastecimento: carne de 
porco

SENR-SC: confirma que a extinção 
das taxas da almotaçaria inclui 

carne de porco

1822/03/02 AGCRJ 16-3-12, p. 106

Abastecimento: carne de 
porco

marchantes de carne de porco 
queixam-se de abusos do 

almotacé

1822/03/29 AGCRJ 16-3-12, p. 117
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Abastecimento: carne de 
porco

resposta do SC: medidas foram 
tomadas sem autorização do SC

1822/04/17 AGCRJ 16-3-12, p. 118

Abastecimento: carne de 
porco

SENR-SC: proceda contra os 
marchantes

1822/04/24 AGCRJ 16-3-12, p. 119

Abastecimento: carne de 
porco

SC-SAR: SC não acha que lei que 
extingue taxa dos víveres inclua 

carne de porco

1821/12/01 AGCRJ 16-3-12, p. 34

Abastecimento: carne de 
porco

SC-AL: fecha talhos sem licença 1822/02/06 AGCRJ 16-3-12, p. 86

Abastecimento: carne de 
porco

SENR-SC: sejam novamente 
abertos os talhos de carne de 

porco

1822/02/08 AGCRJ 16-3-12, p. 87

Abastecimento: carne de 
porco

SC - AL: reabrir os talhos mesmo 
sem licença

1822/02/09 AGCRJ 16-3-12, p. 87

Abastecimento: carne de 
porco

SC-AL: caso o toucinho cortado 
seja salgado sua venda por preço 

separado é permitida

1821/08/09 AGCRJ 16-3-12, p. 9

Abastecimento: carne de 
porco

SC-SAR: pede que SAR não tire 
deste as rendas com arrematação 

de talhos

1822/02/13 AGCRJ 16-3-12, p. 92

Abastecimento: carne de 
porco

arrematação de talhos 1812/01/29 AGCRJ 16-3-24, p. 159

Abastecimento: carne de 
porco

arrematação de leitão pelo SC 1806/07/12 AGCRJ 16-3-24, p. 24

Abastecimento: carne de 
porco

arrematação de talhos: 10 mil réis 1805/12/18 AGCRJ 16-3-24, p. 4

Abastecimento: carne de 
porco

vistoria armazéns - falta de 
toucinho

1807/03/18 AGCRJ 16-3-24, p. 49

Abastecimento: carne de 
porco

arrematação de talhos 1807/04/08 AGCRJ 16-3-24, p. 50

Abastecimento: carne de 
porco

arrematação de talhos 1807/07/01 AGCRJ 16-3-24, p. 55

Abastecimento: carne de 
porco

edital SC: pondo em praça talhos 
de carne de porco

1821/11/08 AGCRJ 16-4-22, p. 12

Abastecimento: carne de 
porco

edital (portaria régia): extingue as 
taxas de carne de porco

1821/03/06 AGCRJ 16-4-22, p. 18
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Abastecimento: carne de 
porco

edital SC: separar parte do porco 
para vender mais caro, medida 

abusiva

1821/08/08 AGCRJ 16-4-22, p. 9

Abastecimento: carne de 
porco

José Bonifácio ordena que o SC 
reabra pálios de carne de porco

1822/02/08 AGCRJ 40-4-35, p. 42

Abastecimento: carne de 
porco

SAR ordena que os talhos de porco 
sejam reabertos

1822/02/08 AGCRJ 47-4-60 A, p.44

Abastecimento: carne de 
porco

AL informa sobre causa do 
exorbitante preço dos produtos de 

primeira necessidade

1820/04/10 A.N. cod. 812 vol. 3, 
pp.5-6

Abastecimento: curro proposta de aluguel do curro # SC 
& Min. Est. Neg. do reino; resposta 

concedendo permissão

1818/11/20 AGCRJ16-3-
11,pp.22,23,27

Abastecimento: curro SC & Min. Est. Neg. Estrangeiros e 
da Guerra: guarda para o curro # 
pede, em nome do governo das 

armas desta corte, mais 3 soldados 
// cidade crescendo e não pode 

dispensar 3 guardas para o curro

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 36,40

Abastecimento: feiras/
mercados

SC-OG: memória com sugestões 
de locais, dias e privilégios para 

feiras e mercados

s/d  AGCRJ 16-3-11, p.33

Abastecimento: feiras/
mercados

Portaria SAR: para estabelecimento 
de duas feiras em campo de 
Sant’Anna e São Cristóvão

1821/10/29 AGCRJ 16-3-12, p. 73

Abastecimento: feiras/
mercados

edital: a distribuição dos locais na 
feira de Sant’Anna será feita no 

campo

1822/05/04 AGCRJ 16-4-22, p.21

Abastecimento: feiras/
mercados

edital declarando os dias e como 
devem ser as feiras

s/d AGCRJ 16-4-22, p. 19

Abastecimento: 
mantimentos

VR deixa a cargo do SC as medidas 
sobre a falta de mantimentos

1798/08/22 AGCRJ 16-1-4, p. 8

Abastecimento: 
mantimentos

VR: carta sobre construção de 
terreiro público para depósito de 

gêneros

1799/01/11 AGCRJ 16-1-4, p.23

Abastecimento: 
mantimentos

SC: resposta: não tem dinheiro 
para construir o terreiro

1799/02/27 AGCRJ 16-1-4, p.24

Abastecimento: 
mantimentos

VR-SC: não deixar embarcar 
gêneros devido a falta

1799/03/14 AGCRJ 16-1-4, p.24
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Abastecimento: 
mantimentos

carta da Câmara de Mariana sobre 
alto preço do sal, SC-SAR: baixa 

deste

1799/08/05 AGCRJ 16-1-4, p.25

Abastecimento: 
mantimentos

SC- Câmara de Mariana: câmaras 
não podem se meter na venda do 

sal-VR

1799/08/06 AGCRJ 16-1-4, p.26

Abastecimento: 
mantimentos

SAR: abolição do contrato do 
sal e extinção do imposto do 

papel selado e em troca a décima 
urbana, e as câmaras devem criar 

diversos novos impostos

 1799/11/08 AGCRJ 16-1-4, p.33

Abastecimento: 
mantimentos

SC-VR: informando acordo para se 
construir terreiros públicos para 

venda de certos produtos

1797/05/31 AGCRJ 16-1-6, p.11

Abastecimento: 
mantimentos

VR-SC: lugar para construir terreiro, 
Valongo

1797/05/31 AGCRJ 16-1-6, p.12

Abastecimento: 
mantimentos

SAR: extingue contrato do sal: livre 
comércio

1795/09/29 AGCRJ 16-1-6, p.9

Abastecimento: 
mantimentos

SAR: ordena seja franca a venda 
de gêneros ate às 9 da manhã no 

verão e 10 no inverno

1820/02/10 AGCRJ 16-3-11, p.85

Abastecimento: 
mantimentos

AL: exame de embarcações que 
saem do porto com mantimentos

1811/04/27 AGCRJ 16-3-24, p. 141

Abastecimento: 
mantimentos

AL: inspeções a embarcações 
suspeitas

1811/11/27 AGCRJ 16-3-24, p. 155

Abastecimento: 
mantimentos

proibido embarque de 
mantimentos sob pena de 

confisco

1807/03/18 AGCRJ 16-3-24, p. 49

Abastecimento: 
mantimentos

memória para se evitar 
atravessadores da praia

1820/02/19 AGCRJ 16-3-30, p.9

Abastecimento: 
mantimentos

alvará de D. Maria sobre comércio 
nas terras portuguesas

1795/08/17 AGCRJ 16-3-6, p.33

Abastecimento: 
mantimentos

edital proibindo a saída de 
mantimentos para fora dos portos 

da corte

1822/10/23 AGCRJ 16-4-22, p.34

Abastecimento: 
mantimentos

edital pondo em praça os 
matadouros

1822/11/20 AGCRJ 16-4-22, p. 35

Abastecimento: 
mantimentos

praia com estorvos impede 
desembarque de gêneros

1821/06/22 AGCRJ 47-4-60-A, p. 40
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Abastecimento: 
mantimentos

VR/SC falta de mantimentos para 
o consumo # pede providências 

ao SC

s/d AGCRJ 16-1-4, p. 60

Abastecimento: pão SAR-SC: requerimento dos 
padeiros resulta em mudanças nas 

posturas em 1817

1819/09/25 AGCRJ 16-3-11, p. 61

Abastecimento: pão SC-AL: este proceda contra abusos 
dos padeiros

1821/11/10 AGCRJ 16-3-12, p. 26

Abastecimento: pão peso respectivo: trigo 2.880 réis 1806/02/15 AGCRJ 16-3-24, p. 10

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 6 1/2 
onças

1809/07/01 AGCRJ 16-3-24, p. 100

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 7 onças 1809/07/22 AGCRJ 16-3-24, p. 101

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 7 onças 1809/08/12 AGCRJ 16-3-24, p. 102

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 7 onças 1809/12/16 AGCRJ 16-3-24, p. 112

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 7 onças 1810/08/11 AGCRJ 16-3-24, p. 126

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 1/2 
onças

1810/12/12 AGCRJ 16-3-24, p. 133

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1811/02/09 AGCRJ 16-3-24, p. 137

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 5 onças 1811/03/02 AGCRJ 16-3-24, p. 138

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 5 onças 1811/03/09 AGCRJ 16-3-24, p. 138

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1811/03/30 AGCRJ 16-3-24, p. 140

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 1811/07/13 AGCRJ 16-3-24, p. 145

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 1/2 
onças

1811/08/31 AGCRJ 16-3-24, p. 148

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 1/2 
onças

1811/09/07 AGCRJ 16-3-24, p. 148

Abastecimento: pão peso respectivo: trigo 3.000 réis 1806/04/27 AGCRJ 16-3-24, p. 15

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 1811/09/28 AGCRJ 16-3-24, p. 150

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 1811/10/19 AGCRJ 16-3-24, p. 152

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1811/12/14 AGCRJ 16-3-24, p. 156

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1812/01/18 AGCRJ 16-3-24, p. 158

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1812/02/01 AGCRJ 16-3-24, p. 159

Abastecimento: pão peso respectivo: trigo 2.400 réis 1806/05/17 AGCRJ 16-3-24, p. 16
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Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 6 onças 1812/02/08 AGCRJ 16-3-24, p. 160

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 6 onças 1812/04/18 AGCRJ 16-3-24, p. 163

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 6 onças 1812/06/27 AGCRJ 16-3-24, p. 167

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 1812/07/18 AGCRJ 16-3-24, p. 168

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 1812/08/01 AGCRJ 16-3-24, p. 169

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 1812/08/29 AGCRJ 16-3-24, p. 179

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1813/04/10 AGCRJ 16-3-24, p. 180

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 5 onças 1813/05/08 AGCRJ 16-3-24, p. 180

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 5 onças 1813/05/15 AGCRJ 16-3-24, p. 181

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 5 1/2 
onças

1813/05/19 AGCRJ 16-3-24, p. 181

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 5 onças 1813/06/14 AGCRJ 16-3-24, p. 183

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 5 onças 1813/07/10 AGCRJ 16-3-24, p. 183

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 5 onças 1813/07/17 AGCRJ 16-3-24, p. 184

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1813/07/31 AGCRJ 16-3-24, p. 184

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1813/08/04 AGCRJ 16-3-24, p. 184

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1813/08/07 AGCRJ 16-3-24, p. 184

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1813/08/11 AGCRJ 16-3-24, p. 184

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1813/08/14 AGCRJ 16-3-24, p. 184

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1813/08/21 AGCRJ 16-3-24, p. 184

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças ilegível AGCRJ 16-3-24, p. 185

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1813/09/04 AGCRJ 16-3-24, p. 185

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1813/09/11 AGCRJ 16-3-24, p. 185

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças ilegível AGCRJ 16-3-24, p. 186

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 1813/10/02 AGCRJ 16-3-24, p. 186

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter [ilegível] 1813/10/09 AGCRJ 16-3-24, p. 186

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 
e 6/8

1813/10/16 AGCRJ 16-3-24, p. 186

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 
e 6/8

1813/10/23 AGCRJ 16-3-24, p. 186
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Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 
e 4/8

ilegível AGCRJ 16-3-24, p. 187

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 
e 1/2

1813/11/20 AGCRJ 16-3-24, p. 187

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 
e 1/2

ilegível AGCRJ 16-3-24, p. 188

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 
e 1/2

1813/12/11 AGCRJ 16-3-24, p. 188

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 3 onças 
e 1/4

1813/12/22 AGCRJ 16-3-24, p. 188

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter [ilegível] ilegível AGCRJ 16-3-24, p. 189

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter “o mesmo” 1814/01/15 AGCRJ 16-3-24, p. 189

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1814/02/05 AGCRJ 16-3-24, p. 190

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 4 onças 1814/02/12 AGCRJ 16-3-24, p. 191

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter [ilegível] 1814/02/19 AGCRJ 16-3-24, p. 191

Abastecimento: pão peso respectivo: trigo 2.560 réis 1806/12/10 AGCRJ 16-3-24, p. 41

Abastecimento: pão peso respectivo: trigo 2.620 réis 1807/01/10 AGCRJ 16-3-24, p. 43

Abastecimento: pão peso respectivo: trigo 2.620 réis 1807/01/17 AGCRJ 16-3-24, p. 43

Abastecimento: pão peso respectivo: trigo 2.620 réis 1807/01/24 AGCRJ 16-3-24, p. 44

Abastecimento: pão apresentação do........... do padeiro, 
adulteração de pesos

180704/02/ AGCRJ 16-3-24, p. 45

Abastecimento: pão peso em relação ao peso do trigo 1806/01/18 AGCRJ 16-3-24, p. 7

Abastecimento: pão determinação da vereação 
passada, s/especificação

1806/01/25 AGCRJ 16-3-24, p. 8

Abastecimento: pão peso respectivo: trigo a 9 patacas 1806/02/01 AGCRJ 16-3-24, p. 9

Abastecimento: pão peso respectivo: trigo a 9 patacas 1806/02/08 AGCRJ 16-3-24, p. 9

Abastecimento: pão pão deve ter 8 1/2 onças 1809/02/11 AGCRJ 16-3-24, p. 94

Abastecimento: pão pão deve ter 8 1/2 onças 1809/02/18 AGCRJ 16-3-24, p. 94

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 8 1/2 
onças

1809/02/25 AGCRJ 16-3-24, p. 95

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 11 onças 1809/06/03 AGCRJ 16-3-24, p. 98

Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 6 onças 1809/06/10 AGCRJ 16-3-24, p. 98
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Abastecimento: pão pão de vintém deve ter 6 onças 1809/06/17 AGCRJ 16-3-24, p. 99

Abastecimento: pão edital dizendo que os padeiros 
devem seguir o peso da estiva

1821/11/23 AGCRJ 16-4-22, p. 13

Abastecimento: pão pesos/medidas padeiros devem 
ser primeiro autuados e depois 

presos

1821/06/09 AGCRJ 16-4-22, p. 2

Abastecimento: pão SC: ordena que se proceda contra 
aqueles que vendem com preços 

adulterados

1821/06/23 AGCRJ 16-4-22, p. 5

Abastecimento: pão ofício SC & AL: correição de 
padeiros

1821/11/10 AGCRJ 16-3-12, p.26

Abastecimento: pão ofício do SC-AL: correição de 
padeiros contra abusos

1821 AGCRJ 16-13-12, p. 26

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/13 AGCRJ 16-1-4, p. 4

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/13 AGCRJ 16-1-4, p. 4

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/17 AGCRJ 16-1-4, p. 4

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/17 AGCRJ 16-1-4, p. 4

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/17 AGCRJ 16-1-4, p. 4

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/17 AGCRJ 16-1-4, p. 4

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/17 AGCRJ 16-1-4, p. 4

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/17 AGCRJ 16-1-4, p. 4

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/17 AGCRJ 16-1-4, p. 5

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/17 AGCRJ 16-1-4, p. 5

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/17 AGCRJ 16-1-4, p. 5

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/24 AGCRJ 16-1-4, p. 5
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Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06 /17 AGCRJ 16-1-4, p. 5

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/17 AGCRJ 16-1-4, p. 5

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/21 AGCRJ 16-1-4, p. 5

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/21 AGCRJ 16-1-4, p. 5

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/21 AGCRJ 16-1-4, p. 5

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/21 AGCRJ 16-1-4, p. 6

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/21 AGCRJ 16-1-4, p. 6

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/21 AGCRJ 16-1-4, p. 6

Abastecimento: peixe registro da provisão de vendedor 
de peixe

1787/06/21 AGCRJ 16-1-4, p. 6

Abastecimento: peixe pedido de licença para barraca de 
peixe

1821/05/23 AGCRJ 16-3-11, p. 114

Abastecimento: peixe licença será providenciada 1821/05/26 AGCRJ 16-3-11, p. 115

Abastecimento: peixe SAR-SC:  pedido de J. Moraya para 
continuar com talho de peixe

1820/03/29 AGCRJ 16-3-11, p.87

Abastecimento: peixe SC-SAR: não é possível por ter 
sido o contrato estabelecido com 

exclusividade 

1820/08/19 AGCRJ 16-3-11, p.88

Abastecimento: peixe requerimento dos pescadores 
pedindo que pesca seja liberada 

em lagoa supostamente com 
proprietário

1822/04/01 AGCRJ 16-3-12, p. 117

Abastecimento: peixe SC-AL: informação sobre 
atravessadores de peixe

1821/10/17 AGCRJ 16-3-12, p. 18

Abastecimento: peixe requerimento de Luís Carlos 
Correa: pedido de ter uma barraca 
para nela vender peixe # SC só dá 

licença para venda // barraca é 
propriedade da fazenda real

1821/05/23 AGCRJ 16-3-11, pp. 114-5
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Abastecimento: sal SC de Mariana & SC do RJ # altos 
preços do sal, q o SCRJ peça a 
SM uma baixa, pois, é artigo 
de primeira necessidade # RJ 
responde # cópia para o VR

1799/08/05 AGCRJ 16-1-4, p.25

Abastecimento: subsídio SC ao Ouvidor # remetendo 
subsídio da carne e aguardente 
que estavam com a tesouraria 

1798 AGCRJ 16-1-4, p.67

Abastecimento: subsídio SC ao Ouvidor # remetendo livros 
subsídio aguardente 1795-6

1798 AGCRJ 16-1-4, p.68

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1809/09/13 AGCRJ 16-3-24, p. 105

Abastecimento: talhos talho arrematado 1810/05/09 AGCRJ 16-3-24, p. 120

Abastecimento: talhos talho arrematado 1810/06/02 AGCRJ 16-3-24, p. 121

Abastecimento: talhos três talhos arrematados 1810/11/17 AGCRJ 16-3-24, p. 132

Abastecimento: talhos talhos arrematados - “andaram em 
praça”

1810/11/28 AGCRJ 16-3-24, p. 132

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1810/12/12 AGCRJ 16-3-24, p. 133

Abastecimento: talhos talho arrematado 1810/12/15 AGCRJ 16-3-24, p. 133

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1810/12/22 AGCRJ 16-3-24, p. 133

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1811/01/09 AGCRJ 16-3-24, p. 134

Abastecimento: talhos talho arrematado 1811/01/26 AGCRJ 16-3-24, p. 136

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1811/02/06 AGCRJ 16-3-24, p. 136

Abastecimento: talhos talho na freguesia de N. S. da 
Piedade arrematado

1812/10/17 AGCRJ 16-3-24, p. 171

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1812/12/02 AGCRJ 16-3-24, p. 173

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1813/01/09 AGCRJ 16-3-24, p. 174

Abastecimento: talhos talhos arrematados s/d AGCRJ 16-3-24, p. 187

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1813/11/06 AGCRJ 16-3-24, p. 187

Abastecimento: talhos talhos arrematados s/d AGCRJ 16-3-24, p. 187

Abastecimento: talhos talhos arrematados s/d AGCRJ 16-3-24, p. 189

Abastecimento: talhos talhos constantes dos autos de 
arrematação

1806/09/06 AGCRJ 16-3-24, p. 30

Abastecimento: talhos talho no Pedregulho 1807/01/24 AGCRJ 16-3-24, p. 44
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Abastecimento: talhos talho arrematado 1807/04/22 AGCRJ 16-3-24, p. 51

Abastecimento: talhos “postos em praça” talhos da 
freguesia de Irajá

1807/07/29 AGCRJ 16-3-24, p. 57

Abastecimento: talhos “postos em praça” talhos de 
diversas freguesias

1807/08/01 AGCRJ 16-3-24, p. 58

Abastecimento: talhos arrematação de talhos 1807/08/08 AGCRJ 16-3-24, p. 58

Abastecimento: talhos “em praça” todos os talhos da 
cidade

1807/08/12 AGCRJ 16-3-24, p. 58

Abastecimento: talhos arrematação de talhos 1807/08/22 AGCRJ 16-3-24, p. 59

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1807/09/02 AGCRJ 16-3-24, p. 60

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1807/10/07 AGCRJ 16-3-24, p. 64

Abastecimento: talhos arrematação de talhos 1807/10/21 AGCRJ 16-3-24, p. 64

Abastecimento: talhos talhos “em praça” 1807/11/04 AGCRJ 16-3-24, p. 65

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1807/12/02 AGCRJ 16-3-24, p. 67

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1807/12/05 AGCRJ 16-3-24, p. 67

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1807/12/09 AGCRJ 16-3-24, p. 68

Abastecimento: talhos talhos arrematados 1807/12/23 AGCRJ 16-3-24, p. 69

Abastecimento: talhos arrematação de talhos 1808/01/13 AGCRJ 16-3-24, p. 71

Abastecimento: talhos talhos foram arrematados 1808/01/30 AGCRJ 16-3-24, p. 72

Abastecimento: talhos talhos foram arrematados 1808/02/06 AGCRJ 16-3-24, p. 73

Abastecimento: talhos arrematação de talhos 1808/02/20 AGCRJ 16-3-24, p. 73

Abastecimento: talhos arrematação de talhos 1808/04/23 AGCRJ 16-3-24, p. 78

Abastecimento: talhos arrematação de talhos 1808/05/18 AGCRJ 16-3-24, p. 80

Abastecimento: talhos arrematação de talhos 1808/08/06 AGCRJ 16-3-24, p. 84

Abastecimento: talhos arrematação do talho do 
Pedregulho

s/d AGCRJ 16-3-24, p. 84

Abastecimento: talhos arrematação de talhos 1808/08/20 AGCRJ 16-3-24, p. 85

Abastecimento: talhos arrematação de talhos 1808/08/31 AGCRJ 16-3-24, p. 85

Abastecimento: talhos arrematação de talhos 1808/11/05 AGCRJ 16-3-24, p. 89

Abastecimento: talhos arrematação de talhos 1808/12/10 AGCRJ 16-3-24, p. 91

Abastecimento: talhos arrematação de talhos 1808/12/14 AGCRJ 16-3-24, p. 91
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Abastecimento: talhos arrematação de 4 talhos 1809/01/07 AGCRJ 16-3-24, p. 92

Abastecimento: talhos talho arrematado 1809/06/03 AGCRJ 16-3-24, p. 98

Abastecimento: talhos talhos lançados 1810/11/07 AGCRJ 16-3-24, p.130 

Abastecimento: trigo gov. do Rio Grande - SC: falta de 
trigo - diminuta colheita

1795/12/10 AGCRJ 16-1-6, p. 10

Abastecimento: trigo preço: trigo velho: 600 réis, trigo 
novo: 1.600 réis

1809/07/01 AGCRJ 16-3-24, p. 100

Abastecimento: trigo preço: trigo velho: 800 réis, trigo 
novo: 1.600 réis

1809/07/08 AGCRJ 16-3-24, p. 100

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.500 réis 1809/07/29 AGCRJ 16-3-24, p. 101

Abastecimento: trigo preço: trigo velho: 700 réis, trigo 
novo: 1.500 réis

1809/07/15 AGCRJ 16-3-24, p. 101

Abastecimento: trigo preço: trigo velho: 700 réis, trigo 
novo: 1.500 réis

1809/07/22 AGCRJ 16-3-24, p. 101

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.500 réis 1809/08/19 AGCRJ 16-3-24, p. 103

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.500 réis 1809/08/26 AGCRJ 16-3-24, p. 104

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.500 réis 1809/09/02 AGCRJ 16-3-24, p. 105

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.500 réis 1809/09/09 AGCRJ 16-3-24, p. 105

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.280 réis 1809/09/16 AGCRJ 16-3-24, p. 106

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1809/09/30 AGCRJ 16-3-24, p. 106

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.500 réis 1809/10/07 AGCRJ 16-3-24, p. 107

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.500 réis 1809/10/14 AGCRJ 16-3-24, p. 107

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.280 réis 1809/10/21 AGCRJ 16-3-24, p. 108

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1809/11/04 AGCRJ 16-3-24, p. 108

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1809/11/11 AGCRJ 16-3-24, p. 109

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1809/11/18 AGCRJ 16-3-24, p. 110 

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1809/11/25 AGCRJ 16-3-24, p. 110

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1809/12/02 AGCRJ 16-3-24, p. 110

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1809/12/09 AGCRJ 16-3-24, p. 112

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1809/12/16 AGCRJ 16-3-24, p. 112

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1810/02/03 AGCRJ 16-3-24, p. 114
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Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1810/02/10 AGCRJ 16-3-24, p. 115

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.700 réis 1810/02/17 AGCRJ 16-3-24, p. 116

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.500 réis 1810/03/03 AGCRJ 16-3-24, p. 117

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1810/03/17 AGCRJ 16-3-24, p. 117

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1810/03/24 AGCRJ 16-3-24, p. 118

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.700 réis 1810/03/31 AGCRJ 16-3-24, p. 118

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.700 réis 1810/05/05 AGCRJ 16-3-24, p. 119

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.700 réis 1810/06/02 AGCRJ 16-3-24, p. 121

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.300 réis 1810/07/14 AGCRJ 16-3-24, p. 124

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.300 réis 1810/07/21 AGCRJ 16-3-24, p. 125

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.500 réis 1810/08/04 AGCRJ 16-3-24, p. 126

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.500 réis 1810/08/11 AGCRJ 16-3-24, p. 126

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1810/08/18 AGCRJ 16-3-24, p. 126

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1810/09/15 AGCRJ 16-3-24, p. 128

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1810/09/22 AGCRJ 16-3-24, p. 129

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.650 réis 1810/11/03 AGCRJ 16-3-24, p. 130

Abastecimento: trigo preço do trigo: 3.000 réis 1810/12/12 AGCRJ 16-3-24, p. 133

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.400 réis 1811/01/19 AGCRJ 16-3-24, p. 135

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.560 réis 1811/01/26 AGCRJ 16-3-24, p. 136

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.560 réis 1811/02/16 AGCRJ 16-3-24, p. 137

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.000 réis 1811/02/23 AGCRJ 16-3-24, p. 137

Abastecimento: trigo mandou fixar edital sobre o trigo 
que entra na cidade

1811/03/20 AGCRJ 16-3-24, p. 139

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.400 réis 1811/03/30 AGCRJ 16-3-24, p. 140

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.400 réis 1811/05/04 AGCRJ 16-3-24, p. 142

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.400 réis 1811/06/15 AGCRJ 16-3-24, p. 144

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.400 réis 1811/07/06 AGCRJ 16-3-24, p. 145

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.400 réis 1811/07/27 AGCRJ 16-3-24, p. 146

Abastecimento: trigo preço do trigo: 3.200 réis 1811/08/17 AGCRJ 16-3-24, p. 147

Abastecimento: trigo preço do trigo: 3.200 réis 1811/11/09 AGCRJ 16-3-24, p. 153
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Abastecimento: trigo preço do trigo: 3.200 réis 1811/12/07 AGCRJ 16-3-24, p. 156

Abastecimento: trigo preço do trigo: 3.200 réis 1812/02/22 AGCRJ 16-3-24, p. 161

Abastecimento: trigo preço do trigo: 3.200 réis 1812/02/29 AGCRJ 16-3-24, p. 161

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.700 réis 1812/05/02 AGCRJ 16-3-24, p. 164

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.700 réis 1812/05/09 AGCRJ 16-3-24, p. 165

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.700 réis 1812/06/06 AGCRJ 16-3-24, p. 165

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.920 réis 1812/09/12 AGCRJ 16-3-24, p. 170

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.500 réis 1812/11/07 AGCRJ 16-3-24, p. 172

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.500 réis 1813/01/30 AGCRJ 16-3-24, p. 175

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.500 réis 1813/06/06 AGCRJ 16-3-24, p. 176

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.500 réis 1813/02/13 AGCRJ 16-3-24, p. 176

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.500 réis 1813/02/20 AGCRJ 16-3-24, p. 177

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.500 réis 1813/02/27 AGCRJ 16-3-24, p. 177

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.500 réis 1813/03/06 AGCRJ 16-3-24, p. 177

Abastecimento: trigo falta de farinha/almotacé deve 
observar posturas

1813/02/20 AGCRJ 16-3-24, p. 177

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.500 réis 1813/03/13 AGCRJ 16-3-24, p. 178

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.700 réis 1813/03/27 AGCRJ 16-3-24, p. 178

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.500 réis 1813/04/03 AGCRJ 16-3-24, p. 179

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.500 réis 1813/04/28 AGCRJ 16-3-24, p. 180

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.500 réis 1813/07/03 AGCRJ 16-3-24, p. 182

Abastecimento: trigo embarque de farinha sem 
autorização para Angola, Bahia e 

Pernambuco

1806/04/14 AGCRJ 16-3-24, p. 21

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.620 réis 1807/02/04 AGCRJ 16-3-24, p. 45

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.620 réis 1817/02/07 AGCRJ 16-3-24, p. 45

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.620 réis 1817/02/14 AGCRJ 16-3-24, p. 46

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.620 réis 1807/02/28 AGCRJ 16-3-24, p. 47

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.620 réis 1807/03/07 AGCRJ 16-3-24, p. 48

Abastecimento: trigo impedido o embarque de farinha, 
escassez

1807/03/18 AGCRJ 16-3-24, p. 49
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Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.800 réis 1807/03/22 AGCRJ 16-3-24, p. 50

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.800 réis 1807/04/11 AGCRJ 16-3-24, p. 50

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.000 réis 1807/04/22 AGCRJ 16-3-24, p. 51

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.000 réis 1807/05/02 AGCRJ 16-3-24, p. 52

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.000 réis 1807/05/09 AGCRJ 16-3-24, p. 52

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1807/05/27 AGCRJ 16-3-24, p. 53

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1807/05/30 AGCRJ 16-3-24, p. 53

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1807/06/06 AGCRJ 16-3-24, p. 54

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1807/06/20 AGCRJ 16-3-24, p. 55

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1807/06/27 AGCRJ 16-3-24, p. 55

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1807/07/04 AGCRJ 16-3-24, p. 56

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1807/07/11 AGCRJ 16-3-24, p. 56

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1807/07/18 AGCRJ 16-3-24, p. 57

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1807/08/01 AGCRJ 16-3-24, p. 58

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1807/08/29 AGCRJ 16-3-24, p. 60

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1807/09/05 AGCRJ 16-3-24, p. 61

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.300 réis 1807/09/12 AGCRJ 16-3-24, p. 61

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.350 réis 1807/09/29 AGCRJ 16-3-24, p. 63

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.440 réis 1807/10/03 AGCRJ 16-3-24, p. 63

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.350 réis 1807/10/31 AGCRJ 16-3-24, p. 65

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1817/11/07 AGCRJ 16-3-24, p. 66

Abastecimento: trigo preço do trigo: 14 tostões 1807/11/14 AGCRJ 16-3-24, p. 66

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.100 réis 1807/21/21 AGCRJ 16-3-24, p. 67

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1807/11/28 AGCRJ 16-3-24, p. 67

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1807/12/05 AGCRJ 16-3-24, p. 67

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1807/12/12 AGCRJ 16-3-24, p. 68

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1807/12/19 AGCRJ 16-3-24, p. 69

Abastecimento: trigo VR: evitar saída de farinha 1807/02/12 AGCRJ 16-3-24, p. 69

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1807/12/30 AGCRJ 16-3-24, p. 70
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Abastecimento: trigo proibido conduzir farinha para fora 
do porto

1807/12/23 AGCRJ 16-3-24, p. 70

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.000 réis 1808/02/06 AGCRJ 16-3-24, p. 73

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.600 réis 1808/02/17 AGCRJ 16-3-24, p. 73

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.000 réis 1808/02/24 AGCRJ 16-3-24, p. 73

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.000 réis 1808/02/07 AGCRJ 16-3-24, p. 74

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.760 réis 1808/03/05 AGCRJ 16-3-24, p. 74

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.000 réis 1808/03/26 AGCRJ 16-3-24, p. 77

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.000 réis 1808/04/02 AGCRJ 16-3-24, p. 78

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/04/23 AGCRJ 16-3-24, p. 78

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/04/30 AGCRJ 16-3-24, p. 79

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/05/07 AGCRJ 16-3-24, p. 79

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/05/21 AGCRJ 16-3-24, p. 80

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/06/04 AGCRJ 16-3-24, p. 81

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.500 réis 1808/06/18 AGCRJ 16-3-24, p. 81

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.500 réis 1808/06/25 AGCRJ 16-3-24, p. 82

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1808/07/09 AGCRJ 16-3-24, p. 82

Abastecimento: trigo busca de farinha em 3 
embarcações

1808/07/09 AGCRJ 16-3-24, p. 82

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1808/07/16 AGCRJ 16-3-24, p. 83

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1808/07/23 AGCRJ 16-3-24, p. 83

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1808/07/30 AGCRJ 16-3-24, p. 83

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1808/08/13 AGCRJ 16-3-24, p. 84

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1808/08/20 AGCRJ 16-3-24, p. 85

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1808/08/27 AGCRJ 16-3-24, p. 85

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1808/09/03 AGCRJ 16-3-24, p. 85

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1808/09/10 AGCRJ 16-3-24, p. 86

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1808/09/17 AGCRJ 16-3-24, p. 86

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1808/09/24 AGCRJ 16-3-24, p. 87
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Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1808/10/01 AGCRJ 16-3-24, p. 87

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/10/08 AGCRJ 16-3-24, p. 88

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/10/15 AGCRJ 16-3-24, p. 88

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/10/22 AGCRJ 16-3-24, p. 89

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/10/29 AGCRJ 16-3-24, p. 89

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/11/05 AGCRJ 16-3-24, p. 89

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.900 réis 1808/11/11 AGCRJ 16-3-24, p. 90

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/11/19 AGCRJ 16-3-24, p. 90

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/11/26 AGCRJ 16-3-24, p. 91

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/12/03 AGCRJ 16-3-24, p. 91

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1808/12/10 AGCRJ 16-3-24, p. 91

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.800 réis 1809/01/07 AGCRJ 16-3-24, p. 92

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.280 réis 1809/01/14 AGCRJ 16-3-24, p. 92

Abastecimento: trigo preço do trigo: 2.500 réis 1809/01/28 AGCRJ 16-3-24, p. 93

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.000 réis 1809/02/04 AGCRJ 16-3-24, p. 93

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.000 réis 1809/02/11 AGCRJ 16-3-24, p. 94

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.400 réis 1809/03/04 AGCRJ 16-3-24, p. 95

Abastecimento: trigo preço: trigo velho: 800 réis, trigo 
novo: 1.400 réis

1809/03/11 AGCRJ 16-3-24, p. 95

Abastecimento: trigo preço: trigo velho: 700 réis, trigo 
novo: 1.200 réis

1809/03/18 AGCRJ 16-3-24, p. 96

Abastecimento: trigo preço do trigo: 1.000 réis 1809/04/15 AGCRJ 16-3-24, p. 97

Abastecimento: trigo preço: trigo velho: 800 réis, trigo 
novo: 1.000 réis

1809/05/20 AGCRJ 16-3-24, p. 98

Abastecimento: trigo preço: trigo velho: 700 réis, trigo 
novo: 1.400 réis

1809/06/03 AGCRJ 16-3-24, p. 98

Abastecimento: trigo preço: trigo velho: 750 réis, trigo 
novo: 1.600 réis

1809/06/10 AGCRJ 16-3-24, p. 98

Abastecimento: trigo preço: trigo velho: 800 réis, trigo 
novo: 1.600 réis

1809/06/17 AGCRJ 16-3-24, p. 99

Açougue:   matadouro registro de carta: capitão diz 
açougue e matadouro lastimáveis

1798/08/22 AGCRJ 16-1-4, p.9
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Açougue:   matadouro SC elevando o aluguel do açougue 
(mesma dona)

1798/02/19 AGCRJ 16-1-6, p.16

Açougue:   matadouro AL-SC: AL não fiscalizam bem 
açougues

1798/02/19 AGCRJ 16-1-6, p.17

Açougue:   matadouro AL-SC:  monopólio dos talhos, 
prejuízo para o povo

1798/02/19 AGCRJ 16-1-6, p.17

Açougue:   matadouro SC-AL: sem informações sobre 
talho no momento

1798/02/17 AGCRJ 16-1-6, p.17

Açougue:   matadouro SM-SC: crie mais matadouros 
conforme preciso

1818/08/26 AGCRJ 16-3-11, p.9

Açougue:   matadouro edital: condições para arrematação 
do matadouro (SC)

1821/11/10 AGCRJ 16-3-12, p. 26

Açougue:   matadouro portaria SC: localização do 
administrador matadouro

1822/01/16 AGCRJ 16-3-12, p. 76

Açougue:   matadouro SC-SAR: instruções para 
administração de matadouros

1822/03/30 AGCRJ 16-3-12, p.114

Açougue:   matadouro SC-AL: determinações sobre 
matadouro

1822/04/17 AGCRJ 16-3-12, p.115

Açougue:   matadouro SC: Manoel J. do Carmo 
encarregado do matadouro

1822/12/29 AGCRJ 16-3-12, p.71

Açougue:   matadouro SC- administração do matadouro: 
averiguar impostos com gado

1822/01/16 AGCRJ 16-3-12, p.75

Açougue:   matadouro portaria SENR: não aceitar gado 
sem documento de imposto

1821/12/29 AGCRJ 16-3-12, p.76

Açougue:   matadouro SC: não admitir gado sem os 320 
réis

1822/01/19 AGCRJ 16-3-12, p.78

Açougue:   matadouro mandou-se fazer reparos no 
matadouro

1810/05/02 AGCRJ 16-3-24, p.119

Açougue:   matadouro arrematado: conserto da casa do 
matadouro

1810/08/08 AGCRJ 16-3-24, p.126

Açougue:   matadouro contratador chamado para tratar 
do açougue grande

1811/11/09 AGCRJ 16-3-24, p.153

Açougue:   matadouro contratador chamado para dizer se 
quer o açougue grande

1812/02/05 AGCRJ 16-3-24, p.160

Açougue:   matadouro consertos no matadouro 1812/04/29 AGCRJ 16-3-24, p.163

Açougue:   matadouro açougue público transferido para 
Mataporcos / higiene 

1806/05/21 AGCRJ 16-3-24, p.18
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Açougue:   matadouro cancelada a transferência do 
açougue público

1806/05/25 AGCRJ 16-3-24, p.18

Açougue:   matadouro rematação de talhos do açougue 1806/09/03 AGCRJ 16-3-24, p.29

Açougue:   matadouro rematação de talho no açougue 
grande

1807/08/19 AGCRJ 16-3-24, p.59

Açougue:   matadouro arrematação do talho do açougue 1808/08/03 AGCRJ 16-3-24, p.84

Açougue:   matadouro edital: “matadouros ficam por 
administração”

1821/12/09 AGCRJ 16-4-22, p.14

Açougue:  matadouro carta: dona da casa do açougue 
não aceita oferta  aluguel

1799/08/05 AGCRJ 16-1-4, p.25

Açougue:  matadouro Almotacés - Senado: conserto no 
curral de Mataporcos

1799/08/08 AGCRJ 16-1-4, p.31

Açougue:  matadouro AL-SC: providências: açougue 
lastimável

1799/11/12 AGCRJ 16-1-4, p.34

Açougue:  matadouro SC: conservação do limpeza do 
local

1822/01/19 AGCRJ 16-3-12, p.77

Açougue:  matadouro SC-AL: estes devem com um 
cirurgião examinar condições nos 

matadouros

1821/10/06 AGCRJ 16-3-12, p.16

Açougue:  matadouro edital pondo em praça os 
matadouros

1822/11/20 AGCRJ 16-4-22, p.35

Cadeia do SC Ordenado carcereiro: 
prosseguimento questão entre SC, 
carcereiro e juízo do Real e Lisboa 

(desde 1768)

1818 AGCRJ 16-3-11, p. 47-51

Cadeia do SC Real aviso ao SC: pagar carcereiro 
até que resolva a disputa

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 72

Cadeia do SC Ordenado carcereiro: questão 
entre SC, carcereiro, juízo do Real e 
Lisboa - disputas na relação. Falta 

de $

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 47-51

Cadeia do SC representação do SC a SAR: pagar 
carcereiro, falta de dinheiro do SC 

(desde 1817)

1819/00/00 AGCRJ 16-3-11, p. 46

Câmbio financeiro ofício SC ao Proc.: valor do $ 
(histórico)

1821/09/05 AGCRJ 16-3-12, p. 12

Câmbio financeiro ofício SC ao Proc.: valor do $ 
(histórico)

1821/09/05 AGCRJ 16-3-12, p. 12

LIVRO SEPARATA AGCRJ.indd   65 14/09/2012   10:02:21



66

O Senado da Câmara e a Transferência da Família Real Portuguesa para o Brasil

TEMA DESCRIÇÃO  DO  DOCUMENTO DATA REF. DOC.

Câmbio financeiro ofício SC ao Proc.: valor $ // venda 
ouro à leg. desde ordenações # a 
questão de moedas estrangeiras

1821/09/05 AGCRJ 16-3-12, p. 12

Chegada da Família Real pedido de informação sobre 
o obelisco instalado em 

homenagem à chegada de D. João

1819/05/17 AGCRJ 16-3-10, p. 130

Chegada da Família Real festejou-se a chegada da Família 
Real

1810/02/28 AGCRJ 16-3-24, p. 116

Chegada da Família Real que se pagassem as despesas do 
aniversário da chegada da Família 

Real

1810/03/31 AGCRJ 16-3-24, p. 118

Chegada da Família Real foram tomadas providências para 
a festa de aniversário da chegada 

de SAR

1811/03/02 AGCRJ 16-3-24, p. 138

Chegada da Família Real mandado para pagar ao Proc. 
a quantia gasta na festa de 

aniversário da chegada de SAR

1811/03/27 AGCRJ 16-3-24, p. 139

Chegada da Família Real Proc. requereu que lhe pagassem 
o que ele gastou com as festas de 

aniversário da chegada de SAR

1812/09/12 AGCRJ 16-3-24, p. 170

Chegada da Família Real acordou-se que melhorias 
deveriam ser feitas na cidade para 

a chegada da Família Real

1808/01/16 AGCRJ 16-3-24, p. 71

Chegada da Família Real acordaram em “fazer lembrança 
perpétua” da chegada do PR

1808/03/23 AGCRJ 16-3-24, p. 74

Chegada da Família Real preces foram feitas a pedido do SC 
pela chegada da Família Real

1808/03/23 AGCRJ 16-3-24, p. 75

Chegada da Família Real acordou-se que se passe mandado 
para as propinas pela chegada de 

SAR

1808/03/30 AGCRJ 16-3-24, p. 77

Chegada da Família Real acordou-se em mencionar os 
gastos com a Família Real

1808/06/15 AGCRJ 16-3-24, p. 81

Chegada da Família Real acordou-se em achar uma igreja 
para celebrar o aniversário da 

chegada da Família Real

1809/02/22 AGCRJ 16-3-24, p. 94

Chegada da Família Real apresentou-se as contas das festas 
do aniversário da chegada da 

Família Real

1809/04/24 AGCRJ 16-3-24, p. 97
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Chegada da família real Representação de SC a SAR: 
aumento de suas rendas - novas 
despesas, casa p/ o SC, vinda da 

corte, dívidas, pontes, festividades. 
Anexa lista de sugestões de novas 

imposições

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 23 -25

Comércio AR ao SC: requerimento dos. 
mestres do ofício de latoeiro “de 
folha branca” para que excluam 

deste ofício os latoeiros de “folha 
amarela e os fundidores de metais” 

1821/06/19 AGCRJ 16-3-12, pp. 3-4

Comércio Portaria do SC ao Juiz do ofício de 
sapateiro para que apresente docs. 
(em 3 dias) que permitam prender 
3 escravos que andam vendendo 

na rua calçado feito.......

1821/10/13 AGCRJ 16-3-12, p. 16

Comércio pedido de licença (“afastar 
concorrentes” ) para barraca 

(madeira), praia de mata-porcos 
# x SC

1821/10/18 AGCRJ 16-3-12, p. 21

Comércio SC à Ouvidor da Comarca acerca 
da preferência dos mercados às 

feiras (lugar-dia-privilégio)

1819/00/00 AGCRJ 16-3-11 pp. 33-34

Comércio requerimento de moradores, 
lavradores, e proprietários de 

embarcações da carreira da Praia 
Grande # construção de armazéns 

(comércio madeira) obstruindo 
embarque e desembarque 
# abaixo-assinado de vários 

suplicantes // acidente

1818/05/271818/07/29 AGCRJ 16-3-11, pp. 66-68

Competências e 
atribuições

SAR-SC: informação sobre queixa 
de contratador contra AL

1820/04/19 AGCRJ 16-3-11, p. 88

Competências e 
atribuições

SC-PR: extinção contrato das 
carnes verdes pede declarar 

impostos aos condutores

1821/11/17 AGCRJ 16-3-12, p. 18

Competências e 
atribuições

portaria: Almotacé intime José 
Tinoco assinar arrematação de 

talho

1822/02/06 AGCRJ 16-3-12, p. 85

Competências e 
atribuições

SC-OG: quantia relativa ao subsídio 
de aguardente

1798/08/29 AGCRJ 16-1-4, p. 13
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Competências e 
atribuições

SC-OG: certidões de rendimento 1799/08/07 AGCRJ 16-1-4, p. 26

Competências e 
atribuições

SC-OG: certidões de subsídio 1799/08/08 AGCRJ 16-1-4, p. 32

Competências e 
atribuições

SC-OG: remete rendimentos do 
subsídio

1799/10/09 AGCRJ 16-1-4, p. 53

Competências e 
atribuições

SC-OG: não envia o livro de 
lançamento das carnes, estão com 

o escrivão da ouvidoria

1788/11/13 AGCRJ 16-1-6, p. 3

Competências e 
atribuições

edital: medidas para evitar abuso 
de preços

1821/07/11 AGCRJ 16-4-22, p. 7

Competências e 
atribuições

SC: gado deve levar guia do 
Tenente

1789/01/02 AGCRJ 16-1-6, p. 15

Competências e 
atribuições

SAR-SC: faça a arrematação sem 
fiança

1819/04/03 AGCRJ 16-3-11, p. 38

Competências e 
atribuições 

AL-SC: falta de carne desde 18/07 1818/07/29 AGCRJ 16-3-11, p. 5

Competências e 
atribuições

SC-OG: remetendo livro de 
subsídios

1798/08/29 AGCRJ 16-1-4, p. 13

Competências e 
atribuições

AL-SC: AL não fiscalizam bem 
açougues

1798/02/19 AGCRJ 16-1-6, p. 17

Competências e 
atribuições

AL-SC:  monopólio dos talhos, 
prejuízo para o povo

1798/02/19 AGCRJ 16-1-6, p. 17

Competências e 
atribuições

SC-AL: sem informações sobre 
talho no momento

1798/02/17 AGCRJ 16-1-6, p. 17

Competências e 
atribuições

SC- Administração Matadouro: 
conservar limpeza do local

1822/01/19 AGCRJ 16-3-12, p. 77

Competências e 
atribuições

SC- Administração Matadouro: não 
admitir gado sem os 320 réis

1822/01/19 AGCRJ 16-3-12, p. 78

Competências e 
atribuições

IGP x SC: limpeza das ruas -enterro 
de animais//$

1821/10/24 AGCRJ 16-3-12, p. 20

Competências e 
atribuições

IGP x SC: limpeza de rua x enterro 
de animais // $

1821/10/24 AGCRJ 16-3-12, p. 20

Competências e 
atribuições

moradores ao IGP ao SC: obra de 
calçamento 

1821/07/17 AGCRJ 16-3-12, pp. 8-9
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Competências e 
atribuições

carta do cel. das ordenanças 
(José Pereira Guimarães) ao Juiz 

Presidente e aos Vs do SC # para q 
se cumpra a ordem deverão vir do 
Gal. e gov. das Armas desta corte a 

quem é subordinado

1818/07/30 AGCRJ 16-3-11 

Competências e 
atribuições

resposta do SC ao Coronel das 
ordenanças: remete documentos 

do IGP para o Coronel  e pede que 
ele providencie comunicado / 

autorização do Gal. Governador . 
das Armas

1818/08/03 AGCRJ 16-3-11 

Competências e 
atribuições

aviso Régio à SENR ao SC ao 
IGP # despejar os pejamentos e 

estâncias; resposta positiva do SC

1819/04/20

1819/05/05

AGCRJ 16-3-11, pp. 39-41

Competências e 
atribuições

SAR à Sec. ao SC & contratador de 
carnes 

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 59-60

Competências e 
atribuições

requerimento de João Martins 
Lourenço: Informe ao SC sobre 

o  “bem público” da abertura 
de caminho em São Cristóvão: 
desembargador ouvidor para 

julgamento imparcial: “E receberá 
mercê”

1821/02/16 AGCRJ 16-3-11, pp. 104-
106

Competências e 
atribuições

ofício ao SC do IGP: sobre 
mandar enterrar animais mortos 

encontrados nas ruas e estradas,  e 
limpeza das mesmas 

1821 AGCRJ 16 -13-12, p. 20

Competências e 
atribuições

 SC: arquivar documentos de 
eleições compromissárias e 

eleitores paroquiais

1821 AGCRJ 16 -13-12, pp.5-6

Competências e 
atribuições

ofício SC ao arquiteto: demora em 
dar informações sobre arruamento

1821/10/20 AGCRJ 16-3-12, p. 18

Competências e 
atribuições

conserto de estradas: convoca 
cidadão, que será auxiliado por 

oficiais de vintena e SC fará 
ressarcimento. Cada morador 

consertará seu pedaço de terra, 
podendo ser condenado se não 
o fizer, e deverá prestar contas a 

cada 15 dias 

1821/10/27 AGCRJ 16-3-12, p.22

Competências e 
atribuições

OP: resposta AL (que convocará 
Mosteiro de São Bento) 

1821/10/27 AGCRJ 16-3-12, p.23
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Competências e 
atribuições

portaria do SC ao cirurgião-mor: 
responder às faltas

1821 AGCRJ 16-13-12, p. 25

Competências e 
atribuições

representação do SC a SAR: pagar 
carcereiro, falta de dinheiro do SC 

(desde 1817)

1819 AGCRJ 16-13-11, p. 46

Competências e 
atribuições

Ordenado carcereiro: 
prosseguimento questão entre SC, 
carcereiro e juízo do Real e Lisboa 

(desde 1768)

1818 AGCRJ 16-13-11, pp. 
47-51

Competências e 
atribuições

representação de SC a SAR: 
aumento de suas rendas - novas 
despesas, casa p/ o SC, vinda da 

corte, dívidas, pontes, festividades. 
Anexa lista de sugestões de novas 

imposições

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 23-25

Competências e 
atribuições

Ordenado carcereiro: questão 
entre SC, carcereiro, juízo do Real e 
Lisboa - Disputas na relação. Falta 

de $ do SC   

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 47-51

Competências e 
atribuições

ofício do provedor e mesários da 
Santa Casa de Misericórdia ao rei: 
não contribuição do SC em $ para 
ap/ criação de meninos expostos; 

pede novo imposto p/ a causa. 
rei pede informação ao SC, que 
discorda do imposto sobre o sal 

para a  causa

1819/05/27 AGCRJ 16-3-11, pp. 64, 66

Competências e 
atribuições: AL

requerimento contendo 
irregularidades e abusos (do AL?)

1820/04/22 AGCRJ 16-3-11, p. 89

Competências e 
atribuições: AL

AL-SC: lista da matança das rezes 
no mês de setembro

1821/10/03 AGCRJ 16-3-12, p. 13

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: estes devem com um 
cirurgião examinar condições nos 

matadouros

1821/10/06 AGCRJ 16-3-12, p. 16

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: este deve dar os oficiais 
necessários ao AL da semana

1821/10/10 AGCRJ 16-3-12, p. 16

Competências e 
atribuições: AL

SC-Al: proceder contra preços 
abusivos/exame do gado

1821/11/03 AGCRJ 16-3-12, p. 25

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: determina que este prenda 
infratores

1821/07/18 AGCRJ 16-3-12, p. 7
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Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: reclama que até agora só 
um carniceiro foi preso

1821/07/18 AGCRJ 16-3-12, p. 8

Competências e 
atribuições: AL

AL: exame de embarcações que 
saem do porto com mantimentos

1811/04/27 AGCRJ 16-3-24, p. 141

Competências e 
atribuições: AL

AL-SC: providências: açougue 
lastimável

1799/11/12 AGCRJ 16-1-4, p. 34

Competências e 
atribuições: AL

AL-SC: informa matança de rezes 
foi suficiente em 4/10

1821/10/06 AGCRJ 16-3-12, p. 16

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: todos os Almotacés devem 
ir ter com o Escrivão dos Almotacé 
para saber novas determinações

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p. 27

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: contratador deve trazer 
gado que vinha mandando para 

Santa Cruz

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p. 28

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL:  providências a tomar com 
os carniceiros

1821/11/17 AGCRJ 16-3-12, p. 28

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: este deve intimar o 
contratador

1821/11/21 AGCRJ 16-3-12, p. 32

Competências e 
atribuições: AL

AL-SC: carniceiros enganam os 
novos Almotacés e o povo nos 

pesos e medidas

1821/07/14 AGCRJ 16-3-12, p. 7

Competências e 
atribuições: AL

AL-SC: conserto no curral de 
Mataporcos

1799/08/08 AGCRJ 16-1-4, p. 31

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: prisão para os cortadores 
que não comparecerem amanhã 

para fazer corte

1821/12/05 AGCRJ 16-3-12, p. 34

Competências e 
atribuições: AL

AL: inspeções a embarcações 
suspeitas

1811/11/27 AGCRJ 16-3-24, p. 155

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: informação sobre 
atravessadores de peixe

1821/10/17 AGCRJ 16-3-12, p. 18

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: este proceda contra abusos 
dos padeiros

1821/11/10 AGCRJ 16-3-12, p. 26

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: fecha talhos sem licença 1822/02/06 AGCRJ 16-3-12, p. 86

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: reabrir os talhos mesmo 
sem licença

1822/02/09 AGCRJ 16-3-12, p. 87

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: carne continua cara e de 
má qualidade

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p. 27
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Competências e 
atribuições: AL

AL-SC: informação sobre cobrança 
dos reses da carne

1789/05/02 AGCRJ 16-1-6, p. 4

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: condutores podem vender 
gado onde lhes convier

1822/01/19 AGCRJ 16-3-12, p. 78

Competências e 
atribuições: AL

SC-AL: proceda sumário de 
testemunha de que estão se 

vendendo carne por mais de 40 
réis/libra

1822/01/19 AGCRJ 16-3-12, p. 79

Competências e 
atribuições: AL

AR à q SC: ordena imediata 
liberação da praia D. Manoel 

(Praia Grande) // requerimento de 
moradores # ofício SC ao AL para q 
se execute esta determinação em 

8 dias

1821/11/03 AGCRJ 16-3-12, p. 24

Competências e 
atribuições: AL

ofício do SC ao AL: providências 
conservação da vala da cidade 

1821/08/18 AGCRJ 16-3-12, p. 10

Competências e 
atribuições: AL

ofício do SC a Antônio Joaquim do 
Carmo: abuso arrematantes

1821/08/18 AGCRJ 16-3-12, p. 10

Competências e 
atribuições: AL

ofício SC ao AL # nomeação de Al 
com  moléstia è resposta # não hã 

moléstia # q o doente entre em 
função

1821/08/25 AGCRJ 16-3-12, p. 11

Competências e 
atribuições: AL

carnes // portaria: “Almotacés são 
responsáveis por todos os males, 

inclusive de saúde pública” # 
autorização para nomear oficiais 
para diligências extraordinárias

1821/10/10 AGCRJ 16-3-12,  p. 16

Competências e 
atribuições: AL

SC dá 24 horas para o AL 
(encarregado do despejo da 
praia de D. Manoel) efetue o 
despejo de duas barracas e 

demais que houver “saídas fora do 
alinhamento das outras”

1821/10/20 AGCRJ 16-3-12, p. 19

Competências e 
atribuições: AL

ofício do AL ao SC sobre o serviço 
de limpeza de rua de S. Isabel 

contratou # SC pede que ele seja 
apresentado ao SC

1821/10/24 AGCRJ 16-3-12, p. 19

Competências e 
atribuições: AL

AL e OP: Vargem Grande 1821/10/19 AGCRJ 16-3-12, p. 23

Competências e 
atribuições: AL

ofício SC ao AL: correição de 
padeiros (x abusos)

1821/11/10 AGCRJ 16-3-12, p. 26
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Competências e 
atribuições: AL

ofício SC ao AL: responsável pela 
má oferta de carne

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p. 27

Competências e 
atribuições: Al

ofício SC ao Escrivão das 
Almotaçarias: ordens não 

cumprida pq são transmitidas 
[sic] // q se registre tudo e se faça 

relatório todo sábado pq assim 
se possa imputar a falta do (não) 

cumprimento

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p. 27

Competências e 
atribuições: AL

ofício do SC ao AL # forma como o 
gado é distribuído entre a cidade e 

Santa Cruz, forma de proceder..

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p. 28

Competências e 
atribuições: AL

ofício do SC ao AL # forma de 
proceder ... carnes/abate/venda e 

barraqueiros praia D. Manoel

1821/11/17 AGCRJ 16-3-12, p. 28

Competências e 
atribuições: AL

ofício do SC ao AL # forma como o 
gado é distribuído entre a cidade e 

Santa Cruz, forma de proceder...

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p. 28

Competências e 
atribuições: AL

ofício AL ao SC: cortadores de 
carne fazendo toucinho salgado # 

se..., aprovado

1821/08/08 AGCRJ 16-3-12, pp. 9-10

Competências e 
atribuições: AL

AL ao SC : prestação de contas 
(serviço feito...) pede dispensa // 

dada pelo SC

1821/10/03 AGCRJ 16-3-12, pp. 13-4

Competências e 
atribuições: AL

AL x rendeiro do ver da terra firme 
// defende AL, pede contas ao 

outro

1821/11/03 AGCRJ 16-3-12, pp. 23-24

Competências e 
atribuições: AL

SC ao AL (atividades de 2: carnes 
e ....

1821/10/19 AGCRJ 16-3-12, pp. 4, 
22-23

Competências e 
atribuições: AL

ofício do AL ao SC # problemas 
com negociantes de carne (pesos 

e medidas) # reincidências pq 
ALs mudam de 3 em 3 meses e 

assim são facilmente iludidos # SC 
o problema é q o AL da semana 

não informa direito ao da semana 
seguinte // pede que os infratores 

sejam punidos

1821/07/14 AGCRJ 16-3-12, pp. 7-8

Competências e 
atribuições: AL

AL x neg. da carne // SC # 
prossegue no ofício do SC de 

18(21).07.1821

1821/07/14 AGCRJ 16-3-12, pp. 7-8
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Competências e 
atribuições: AL

AL x negociante de carne: pesos e 
medidas incorretos

1821/07/14 AGCRJ 16-3-12, pp. 7-8

Competências e 
atribuições: AL

ofício AL ao SC # limpeza 
de vala na rua dos Arcos, S. 

Lourenço e Resende: alguns 
moradores fizeram outros não, 

pede intimá-los a fazer antes de 
os simplesmente condenar // 

também encaminha representação 
do juiz vintenário do Engenho 

Velho sobre providências acerca 
de objetos não constantes nas 

posturas do SC

1821/10/02 AGCRJ 16-3-12, pp. 14-15

Competências e 
atribuições: AL

AL ao SC # necessidade conserto 
tanque curral (Mataporcos)

1799/08/08 AGCRJ 16-1-4 p. 31

Competências e 
atribuições: AL

contratador de carne x AL # 
o primeiro juiz privativo para 

resolver

1820/04/19 AGCRJ 16-3-11, pp. 88-91

Competências e 
atribuições: AL

requerimento moradores de 
Matacavalos // vale # SC x AL x 

poderosos à pol. 

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 95-96

Competências e 
atribuições: AL

Aviso Régio (via SENR) ao SC 
deferindo requerimento do AL 
para q ele permaneça no cargo

1819/01/04 AGCRJ 16-3-11, p. 43

Competências e 
atribuições: AL

pedido de alívio do cargo da 
almotaçaria # que é dado

1819/11/24 AGCRJ 16-3-11, p. 76

Competências e 
atribuições: AL

requerimento homens de 
armazéns da praia dos Mineiros 
das condenações feitas pelo AL 

(confusões de det. tb do IGP)

1820/12/02 AGCRJ 16-3-11, pp. 100-1 

Competências e 
atribuições: AL

contratador de carnes verdes x 
AL # outros envolvidos # primeiro 

pede juiz privativo // quer 
substituir o segundo # “e receberá 

mercê”

1820/04/19 AGCRJ 16-3-11, pp. 88-91

Competências e 
atribuições: AL

abertura vala // requerimento 
moradores de Matacavalos # SC x 
AL x poderosos # talvez polícia # 

1820/06/26 AGCRJ 16-3-11,  pp. 95-96

Competências e 
atribuições: AL

requerimento moradores de 
Matacavalos: Abertura de vala: 

SC x J AL x poderosos - SC ajuda 
polícia 

1820/02/07 AGCRJ 16-3-11, pp. 95-96
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Competências e 
atribuições: AL

ofício do AL ao SC: intima os que 
ainda não fizeram a limpeza de 

vala (posturas)

1821/10/02 AGCRJ 16-3-12, pp.14-15

Competências e 
atribuições: AL

portaria do SC ao J AL: dar conta 
do despejo da praia de  Dom 
Manoel, para efetiva limpeza

1821/11/03 AGCRJ  16-3-12 p.25

Competências e 
atribuições: AL

ofício SC ao AL: pede providências 
para conservação da vala da 

cidade

1821/08/18 AGCRJ 16 -3-12 p. 10

Competências e 
atribuições: AL  

ofício do SC - AL: correição de 
padeiros contra abusos

1821/00/00 AGCRJ 16-13-12, p. 26

Competências e 
atribuições: AL

ofício do SC - Juiz AL: reclamação 
abate de gado; o não 

cumprimento das funções da 
almotaçaria

1821/00/00 AGCRJ 16-13-12, p. 27

Competências e 
atribuições: AL

carta ao juiz AL para entregar 
“as cartas que acompanharam 

aos cidadãos do desembargo de 
SM, fazendo lançar na relação as 
quantias com que contribuíram”

1822/02/16 AGCRJ 16-3-12, p. 94

Competências e 
atribuições: AL

falta de farinha / AL deve observar 
posturas

1813/02/20 AGCRJ 16-3-24, p. 177

Competências e 
atribuições: Esc.

SC- Escrivão pedir lista para AL de 
todos os arrematantes, proceder 

contra os sem título

1822/01/30 AGCRJ 16-3-12, p. 82

Competências e 
atribuições: Esc.

nomeado escrivão para anotar 
saída de gado

1798/08/29 AGCRJ 16-1-4, p. 11

Competências e 
atribuições: IGP

SC-IGP: reformar edital obrigando 
boiadeiros a conduzir em 

determinados horários e ruas

1822/01/30 AGCRJ 16-3-12, p. 81

Competências e 
atribuições: IPG

moradores da rua Larga de 
São Joaquim: IPG: SC: obra de 

calçamento

1821/07/17 AGCRJ 16-3-12, pp. 8-9

Competências e 
atribuições: JF

livro de registros de avisos régios 
para o SC e informação deste para 

SAR # organizado pelo JF

1818/08/10 AGCRJ 16-3-11,  p. 1

Competências e 
atribuições: JF

JF ao SC: pagamento de ferragens 
no edifício do curro

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 54-55
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Competências e 
atribuições: JF

ofício do JF ao SC: remessa 
listas relativas às eleições dos 

compromissários  da paróquia do 
Santíssimo Sacramento e termo 

de eleições de compromissários e 
eleitores paroquiais com certidão 

do número de fogos

1821/00/00 AGCRJ16-3-12, pp. 5-6

Competências e 
atribuições: Porteiro

portaria do SC ao Juiz do ofício de 
sapateiro para que apresente docs. 
(em 3 dias) que permitam prender 
3 escravos que andam vendendo 

na rua calçado feito...

1821/10/13 AGCRJ 16-3-12, p. 16

Competências e 
atribuições: Porteiro

portaria do SC ao Cirurgião-mor: 
responder por suas faltas

1821/11/10 AGCRJ 16-3-12, p. 25

Competências e 
atribuições: Porteiro

portaria SC ao cirurgião-mor: 
responder por suas faltas

1821/11/10 AGCRJ 16-3-12, p. 25

Competências e 
atribuições: Porteiro

acordaram que se pagasse ao 
porteiro pela despesa que este fez 

com o bando das luminárias

1811/10/30 AGCRJ 16-3-24, p. 153

Competências e 
atribuições: Proc.

reflexões do Proc. do SC: Edificação 
de novas casas na cidade do Rio 

de Janeiro

s/d

Competências e 
atribuições: Proc.

obras (praças de touros) : Dinheiro 
provido pelos V e PROC, pois as 
rendas do SC só são disponíveis 

em  determinada época

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 7-8

Competências e 
atribuições: Proc.

Proc. e Vs fariam um fundo para 
suprirem as rendas do SC nos 

festejos do curro

1817/12/15 AGCRJ 16-3-30, p. 6

Competências e 
atribuições: Proc.

foram designados os fundos para 
os festejos, Vs e Proc. fariam um 

fundo para suprirem as rendas do 
SC

1817/12/15 AGCRJ 16-3-30, p. 6

Competências e 
atribuições: SC

portaria ao SC para remeter à 
Impressão Régia cópia autenticada 
do auto de juramento prestado à 
constituição que se estão fazendo 

na corte de Lisboa

1821/03/20 AGCRJ 16-3-11, p. 109
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Competências e 
atribuições: SC

portaria para que o SC fique 
em sessão contínua para tomar 

juramento aos empregados 
públicos que não estavam 

presentes ao ato de juramento, 
em virtude das ordens que se 

expedem aos tribunais e demais 
estações a que pertencem

1821/04/28 AGCRJ 16-3-11, pp. 107-
108

Competências e 
atribuições: SC

convocação dos cidadãos pelo 
SC para fazer uma consulta do 

interesse público

1821/08/22 AGCRJ 16-3-12, p. 11

Competências e 
atribuições: SC

ordem para que os cidadãos 
ornamentem o trajeto feito por 
D. Leopoldina quando da sua 

chegada ao Brasil, o SC deve se 
achar em Corpo da Câmara para 

prestar homenagem

1817/10/10 AGCRJ 40-4-35, p. 15

Competências e 
atribuições: SC

aviso ao SC para se achar em 
Corpo de Câmara no Adro da Real 

Capela para fazer reverências a 
SSAARR

1817/11/05 AGCRJ 40-4-35, p. 16

Competências e 
atribuições: SC

aprovação da decisão do SC em 
fazer por conta própria o curro 
para touros, cavalhadas e mais 

festejos pelo casamento de SAR

1818/09/04 AGCRJ 40-4-35, p. 20

Competências e 
atribuições: SC

pedido aos membros do Corpo 
do Comércio para que façam 

contribuições para o Estado, o 
SC deve abrir subscrições para 
que todos os cidadãos possam 

participar

1822/02/08 AGCRJ 47-4-60A, p. 45

Competências e 
atribuições: SC

SAR pede que se entregue logo os 
donativos recolhidos pelo SC

1822/03/20 AGCRJ 47-4-60A, p. 47

Competências e 
atribuições: SC

portaria para que SC conceda a 
um indivíduo direito de cortar e 

vender as carnes que trouxe

1821/05/16 AGCRJ 16-3-11, p. 112

Competências e 
atribuições: SC

SC: marchantes afirmam que para 
isto é preciso ter pasto

1797/07/12 AGCRJ 16-3-6, p. 27

Competências e 
atribuições: SC

SC- administração do matadouro: 
averiguar impostos com gado

1822/01/16 AGCRJ 16-3-12, p. 75

Competências e 
atribuições: SC

SC: resposta não tem dinheiro para 
construir o terreiro

1799/02/27 AGCRJ 16-1-4, p. 24
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Competências e 
atribuições: SC

carta da Câmara de Mariana sobre 
alto preço do sal, SC-SAR: baixa 

deste

1799/08/05 AGCRJ 16-1-4, p. 25

Competências e 
atribuições: SC

portaria para o SC aprontar talho 
onde os condutores cortem 

gado que os contratadores não 
compraram

1821/05/18 AGCRJ 16-3-11, p. 113

Competências e 
atribuições: SC

SC-SAR: sugere que o contrato seja 
substituído pelas arrematações

1818/12/23 AGCRJ 16-3-11, p. 30

Competências e 
atribuições: SC

SENR-SC:  informação sobre o 
requerimento do Cont. do novo 

imposto da carne verde

1818/08/04 AGCRJ 16-3-11, p. 52

Competências e 
atribuições: SC

SAR-SC: informação sobre como 
sistematizar remessa de gado para 

fazenda real de Santa Cruz

1819/06/07 AGCRJ 16-3-11, p. 56

Competências e 
atribuições: SC

SAR-SC: informação sobre 
requerimento dos moradores de 
Mataporcos que dizem um talho 

não ser bastante

1819/09/10 AGCRJ 16-3-11, p. 69

Competências e 
atribuições: SC

SAR-SC: informação sobre 
arrematantes que querem 

continuar até a próxima Páscoa

1820/01/07 AGCRJ 16-3-11, p. 79

Competências e 
atribuições: SC

SC-SAR:  sugestões para resolver 
problema da falta de carne

1820/01/15 AGCRJ 16-3-11, p. 82

Competências e 
atribuições: SC

SAR-SC: envia condições de um 
candidato para SC fazer parecer

1820/01/29 AGCRJ 16-3-11, p. 84

Competências e 
atribuições: SC

SC-SAR: não é possível por ter 
sido o contrato estabelecido com 

exclusividade 

1820/08/19 AGCRJ 16-3-11, p. 88

Competências e 
atribuições: SC

SAR: ordena que SC coloque logo 
o contrato da carne verde a lances

1820/09/02 AGCRJ 16-3-11, p. 99

Competências e 
atribuições: SC

SC-OG: remetendo subsídio da 
carne

1798/08/29 AGCRJ 16-1-4, p. 13

Competências e 
atribuições: SC

VR-SC: não deixar embarcar 
gêneros devido a falta

1799/03/14 AGCRJ 16-1-4, p. 24

Competências e 
atribuições: SC

SC-OG: certidões de rendimento e 
livro do subsídio

1799/08/07 AGCRJ 16-1-4, p. 26
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Competências e 
atribuições: SC

SC- Câmara de Mariana: câmaras 
não podem se meter na venda do 

sal- VR

1799/08/06 AGCRJ 16-1-4, p. 26

Competências e 
atribuições: SC

SC-OG: certidões do subsídio da 
carne

1799/08/08 AGCRJ 16-1-4, p. 32

Competências e 
atribuições: SC

SAR: aboliu contrato do sal, 
extinguiu imposto do papel 

selado, estabeleceu a décima 
urbana e as câmaras devem criar 

diversos novos impostos

1799/11/08 AGCRJ 16-1-4, p. 33

Competências e 
atribuições: SC

SC-VR: informando acordo para se 
construir terreiros públicos para 

venda de certos produtos

1797/05/31 AGCRJ 16-1-6, p. 11

Competências e 
atribuições: SC

SC-Contratador: informa que este 
não estão cumprindo obrigações

1818/09/07 AGCRJ 16-3-11, p. 12

Competências e 
atribuições: SC

aviso régio: informação sobre a 
representação do contratador

1818/12/16 AGCRJ 16-3-11, p. 29

Competências e 
atribuições: SC

SC-OG: memória com sugestões 
de locais, dias e privilégios para 

feiras e mercados

1819/00/00 AGCRJ 16-3-11, p. 33

Competências e 
atribuições: SC

SAR-SC:  todos os arrematantes 
devem prestar fiança para garantir 

direitos reais

1819/03/11 AGCRJ 16-3-11, p. 34

Competências e 
atribuições: SC

SC-Contratador: justificativa não é 
o suficiente

1818/07/29 AGCRJ 16-3-11, p. 4

Competências e 
atribuições: SC

SC-SAR: informa que tem tomado 
providências e que matança deve 

ser em mais de um curral

1818/08/18 AGCRJ 16-3-11, p. 53

Competências e 
atribuições: SC

SC-SAR: com a falta de carne 
pede reavaliação do contrato de 

Joaquim J. de Siqueira

1818/08/22 AGCRJ 16-3-11, p. 8

Competências e 
atribuições: SC

portaria SC: localização do 
administrador  do matadouro

1822/01/16 AGCRJ 16-3-12, p. 76

Competências e 
atribuições: SC

SENR-SC: sejam admitidos a certo 
talho mais 32 bois

1822/03/22 AGCRJ 16-3-12, p. 112

Competências e 
atribuições: SC

SC-SAR: pede que este suspenda 
o aviso que impede prisão de 

contratador

1821/12/01 AGCRJ 16-3-12, p. 33
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Competências e 
atribuições: SC

talhos arrematados (4) 1807/12/16 AGCRJ 16-3-24, p. 69

Competências e 
atribuições: SC

D. Maria: reclama que não tem 
resposta sobre hospital

1794/10/24 AGCRJ 16-3-6, p. 31

Competências e 
atribuições: SC

edital: pondo em praça renda de 
talhos de carne verde

1821/11/08 AGCRJ 16-4-22, p. 12

Competências e 
atribuições: SC

edital: livre compra de boiadas 1821/11/24 AGCRJ 16-4-22, p. 13

Competências e 
atribuições: SC

edital: talhos devem ser 
transferidos para controle de 

preços

1821/07/07 AGCRJ 16-4-22, p. 7

Competências e 
atribuições: SC

SAR-SC: informação sobre pedido 
de desobrigação no fornecimento 

de carne

1819/09/15 AGCRJ 16-3-11, p. 59

Competências e 
atribuições: SC

VR deixa a cargo do SC as medidas 
sobre a falta de mantimentos

1798/08/22 AGCRJ 16-1-4, p. 8

Competências e 
atribuições: SC

SC- Gov. São Paulo: gado deve ser 
vendido aos novos talhos

1818/09/09 AGCRJ 16-3-11, p. 12

Competências e 
atribuições: SC

SAR-SC: autoriza abertura de mais 
talhos e se obriga antigo contrato

1819/01/02 AGCRJ 16-3-11, p. 62

Competências e 
atribuições: SC

SC-OG:  rendimento do subsídio 1799/10/09 AGCRJ 16-1-4, p. 33

Competências e 
atribuições: SC

SC-SENR: informa arrematação de 
talho em S. Diogo

1818/08/27 AGCRJ 16-3-11, p. 10

Competências e 
atribuições: SC

SC-Contratador: informa que este 
não tem cumprido seu contrato

1818/08/31 AGCRJ 16-3-11, p. 11

Competências e 
atribuições: SC

SC-SAR:  informa sobre os fiadores 
nas arrematações

1819/08/16 AGCRJ 16-3-11, p. 51

Competências e 
atribuições: SC

SAR-SC: crie mais matadouros 
conforme preciso

1818/08/26 AGCRJ 16-3-11, p. 9

Competências e 
atribuições: SC

SAR-SC: ordena que se crie novos 
talhos

1818/08/26 AGCRJ 16-3-11, p. 9

Competências e 
atribuições: SC

SC-SAR: pede que Nuno da Silva 
reis seja desobrigado de pagar 

fiança

1819/03/31 AGCRJ 16-3-11, p. 37

Competências e 
atribuições: SC

marchantes de carne de porco 
queixam-se de abusos do Al

1822/03/29 AGCRJ 16-3-12, p. 117
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Competências e 
atribuições: SC

resposta do SC: medidas foram 
tomadas sem autorização do SC

1822/04/17 AGCRJ 16-3-12, p. 118

Competências e 
atribuições: SC

SENR - SC: proceda contra os 
marchantes

1822/04/24 AGCRJ 16-3-12, p. 119

Competências e 
atribuições: SC

edital: condições para arrematação 
do matadouro (SC)

1821/11/10 AGCRJ 16-3-12, p. 26

Competências e 
atribuições: SC

SC-SAR: SC não acha que lei que 
extingue taxa dos víveres inclua 

carne de porco

1821/12/01 AGCRJ 16-3-12, p. 34

Competências e 
atribuições: SC

SENR-SC: sejam novamente 
abertos os talhos de carne de 

porco

1822/02/08 AGCRJ 16-3-12, p. 87

Competências e 
atribuições: SC

SC-SAR: instruções para 
administração de matadouros

1822/03/30 AGCRJ 16-3-12, p. 114

Competências e 
atribuições: SC

SC: Manoel J. do Carmo 
encarregado do matadouro

1822/12/29 AGCRJ 16-3-12, p. 71

Competências e 
atribuições: SC

fixado edital para evitar falta de 
carne seca

1811/10/09 AGCRJ 16-3-24, p. 151

Competências e 
atribuições: SC

SC: arrematantes devem 
apresentar certificados

1807/12/23 AGCRJ 16-3-24, p. 70

Competências e 
atribuições: SC

arrematação de talhos 1807/04/08 AGCRJ 16-3-24,p. 50

Competências e 
atribuições: SC

SC: ordena que se proceda contra 
aqueles que vendem com preços 

adulterados

1821/06/23 AGCRJ 16-4-22, p. 5

Competências e 
atribuições: SC

edital: carniceiros com pesos 
e medidas falsas devem ser  

primeiro autuados e depois presos

1821/06/09 AGCRJ 16-4-22, p. 2

Competências e 
atribuições: SC

edital:  pondo em arrematação 
talhos de carne de vaca

1821/11/20 AGCRJ 16-4-22, p. 35

Competências e 
atribuições: SC

edital SC: pondo em praça talhos 
de carne de porco

1821/11/08 AGCRJ 16-4-22, p. 12

Competências e 
atribuições: SC

edital (portaria régia): extingue as 
taxas de carne de porco

1821/03/06 AGCRJ 16-4-22, p. 18

Competências e 
atribuições: SC

SC: sobre as portas dos talhos de 
carne verde afixar qualidade e 

preço do que é vendido

1821/06/27 AGCRJ 16-4-22, p. 5
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Competências e 
atribuições: SC

edital SC: separar parte do porco 
para vender mais caro, medida 

abusiva

1821/08/08 AGCRJ 16-4-22, p. 9

Competências e 
atribuições: SC

José Bonifácio ordena que o SC 
reabra pálios de carne de porco

1822/02/08 AGCRJ 40-4-35, p. 42

Competências e 
atribuições: SC 

SC-AL: caso o toucinho cortado 
seja salgado sua venda por preço 

separado é permitida

1821/08/09 AGCRJ 16-3-12, p. 9

Competências e 
atribuições: SC

AR a q SC ordene imediatamente 
a liberação da praia D. Manoel 
(Praia Grande) // requerimento 

moradores # ofício SC ao AL para q 
se execute esta det. em 8 dias

1821/11/03 AGCRJ 16-3-12, p. 24

Competências e 
atribuições: SC

AR ao SC sobre a limpeza das 
praias das famílias e D. Manoel 

(representação autoridades 
policiais e administração da cidade 

# SC tome providências

1821/06/22 AGCRJ 16-3-12, p. 4

Competências e 
atribuições: SC

AR ao SC à requerimento mestres 
do ofício de latoeiro “de folha 

branca” para que excluam deste 
ofício os latoeiros de “folha 

amarela e os fundidores de metais” 

1821/06/19 AGCRJ 16-3-12, pp. 3-4

Competências e 
atribuições: SC

ofício SC ao AL # nomeação de 
AL // moléstia resposta # não há 
moléstia # q o “doente” entre em 

função

1821/08/25 AGCRJ 16-3-12, p. 11

Competências e 
atribuições: SC

ofício SC ao PR: valor $ // venda 
ouro à leg. desde ordenações # a 
questão de moedas estrangeiras

1821/09/05 AGCRJ 16-3-12, p. 12

Competências e 
atribuições: SC

ofício SC/PR para empregar ... 
no arquivo do SC // incêndio 
20/07/1790 # o cidadão foi 

escolhido por concurso

1821/10/17 AGCRJ 16-3-12, p. 17
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Competências e 
atribuições: SC

ofício do Juiz e Desembargador 
do Crime do bairro de S. José 

ao SC # cargos com atribuições 
definidas pela leg. # impossível 

preencher todas elas # pede que 
sejam escolhidos e nomeados os 

quadrilheiros cf. leg., o q pode 
ser feito o mais rápido possível 

para q a polícia se encarregue da 
segurança com eficiência

1821/10/15 AGCRJ 16-3-12, p. 19

Competências e 
atribuições: SC

representação (contrária) do 
SC ao PR sobre a nomeação de 

quadrilheiro cf. pedido do juiz do 
crime do bairro de S. José

1821/10/20 AGCRJ 16-3-12, p. 19

Competências e 
atribuições: SC

ofício do AL ao SC sobre o serviço 
de limpeza de rua de S. Isabel 

contratou # SC pede que ele seja 
apresentado ao SC

1821/10/24 AGCRJ 16-3-12, p. 19

Competências e 
atribuições: SC

IGP x SC (limpeza de rua x enterro 
de animais) // $

1821/10/24 AGCRJ 16-3-12, p. 20

Competências e 
atribuições: SC

OP # SC encarrega um cidadão 
de ...// para o q os “oficiais de 

vintena expediam ordens q forem 
necessárias para tal diligência”

1821/10/27 AGCRJ 16-3-12, p. 22

Competências e 
atribuições: SC

obras públicas: estrada // 
convocação e responsabilidade 
moradores // controle de  obras 

públicas / SC

1821/10/27 AGCRJ 16-3-12, p. 22

Competências e 
atribuições: SC

Ouvidor da Comarca envia 
decretos constitucionais q devem 

ser públicos e registrados nos 
livros do SC 

1821/10/29 AGCRJ 16-3-12, p. 23

Competências e 
atribuições: SC

rep. SC à SAR: que seja permitida a 
venda de calçados nacionais

1821/11/07 AGCRJ 16-3-12, p. 25

Competências e 
atribuições: SC

ofício SC ao AL: correição de 
padeiros ( x abusos )

1821/11/10 AGCRJ 16-3-12, p. 26

Competências e 
atribuições: SC

ofício do SC ao AL # forma de 
proceder ... carnes/abate/venda e 

barraqueiros praia D. Manoel

1821/11/17 AGCRJ 16-3-12, p. 28
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TEMA DESCRIÇÃO  DO  DOCUMENTO DATA REF. DOC.

Competências e 
atribuições: SC

ofício do Cap.-mor das Ordenanças 
desta Corte ao SC # ele mesmo 

se dirigiu ao Gal. Governador ... já 
estão tomando providência para q 
se remetam informações pedidas 

pelo SC

1821/07/12 AGCRJ 16-3-12, p. 6

Competências e 
atribuições: SC

ofício SC ao provedor e mesário 
da Santa Casa de Misericórdia # 
SC dotarão 1 órfão ou exposto 

do recolhimento à custa de suas 
fazendas ...   “casamento dia 15...” 
# obra dos liberais // salvadora # 
celebrar esses dias com obras de 

religião e piedade

1821/10/09 AGCRJ 16-3-12, pp. 12-13

Competências e 
atribuições: SC

ofício do SC ao PR sobre a tomada 
de “24 pretos” libertos das Minas 
para a limpeza da cidade // falta 

de emprego # arrematação 
desse serviço por alguém que 

olhe por eles e pelo serviço 
sob a supervisão do SC # pede 

aprovação de SAR

1821/10/16 AGCRJ 16-3-12, pp. 15-16

Competências e 
atribuições: SC

moradores ao IGP ao SC: realização 
de obra de calçamento

1821/07/17 AGCRJ 16-3-12, pp. 8-9

Competências e 
atribuições: SC

ofício ao SC com requerimento 
dos moradores da rua larga de 
S. Joaquim pedindo ajuda no 

calçamento da dita # SC diz não 
poder ajudar 

1821/07/17 AGCRJ 16-3-12, pp. 8-9

Competências e 
atribuições: SC

VR-SC: construção de ferreiro 
público (similaridades com Lisboa)

s/d AGCRJ 16-1-4

Competências e 
atribuições: SC

carta ao Deão da Sé Catedral 
ao SC # ...publicação da Bula da 

Santa Cruzada # convida SC como 
determina SM

1798 AGCRJ 16-1-4, p. 17

Competências e 
atribuições: SC

Ouvidor ao SC #convida todos da 
vereança para eleições

1798 AGCRJ 16-1-4, p. 18

Competências e 
atribuições: SC

Ouvidor ao SC # subsídios literários 1798 AGCRJ 16-1-4, p. 19
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Competências e 
atribuições: SC

SC de Mariana ao SC do RJ # altos 
preços do sal, q o SC do RJ peça 
a SAR uma baixa, pois, é artigo 
de primeira necessidade # RJ 
responde # cópia para o VR

1799/08/05 AGCRJ 16-1-4, p. 25

Competências e 
atribuições: SC

Ouvidor ao SC # remete ofício do 
VR em que pede mapa das receitas 

e despesas trimestral [sic] do SC

1799/08/08 AGCRJ 16-1-4, p. 31

Competências e 
atribuições: SC

AL ao SC # necessidade conserto 
tanque curral (Mataporcos)

1799/08/08 AGCRJ 16-1-4 , p. 31

Competências e 
atribuições: SC

Ouvidor ao SC # estradas 1799/08/08 AGCRJ 16-1-4 , p. 32

Competências e 
atribuições: SC

VR-SC:..reparo de ruas ...margens 
do rio Catete

s/d AGCRJ 16-1-4,  p. 58

Competências e 
atribuições: SC

carta VR...SC envie mudas de 
mandioca e capim para Lisboa 

(enviadas com explicações 
competentes)

1798 AGCRJ 16-1-4, p. 59

Competências e 
atribuições: SC

VR-SC:... falta de mantimentos para 
o consumo # pede providências 

ao SC

s/d AGCRJ 16-1-4, p. 60

Competências e 
atribuições: SC

VR-SC: informe se o mestre régio 
das primeiras letras da freguesia 
está cumprindo suas obrigações

s/d AGCRJ 16-1-4,  p. 60

Competências e 
atribuições: SC

VR-SC: açougue / matadouro 
péssimo estado

s/d AGCRJ 16-1-4, p. 61

Competências e 
atribuições: SC

VR-SC: estradas de S. Gonçalo em 
estado lastimoso # representação 

do Cel. de regimento de milícias ao 
VR, e deste ao SC

s/d AGCRJ 16-1-4, p. 63

Competências e 
atribuições: SC

carta do escrivão da Junta Real da 
Fazenda ao Juiz Presidente do SC # 

falta de carne

1798 AGCRJ 16-1-4, p. 64

Competências e 
atribuições: SC

VR-SC: reunião de pessoas 
principais de todas as corporações 

# vantagens do empréstimo de 
2 milhões de cruzados à Fazenda 

Real

s/d AGCRJ 16-1-44, p. 64 [II]
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Competências e 
atribuições: SC

SC ao VR # propondo 3 nomes 
para a Junta Real da Fazenda para 
q um ocupe o cargo de Tesoureiro 

da Alfândega

s/d AGCRJ 16-1-4, p. 66 [II]

Competências e 
atribuições: SC

SC ao Ouvidor # remetendo 
subsídio da carne e do aguardente 

que estavam com a tesouraria 

1798 AGCRJ 16-1-4, p. 67

Competências e 
atribuições: SC

SC ao Ouvidor # remetendo livros 
subsídio aguardente 1795-6

1798 AGCRJ 16-1-4, p. 68

Competências e 
atribuições: SC

Comissário Geral da Esquadra ao 
SC # azeite que sobrou // vender 
para o povo ? // quanto? // q se 

consulte SM

1798 AGCRJ 16-1-4, pp. 19-20

Competências e 
atribuições: SC

OC ao SC # saldos da renda do 
subsídio literário

1798 AGCRJ 16-1-4, pp. 66-7

Competências e 
atribuições: SC

carta ouvidor ao SC # ...eleição dos 
depositários (...) dos órfãos 

1798 AGCRJ 16-1-4., p. 72

Competências e 
atribuições: SC

D. Maria ao SC # ordem ao Conde 
de Resende estabelecendo 

correios possibilitando 
correspondência regular # pede-se 

que o SC contribua nas despesas

1798/11/03 AGCRJ 10-3-6, p.  32

Competências e 
atribuições: SC

Ouvidor ao SC # requerimento 
de um q quer construir moinhos 
d’água ... que se reúna nobreza e 

povo

1788/06/19 AGCRJ 16-1-6, p. 2

Competências e 
atribuições: SC

Ouvidor ao SC # salubridade das 
ruas + larga rua no Campo de 

Sant’Anna

1790/02/02 AGCRJ 16-1-6, p. 6

Competências e 
atribuições: SC

Des. do Paço à SC # registro de 
patentes (Almotacés)

1811 AGCRJ16-3-10,  pp.15-65

Competências e 
atribuições: SC

livro de registros de avisos régios 
para o SC e informação deste para 

SAR # organizado pelo JF

1818/08/10 AGCRJ 16-3-11, p. 1

Competências e 
atribuições: SC

Desemb. do Paço IGP (Paulo 
Fernandes Viana) pede em nome 
de SAR ao SC que se organizem 

[quadrilheiros e capitães de 
Ordenança] por bairro

1818/07/26 AGCRJ 16-3-11, p. 2
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Competências e 
atribuições: SC

ofício do SC para o Coronel das 
Ordenanças em consequência, 

que se convoquem Câmaras 
extraordinárias ... q os capitães 

das ordenanças do seu comando 
apontem uma relação dos 

moradores de cada uma das 
ruas do seu distrito, indicando os 

melhores para serem juiz, escrivão 
e quadrilheiro

1818/07/27 AGCRJ 16-3-11, p. 2-3

Competências e 
atribuições: SC

SC ao Desemb. Ouvidor [do Paço] 
deferindo pedido de transferência 

do pelourinho por falta de 
condições $ (mudança pedida por 

aviso régio)

1819/03/31 AGCRJ 16-3-11, p. 36

Competências e 
atribuições: SC

luto pelo falecimento da Rainha 
católica Dona Maria Isabel (sua 
filha decreta.../AR via Sec.Neg. à 

SC)

1819/04/14 AGCRJ 16-3-11,  p. 39

Competências e 
atribuições: SC

AR (Sec. Neg. do reino) ao 
SC dando dia do Beija-Mão e 

audiência pela morte da Rainha 
Católica

1819/04/21 AGCRJ 16-3-11, p. 40

Competências e 
atribuições: SC

luto reis católicos Carlos IV e D. 
Maria Luiza Bourbon  (AR, Sec. 

Neg. do reino ao SC)

1819/05/14 AGCRJ 16-3-11, p. 42

Competências e 
atribuições: SC

estátua D. João 1819/07/07 AGCRJ 16-3-11, p. 45

Competências e 
atribuições: SC

pesos e medidas # cônsul inglês 
pede a SAR 2 modeles[sic] # AR ao 

SC, q faça ...

1818/07/29 AGCRJ 16-3-11, p.  6

Competências e 
atribuições: SC

requerimento cônsul da Suécia 
inf. uso de madeira pinho const. // 

proibido a incêndio

1819/11/10 AGCRJ 16-3-11, p. 70

Competências e 
atribuições: SC

madeira pinho proibida // incêndio 1819/11/10 AGCRJ 16-3-11, p. 76

Competências e 
atribuições: SC

AR com requerimento moradores 
(ao SC) da rua nova da [Pedreira] 

da Glória contra João Monteiro da 
Silva q quer apossar-se de terreno 
onde há poço de utilidade pública

1819/12/18 AGCRJ 16-3-11, p. 77
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Competências e 
atribuições: SC

conserto calçada de ruas // 
posturas à importância das 

calçadas

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 78

Competências e 
atribuições: SC

requerimento dos moradores 
da Cidade Nova, Saco do Alferes 

e outros x contratador de 
carnes # AR pede SC q avalie o 

requerimento

1820/05/02 AGCRJ 16-3-11, p. 91

Competências e 
atribuições: SC

requerimento de Luís Carlos 
Correa: pedido de ter uma barraca 
para nela vender peixe # SC só dã 

licença para venda // barraca é 
propriedade da fazenda real

1821/05/23 AGCRJ 16-3-11, pp. 114-
105

Competências e 
atribuições: SC

AR ao SC “feliz parto da Princesa 
Real do Reino Unido de Portugal, 

Brasil e Algarves” à 2 dias de 
luminárias, repiques de sinos e 

salvas de artilharia em toda corte 
e fortalezas da marinha # batismo 
à  4 dias suspensos os despachos 

do tribunal

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 102-
103

Competências e 
atribuições: SC

SC à Ouvidor da Comarca acerca 
da preferência dos mercados às 

feiras (lugar-dia-privilégio)

1819 AGCRJ 16-3-11, pp. 33-34

Competências e 
atribuições: SC

pedido para q se obste a abertura 
rua (proprietário chácara) // 

Sesmaria ...// negado

1820/01/15 AGCRJ 16-3-11, pp. 81-82

Competências e 
atribuições: SC

requerimento de moradores da 
rua do lado da Sé nova pedindo 

retirada de “ imundices”  e 
calçamento

1820/03/15 AGCRJ 16-3-11, pp. 86-87

Competências e 
atribuições: SC

AR com requerimento morador x 
abertura de rua para o Engenho 
Velho pela sua chácara pelo SC

1820/05/24 AGCRJ 16-3-11, pp. 92-94

Competências e 
atribuições: SC

requerimento moradores de 
Matacavalos // vale # SC x AL x 

poderosos à pol. 

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 95-96

Competências e 
atribuições: SC

ofício SC ao IGP; rei // Rua Signos 
[sic]

1820/07/01 AGCRJ 16-3-11, pp. 97-98, 
101
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Competências e 
atribuições: SC

carnes: escassez # contratador de 
carnes verdes - concessão régia 
# SC dirige ofício à Secretaria de 

Estado de Neg. do reino para rever 
condições do contrato: posição 

favorável ao AL # contratador x SC 
(pp. 29-31) # SC x Sec. de Estado 

(p.34)

s/d AGCRJ 16-3-11 

Competências e 
atribuições: SC

SC x IGP: uso de carreiros 1819/09/25 AGCRJ 16-3-11,  p. 73

Competências e 
atribuições: SC

requerimento moradores da 
cidade nova, Saco do Alferes e 
outros x contratador de carnes 
# AR [SAR?] pede SC q avalie o 

requerimento

1820/05/02 AGCRJ 16-3-11, p. 91

Competências e 
atribuições: SC

proposta de aluguel do curro # SC 
à Min. Est. Neg. do reino; resposta 

concedendo permissão

1818/11/20 AGCRJ 16-3-11,pp.22-
3,27

Competências e 
atribuições: SC

pedido de aprovação régia para 
novas imposições pelo SC

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 23-25

Competências e 
atribuições: SC

SC x contratador de carnes 
verdes (JF ao SC) # inf. do SC não 

atendendo

1819/08/18 AGCRJ 16-3-11, pp. 52-4

Competências e 
atribuições: SC

requerimento de proprietários de 
embarcações de carreira de Praia 
Grande ao rei, que pede inf. ao SC 

1818/07/25 AGCRJ 16-3-11, pp. 66-68

Competências e 
atribuições: SC

requerimento moradores 
da rua do lado e Sé nova: 

Retirada de imundícies e feitura 
de calçamento; SAR pede 

informações ao SC

1820/03/15 AGCRJ 16-3-11, pp.  86-87

Competências e 
atribuições: SC

AR a SC: pede proceder calçada 
na rua do Ouvidor (nomeações e 

relação administrativa)

1820/05/04 AGCRJ 16-3-11, p. 91

Competências e 
atribuições: SC

AR com requerimento de morador 
para SC: abertura de rua (Engenho 

velho pela sua chácara)

1820/05/24 AGCRJ 16-3-11, pp. 92,94

Competências e 
atribuições: SC

requerimento moradores de 
Matacavalos: abertura de vala: SC x 
J Al x poderosos - SC ajuda polícia 

1820/02/07 AGCRJ 16-3-11, pp. 95-96
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Competências e 
atribuições: SC

SC a Secretaria de Estado: abertura 
de vala no bairro do Catete / 

requerimento de moradores do 
Caminho da Glória: esgoto

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 31-32

Competências e 
atribuições: SC

moradores da Rua Larga de 
São Joaquim: IPG: SC: Obra de 

calçamento

1821/07/17 AGCRJ 16-3-12, pp. 8-9

Competências e 
atribuições: SC

ofício do AL ao SC: intima os que 
ainda não fizeram a limpeza de 

vala (posturas)

1821/10/02 AGCRJ 16-3-12, pp.14-15

Competências e 
atribuições: SC

registro das condições para os 
arrematantes de dois matadouros 

- SC fiscal

s/d AGCRJ 16-13-12, p. 26

Competências e 
atribuições: SC

Real aviso ao SC: pagar carcereiro 
até que resolva a disputa

s/d AGCRJ 16-13-11, p. 72

Competências e 
atribuições: SC

ofício do SC aos seus cidadãos: 
consulta em 27/08

1821 AGCRJ 16-3-12, p. 11

Competências e 
atribuições: Tesoureiro

recusa de nomeação do cargo de 
tesoureiro do SC # vários docs. em 

anexo # aceito

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 75-76

Competências e 
atribuições: V

Proc. e V fariam um fundo para 
suprirem as rendas do SC nos 

festejos do Curro

1817/12/15 AGCRJ 16-3-30, p. 6

Competências e 
atribuições: V

um dos V emprestou dinheiro para 
as despesas do Curro para as festas 

reais

1818/08/08 AGCRJ 16-3-30, p. 8

Competências e 
atribuições: V

foram designados os fundos para 
os festejos, Vs e Proc. fariam um 

fundo para suprirem as rendas do 
SC

1817/12/15 AGCRJ 16-3-30, p. 6

Competências e 
atribuições: V

um dos V emprestou $ para as 
despesas com as festas reais

1818/08/08 AGCRJ 16-3-30, p. 8

Competências e 
atribuições: V

obras (praças de touros): dinheiro 
provido pelos Vs e Proc pois as 

rendas do SC só são disponíveis 
em determinada época

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 7-8

Contratos ofício do SC a Antônio Joaquim do 
Carmo: remessa língua aos AL ... 

abuso arrematantes

1821/08/18 AGCRJ 16-3-12, p. 10
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Contratos contrato da renda do ver // 
Constituição Liberal de Portugal 

1821/05/28 AGCRJ 16-3-12, p. 2, 3

Contratos ofício do SC ao PR sobre a tomada 
de “24 pretos” libertos das Minas 
para a limpeza da cidade // falta 

de emprego # arrematação 
desse serviço por alguém que 

olhe por eles e pelo serviço 
sob a supervisão do SC # pede 

aprovação de SAR

1821/10/16 AGCRJ 16-3-12, pp. 15-16

Contratos AL x rendeiro do ver da terra firme 
// defende Al, pede contas ao 

outro

1821/11/03 AGCRJ 16-3-12, pp. 23-24

Contratos contratador de carne x AL # 
o primeiro juiz privativo para 

resolver

1820/04/19 AGCRJ 16-3-11, pp. 88-91

Contratos requerimento moradores da 
Cidade Nova, Saco do Alferes e 
outros x contratador de carnes 
# AR [SAR?] pede SC q avalie o 

requerimento 

1820/05/02 AGCRJ 16-3-11, p. 91

Contratos AR para se não mandar proceder 
a prisão do contratador de carnes 
sem a expressa determinação de 

SAR

1820/05/27 AGCRJ 16-3-11, p. 94

Contratos contratador de carnes verdes x 
AL # outros envolvidos # primeiro 
pede juiz privativo  # “e receberá 

mercê”

1820/04/19 AGCRJ 16-3-11 , pp. 88-91

Contratos Registro das condições para os 
arrematantes de dois matadouros 

- SC fiscal

s/d AGCRJ 16-13-12, p. 26

Eleições carta ouvidor  SC # ...eleição dos 
depositários (...) dos órfãos 

1798 AGCRJ 16-1-4., p.72

Eleições Ouvidor & SC #convida todos da 
vereança para eleições

1798 AGCRJ 16-1-4, p.18

Eleições carta do coronel das ordenanças 
(José Pereira Guimarães) ao Juiz 

Presidente e aos V do SC # para q 
se cumpra a ordem deverá vir do 
General e governador das Armas 

desta corte a quem é subordinado

1818707/30 AGCRJ 16-3-11,
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Eleições resposta do SC ao Coronel das 
ordenanças: remete documentos 

do IGP para o Coronel e pede 
que ele providencie comunicado 

/ autorização do General 
Governador das Armas

1818/08/03 AGCRJ 16-3-11,

Eleições ofício do SC para o Coronel das 
Ordenanças em consequência, 

que se convoquem Câmaras 
extraordinárias ... q os capitães 

das ordenanças do seu comando 
apontem uma relação dos 

moradores de cada uma das 
ruas do seu distrito, indicando os 

melhores para serem juiz, escrivão 
e quadrilheiro

1818/07/27 AGCRJ 16-3-11, p.2-3

Eleições ofício SC aos seus cidadãos para 
consulta no dia 27/08 às 09:00h

1821/08/22 AGCRJ 16-3-12, p.11

Eleições ofício do SC aos seus cidadãos: 
consulta em 27/08

1821 AGCRJ 16-3-12, p. 11

Eleições ofício do JF ao SC: remessa 
listas relativas às eleições dos 

compromissários  da paróquia do 
santíssimo sacramento e termo 

de eleições de compromissários e 
eleitores paroquiais  com certidão 

do número de fogos

1821 AGCRJ 16-3-12, p. 5 e 6

Eleições  SC: arquivar documentos de 
eleições compromissárias e 

eleitores paroquiais

1821 AGCRJ 16 -13-12, p.5 e 6

Festas portaria sobre o Te Deum 
Laudamus pelo feliz sucesso 
da Princesa Real seja no dia 

09/03/1821 (sexta- feira) # por isso 
o SC faça transferir para o sábado a 
missa solene que costuma celebrar 
em ação de graças pelo aniversário 

de sua chegada a esta corte

1821/03/07 AGCRJ 16-3-11,  p. 108
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Festas AR ao SC “feliz parto da Princesa 
Real do reino Unido de Portugal, 

Brasil e Algarves” & 2 dias de 
luminárias, repiques de sinos e 

salvas de artilharia em toda corte 
e fortalezas da marinha # batismo 
&  4 dias suspensos os despachos 

do tribunal

AGCRJ 16-3-11, pp.102-3

Festas contas de empréstimo SC com 
Secretaria de estado de negócios 

do reino: feitura de praças de 
touros Festa esposários de SAR: 

fundo $ de  V e Proc.

s/d AGCRJ 16-3-11 p. 7-8

Festas representação de SC ao SM: 
aumento de suas rendas - novas 
despesas, casa p/ o SC, vinda da 

corte, dívidas, pontes, festividades. 
Anexa lista de sugestões de novas 

imposições

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 23 -25

Festas JF ao SC: pagamento de ferragens 
no edifício do curro

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 54-55

Festas SC oferece 2 moedas ao príncipe 
do Brasil

1798/11/21 AGCRJ 16-1-4, p. 21

Festas convite para assistir a abertura da 
nova ...

1789/08/08 AGCRJ 16-1-6, p. 5

Festas carta do VR ao SC relatando o 
projeto da festa pelo nascimento 

do príncipe

1795/08/02 AGCRJ 16-1-6, p. 8

Festas alvará permitindo o tratamento 
de “senhoria” ao SC, este assistiu 
à coroação e jurou lealdade em 

nome do povo da cidade

1818/04/23 AGCRJ 16-3-10, p. 121

Festas pedido de informação sobre 
o obelisco instalado em 

homenagem à chegada de D. João

1819/05/17 AGCRJ 16-3-10, p. 130

Festas provisão do Des. do Paço sobre o 
monumento em homenagem à 

elevação do Brasil a Reino

1819/08/19 AGCRJ 16-3-10, p. 137
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Festas aviso régio participando ao SC 
o feliz parto da princesa real do 

reino Unido, ordenando o repique 
de sinos, salvas de artilharia e 
suspensão dos despachos dos 
tribunais por 2 dias, o que se 

repetirá no batismo

1820/12/15 AGCRJ 16-3-11, p. 102

Festas portaria afirma que o rei se 
sensibilizou com o pedido dos 
negociantes e proprietários da 
cidade para que ficasse aqui, 

porém é impossível satisfazer essa 
vontade

1821/03/31 AGCRJ 16-3-11, p. 110

Festas portaria para o SC ir beijar a mão 
de SM pela sua ida para Lisboa

1821/03/23 AGCRJ 16-3-11, p. 111

Festas aviso régio ordenando repique 
de sinos, salvas de artilharia e 

suspensão dos despachos por 3 
dias pelo feliz parto da princesa 

real, o que se repetirá no batismo

1819/02/27 AGCRJ 16-3-11, p. 35

Festas aviso régio sobre o luto de 6 meses 
e suspensão dos despachos por 8 
dias pela morte da rainha católica 

D. Maria Isabel

1819/04/14 AGCRJ 16-3-11, p. 39

Festas aviso régio declarando o dia 23/04 
como o do beija-mão e audiência 

real pela morte da ....

1819/04/21 AGCRJ 16-3-11, p. 40

Festas aviso régio sobre o luto de 6 
meses e suspensão dos despachos 

por 8 dias pelas mortes de Suas 
Majestades o rei Carlos IV e a 

rainha D. Maria Luiza de Bourbon, 
compreendendo nesse  tempo o 
luto pela rainha D. Maria Isabel

1819/05/14 AGCRJ 16-3-11, p. 42

Festas pedido para que a Praça do 
Rocio passe a se chamar Rocio da 

Constituição, em comemoração ao 
“salvador dia de 26/02/1821”

1822/02/26 AGCRJ 16-3-12, p. 101

Festas suspensão das atividades dos 
tribunais por 4 dias, além de 
repiques de sinos e salvas de 
artilharia, pelo feliz parto da 

princesa e batismo

1822/02/26 AGCRJ 16-3-12, p. 103
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Festas portaria da Sec. de Est. dos Neg. do 
reino denominando o Rocio Praça 

da Constituição

1822/03/02 AGCRJ 16-3-12, p. 105

Festas convocação dos cidadãos pelo 
SC para fazer uma consulta do 

interesse público

1821/08/22 AGCRJ 16-3-12, p. 11

Festas SC felicita SM pela chegada a 
Lisboa

1821/08/31 AGCRJ 16-3-12, p. 11

Festas ofício do SC à S. Casa da 
Misericórdia para adotar uma 

órfã em honra das datas de 24/08 
e 15/09/1820, “pela salvação e 
regeneração política da nação 

portuguesa”

1821/09/09 AGCRJ 16-3-12, p. 12

Festas fala que o SC enviou a SAR 
contendo a representação do 

povo do Rio de Janeiro sobre a 
convocação de uma assembleia 

geral na Corte

1822//05/23 AGCRJ 16-3-12, p. 128

Festas representação se SAR ao povo 
do Rio de Jan., via SC, sobre a 

convocação de uma assembleia 
geral na Corte

1822/05/20 AGCRJ 16-3-12, p. 133

Festas fala do SC, em nome do SC, do 
povo e da tropa desta Corte, 
elogiando a convocação de 

uma assembleia geral do Brasil 
constituinte e legislativa

1822/06/10 AGCRJ 16-3-12, p. 181

Festas governador das armas diz que o 
corpo militar se juntará ao SC e 
povo no juramento a SAR pela 

convocação da assembleia

1822/06/10 AGCRJ 16-3-12, p. 183

Festas SC pede para entrar na sala do 
docel

1822/06/15 AGCRJ 16-3-12, p. 185

Festas é concedida a permissão de 
entrada do SC na sala do cel 

quando este estiver em corpo de 
Câmara

1822/06/22 AGCRJ 16-3-12, p. 192

Festas convite para o SC participar da 
publicação da Bula da Santa 

Cruzada no dia 25/11

1821/11/15 AGCRJ 16-3-12, p. 30
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Festas carta ao SC onde SM comunica 
que “ouviu com agrado” a 

felicitação feita por aquele em 
31/08, pelo regresso a Lisboa

1821/11/20 AGCRJ 16-3-12, p. 91

Festas carta do SC ao Congresso 
das Cortes Gerais com as 

representações do povo do Rio 
de Janeiro pedindo ao governo 

constitucional que respeite a 
soberania do Brasil

1822/02/16 AGCRJ 16-3-12, p. 96

Festas carta do SC aos deputados em 
cortes da província sobre a 

vontade de fazer parte do corpo 
legislativo e ter um chefe do 

Poder Executivo, evitando assim a 
separação

1822/02/17 AGCRJ 16-3-12, p. 98

Festas festejou-se a chegada da Família 
Real

1810/02/28 AGCRJ 16-3-24, p. 116

Festas ordena-se que o SC faça luminárias 
pelo casamento de D. Maria 

Thereza, princesa

1810/05/12 AGCRJ 16-3-24, p. 120

Festas aviso da Sec. de Est. dos Neg. do 
Brasil sobre o aniversário de SAR

1810/07/18 AGCRJ 16-3-24, p. 125

Festas foram tomadas providências para 
a festa de aniversário da chegada 

de SAR

1811/03/02 AGCRJ 16-3-24, p. 138

Festas recebeu-se aviso do Comissário 
Geral da Bula da Santa Cruzada 
participando da publicação da 

mesma

1813/11/13 AGCRJ 16-3-24, p. 187

Festas festejos em homenagem ao Conde 
dos Arcos

1806/08/14 AGCRJ 16-3-24, p. 24

Festas pagamento da Casa da Ópera para 
a festa da posse do Conde dos 

Arcos

1806/08/30 AGCRJ 16-3-24, p. 29

Festas decretou-se 3 dias de festas pelo 
nascimento do infante

s/d AGCRJ 16-3-24, p. 51

Festas acordou-se que melhorias 
deveriam ser feitas na cidade para 

a chegada da Família Real

1808/01/16 AGCRJ 16-3-24, p. 71
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Festas acordaram em “fazer lembrança 
perpétua” da chegada do príncipe 

regente

1808/03/23 AGCRJ 16-3-24, p. 74

Festas comemoração pela evacuação 
francesa de quase todas as 

províncias de Portugal

1808/10/01 AGCRJ 16-3-24, p. 87

Festas foi entregue uma relação das 
medalhas da Aclamação que 
foram distribuídas, dizendo a 

quem foram dadas

1821/12/19 AGCRJ 16-3-30, p. 10

Festas determinou-se a cunhagem de 
medalhas de ouro, prata e cobre, 
marcando o dia da coroação de 

El Rey

1817/11/20 AGCRJ 16-3-30, p. 5

Festas suspensão dos despachos por 4 
dias pelo feliz parto da princesa 

real, o que se repetirá no batismo

1822/03/02 AGCRJ 16-4-22, p. 17

Festas o Rocio da Cidade passa a se 
chamar Rocio da Constituição, 

tendo o título de Praça da 
Constituição

s/d AGCRJ 16-4-22, p. 19

Festas edital sobre o uso da distinção 
da flor verde amarrada no braço 
pelos que abraçaram a causa da 

Independência

1822/09/21 AGCRJ 16-4-22, p. 32

Festas edital manifestando vontade geral 
em aclamar o príncipe regente 

Imperador Constitucional do Brasil

s/d AGCRJ 16-4-22, p. 33

Festas determinação de que o dia 
26/05 fosse de Grande Gala pelo 
casamento de D. Pedro, quando 

este receberá felicitações

s/d AGCRJ 40-4-35, p. 12

Festas comunicado sobre a audiência 
permitida por SM a todos 

os tribunais e vassalos pelo 
casamento de D. Pedro e D. 

Leopoldina

1817/08/19 AGCRJ 40-4-35, p. 14
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Festas ordem para que os cidadãos 
ornamentem o trajeto feito por 
D. Leopoldina quando da sua 

chegada ao Brasil, o SC deve se 
achar em Corpo da Câmara para 

prestar homenagem

1817/10/10 AGCRJ 40-4-35, p. 15

Festas aviso ao SC para se achar em 
Corpo de Câmara no Adro da Real 

Capela para fazer reverências a 
Suas Majestades

1817/11/05 AGCRJ 40-4-35, p. 16

Festas repique de sinos, salvas de 
artilharia e suspensão dos 

despachos nos tribunais por 3 dias 
pelo nascimento de uma filha de 

D. Maria Isabel e Fernando VII

1817/12/17 AGCRJ 40-4-35, p. 17

Festas representação dos negociantes 
proprietários da cidade pedindo a 

permanência da SM na Corte

1821/03/31 AGCRJ 40-4-35, p. 31

Festas informação sobre o beija-mão 
promovido pela partida de SM

1821/04/23 AGCRJ 40-4-35, p. 32

Festas comunicado sobre as 
comemorações pelo feliz parto 
da Princesa do reino Unido de 

Portugal e Algarves, que devem 
ser repetidas no batismo

1822/02/26 AGCRJ 40-4-35, p. 45

Festas ordem de suspensão dos 
despachos nos tribunais por 8 dias 
em luto pela morte de D. Maria I, 

que o luto se mantenha por 1 ano

1816/03/20 AGCRJ 40-4-35, p. 7

Festas ordem do dia (Exército) pelo 
funeral de D. Maria I

1816/03/22 AGCRJ 43-1-3, p. 1-2

Festas: armações pedido de $ para pagamento para 
festa da posse do VR

1816/08/07 AGCRJ 16-1-5, p. 21

Festas: armações pedido de $ para pagamento para 
festa da posse do VR

1790/07/10 AGCRJ 16-1-5, p. 6

Festas: armações foram arrematadas as armações 
para as festividades do SC

1807/01/10 AGCRJ 16-3-24, p. 43

Festas: armações as armações para o ano de 1823 
para as festas do SC são postas em 

arrematação 

1822/11/20 AGCRJ 16-4-22, p. 35
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Festas: cera feitura de luminárias 1815/10/08 AGCRJ 16-1-4, p. 27

Festas: cera pedido de $ para fornecimento 
para festa nascimento da princesa

1794/01/04 AGCRJ 16-1-5, p. 11

Festas: cera pedido de $ para fornecimento 
para festa da paz

1802/04/03 AGCRJ 16-1-5, p. 15

Festas: cera pedido de $ para fornecimento 
para a posse do VR

1806/09/06 AGCRJ 16-1-5, p. 19

Festas: cera pedido de $ para fornecimento 
para as festas do SC

1807/04/10 AGCRJ 16-1-5, p. 23

Festas: cera pedido de $ para fornecimento 
para a festa pela tomada de Madri

1812/11/00 AGCRJ 16-1-5, p. 32

Festas: cera pedido de $ para fornecimento 
para as festas dos anos de 1813 e 

1814

1815/04/15 AGCRJ 16-1-5, p. 36

Festas: cera 3 noites de luminárias pelo bom 
parto da princesa

1797/10/23 AGCRJ 16-1-6, p. 14

Festas: cera aviso régio participando ao SC 
o feliz parto da princesa real do 

reino Unido, ordenando luminárias 
por 2 dias, o que se repetirá no 

batismo

1820/02/15 AGCRJ 16-3-11, p. 102

Festas: cera aviso régio ordenando a feitura 
de luminárias por 3 dias pelo feliz 

parto da princesa real, o que se 
repetirá no batismo

1819/02/27 AGCRJ 16-3-11, p. 35

Festas: cera feitura de luminárias por 4 dias 
pelo feliz parto da princesa e 

batismo

1822/02/26 AGCRJ 16-3-12, p. 103

Festas: cera carta escusando o SC de contribuir 
com a sua iluminação

1806/03/01 AGCRJ 16-3-24, p. 11

Festas: cera cera arrematada 1809/12/16 AGCRJ 16-3-24, p. 121

Festas: cera Intendente Geral da Polícia pede 
emprestado ao SC os preparativos 
para luminárias para as festas reais

1810/06/06 AGCRJ 16-3-24, p. 121

Festas: cera acordaram que saísse o Bando 
de publicação das luminárias 

homenageando a princesa Maria 
Thereza

1811/10/16 AGCRJ 16-3-24, p. 152
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Festas: cera declarou-se que saiu o Bando de 
publicação das luminárias

1811/10/19 AGCRJ 16-3-24, p. 152

Festas: cera acordaram que se pagasse ao 
porteiro pela despesa que este fez 

com o Bando das luminárias

1811/10/30 AGCRJ 16-3-24, p. 153

Festas: cera aviso da Sec. de Est. pedindo 
luminárias para a cidade nos dias 

3,4 e 5/11

1812/10/30 AGCRJ 16-3-24, p. 172

Festas: cera recebeu-se aviso da Sec. de Est. 
sobre as luminárias

1813/09/11 AGCRJ 16-3-24, p. 185

Festas: cera foi arrematada a cera para as festas 
do SC

1817/01/10 AGCRJ 16-3-24, p. 43

Festas: cera feitura de luminárias para o Paço 
do Conselho

1821/09/05 AGCRJ 16-4-22, p. 10

Festas: cera feitura de luminárias, além de 
repique de sinos, pelo feliz parto 

da princesa real

1822/03/02 AGCRJ 16-4-22, p. 17

Festas: cera iluminação do SC, comemoração 
pela convocação da Assembléia 

Geral do Brasil

1822/06/03 AGCRJ 16-4-22, p. 24

Festas: cera aviso sobre a iluminação de 6 
noites pela Aclamação de SM 

Constitucional, convidando os 
cidadãos a participarem

1822/10/12 AGCRJ 16-4-22, p. 34

Festas: cera cera para o ano de 1823 nas festas 
do SC é posta em arrematação

1822/11/20 AGCRJ 16-4-22, p. 35

Festas: cera 3 noites de luminárias pelo dia de 
S. Sebastião, responsabilidade dos 

moradores

1822/01/15 AGCRJ 16-4-22, p.15

Festas: cera comunicado sobre a iluminação 
dos Paços do Conselho pelo 

juramento em manter a regência 
de SAR

1822/07/10 AGCRJ 16-4-22, p.25

Festas: cera feitura de luminárias 1821/08/22 AGCRJ 16-4-22, p.9

Festas: cera colocação de luminárias por 
3 noites pela chegada de D. 

Leopoldina à Corte

1817/10/11 AGCRJ 40-4-35, p. 15
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Festas: cera feitura de luminárias por 3 noites 
pelo nascimento de uma filha de 

D. Maria Isabel e Fernando VII

1817/12/17 AGCRJ 40-4-35, p. 17

Festas: cera feitura de luminárias no dia 06/02 
pela Aclamação de El Rey

1818/01/28 AGCRJ 40-4-35, p. 18

Festas: cera ordem do Conde de Aguiar para 
que haja luminárias por 3 noites 

consecutivas pela tomada de 
Madri

1812/10/30 AGCRJ 40-4-35, p. 3

Festas: cera 3 dias de luminárias, além de 
repique de sinos e salvas de 
artilharia, pelo feliz parto da 

Imperatriz, o que deve se repetir 
no batismo

1821/07/12 AGCRJ 40-4-35, p. 38

Festas: cera ordem para que haja luminárias 
por 3 noites (início: 19/06), 

comemorando o sucesso das 
Forças Aliadas

s/d AGCRJ 40-4-35, p. 5

Festas: cera ordem do príncipe regente para 
que haja 3 noites de luminárias 

pela tomada de Madri

1812/10/30 AGCRJ 47-4-60A, p. 21

Festas: cera ordem do príncipe regente para 
que haja 3 noites de luminárias 

pelos gloriosos sucessos das 
Armas Aliadas

1814/06/16 AGCRJ 47-4-60A, p. 23

Festas: cera determinação do rei para que haja 
luminárias pela sua Aclamação ( 

publicação do Bando de costume)

1818/01/28 AGCRJ 47-4-60A, p. 28

Festas: curro comunicado sobre a construção da 
Praça do Curro

1798/09/03 AGCRJ 16-1-4, p. 17

Festas: curro pedido de $ para pagamento 
dos toureadores para a festa do 

nascimento do príncipe D. Antônio

1796/0312 AGCRJ 16-1-5, p. 13

Festas: curro anúncio de arrematação dos 
materiais do curro

s/d AGCRJ 16-1-5, p. 38

Festas: curro portaria ordenando que se 
desmanche o curro, construído 

para as festas reais

1821/04/28 AGCRJ 16-3-11, p. 112
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Festas: curro aviso régio aprovando a forma de 
se construir o curro para touros, 
cavalhadas e mais festejos pelo 

desposório de SAR

1818/09/04 AGCRJ 16-3-11, p. 13

Festas: curro Intendente Geral de Polícia pediu 
emprestado ao SC os preparativos 

para a Praça dos Touros para as 
festas reais

1810/06/06 AGCRJ 16-3-24, p. 121

Festas: curro um dos Vs emprestou $ para as 
despesas com as festas reais

1818/08/08 AGCRJ 16-3-30, p. 8

Festas: curro aprovação da decisão do SC em 
fazer por conta própria o curro 
para touros, cavalhadas e mais 

festejos pelas desposórios de SAR

1818/09/04 AGCRJ 40-4-35, p. 20

Festas: danças pedido de $ para pagamento s/d AGCRJ 16-1-5, p. 4

Festas: danças pedido de $ para pagamento 1796/03/02 AGCRJ 16-1-5, p. 5

Festas: feiras regulamentação de 2 feiras anuais, 
uma no dia do nascimento do rei e 

outra no aniversário do príncipe

1822/01/16 AGCRJ 16-3-12, p. 73

Festas: juramentos portaria ordenando ao SC que 
remeta uma cópia autêntica do 

auto de juramento à Constituição 
que se está fazendo em Lisboa

1821/03/20 AGCRJ 16-3-11, p. 109

Festas: juramentos portaria ao SC para remeter à 
Impressão Régia cópia autenticada 
do auto de juramento prestado à 
Constituição que se está fazendo 

na corte de Lisboa

1821/03/20 AGCRJ 16-3-11, p. 109

Festas: juramentos portaria para que o SC fique 
em sessão contínua para tomar 

juramento aos empregados 
públicos que não estavam 

presentes ao ato de juramento, 
em virtude das ordens que se 

expedem aos tribunais e demais 
estações a que pertencem

1821/04/28 AGCRJ 16-3-11, pp. 107-
108

Festas: juramentos governador das armas diz que o 
corpo militar se juntará ao SC e 
povo no juramento a SAR pela 

convocação da Assembléia

1822/06/10 AGCRJ 16-3-12, p. 183
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Festas: juramentos convocação de todas as 
autoridades eclesiásticas, civis e 
militares e empregados públicos 

para jurar as bases da Constituição, 
conforme determinaram as Cortes 

Gerais

1821/06/08 AGCRJ 16-4-22, p. 3

Festas: juramentos comunicado sobre a iluminação 
dos Paços do Conselho pelo 

juramento em manter a regência 
de SAR

1822/07/10 AGCRJ 16-4-22, p.25

Festas: juramentos ordem para que o SC remeta à 
Impressão Régia uma cópia do 

auto de juramento prestado 
à Constituição com todas as 

assinaturas

1821/03/20 AGCRJ 40-4-35, p. 30

Festas: músicos pedido de $ para pagamento s/d AGCRJ 16-1-5, p. 1

Festas: músicos pedido de $ para pagamento para 
a posse do Conde dos Arcos

1806/08/30 AGCRJ 16-1-5, p. 17

Festas: músicos pedido de $ para pagamento 1786/10/14 AGCRJ 16-1-5, p. 2

Festas: músicos pedido de $ para pagamento 
para as festas pela restauração de 

Portugal

1809/03/15 AGCRJ 16-1-5, p. 25

Festas: músicos pedido de $ para pagamento 
para as festas pela restauração de 

Portugal

1809/02/07 AGCRJ 16-1-5, p. 27

Festas: músicos pedido de $ para pagamento 1790/08/14 AGCRJ 16-1-5, p. 9

Festas: músicos fixação de um teto máximo para 
pagamento da música

1798/02/19 AGCRJ 16-1-6, p. 16

Festas: procissão / missa anúncio da publicação da Bula 
da Santa Cruzada e convite à 

procissão solene

1798/09/03 AGCRJ 16-1-4, p. 17

Festas: procissão / missa convite ao Bispo para rezar missa 
contra a seca

1798/09/03 AGCRJ 16-1-4, p. 17

Festas: procissão / missa anúncio da procissão solene 1798/09/04 AGCRJ 16-1-4, p. 18

Festas: procissão / missa anúncio da procissão solene 1799/08/08 AGCRJ 16-1-4, p. 27

Festas: procissão / missa ordem para que se realizem preces 
públicas pedindo chuvas

1799/08/08 AGCRJ 16-1-4, p. 32

LIVRO SEPARATA AGCRJ.indd   103 14/09/2012   10:02:23



104

O Senado da Câmara e a Transferência da Família Real Portuguesa para o Brasil

TEMA DESCRIÇÃO  DO  DOCUMENTO DATA REF. DOC.

Festas: procissão / missa agradecimentos pelos convites 
da procissão da imagem de S. 

Sebastião

1799/18/08 AGCRJ 16-1-4, p. 33

Festas: procissão / missa convite para a procissão 1799/12/16 AGCRJ 16-1-4, p. 34

Festas: procissão / missa anúncio de uma festa na igreja em 
ação de graças pelo bom parto da 

princesa

1797/10/23 AGCRJ 16-1-6, p. 14

Festas: procissão / missa convite para os ofícios fúnebres 
em honra de D. José

1789/01/03 AGCRJ 16-1-6, p. 4

Festas: procissão / missa portaria sobre o Te Deum 
Laudamus pelo feliz sucesso da 

princesa real

1821/03/09 AGCRJ 16-3-11, p. 108

Festas: procissão / missa SC terá que transferir a missa pelo 
aniversário da sua chegada à Corte

1821/03/07 AGCRJ 16-3-11, p. 108

Festas: procissão / missa publicação da Bula da Santa 
Cruzada serã acompanhada de 
cortejo, pede-se a participação 

do SC

1821/11/15 AGCRJ 16-3-12, p. 30

Festas: procissão / missa SC faz queixa sobre a demora na 
saída do cortejo da publicação da 

Santa Cruzada

1821/11/26 AGCRJ 16-3-12, p. 30

Festas: procissão / missa mandado de ... para a festa de S. 
Sebastião

1807/03/07 AGCRJ 16-3-24, p. 48

Festas: procissão / missa mandou se passar mandado pela 
procissão de visitação de N. S. 

Isabel

1807/07/14 AGCRJ 16-3-24, p. 56

Festas: procissão / missa preces foram feitas a pedido do SC 
pela chegada da Família Real

1808/03/23 AGCRJ 16-3-24, p. 75

Festas: procissão / missa acordou-se em achar uma igreja 
para celebrar o aniversário da 

chegada da Família Real

1809/02/22 AGCRJ 16-3-24, p. 94

Festas: procissão / missa edital sobre a festa do Te Deum 1821/09/05 AGCRJ 16-4-22, p. 15

Festas: procissão / missa aviso sobre a obrigação de caiar e 
ornar as casas que ficam no trajeto 

da procissão de S. Sebastião

1822/01/15 AGCRJ 16-4-22, p. 15

Festas: procissão / missa exposição dos motivos pelos quais 
não pode sair a imagem de S. 

Jorge em procissão

s/d AGCRJ 16-4-22, p. 26
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Festas: procissão / missa anúncio da procissão do Corpo de 
Deus

1821/06/16 AGCRJ 16-4-22, p. 5

Festas: procissão / missa comunicado do festejo de um Te 
Deum

1821/08/22 AGCRJ 16-4-22, p. 9

Festas: procissão / missa missa solene assistida por SM na 
capela da Quinta pelo casamento 

de D. Pedro e D. Leopoldina

1817/08/19 AGCRJ 40-4-35, p. 14

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

carta do SC ao tesoureiro do 
donativo voluntário para que 
este entregue os donativos ao 
tesoureiro recém-nomeado do 

corpo do comércio e continue a 
entregar a lista dos contribuintes

1822/03/23 AGCRJ 16-3-12, p. 111

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

SC pede a SAR pelo aumento das 
suas rendas, para que entre outras 
coisas possa bancar as festividades 

públicas

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 23

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

carta ao Bispo pedindo que este 
abra uma subscrição para que os 
eclesiásticos possam participar 
para os donativos voluntários

1822/02/23 AGCRJ 16-3-12, p. 100

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

carta dirigida aios cobradores 
dos donativos voluntários pela 

repartição de ourives, devolvendo 
a lista para que a cobrança 

pudesse ser feita

1822/02/27 AGCRJ 16-3-12, p. 101

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

Bispo comunica a dificuldade de 
fazer a subscrição dos donativos 

do clero, por serem estes 
espontâneos e voluntários

1822/02/29 AGCRJ 16-3-12, p. 105

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

portaria da Sec. de Est. dos Neg. do 
reino ordenando que se remeta o 
produto da subscrição voluntária 

ao tesoureiro

1822/03/20 AGCRJ 16-3-12, p. 111

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

SC envia a SAR carta da Mesa da 
Ordem Terceira de S. Francisco da 
Penitência sobre os donativos que 

fez para as urgências públicas

1822/05/25 AGCRJ 16-3-12, p. 178

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

Sec. de Est. agradece o donativo 
feito pela Ordem Terceira de S. 

Francisco da Penitência

1822/06/08 AGCRJ 16-3-12, p. 180
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Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

manifesto do povo do RJ ao SC 
contra a saída de SAR

1821/12/29 AGCRJ 16-3-12, p. 38

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

representação feita pelo corpo de 
negociantes e oficiais de ourives 

da cidade pedindo a permanência 
de SAR na corte

1822/01/02 AGCRJ 16-3-12, p. 65

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

representação feita pelos mestres 
do ofício de marceneiros pedindo 

a permanência de SAR na corte

1822/01/00 AGCRJ 16-3-12, p. 67

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

representação feita pelos mestres 
do ofício de alfaiate pedindo a 
permanência de SAR na corte

1822/01/00 AGCRJ 16-3-12, p. 68

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

representação feita pelos mestres 
do ofício de latoeiros e funileiros 
pedindo a permanência de SAR 

na corte

s/d AGCRJ 16-3-12, p. 69

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

representação feita pelos mestres 
do ofício de sapateiro pedindo a 

permanência de SAR na corte

s/d AGCRJ 16-3-12, p. 70

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

queixa pelo atraso e pelos erros 
feitos pela Typ. Nacional no 

manifesto do povo do RJ

1822/01/23 AGCRJ 16-3-12, p. 80

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

portaria da Sec. de Est. dos 
Neg. do reino ao SC sobre abrir 

uma subscrição, para que se 
possa concluir a “obra da nossa 

regeneração”

1822/02/09 AGCRJ 16-3-12, p. 87

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

portaria do SC às diferentes classes 
de ofícios mecânicos e homens de 
negócio para a contribuição para a 

“obra da nossa regeneração”

1822/02/09 AGCRJ 16-3-12, p. 88

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

nomeação do tesoureiro para 
recolher os donativos para a “obra 

da nossa regeneração”

1822/02/09 AGCRJ 16-3-12, p. 91

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

carta ao juiz almotacé para 
entregar “as cartas que 

acompanharam aos cidadãos 
do desembargo de SM, fazendo 

lançar na relação as quantias com 
que contribuíram

1822/02/16 AGCRJ 16-3-12, p. 94
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Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

que se pagassem as despesas do 
aniversário da chegada da Família 

Real

1810/03/31 AGCRJ 16-3-24, p. 118

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

pedido de licença a SAR para 
dar contribuição ao resgate dos 
portugueses cativos em Argel

1810/11/17 AGCRJ 16-3-24, p. 132

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

SAR deu permissão para que se 
contribua com o resgate

1810/11/28 AGCRJ 16-3-24, p. 132

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

acordou-se passar mandado para 
pagar ao proc. a quantia gasta na 
festa de aniversario da chegada 

de SAR

1811/03/27 AGCRJ 16-3-24, p. 139

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

acordaram que se pagasse ao 
porteiro pelas despesas que este 
fez com o Bando das luminárias

1811/10/30 AGCRJ 16-3-24, p. 153

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

Proc. requereu que lhe pagassem 
o que ele gastou com as festas de 

aniversário da chegada de SAR

1812/09/12 AGCRJ 16-3-24, p. 170

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

propinas da festa de S. Sebastião 1807/01/31 AGCRJ 16-3-24, p. 45

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

mandou-se passar mandado de 
propina pela procissão da visitação 

de N. S. Isabel

s/d AGCRJ 16-3-24, p. 56

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

acordou-se que se passe mandado 
para as propinas pela chegada de 

SAR

1808/03/30 AGCRJ 16-3-24, p. 77

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

acordou-se em mencionar os 
gastos com a Família Real

1808/06/15 AGCRJ 16-3-24, p. 81

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

pagamento ao proc. pelo que este 
tinha adiantado para as festas pela 

restauração de Portugal

1809/01/25 AGCRJ 16-3-24, p. 93

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

apresentou-se as contas das festas 
do aniversário da chegada da 

Família real

1809/04/24 AGCRJ 16-3-24, p. 97

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

Proc. e Vs fariam um fundo para 
suprirem as rendas do SC nos 

festejos do Curro

1817/12/15 AGCRJ 16-3-30, p. 6

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

nomearam-se pessoas para o 
recebimento dos donativos para as 

festas reais (casamento) do SC

1818/02/21 AGCRJ 16-3-30, p. 7
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Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

um dos Vs emprestou dinheiro 
para as despesas do Curro para as 

festas reais

1818/08/08 AGCRJ 16-3-30, p. 8

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

convite ao Corpo de Comércio e a 
outros cidadãos para contribuírem 

no donativo voluntário 

1822/02/27 AGCRJ 16-4-22, p. 17

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

anúncio da sessão permanente do 
SC onde se receberá assinaturas de 

cidadãos sobre a independência

1822/10/10 AGCRJ 16-4-22, p. 34

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

SC comunica que está recebendo 
assinaturas dos cidadãos que 

devem prestar juramento a SM 
pela sua coroação e sagração

s/d AGCRJ 16-4-22, p. 35

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

envio de 100.000 réis de 
contribuição voluntária

1817/05/04 AGCRJ 40-4-35, p. 10

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

aprovação da decisão do SC em 
fazer por conta própria o curro 
para touros, cavalhadas e mais 

festejos reais

1818/09/04 AGCRJ 40-4-35, p. 20

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

convocação de todos os 
comerciantes e outros cidadãos 

para contribuírem com donativos 
para “a gloriosa obra de nossa 

regeneração”

1822/02/08 AGCRJ 40-4-35, p. 41

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

ordem para se entregar ao 
tesoureiro dos donativos não 

só a contribuição do Corpo do 
Comércio, mas tb. a subscrição dos 

cidadãos

1822/03/20 AGCRJ 40-4-35, p. 46

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

ordem para que o SC receba logo 
as quantias doadas pelas classes 
e corporações de ofício e outros 

artistas e proprietários para o 
donativo voluntário

s/d AGCRJ 40-4-35, p. 50

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

carta relativa à contribuição 
voluntária que está fazendo o SC a 

SM e cidadãos

1817/04/04 AGCRJ 47-4-60A, p. 26
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Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

pedido aos membros do Corpo 
do Comércio para que façam 

contribuições para o Estado, o 
SC deve abrir subscrições para 
que todos os cidadãos possam 

participar

1822/02/08 AGCRJ 47-4-60A, p. 45

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

SAR pede que se entregue logo os 
donativos recolhidos pelo SC

1822/03/20 AGCRJ 47-4-60A, p. 47

Festas: propinas / 
donativos / assinaturas

SAR ordena que o SC receba a 
quantia dos donativos voluntários 
e entregue ao tesoureiro para as 

urgências de Estado

1822/08/23 AGCRJ 47-4-60A, p. 50

Grupos de interesse ofício do SC ao Sr. Pedro [Alves] 
Diniz sobre a conformação que o 
mesmo pede a requerimento de 

moradores das ruas dos Arcos e S. 
Lourenço [sem o teor]

1821/06/08 AGCRJ 16-3-12,  p.3

Grupos de interesse pedido de licença (“afastar 
concorrentes”) para barraca 

(madeira), praia de Mataporcos # 
x SC

1821/10/18 AGCRJ 16-3-12, p.21

Grupos de interesse rep. SC & SAR: que seja permitida a 
venda de calçados nacionais

1821/11/07 AGCRJ 16-3-12, p.25

Grupos de interesse Al x neg. da carne // SC # 
prossegue no ofício do SC de 

18(21).07.1821

1821/07/14 AGCRJ 16-3-12, pp.7-8

Grupos de interesse moradores & IGP & SC: obra de 
calçamento 

1821/07/17 AGCRJ 16-3-12, pp.8-9

Grupos de interesse carta VR & SC: imprimir memória 
sobre o açúcar # 25 ex. para o SC 

vender aos moradores de sua 
jurisdição (10 tostões cada, p/ 

Lisboa)

1798 AGCRJ 16-1-4, p.58

Grupos de interesse VR/SC : reunião de pessoas 
principais de todas as corporações 

# vantagens do empréstimo de 
2 milhões de cruzados à Fazenda 

Real

AGCRJ 16-1-4, p.64 [II]
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Grupos de interesse requerimento de moradores, 
lavradores, e proprietários de 

embarcações da carreira da Praia 
Grande # construção de armazéns 

(comércio madeira) obstruindo 
embarque e desembarque 
# abaixo-assinado de vários 

suplicantes // acidente

1818/05/27 AGCRJ 16-3-11, pp.66-68

Grupos de interesse requerimento moradores de 
Matacavalos // vale # SC x AL x 

poderosos 

AGCRJ 16-3-11, pp.95-6

Grupos de interesse Aviso régio ao requerimento do 
porteiro guardador de livros do SC 

pedindo a sobrevivência do seu 
cargo para seu filho mais velho # 
tem o apoio do SC # que é dada 

1819/10/04 AGCRJ 16-3-11, p.74

Grupos de interesse requerimento moradores da 
Cidade Nova, Saco do Alferes e 
outros x contratador de carnes 
# AR[SAR?] pede SC q avalie o 

requerimento 

1820/05/02 AGCRJ 16-3-11, p.91

Grupos de interesse requerimento homens de 
armazéns da praia dos Mineiros 
das condenações feitas pelo AL 

1820/12/02 AGCRJ 16-3-11, pp.100-1

Grupos de interesse requerimento de proprietários de 
embarcações de carreira de Praia 
Grande ao rei, que pede inf. ao SC 

1818/07/27 AGCRJ 16-3-11, pp.66-8

Grupos de interesse abertura vala // requerimento 
moradores de Matacavalos # SC x 
Al x poderosos # talvez polícia # 

1820/06/26 AGCRJ 16-3-11, pp.95-6

Grupos de interesse ofício do SC-AL: correição de 
padeiros contra abusos

1821 AGCRJ 16-13-12, p. 26

Grupos de interesse ofício do provedor e mesários da 
Santa Casa de Misericórdia ao rei: 
não contribuição do SC em $ para 

a...p/ criação de meninos expostos; 
pede novo imposto p/ a causa. 
rei pede informação ao SC, que 

discorda do imposto sobre  o sal 
para a causa

1819/05/27 AGCRJ 16-3-11, p. 64 e 66
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Hierarquia 
administrativa

alvará permitindo o tratamento 
de “senhoria” ao SC, este assistiu 
à coroação e jurou lealdade em 

nome do povo da cidade

1818/04/23 AGCRJ 16-3-10, p. 121

Hierarquia 
administrativa

provisão do Des. do Paço sobre o 
monumento em homenagem à 

elevação do Brasil a Reino

1819/08/19 AGCRJ 16-3-10, p. 137

Hierarquia 
administrativa

SC- Câmara de Mariana: câmaras 
não podem se meter na venda do 

sal- VR

1799/08/06 AGCRJ 16-1-4, p.26

Hierarquia 
administrativa

AR ao SC sobre a limpeza 
praias das famílias e D. Manoel 

(representação autoridades 
policiais e administração da cidade 

# SC tome providências

1821/06/22 AGCRJ 16-3-12,  p.4

Hierarquia 
administrativa

ofício do SC a SAR com 
representação x AL # pedida a sua 

substituição 

1821/06/23 AGCRJ 16-3-12, p.15

Hierarquia 
administrativa

ofício do Juiz e Desembargador 
do Crime do bairro de S. José 

ao SC # cargos com atribuições 
definidas pela leg. # impossível 

preencher todas elas # pede que 
sejam escolhidos e nomeados os 

quadrilheiros cf. leg., o q pode 
ser feito o mais rápido possível 

para q a polícia se encarregue da 
segurança com eficiência

1821/10/15 AGCRJ 16-3-12, p.19

Hierarquia 
administrativa

IGP x SC (limpeza de rua x enterro 
de animais) // $

1821/10/24 AGCRJ 16-3-12, p.20

Hierarquia 
administrativa

ofício SC & Escrivão das 
Almotaçarias: ordens não 

cumpridas p/q são transmitidas 
[sic] // q se registre tudo e se faça 
relatório todo sábado p/q assim 
se possa imputar a falta do (não) 

cumprimento

1821/11/14 AGCRJ 16-3-12, p.27

Hierarquia 
administrativa

ofício do cel. das Ordenanças 
dizendo q não pode det. aos 

oficiais o q foi pedido sem ordem 
do Gal. encarregado do governo 

das armas desta Corte

1821/06/20 AGCRJ 16-3-12, p.4
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Hierarquia 
administrativa

moradores à IGP à SC: realização 
de obra de calçamento

1821/07/17 AGCRJ 16-3-12, pp.8,9

Hierarquia 
administrativa

VR/SC: construção de ferreiro 
público (similaridades com Lisboa)

s/d AGCRJ 16-1-4

Hierarquia 
administrativa

cartão Deão da Sé Catedral ao SC 
# ...publicação da Bula da Santa 

Cruzada # convida SC como 
determina SM

1798 AGCRJ 16-1-4, p.17

Hierarquia 
administrativa

Ouvidor & SC #convida todos da 
vereança para eleições

1798 AGCRJ 16-1-4, p.18

Hierarquia 
administrativa

Ouvidor & SC # subsídios literários 1798 AGCRJ 16-1-4, p.19

Hierarquia 
administrativa

Ouvidor & SC # remete ofício do VR 
em que pede mapa das receitas e 

despesas trimestral [sic] do SC

1799/08/08 AGCRJ  16-1-4, p.31

Hierarquia 
administrativa

Ouvidor & SC # estradas 1799/08/08 AGCRJ  16-1-4, p.32

Hierarquia 
administrativa

carta VR & SC: imprimir memória 
sobre o açúcar # 25 ex. para o SC 

vender aos moradores de sua 
jurisdição (10 tostões cada, p/ 

Lisboa)

1798 AGCRJ  16-1-4, p.58

Hierarquia 
administrativa

VR/ SC:..reparo de ruas ...margens 
do rio Catete

AGCRJ  16-1-4, p.58

Hierarquia 
administrativa

carta VR...SC envie mudas de 
mandioca e capim para Lisboa 

(enviadas com explicações 
competentes)

1798 AGCRJ  16-1-4, p.59

Hierarquia 
administrativa

VR/SC:... falta de mantimentos para 
o consumo # pede providências 

ao SC

AGCRJ  16-1-4, p.60

Hierarquia 
administrativa

VR/SC: informe se o mestre 
régio das primeiras letras estão 

cumprindo suas obrigações

AGCRJ  16-1-4, p.60

Hierarquia 
administrativa

VR/SC: açougue / matadouro 
péssimo estado

AGCRJ 16-1-4, p.61

Hierarquia 
administrativa

VR/SC: estradas de S. Gonçalo em 
estado lastimoso # representação 

do Coronel de regimento de 
milícias ao VR, e deste ao SC

AGCRJ 16-1-4, p.63
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Hierarquia 
administrativa

carta do escrivão da Junta Real da 
Fazenda ao Juiz Presidente do SC # 

falta de carne

1798 AGCRJ 16-1-4, p.64

Hierarquia 
administrativa

VR/SC: reunião de pessoas 
principais de todas as corporações 

# vantagens do empréstimo de 
2 milhões de cruzados à Fazenda 

Real

AGCRJ 16-1-4, p.64 [II]

Hierarquia 
administrativa

SC & VR # propondo 3 nomes para 
a Junta Real da Fazenda para q um 

ocupe o cargo de Tesoureiro da 
Alfândega

AGCRJ 16-1-4, p.66 [II]

Hierarquia 
administrativa

SC ao Ouvidor # remetendo 
subsídio da carne e do aguardente 

que estavam com a tesouraria 

1798 AGCRJ 16-1-4, p.67

Hierarquia 
administrativa

SC ao Ouvidor # remetendo livros 
de subsídio do aguardente 1795-6

1798 AGCRJ 16-1-4, p.68

Hierarquia 
administrativa

Comissário Geral da Esquadra & 
SC # azeite que sobrou // vender 
para o povo ? // quanto? // q se 

consulte SM

1798 AGCRJ 16-1-4, pp.19-20

Hierarquia 
administrativa

OC ao SC # saldos da renda do 
subsídio literário

1798 AGCRJ 16-1-4, pp.66-7

Hierarquia 
administrativa

D. Maria & SC # ordem ao Conde 
de Resende estabelecendo 

correios possibilitando 
correspondência regular # pede-se 

que o SC contribua nas despesas

1798/11/03 AGCRJ 10-3-6, p.32

Hierarquia 
administrativa

Ouvidor & SC # requerimento para 
construir moinhos d’água – que se 

reúna nobreza e povo

1788/06/19 AGCRJ 16-1-6, p.2

Hierarquia 
administrativa

SC & Bispo # ... ofícios fúnebres ... 
D. José

1798/01/03 AGCRJ 16-1-6, p.4

Hierarquia 
administrativa

Ouvidor & SC # salubridade das 
ruas + larga rua no Campo de 

Sant’Anna

1790/02/02 AGCRJ 16-1-6, p.6

Hierarquia 
administrativa

Desembargo do Paço & SC # 
registro de patentes (Almotacés)

1811-1812 AGCRJ 16-3-10, pp.15-65
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Hierarquia 
administrativa

carta do coronel das ordenanças 
(José Pereira Guimarães) ao Juiz 

Presidente e aos V do SC # para q 
se cumpra a ordem deverá vir do 

Gal. e governador das Armas desta 
corte a quem é subordinado

1818/07/30 AGCRJ 16-3-11,

Hierarquia 
administrativa

resposta do SC ao Coronel das 
ordenanças: remete documentos 

do IGP para o Coronel e pede 
que ele providencie comunicado 

/ autorização do General 
Governador das Armas

1818/08/03 AGCRJ 16-3-11,

Hierarquia 
administrativa

livro de registros de avisos régios 
para o SC e inform. deste para SM 

# organizado pelo JF

1818/08/10 AGCRJ 16-3-11, p.1

Hierarquia 
administrativa

Desembargo do Paço IGP (Paulo 
Fernandes Viana) pede em nome 

de SM ao SC que se organizem 
[quadrilheiros e capitães de 

Ordenança] por bairro

1818/07/26 AGCRJ 16-3-11, p.2

Hierarquia 
administrativa

proposta da lista dos nomes 
para nomeação para ofício de 

ordenança para as companhias 
da corte (proposta do SC ao 

comandante geral das armas da 
corte

1818/11/10 AGCRJ 16-3-11, p.26

Hierarquia 
administrativa

SC & Desembargador Ouvidor 
[do Paço] deferindo pedido de 

transferência do pelourinho por 
falta de condições $ (mudança 

pedida por aviso régio)

1819/03/31 AGCRJ 16-3-11, p. 36

Hierarquia 
administrativa

requerimento de Luís Carlos 
Correa: pedido de ter uma barraca 
para nela vender peixe # SC só dá 

licença para venda // barraca é 
propriedade da fazenda real

1821/05/23 AGCRJ 16-3-11, pp. 114-5

Hierarquia 
administrativa

contratador de carne x Almotacé 
# o primeiro juiz privativo para 

resolver

1820/04/19 AGCRJ 16-3-11, pp. 88-91

Hierarquia 
administrativa

ofício SC ao IGP – rei // Rua Signos 
[sic]

1820/07/01 AGCRJ 16-3-11, pp. 97-8, 
101
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Hierarquia 
administrativa

Aviso Régio (via Sec. Neg.) ao SC 
deferindo requerimento do AL 
para q ele permaneça no cargo

1819/01/04 AGCRJ 16-3-11, p. 43

Hierarquia 
administrativa

SC x IGP: uso de carreiros 1819/09/25 AGCRJ 16-3-11, p.73

Hierarquia 
administrativa

AR para se não mandar proceder 
a prisão do contratador de carnes 
sem a expressa determinação de 

SM

1820/05/27 AGCRJ 16-3-11, p. 94

Hierarquia 
administrativa

ofício do SC ao IGP 1820/07/01 AGCRJ 16-3-11, p.97

Hierarquia 
administrativa

Aviso Régio & Sec. de Estado & SC 
& IGP  # despejar os pejamentos e 
estâncias; resposta positiva do SC

1819/04/20 AGCRJ 16-3-11, pp.39,41

Hierarquia 
administrativa

ordenado carcereiro: rei (juízo 
de feitos da coroa) x SC: grave o 

fato “que o SC não levar em conta 
que era uma decisão de SM” (não 
hã solução, apenas abertura de 

“processo”)

AGCRJ 16-3-11, pp.47-51

Hierarquia 
administrativa

ofício do advogado Alexandre 
José dos Passos Herculano ao 

SC, pedindo (e justificando) sua 
nomeação para o cargo vago de 
juiz de sesmaria # SC responde 

favoravelmente & ofício do SC ao 
rei

1819/07/28 AGCRJ 16-3-11, pp.59-60

Hierarquia 
administrativa

carnes & rei & Sec. & SC & 
contratador de carnes & Sec.

AGCRJ 16-3-11, pp.59-60

Hierarquia 
administrativa

requerimento de João Martins 
Lourenço: Informe ao SC sobre 

o ‘bem público’ da abertura 
de caminho em São Cristóvão: 
Desembargador ouvidor para 

julgamento imparcial: ‘E receberá 
mercê”

1821/02/16 AGCRJ 16-3-11 p 104 a 
106

Hierarquia 
administrativa

AR a SC:  pede proceder calçada 
na rua do Ouvidor (nomeações e 

relação administrativa)

1820/05/04 AGCRJ 16-3-11 p 91
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Hierarquia 
administrativa

Requerimento moradores de 
Matacavalos: Abertura de vala: 

SC x J AL x poderosos - SC ajuda 
polícia 

1820/02/07 AGCRJ 16-3-11 p 95 - 96

Hierarquia 
administrativa

SC a Secretaria de Estado: abertura 
de vala no bairro do Catete / 

requerimento de moradores do 
Caminho da Glória: esgoto

s/d AGCRJ 16-3-11 p. 31 e 32

Hierarquia 
administrativa

Moradores da rua Larga de 
São Joaquim: IPG: SC: obra de 

calçamento

1821/07/17 AGCRJ 16 -3 -12 p 8 e 9

Hierarquia 
administrativa

ofício do AL ao SC: Intima os que 
ainda não fizeram a limpeza de 

vala (posturas)

1821/10/02 AGCRJ 16 -3 -12 p.14 a 15

Hierarquia 
administrativa

ofício SC ao AL: Pede providências 
para conservação da vala da 

cidade

1821/ 08/18 AGCRJ 16 -3-12 p. 10

Hierarquia 
administrativa

ofício ao SC do IGP: Sobre 
mandar enterrar animais mortos 

encontrados nas ruas e estradas,  e 
limpeza das mesmas 

1821 AGCRJ 16-13-12, p. 20

Hierarquia 
administrativa

ofício do SC - J Al.: reclama abate 
de gado; o não cumprimento das 
funções da almotaçaria geraria os 

problemas 

1821 AGCRJ 16-13-12, p. 27 

Hierarquia 
administrativa

Ordenado carcereiro: 
prosseguimento questão entre SC, 
carcereiro e juízo do Real e Lisboa 

(desde 1768)

1818 AGCRJ 16-13-11, p. 47-51

Hierarquia 
administrativa

Real aviso ao SC: Pagar carcereiro 
até que resolva a disputa

s/d AGCRJ 16-13-11, p. 72

Hierarquia 
administrativa

Ordenado carcereiro: questão 
entre SC, carcereiro, juízo do real e 
Lisboa - Disputas na relação. Falta 

de $ do SC   

AGCRJ 16-3-11, p. 47-51
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Hierarquia 
administrativa

ofício do provedor e mesários da 
Santa Casa de Misericórdia ao rei: 
não contribuição do SC em $ para 

a...p/ criação de meninos expostos; 
pede novo imposto p/ a causa. 
rei pede informação ao SC, que 

discorda do imposto sobre  o sal 
para a causa

1819/05/27 AGCRJ 16-3-11, p. 64 e 66

Hierarquia espacial pedido para que a Praça do 
Rocio passe a se chamar Rocio da 

Constituição, em comemoração ao 
“salvador dia de 26/02/1821”

1822/02/26 AGCRJ 16-3-12, p. 101

Hierarquia espacial portaria da Sec. de Est. dos Neg. do 
reino denominando o Rocio Praça 

da Constituição

1822/03/02 AGCRJ 16-3-12, p. 105

Hierarquia espacial feitura de luminárias para o Paço 
do Conselho

1821/09/05 AGCRJ 16-4-22, p. 10

Hierarquia espacial o Rocio da Cidade passa a se 
chamar Rocio da Constituição, 

tendo o título de Praça da 
Constituição

s/d AGCRJ 16-4-22, p. 19

Hierarquia espacial iluminação do SC, comemoração 
pela convocação da Assembléia 

Geral do Brasil

1822/06/03 AGCRJ 16-4-22, p. 24

Hierarquia espacial comunicado sobre a iluminação 
dos Paços do Conselho pelo 

juramento em manter a regência 
de SAR

1822/07/10 AGCRJ 16-4-22, p.25

Hierarquia espacial VR-SC: Lugar para construir 
terreiro, Valongo

1797/05/31 AGCRJ 16-1-6, p.12

Hierarquia espacial SC-IGP:  reformar edital obrigando 
boiadeiros a conduzirem em 
determinados horários e ruas

1822/01/30 AGCRJ 16-3-12, p.81

Hierarquia espacial SC de Mariana & SC do RJ # altos 
preços do sal, q o SCRJ peça a 
SM uma baixa, pois, é artigo 
de primeira necessidade # RJ 
responde # cópia para o VR

1799/08/05 AGCRJ 16-1-4, p.25

Hierarquia espacial portaria de SAR ao SC: Desmanche 
do curro e desembaraço do 

Campo de Santana

1821/04/28 AGCRJ 16-3-11 p 112
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Hierarquia espacial AR: Ordena ninguém edificar casas 
ou barracas na ladeira do Castelo  

para não dificultar saída do Castelo

1820/12/04 AGCRJ 16-3-11 p102

Hierarquia espacial AR para SC: Abertura de vala para 
receber águas do claustro da igreja 

de São Joaquim (até a vala real)

1820/07/27 AGCRJ 16-3-11 p99

Hierarquia espacial Conserto de estradas: Convoca 
cidadão, que será auxiliado por 
oficiais de vintena e  recorrerá 

depois ao senado para 
ressarcimento. Cada morador 

consertará seu pedaço de terra, 
podendo ser condenado se não 
o fizer, e deverá prestar contas a 

cada 15 dias 

1821/10/27 AGCRJ 16 -3 -12 p.22

Hierarquia social SC pede para entrar na sala do cel. 1822/06/15 AGCRJ 16-3-12, p. 185

Hierarquia social é concedida a permissão de 
entrada do SC na sala do cel. 

quando este estiver em corpo de 
Câmara

1822/06/22 AGCRJ 16-3-12, p. 192

Hierarquia social ofício do SC aos seus cidadãos: 
consulta em 27/08

1821 AGCRJ16-3-12, p. 11

Higiene AR ao SC sobre a limpeza das 
praias das famílias e D. Manoel 

(representação autoridades 
policiais e administração da cidade 

# SC tome providências

1821/06/22 AGCRJ 16-3-12,  p.4

Higiene ofício do SC ao AL: providências 
conservação da vala da cidade 

1821/08/18 AGCRJ 16-3-12, p.10

Higiene IGP x SC: limpeza das ruas x 
enterro de animais//$

1821/10/24 AGCRJ 16-3-12, p.20

Higiene IGP x SC (limpeza de rua x enterro 
de animais) // $

1821/10/24 AGCRJ 16-3-12, p.20

Higiene limpeza de praias # autoridades 
policiais e administração ao rei # 

do rei ao SC 

1821/06/22 AGCRJ 16-3-12, p.4
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Higiene ofício AL ao SC # limpeza 
de vala na rua dos Arcos, S. 

Lourenço e Resende: alguns 
moradores fizeram outros não, 

pede intimá-los a fazer antes de 
os simplesmente condenar // 

também encaminha representação 
do juiz vintenário do Engenho 

Velho sobre providências acerca 
de objetos não constantes nas 

posturas do SC

1821/10/02 AGCRJ 16-3-12, pp14-5

Higiene Ouvidor & SC # salubridade das 
ruas + larga rua no Campo de 

Sant’Anna

1790/02/02 AGCRJ 16-1-6, p.6

Higiene despejar os pejamentos 1819/04/20 AGCRJ 16-3-11, p.39

Higiene requerimento de moradores da 
Rua do lado da Sé nova pedindo 

retirada de “ imundices”  e 
calçamento

1820/03/15 AGCRJ 16-3-11, pp.86-7

Higiene abertura vala // requerimento 
moradores de Matacavalos # SC x 
AL x poderosos # talvez polícia # 

1820/06/26 AGCRJ 16-3-11, pp.95-6

Higiene requerimento moradores 
da rua do lado e Sé nova: 

Retirada de imundícies e feitura 
de calçamento; SAR pede 

informações ao SC

1820/03/15 AGCRJ 16-3-11 p 86 e 87

Higiene SC a Secretaria de Estado: Abertura 
de vala no bairro do Catete / 

Requerimento de moradores do 
Caminho da Glória: Esgoto

s/d AGCRJ 16-3-11 p. 31 e 32

Higiene ofício SC ao AL: Providenciar 
limpeza da valas nas ruas dos 

Arcos de São Lourenço e Resende

s/d AGCRJ 16 -3 -12 p.13

Higiene ofício do AL ao SC: Intima os que 
ainda não fizeram a limpeza de 

vala ( posturas)

1821/10/02 AGCRJ 16 -3 -12 p.14 a 15

Higiene portaria do SC ao J AL: Dar conta 
do despejo da praia de  Dom 
Manoel, para efetiva limpeza

1821/11/03 AGCRJ 16 -3 -12 p.25
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Higiene ofício SC ao AL: Pede providências 
para conservação da vala da 

cidade

1821/08/10 AGCRJ 16 -3-12 p. 10

Higiene ofício ao SC do IGP: Sobre 
mandar enterrar animais mortos 

encontrados nas ruas e estradas,  e 
limpeza das mesmas 

1821 AGCRJ 16-13-12, p. 20

Higiene AL-SC: providências: açougue 
lastimável

1799/11/12 AGCRJ 16-1-4, p.34

Higiene SC- Administração do Matadouro: 
conservar limpeza do local

1822/01/19 AGCRJ 16-3-12, p.77

Higiene apreensão do ... do padeiro, 
adulteração de pesos

1807/02/04 AGCRJ 16-3-24, p. 45

Higiene SC: sobre as portas dos talhos de 
carne verde afixar qualidade e 

preço do que é vendido

1821/06/27 AGCRJ 16-4-22, p. 5

Higiene SC-AL: estes devem com um 
cirurgião examinar condições nos 

matadouros

1821/10/06 AGCRJ 16-3-12, p.16

Higiene SC-AL: proceder contra preços 
abusivos/exame do gado

1821/11/03 AGCRJ 16-3-12, p.25

Mapas ofício do SC ao Capitão-mor das 
Ordenanças da corte sobre a 

nomeação de juízes de vintena e 
seus Escrivães. e do JF e Órfãos # 
pede que ele ordene aos capitães 
comandantes da ordenanças q., 
com a maior brevidade, remeta 
ao mesmo SC relações exatas 

dos juízes, escrivães de vintena 
e avaliadores de suas freguesias, 
declarando títulos, capacidade e 

opinião pública q gozam

1821/06/16/ AGCRJ  16-3-12, p.3

Mapas Ouvidor à SC # remete ofício do VR 
em que pede mapa das receitas e 

despesas trimestral [sic] do SC

1799/08/08 AGCRJ 16-1-4, p.31

Mapas proposta da lista dos nomes 
para nomeação para ofício de 

ordenança para as companhias da 
corte

1818/11/10 AGCRJ 16-3-11, p.21
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Mística do poder real SC & Bispo # ... ofícios fúnebres ... 
D. José

1798/01/03 AGCRJ 16-1-6, p.4

Mística do poder real portaria sobre o Te Deum 
Laudamus pelo feliz sucesso 
da Princesa Real seja no dia 

09/03/1821 (sexta-feira) # por isso 
o SC faça transferir para o sábado a 
missa solene que costuma celebrar 
em ação de graça pelo aniversário 

de sua chegada a esta corte

1821/03/07 AGCRJ 16-3-11,  p. 108

Mística do poder real luto pelo falecimento da Rainha 
católica Dona Maria Isabel (sua 

filha decreta.../AR via Sec.Neg. & 
SC)

1819/04/14 AGCRJ 16-3-11, p.39

Mística do poder real AR (Sec. Neg. do reino) ao 
SC dando dia do Beija-Mão e 

audiência pela morte da Rainha 
Católica

1819/04/21 AGCRJ 16-3-11, p.40

Mística do poder real luto reis católicos Carlos IV e D. 
Maria Luiza Bourbon  (AR, Sec. 

Neg. do reino & SC)

1819/05/14 AGCRJ 16-3-11, p.42

Mística do poder real estátua D. João 1819/07/07 AGCRJ 16-3-11, p.45

Mística do poder real AR ao SC “feliz parto da Princesa 
Real do reino Unido de Portugal, 

Brasil e Algarves” è 2 dias de 
luminárias, repiques de sinos e 

salvas de artilharia em toda corte 
e fortalezas da marinha # batismo 
è  4 dias suspensos os despachos 

do tribunal

AGCRJ 16-3-11, pp.102-3

Mística do poder real SC oferece 2 moedas ao príncipe 
do Brasil

1798/11/21/ AGCRJ 16-1-4, p. 21

Mística do poder real pedido de $ para fornecimento 
para festa nascimento da princesa

1794/01/04 AGCRJ 16-1-5, p. 11

Mística do poder real pedido de $ para pagamento 
dos toureadores para a festa do 

nascimento do príncipe D. Antônio

1796/03/12 AGCRJ 16-1-5, p. 13

Mística do poder real 3 noites de luminárias pelo bom 
parto da princesa

1797/10/23 AGCRJ 16-1-6, p. 14
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Mística do poder real anúncio de uma festa na igreja em 
ação de graças pelo bom parto da 

princesa

1797/10/23 AGCRJ 16-1-6, p. 14

Mística do poder real convite para os ofícios fúnebres 
em honra de D. José

1789/01/03 AGCRJ 16-1-6, p. 4

Mística do poder real carta do VR ao SC relatando o 
projeto da festa pelo nascimento 

do príncipe

1795/08/02 AGCRJ 16-1-6, p. 8

Mística do poder real pedido de informação sobre 
o obelisco instalado em 

homenagem à chegada de D. João

1819/05/17 AGCRJ 16-3-10, p. 130

Mística do poder real aviso régio participando ao SC 
o feliz parto da princesa real do 

reino Unido, ordenando luminárias 
por 2 dias, o que se repetirá no 

batismo

1820/02/15 AGCRJ 16-3-11, p. 102

Mística do poder real aviso régio participando ao SC 
o feliz parto da princesa real do 

reino Unido, ordenando o repique 
de sinos, salvas de artilharia e 
suspensão dos despachos dos 
tribunais por 2 dias, o que se 

repetirá no batismo

1820/12/15 AGCRJ 16-3-11, p. 102

Mística do poder real portaria para o SC ir beijar a mão 
de SM pela sua ida para Lisboa

1821/03/23 AGCRJ 16-3-11, p. 111

Mística do poder real portaria ordenando que se 
desmanche o curro, construído 

para as festas reais

1821/04/28 AGCRJ 16-3-11, p. 112

Mística do poder real aviso régio aprovando a forma de 
se construir o curro para touros, 
cavalhadas e mais festejos pelo 

desposório de SAR

1818/09/04 AGCRJ 16-3-11, p. 13

Mística do poder real aviso régio ordenando a feitura 
de luminárias por 3 dias pelo feliz 

parto da princesa real, o que se 
repetirá no batismo

1819/02/27 AGCRJ 16-3-11, p. 35

Mística do poder real aviso régio ordenando repique 
de sinos, salvas de artilharia e 

suspensão dos despachos por 3 
dias pelo feliz parto da princesa 

real, o que se repetirá no batismo

1819/02/27 AGCRJ 16-3-11, p. 35
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Mística do poder real aviso régio sobre o luto de 6 meses 
e suspensão dos despachos por 8 
dias pela morte da rainha católica 

D. Maria Isabel

1819/04/14 AGCRJ 16-3-11, p. 39

Mística do poder real aviso régio declarando o dia 23/04 
como o do beija-mão e audiência 

real pela morte da ....

1819/04/21 AGCRJ 16-3-11, p. 40

Mística do poder real aviso régio sobre o luto de 6 
meses e suspensão dos despachos 

por 8 dias pelas mortes de Suas 
Majestades o rei Carlos IV e a 

rainha D. Maria Luiza de Bourbon, 
compreendendo nesse  tempo o 
luto pela rainha D. Maria Isabel

1819/05/14 AGCRJ 16-3-11, p. 42

Mística do poder real SC pede aumento de suas rendas 
uma vez que agora o RJ é Corte do 

império

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 23-25

Mística do poder real feitura de luminárias por 4 dias 
pelo feliz parto da princesa e 

batismo

1822/02/26 AGCRJ 16-3-12, p. 103

Mística do poder real suspensão das atividades dos 
tribunais por 4 dias, além de 
repiques de sinos e salvas de 
artilharia, pelo feliz parto da 

princesa e batismo

1822/02/26 AGCRJ 16-3-12, p. 103

Mística do poder real ofício do SC felicitando SM pela 
sua chegada a Lisboa, apesar de 

sua falta aqui

1821/08/31 AGCRJ 16-3-12, p. 11

Mística do poder real manifesto do povo do RJ ao SC 
contra a saída de SAR

1821/12/29 AGCRJ 16-3-12, p. 38

Mística do poder real representação feita pelo corpo de 
negociantes e oficiais de ourives 

da cidade pedindo a permanência 
de SAR na corte

1822/01/02 AGCRJ 16-3-12, p. 65

Mística do poder real representação feita pelos mestres 
do ofício de marceneiros pedindo 

a permanência de SAR na corte

1822/01/00 AGCRJ 16-3-12, p. 67

Mística do poder real representação feita pelos mestres 
do ofício de alfaiate pedindo a 
permanência de SAR na corte

1822/01/00 AGCRJ 16-3-12, p. 68
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Mística do poder real representação feita pelos mestres 
do ofício de latoeiros e funileiros 
pedindo a permanência de SAR 

na corte

s/d AGCRJ 16-3-12, p. 69

Mística do poder real representação feita pelos mestres 
do ofício de sapateiro pedindo a 

permanência de SAR na corte

s/d AGCRJ 16-3-12, p. 70

Mística do poder real regulamentação de 2 feiras anuais, 
uma no dia do nascimento do rei e 

outra no aniversário do príncipe

1822/01/16 AGCRJ 16-3-12, p. 73

Mística do poder real carta ao SC onde SM comunica 
que “ouviu com agrado” a 

felicitação feita por aquele em 
31/08, pelo regresso a Lisboa

1821/11/20 AGCRJ 16-3-12, p. 91

Mística do poder real carta ao juiz almotacé para 
entregar “as cartas que 

acompanharam aos cidadãos 
do desembargo de SM, fazendo 

lançar na relação as quantias com 
que contribuíram

1822//02/16 AGCRJ 16-3-12, p. 94

Mística do poder real festejou-se a chegada da Família 
Real

1810/02/28 AGCRJ 16-3-24, p. 116

Mística do poder real que se pagassem as despesas do 
aniversário da chegada da Família 

Real

1810/03/31 AGCRJ 16-3-24, p. 118

Mística do poder real ordena-se que o SC faça luminárias 
pelo casamento de D. Maria 

Thereza, princesa

1810/05/12 AGCRJ 16-3-24, p. 120

Mística do poder real Intendente Geral da Polícia pede 
emprestado ao SC os preparativos 
para luminárias para as festas reais

1810/06/06 AGCRJ 16-3-24, p. 121

Mística do poder real Intendente Geral de Polícia pediu 
ao SC os preparativos para a Praça 

dos Touros para as festas reais

1810/06/06 AGCRJ 16-3-24, p. 121

Mística do poder real aviso da Sec. de Est. dos Neg. do 
Brasil sobre o aniversário de SAR

1810/07/18 AGCRJ 16-3-24, p. 125

Mística do poder real foram tomadas providências para 
a festa de aniversário da chegada 

de SAR

1811/03/02 AGCRJ 16-3-24, p. 138
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Mística do poder real acordou-se passar mandado para 
pagar ao proc. a quantia gasta na 
festa de aniversário da chegada 

de SAR

1811/03/27 AGCRJ 16-3-24, p. 139

Mística do poder real acordaram que saísse o Bando 
de publicação das luminárias 

homenageando a princesa Maria 
Thereza

1811/10/16 AGCRJ 16-3-24, p. 152

Mística do poder real Proc. requereu que lhe pagassem 
o que ele gastou com as festas de 

aniversário da chegada de SAR

1812/09/12 AGCRJ 16-3-24, p. 170

Mística do poder real decretou-se 3 dias de festas pelo 
nascimento do infante

s/d AGCRJ 16-3-24, p. 51

Mística do poder real mandou se passar mandado pela 
procissão de visitação de N. S.I 

sabel

1807/07/14 AGCRJ 16-3-24, p. 56

Mística do poder real mandou-se passar mandado de 
propina pela procissão da visitação 

de N. S. Isabel

s/d AGCRJ 16-3-24, p. 56

Mística do poder real acordou-se que melhorias 
deveriam ser feitas na cidade para 

a chegada da Família Real

1808/01/16 AGCRJ 16-3-24, p. 71

Mística do poder real acordaram em “fazer lembrança 
perpétua” da chegada do príncipe 

regente

1808/03/23 AGCRJ 16-3-24, p. 74

Mística do poder real preces foram feitas a pedido do SC 
pela chegada da Família Real

1808/03/23 AGCRJ 16-3-24, p. 75

Mística do poder real acordou-se que se passe mandado 
para as propinas pela chegada de 

SAR

1808/03/30 AGCRJ 16-3-24, p. 77

Mística do poder real acordou-se em mencionar os 
gastos com a Família Real

1808/06/15 AGCRJ 16-3-24, p. 81

Mística do poder real acordou-se em achar uma igreja 
para celebrar o aniversário da 

chegada da Família Real

1809/02/22 AGCRJ 16-3-24, p. 94

Mística do poder real apresentou-se as contas das festas 
do aniversário da chegada da 

Família real

1809/04/24 AGCRJ 16-3-24, p. 97
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Mística do poder real foi entregue uma relação das 
medalhas da Aclamação que 
foram distribuídas, dizendo a 

quem foram dadas

1821/12/19 AGCRJ 16-3-30, p. 10

Mística do poder real determinou-se a cunhagem de 
medalhas de ouro, prata e cobre, 
marcando o dia da coroação de 

El Rey

1817/11/20 AGCRJ 16-3-30, p. 5

Mística do poder real nomearam-se pessoas para o 
recebimento dos donativos para as 

festas reais (casamento) do SC

1818/02/21 AGCRJ 16-3-30, p. 7

Mística do poder real um dos Vs emprestou $ para as 
despesas com as festas reais

1818/08/08 AGCRJ 16-3-30, p. 8

Mística do poder real feitura de luminárias, além de 
repique de sinos, pelo feliz parto 

da princesa real

1822/03/02 AGCRJ 16-4-22, p. 17

Mística do poder real edital manifestando vontade geral 
em aclamar o príncipe regente 

Imperador Constitucional do Brasil

s/d AGCRJ 16-4-22, p. 33

Mística do poder real aviso sobre a iluminação de 6 
noites pela Aclamação de SM 

Constitucional, convidando os 
cidadãos a participarem

1822/10/12 AGCRJ 16-4-22, p. 34

Mística do poder real SC comunica que está recebendo 
assinaturas dos cidadãos que 

devem prestar juramento a SM 
pela sua coroação e sagração

s/d AGCRJ 16-4-22, p. 35

Mística do poder real determinação de que o dia 
26/05 fosse de Grande Gala pelo 
casamento de D. Pedro, quando 

este receberã  felicitações

s/d AGCRJ 40-4-35, p. 12

Mística do poder real comunicado sobre a audiência 
permitida por SM a todos 

os tribunais e vassalos pelo 
casamento de D. Pedro e D. 

Leopoldina

1817/08/19 AGCRJ 40-4-35, p. 14

Mística do poder real missa solene assistida por SM na 
capela da Quinta pelo casamento 

de D. Pedro e D. Leopoldina

1817/08/19 AGCRJ 40-4-35, p. 14
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Mística do poder real colocação de luminárias por 
3 noites pela chegada de D. 

Leopoldina à Corte

1817/10/11 AGCRJ 40-4-35, p. 15

Mística do poder real ordem para que os cidadãos 
ornamentem o trajeto feito por 
D. Leopoldina quando da sua 

chegada ao Brasil, o SC deve se 
achar em Corpo da Câmara para 

prestar homenagem

1817/10/10 AGCRJ 40-4-35, p. 15

Mística do poder real aviso ao SC para se achar em 
Corpo de Câmara no Adro da Real 

Capela para fazer reverências a 
Suas Majestades

1817/11/05 AGCRJ 40-4-35, p. 16

Mística do poder real feitura de luminárias por 3 noites 
pelo nascimento de uma filha de 

D. Maria Isabel e Fernando VII

1817/12/17 AGCRJ 40-4-35, p. 17

Mística do poder real repique de sinos, salvas de 
artilharia e suspensão dos 

despachos nos tribunais por 3 dias 
pelo nascimento de uma filha de 

D. Maria Isabel e Fernando VII

1817/12/17 AGCRJ 40-4-35, p. 17

Mística do poder real feitura de luminárias no dia 06/02 
pela Aclamação de El Rey

1818/01/28 AGCRJ 40-4-35, p. 18

Mística do poder real aprovação da decisão do SC em 
fazer por conta própria o curro 
para touros, cavalhadas e mais 

festejos pelas desponsórios de SAR

1818/09/04 AGCRJ 40-4-35, p. 20

Mística do poder real aprovação da decisão do SC em 
fazer por conta própria o curro 
para touros, cavalhadas e mais 

festejos reais

1818/09/04 AGCRJ 40-4-35, p. 20

Mística do poder real informação sobre o beija-mão 
promovido pela partida de SM

1821/04/23 AGCRJ 40-4-35, p. 32

Mística do poder real 3 dias de luminárias, além de 
repique de sinos e salvas de 
artilharia, pelo feliz parto da 

Imperatriz, o que deve se repetir 
no batismo

1821/07/12 AGCRJ 40-4-35, p. 38
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Mística do poder real comunicado sobre as 
comemorações pelo feliz parto 
da Princesa do reino Unido de 

Portugal e Algarves, que devem 
ser repetidas no batismo

1822/02/26 AGCRJ 40-4-35, p. 45

Mística do poder real ordem de suspensão dos 
despachos nos tribunais por 8 dias 
em luto pela morte de D. Maria I, 

que o luto se mantenha por 1 ano

1816/03/20 AGCRJ 40-4-35, p. 7

Mística do poder real carta relativa à contribuição 
voluntária que está fazendo o SC a 

SM e cidadãos

1817/04/04/ AGCRJ 47-4-60A, p. 26

Mística do poder real determinação do rei para que haja 
luminárias pela sua Aclamação ( 

publicação do Bando de costume)

1818/01/28 AGCRJ 47-4-60A, p. 28

Mística do poder real ofício SC ao Provedor e mesário 
da Santa Casa de Misericórdia # 
SC dotará um órfão ou exposto 
do recolhimento à custa de suas 
fazendas ...”casamento dia 15...” 
(...?) ocorrido nos dias 24/08 e 

15/09/1820 # obra dos liberais // 
salvadora # celebrar esses dias 

com obras de religião e piedade

1821/10/09 AGCRJ 16-3-12, pp.12-13

Mística do poder real Contas de empréstimo SC com 
Secretaria de estado de negócios 

do reino: Feitura de praças 
de touros Festa esposários de 

SAR):Fundo $ de  V e Proc

s/d AGCRJ 16-3-11 p. 7-8

Mística do poder real Representação de SC ao SM: 
Aumento de suas rendas - novas 
despesas, casa p/ o SC, vinda da 

corte, dívidas, pontes, festividades. 
Anexa lista de sugestões de novas 

imposições

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 23 -25

Obras públicas consertos calçadas ruas 1819/12/04 AGCRJ 16-3-11, p. 78

Obras públicas necessidade de mudança nas 
posturas

1819/12/25 AGCRJ 16-3-11, p. 78

Obras públicas comunicado sobre a construção da 
Praça do Curro

1798/09/03 AGCRJ 16-1-4, p. 17

Obras públicas ofício do SC ao AL: providências 
conservação da vala da cidade 

1821/08/18 AGCRJ 16-3-12, p.10
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Obras públicas SC dã 24 horas para o AL 
(encarregado do despejo da 
praia de D. Manoel) efetue o 
despejo de duas barracas e 

demais que houver “saídas fora do 
alinhamento das outras”

1821/10/20 AGCRJ 16-3-12, p.19

Obras públicas ofício do AL ao SC sobre o serviço 
de limpeza de rua de S. Isabel 

contratou # SC pede que ele seja 
apresentado ao SC

1821/10/24 AGCRJ 16-3-12, p.19

Obras públicas IGP x SC: limpeza das ruas x 
enterro de animais//$

1821/10/24 AGCRJ 16-3-12, p.20

Obras públicas OP # SC encarrega um cidadão 
de ...// para o q os “oficiais de 

vintena expediam ordens q forem 
necessárias para tal diligência”

1821/10/27 AGCRJ 16-3-12, p.22

Obras públicas obras públicas: estrada // 
convocação e responsabilidade 
moradores // controle de  obras 

públicas / SC

1821/10/27 AGCRJ 16-3-12, p.22

Obras públicas AL e OP : Vargem Grande 1821/10/27 AGCRJ 16-3-12, p.23

Obras públicas limpeza de praias # autoridades 
policiais & administrativas ao rei # 

do rei ao SC 

1821/06/22 AGCRJ 16-3-12, p.4

Obras públicas ofício do SC ao PR sobre a tomada 
de “24 pretos” libertos das Minas 
para a limpeza da cidade // falta 

de emprego # arrematação desse 
serviço por alguém que olhe por 
eles e pelo serviço e pelo serviço 

sob a supervisão do SC # pede 
aprovação de SAR

1821/10/16 AGCRJ 16-3-12, pp.15-6

Obras públicas moradores è IGP è SC: realização 
de obra de calçamento

1821/07/17 AGCRJ 16-3-12, pp.8,9

Obras públicas moradores è IGP è SC: obra de 
calçamento 

1821/07/17 AGCRJ 16-3-12, pp.8-9

Obras públicas ofício ao SC com requerimento 
dos moradores da rua larga de 
S. Joaquim pedindo ajuda no 

calçamento da dita # SC diz não 
poder ajudar 

1821/07/17 AGCRJ 16-3-12, pp.8-9
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Obras públicas ALè SC # necessidade conserto 
tanque curral (Mataporcos)

1799/08/08 AGCRJ 16-1-4, p.31

Obras públicas Ouvidor è SC # estradas 1799/08/08 AGCRJ 16-1-4, p.32

Obras públicas VR-SC: reparo de ruas ...margens 
do rio Catete

s/d AGCRJ 16-1-4, p.58

Obras públicas VR-SC: estradas de S. Gonçalo em 
estado lastimoso # representação 

do Coronel de regimento de 
milícias ao VR, e deste ao SC

s/d AGCRJ 16-1-4, p.63

Obras públicas Ouvidor abastecimento: açougue 
/ matadouro SC # requerimento 
de um q quer construir moinhos 
d’água ... para acordarem que se 

reúna nobreza e povo

178/06/19 AGCRJ 16-1-6, p.2

Obras públicas Ouvidor è SC # salubridade das 
ruas + larga rua no Campo de 

SantAnna

1790/02/02 AGCRJ 16-1-6, p.6

Obras públicas estátua D. João 1819/07/07 AGCRJ 16-3-11, p.45

Obras públicas madeira pinho proibida // incêndio 1819/11/10 AGCRJ 16-3-11, p.76

Obras públicas conserto calçada de ruas // 
posturas è importância das 

calçadas

s/d AGCRJ 16-3-11, p.78

Obras públicas desembaraçar  o Campo de 
Santana è desmanchar o curro 

de lã

1821/04/28 AGCRJ 16-3-11, p112

Obras públicas pedido para q se obste a abertura 
rua (proprietário chácara) // 

Sesmaria ...// negado

1820/01/15 AGCRJ 16-3-11, pp.81-2

Obras públicas requerimento de moradores da 
Rua do lado da Sé nova pedindo 

retirada de “ imundices”  e 
calçamento

1820/03/15 AGCRJ 16-3-11, pp.86-7

Obras públicas AR com requerimento: morador x 
abertura de rua para o Engenho 
Velho pela sua chácara pelo SC

1820/05/24 AGCRJ 16-3-11, pp.92-94

Obras públicas Sec.Neg. SC # OP (estátua) s/d AGCRJ 16-3-11

Obras públicas SC x IGP : uso de carreiros 1819/09/25 AGCRJ 16-3-11, p.73
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Obras públicas AR [SAR?]a SC para q este mande 
proceder a reparo na calçada da 

rua do Ouvidor

1820/05/04 AGCRJ 16-3-11, p.91

Obras públicas Aviso Régio  Sec. de Estado  SC 
IGP Aviso Régio # despejar os 

pejamentos e estâncias; resposta 
positiva do SC

1819/04/20 AGCRJ 16-3-11, pp.39,41

Obras públicas abertura vala // requerimento 
moradores de Matacavalos # SC x 
AL x poderosos # talvez polícia # 

1820/06/26 AGCRJ 16-3-11, pp.95-6

Obras públicas rei  limpeza rua Ciganos [sic] # 
fazer a “jornal”

1820/07/15 AGCRJ 16-3-11, pp.98;101

Obras públicas Reflexões do Proc do SC : 
Edificação de novas casas na 

cidade do Rio de Janeiro

s/d

Obras públicas Portaria da Secretaria de Estado e 
Negócios do Brasil: sobre decisão 

dada a Luís Augusto May, que 
não se opõe a abertura pela sua 
chácara de caminho que vai do 

Engenho Velho a Estrada Real de 
São Cristóvão

1821/0/19 AGCRJ 16-3-11 p 104

Obras públicas Requerimento de João Martins 
Lourenço: Informe ao SC sobre 

o ‘bem público’ da abertura 
de caminho em São Cristóvão: 
Desembargador ouvidor para 

julgamento imparcial: ‘E receberá 
mercê”

181/02/16 AGCRJ 16-3-11 p 104-106

Obras públicas Portaria de SAR ao SC: Desmanche 
do curro e desembaraço do 

Campo de Sant’Anna

1821/04/28 AGCRJ 16-3-11 p 112

Obras públicas Conta dada pelo SC a SM sobre 
mudanças no Pelourinho: 

Estátua de D. João e $; dar início 
à subscrição e “insinuações”para 

feitura dela

1819/07/07 AGCRJ 16-3-11 p 45

Obras públicas Dinheiro das ferragens do edifício 
do curro (SC)

s/d AGCRJ 16-3-11 p 54 e 55

Obras públicas Conserto de calçadas de ruas 1819/12/04 AGCRJ 16-3-11 p 78
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Obras públicas Requerimento moradores 
da rua do lado e Sé nova: 

Retirada de imundícies e feitura 
de calçamento; SAR pede 

informações ao SC

1820/03/15 AGCRJ 16-3-11 p 86 e 87

Obras públicas AR a SC:  Pede proceder calçada 
na rua do Ouvidor (nomeações e 

relação administrativa)

1820/05/04 AGCRJ 16-3-11 p 91

Obras públicas AR com requerimento de morador 
para SC: abertura de rua ( Engenho 

Velho pela sua chácara)

1820/05/24 AGCRJ 16-3-11 p 92 e 94

Obras públicas Requerimento moradores de 
Matacavalos: abertura de vala: SC x 
J AL x poderosos - SC ajuda polícia 

1820/02/07 AGCRJ 16-3-11 p 95 - 96

Obras públicas Ofício SC ao IGP 1820/07/01 AGCRJ 16-3-11 p 97

Obras públicas Portaria Sec. Est. : calçada da 
travessa de São Joaquim- Auto de 

arrematação

1820/07/07 AGCRJ 16-3-11 p 97 e 98

Obras públicas SC a Secretaria de Estado: abertura 
de vala no bairro do Catete / 

requerimento de moradores do 
Caminho da Glória: esgoto

s/d AGCRJ 16-3-11 p. 31 e 32

Obras públicas Contas de empréstimo SC com 
Secretaria de estado de negócios 

do reino: feitura de praças de 
touros Festa esposários de 
SAR):Fundo $ de  V e Proc.

s/d AGCRJ 16-3-11 p. 7-8

Obras públicas Aviso régio ao SC: aprova 
deliberação para fazer o curro; 
fundo de 32 contos de réis (8 

contos por V e Proc.) na ausência 
de arrematadores

1818/09/04/ AGCRJ 16-3-11 p.13 e 14

Obras públicas AR: Ordena ninguém edificar casas 
ou barracas na ladeira do Castelo  

para não dificultar saída do Castelo

1820/12/04 AGCRJ 16-3-11 p102

Obras públicas SC ao Desembargador ouvidor: 
defere pedido  de mudança do 

Pelourinho por falta de condições 
financeiras (mudança pedida por 

aviso régio)

1819/03/31 AGCRJ 16-3-11 p36 e 37

Obras públicas rei: conserto da rua dos Ciganos 1820/12/07 AGCRJ 16-3-11 p98 a 101
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Obras públicas AR para SC: Abertura de vala para 
receber águas do claustro da igreja 

de São Joaquim (até a vala real)

1820/07/27 AGCRJ 16-3-11 p99

Obras públicas moradores da rua Larga de 
São Joaquim: IPG-SC: obra de 

calçamento

1821/17/07 AGCRJ 16 -3 -12 p 8 e 9

Obras públicas ofício SC a José Joaquim de 
Sant’Anna: possibilidades de 

inundações nas ruas São Lourenço 
e Resende ( Requerimento de 

moradores)

1821/08/11 AGCRJ 16 -3 -12 p. 10

Obras públicas ofício SC ao arquiteto: demora em 
dar informações sobre arruamento

1821/10/20 AGCRJ 16 -3 -12 p. 18

Obras públicas ofício SC ao AL: providenciar 
limpeza da valas nas ruas dos 

Arcos de São Lourenço e Resende

s/d AGCRJ 16 -3 -12 p.13

Obras públicas ofício do AL ao SC: intima os que 
ainda não fizeram a limpeza de 

vala (posturas)

1821/10/02 AGCRJ 16 -3 -12 p.14 a 15

Obras públicas ofício do arquiteto: informa 
abertura de trabalho da rua São 
Miguel e outras na Cidade Nova

1821/10/17 AGCRJ 16 -3 -12 p.17

Obras públicas conserto de estradas: convoca 
cidadão, que será auxiliado por 
oficiais de vintena e  recorrerá 

depois ao senado para 
ressarcimento. Cada morador 

consertará seu pedaço de terra, 
podendo ser condenado se não 
o fizer, e deverá prestar contas a 

cada 15 dias 

1821/10/27 AGCRJ 16 -3 -12 p.22

Obras públicas OP: resposta  AL (que convocará 
Mosteiro de São Bento) 

1821/10/27 AGCRJ 16 -3 -12 p.23

Obras públicas portaria do SC ao J AL: Dar conta 
do despejo da praia de  Dom 
Manoel, para efetiva limpeza

1821/11/03 AGCRJ 16 -3 -12 p.25

Obras públicas portaria SC ao arquiteto do 
SC: Pede remessa imediata de 

informação de abertura  da rua 
de São Miguel, São Leopoldo de 

Alcântara e outros

1821/10/14 AGCRJ 16 -3 -12 p.27
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Obras públicas ofício SC ao AL: Pede providências 
para conservação da vala da 

cidade

1821/08 /18 AGCRJ 16 -3-12 p. 10

Obras públicas aviso régio ao SC: conserto de 
ruas requerimento de moradores-

nivelamento de calçadas e 
protestos (1813...)

1818/08/08 AGCRJ 16-3-11 p. 6  

Obras públicas representação de SC ao SM: 
aumento de suas rendas - novas 
despesas, casa p/ o SC, vinda da 

corte, dívidas, pontes, festividades. 
Anexa lista de sugestões de novas 

imposições

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 23 -25

Obras públicas Obras (praças de touros): dinheiro 
provido pelos V e Proc., pois as 

rendas do SC só são disponíveis 
em  determinada época

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 7-8

Ordem pública ofício do juiz almotacé ao SC 
sobre os tumultos causados pela 

escassez de carnes verdes

1818/07/18 AGCRJ 16-3-11, p. 5

Ordem pública escassez de carnes verdes, SC ao 
contratador das carnes, causa de 

desordens

1818/08/05 AGCRJ 16-3-11, pp. 4-5

Ordem pública venda de pólvora em miúdo, do 
SC ao rei

1819/01/16 AGCRJ 16-3-11, pp. 60, 61

Ordem pública parecer do intendente do arsenal 
do Exército sobre venda de 

pólvora

1819/11/05 AGCRJ 16-3-11, pp. 63, 64

Ordem pública ofício de rei ao SC sobre a 
mudança de local da venda de 

pólvora

1819/11/13 AGCRJ 16-3-11, pp. 63, 64

Ordem pública SC - Contratador reclamações da 
escassez

1818/07/29 AGCRJ 16-3-11, pp. 4-5

Ordem pública ofício do SC ao Sr. Pedro [Alves] 
Diniz sobre a conformação que o 
mesmo pede a req. de moradores 
das ruas dos Arcos e S. Lourenço 

[sem o teor]

1821/06/08 AGCRJ 16-3-12,  p.3
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Ordem pública ofício do SC ao Desemb. Ouvidor 
Geral e Corregedor interino da 
Comarca # diligências sobre a 
identidade de José Francisco 

Duarte 

1821/09/26 AGCRJ 16-3-12, p.13

Ordem pública Censura 1813/07/13 AGCRJ 16-3-10, pp.56-7

Ordem pública AR q SC ordene imediatamente a 
liberação da praia D. Manoel (Praia 
Grande) // req. moradores # ofício 
SC  AL para q se execute esta det. 

em 8 dias

1821/11/03 AGCRJ 16-3-12,  p.24

Ordem pública SC dá 24 horas para o Al 
(encarregado do despejo da 
praia de D. Manoel) efetue o 
despejo de duas barracas e 

demais que houver “saídas fora do 
alinhamento das outras”

1821/10/20 AGCRJ 16-3-12, p.19

Ordem pública req. cônsul da Suécia inf. uso de 
madeira pinho const. // proibido  

incêndio

1819/11/10 AGCRJ 16-3-11, p.70

Ordem pública SC  Min. Est. Neg. Estrangeiros e da 
Guerra sobre a guarda para o curro 
# pede, em nome do governo das 

armas desta corte, mais 3 soldados 
// cidade crescendo e não pode 

dispensar 3 guardas para o curro # 
resposta negativa

AGCRJ 16-3-11, pp. 36,40

Ordem pública Conserto de estradas: Convoca 
cidadão, que será auxiliado por 
oficiais de vintena e  recorrerá 

depois ao senado para 
ressarcimento. Cada morador 

consertará seu pedaço de terra, 
podendo ser condenado se não 
o fizer, e deverá prestar contas a 

cada 15 dias 

1821/10/27 AGCRJ 16 -3 -12 p.22

Ordem pública Aviso régio ao SC: conserto de 
ruas requerimento de moradores-

nivelamento de calçadas e 
protestos ( 1813...)

1818/08/08 AGCRJ 16-3-11 p. 6  
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Pessoal administrativo ofício SC/PR para empregar ... 
no arquivo do SC // incêndio 
20/07/1790 # o cidadão foi 

escolhido por concurso

1821/10/17 AGCRJ 16-3-12, p.17

Pessoal administrativo representação (contrária) do 
SC ao PR sobre a nomeação de 

quadrilheiro cf. pedido do juiz do 
crime do bairro de S. José

1821/10/20 AGCRJ 16-3-12, p.19

Pessoal administrativo ofício do SC ao Capitão-mor das 
Ordenanças da corte sobre a 

nomeação de juízes de vintena e 
seus Escrivães. e do JF e Órfãos # 
pede que ele ordene aos capitães 
comandantes da ordenanças q., 
com a maior brevidade, remeta 
ao mesmo SC relações exatas 

dos juízes, escrivães de vintena 
e avaliadores de suas freguesias, 
declarando títulos, capacidade e 

opinião pública q gozam

1821/06/16 AGCRJ 16-3-12, p.3

Pessoal administrativo nomeação de JF e outros 1821/06/16 AGCRJ 16-3-12, pp.3-4

Pessoal administrativo Desembargador do Paço IGP 
(Paulo Fernandes Viana) pede 
em nome de SM ao SC que se 

organizem [quadrilheiros e 
capitães de Ordenança] por bairro

1818/07/26 AGCRJ 16-3-11, p.2

Pessoal administrativo proposta da lista dos nomes 
para nomeação para ofício de 

ordenança para as companhias da 
corte

1818/11/10 AGCRJ 16-3-11, p.21

Pessoal administrativo proposta da lista dos nomes 
para nomeação para ofício de 

ordenança para as companhias 
da corte (proposta do SC ao 

comandante geral das armas da 
corte

1818/11/10 AGCRJ 16-3-11, p.26

Pessoal administrativo Aviso régio ao requerimento do 
porteiro guardador de livros do SC 

pedindo a sobrevivência do seu 
cargo para seu filho mais velho # 
tem o apoio do SC # que é dada 

1819/10/04 AGCRJ 16-3-11, p.74
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Pessoal administrativo pedido de alívio do cargo da 
almotaçaria # que é dado

1819/11/24 AGCRJ 16-3-11, p.76

Pessoal administrativo ordenado carcereiro: rei (juízo 
de feitos da coroa) x SC: grave o 

fato “que o SC não levar em conta 
que era uma decisão de SM” (não 
hã solução, apenas abertura de 

“processo”)

s/d AGCRJ 16-3-11, pp.47-51

Pessoal administrativo ofício do advogado Alexandre 
José dos Passos Herculano ao 

SC, pedindo (e justificando) sua 
nomeação para o cargo vago de 
juiz de sesmaria # SC responde 

favoravelmente  ofício do SC ao rei

1819/09/01 AGCRJ 16-3-11, pp.59-60

Pessoal administrativo recusa de nomeação do cargo de 
tesoureiro do SC # vários docs. em 

anexo # aceito

s/d AGCRJ 16-3-11, pp.75-6

Pessoal administrativo portaria do SC ao cirurgião-mor: 
responder às faltas

1821 AGCRJ 16-13-12, p. 25

Pessoal administrativo representação do SC a SM: pagar 
carcereiro, falta de dinheiro do SC 

(desde 1817)

1819 AGCRJ 16-13-11, p. 46

Pessoal administrativo Ordenado carcereiro: 
prosseguimento questão entre SC, 
carcereiro e juízo do Real e Lisboa ( 

desde 1768)

1818 AGCRJ 16-13-11, p. 47-51

Pessoal administrativo Real aviso ao SC: pagar carcereiro 
até que resolva a disputa

s/d AGCRJ 16-13-11, p. 72

Pessoal administrativo Ordenado carcereiro: Questão 
entre SC, carcereiro, juízo do Real e 
Lisboa - Disputas na relação. Falta 

de $ do SC   

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 47-51

Posturas consertos calçadas ruas 1819/12/04 AGCRJ 16-3-11, p. 78

Posturas necessidade de mudança nas 
posturas

1819/12/25 AGCRJ 16-3-11, p. 78

Posturas representação do juiz vintenário 
do Eng. Velho pedindo 

providências a cerca de objetos 
não constantes das Posturas

1824/10/04 AGCRJ 16-3-12, pp. 14-15
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Posturas SAR-SC: em face a requerimento 
dos padeiros o SC informa que 

fez as mudanças nas posturas em 
1817

1819/09/25 AGCRJ 16-3-11, p. 61

Posturas ofício AL ao SC # limpeza 
de vala na rua dos Arcos, S. 

Lourenço e Resende: alguns 
moradores fizeram outros não, 

pede intimá-los a fazer antes de 
os simplesmente condenar // 

também encaminha representação 
do juiz vintenário do Engenho 

Velho sobre providências acerca 
de objetos não constantes nas 

posturas do SC

1821/10/02 AGCRJ 16-3-12, PP. 14-5

Posturas conserto calçada de ruas // 
posturas importância das calçadas

s/d AGCRJ 16-3-11, p.78

Posturas ofício do AL ao SC: intima os que 
ainda não fizeram a limpeza de 

vala (posturas)

1821/10/02 AGCRJ 16 -3 -12 p.14 a 15

Prédio do SC do RJ representação de SC ao SM: 
Aumento de suas rendas - novas 
despesas, casa p/ o SC, vinda da 

corte, dívidas, pontes, festividades. 
Anexa lista de sugestões de novas 

imposições

s/d AGCRJ16-3-11, p. 23 -25

Recursos financeiros SC pede a SAR pelo aumento das 
suas rendas, para que entre outras 
coisas possa bancar as festividades 

públicas

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 23

Recursos financeiros SC pede aumento de suas rendas 
uma vez que agora o RJ é Corte do 

império

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 23-25

Recursos financeiros Proc. e V fariam um fundo para 
suprirem as rendas do SC nos 

festejos do Curro

1817/12/15 AGCRJ 16-3-30, p. 6

Recursos financeiros um dos Vs emprestou dinheiro 
para as despesas do Curro para as 

festas reais

1818/08/08 AGCRJ 16-3-30, p. 8

Recursos financeiros IGP x SC (limpeza de rua x enterro 
de animais) // $

1821/10/24 AGCRJ 16-3-12, p. 20
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Recursos financeiros Ouvidor  SC # remete ofício do VR 
em que pede mapa das receitas e 

despesas trimestral [sic] do SC

1799/08/08 AGCRJ 16-1-4, p. 31

Recursos financeiros VR-SC: reunião de pessoas 
principais de todas as corporações 

# vantagens do empréstimo de 
2 milhões de cruzados à Fazenda 

Real

s/d AGCRJ 16-1-4, p.64 [II]

Recursos financeiros OC ao SC # saldos da renda do 
subsídio literário

1798 AGCRJ 16-1-4, pp.66-7

Recursos financeiros SC  Desemb. Ouvidor [do Paço] 
deferindo pedido de transferência 

do pelourinho por falta de 
condições $ (mudança pedida por 

aviso régio)

1819/03/31 AGCRJ  16-3-11, p.36

Recursos financeiros Representação de SC ao SM: 
Aumento de suas rendas - novas 
despesas, casa p/ o SC, vinda da 

corte, dívidas, pontes, festividades. 
Anexa lista de sugestões de novas 

imposições

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 23 -25

Recursos financeiros JF ao SC: Pagamento de ferragens 
no edifício do curro

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 54-55

Recursos financeiros ofício do provedor e mesários da 
Santa Casa de Misericórdia ao rei: 
Não contribuição do SC em $ para 
a...p/ criação de meninos expostos; 

pede novo imposto p/ a causa. 
rei pede informação ao SC, que 

discorda do imposto sobre  o sal 
para a causa

1819/05/27 AGCRJ 16-3-11, p. 64 e 66

Recursos financeiros obras ( praças de touros) : Dinheiro 
provido pelos V e Proc., pois as 

rendas do SC só são disponíveis 
em  determinada época

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 7-8

Reforma administrativa D. Maria  SC # ordem ao Conde de 
Resende estabelecendo correios 
possibilitando correspondência 

regular # pede-se que o SC 
contribua nas despesas

1798/11/03 AGCRJ 10-3-6, p.32

Reforma tributária pedido de aprovação régia para 
novas imposições pelo SC

s/d AGCRJ 16-3-11, pp.23-25
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TEMA DESCRIÇÃO  DO  DOCUMENTO DATA REF. DOC.

Regresso de D. João VI partida de D. João para Portugal 1821 AGCRJ 16-3-11, p.109

Regresso de D. João V portaria afirma que o rei se 
sensibilizou com o pedido dos 
negociantes e proprietários da 
cidade para que ficasse aqui, 

porém é impossível satisfazer essa 
vontade

1821/03/31 AGCRJ 16-3-11, p. 110

Regresso de D. João VI portaria para o SC ir beijar a mão 
de SM pela sua ida para Lisboa

1821/03/23 AGCRJ 16-3-11, p. 111

Regresso de D. João VI SC felicita SM pela chegada a 
Lisboa

1821/08/31 AGCRJ 16-3-12, p. 11

Regresso de D. João VI ofício do SC felicitando SM pela 
sua chegada a Lisboa, apesar de 

sua falta aqui

1821/08/31 AGCRJ 16-3-12, p. 11

Regresso de D. João VI manifesto do povo do RJ ao SC 
contra a saída de SAR

1821/12/29 AGCRJ 16-3-12, p. 38

Regresso de D. João VI representação feita pelo corpo de 
negociantes e oficiais de ourives 

da cidade pedindo a permanência 
de SAR na corte

1822/01/02 AGCRJ 16-3-12, p. 65

Regresso de D. João VI representação feita pelos mestres 
do ofício de marceneiros pedindo 

a permanência de SAR na corte

1822/01/00 AGCRJ 16-3-12, p. 67

Regresso de D. João VI representação feita pelos mestres 
do ofício de alfaiate pedindo a 
permanência de SAR na corte

1822/01/00 AGCRJ 16-3-12, p. 68

Regresso de D. João VI representação feita pelos mestres 
do ofício de latoeiros e funileiros 
pedindo a permanência de SAR 

na corte

s/d AGCRJ 16-3-12, p. 69

Regresso de D. João VI representação feita pelos mestres 
do ofício de sapateiro pedindo a 

permanência de SAR na corte

s/d AGCRJ 16-3-12, p. 70

Regresso de D. João VI carta ao SC onde SM comunica 
que “ouviu com agrado” a 

felicitação feita por aquele em 
31/08, pelo regresso a Lisboa

1821/11/20 AGCRJ 16-3-12, p. 91

Regresso de D. João VI representação dos negociantes 
proprietários da cidade pedindo a 

permanência da SM na Corte

1821/03/31 AGCRJ 40-4-35, p. 31
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TEMA DESCRIÇÃO  DO  DOCUMENTO DATA REF. DOC.

Regresso de D. João VI informação sobre o beija-mão 
promovido pela partida de SM

1821/04/23 AGCRJ 40-4-35, p. 32

Relação Brasil-Portugal pedido de $ para pagamento 
para as festas pela restauração de 

Portugal

1809/03/15 AGCRJ 16-1-5, p. 25

Relação Brasil-Portugal pedido de $ para pagamento 
para as festas pela restauração de 

Portugal

1809/02/07 AGCRJ 16-1-5, p. 27

Relação Brasil-Portugal pedido de licença a SAR para 
dar contribuição ao resgate dos 
portugueses cativos em Argel

1810/11/17 AGCRJ 16-3-24, p. 132

Relação Brasil-Portugal SAR deu permissão para que se 
contribua com o resgate

1810/11/28 AGCRJ 16-3-24, p. 132

Relação Brasil-Portugal pagamento ao Proc. pelo que este 
tinha adiantado para as festas pela 

restauração de Portugal

1809/01/25 AGCRJ 16-3-24, p. 93

Relação Brasil-Portugal VR-SC: construção de ferreiro 
público (similaridades com Lisboa)

s/d AGCRJ 16-1-4

Relação Brasil-Portugal carta VR...SC envie mudas de 
mandioca e capim para Lisboa 

(enviadas com explicações 
competentes)

1798 AGCRJ 16-1-4, p.59

Relação Brasil-Portugal SC  Bispo # ... ofícios fúnebres ... D. 
José

1798/01/03 AGCRJ 16-1-6, p.4

Relação Brasil-Portugal Ordenado carcereiro: 
prosseguimento questão entre SC, 
carcereiro e juízo do Real e Lisboa 

(desde 1768)

1818 AGCRJ 16-3-11, p. 47-51

Relação Brasil-Portugal Ordenado carcereiro: questão 
entre SC, carcereiro, juízo do Real e 
Lisboa - Disputas na relação. Falta 

de $ do SC   

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 47-51

Relação Brasil-Portugal portaria ao SC para remeter à 
Impressão Régia cópia autenticada 
do auto de juramento prestado à 
Constituição que se está fazendo 

na corte de Lisboa

1821/03/20 AGCRJ 16-3-11, p. 109

Relação Brasil-Portugal portaria da Sec. de Est. dos Neg. 
do império sobre aprovar-se a 

Constituição

26/02/1821 AGCRJ 16-3-11, pp. 106-
107
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TEMA DESCRIÇÃO  DO  DOCUMENTO DATA REF. DOC.

Relação Brasil-Portugal nomeação do ministro e Sec. de 
Est. dos Neg. do reino

1821/02/27 AGCRJ 16-3-11, pp. 106-
107

Relação Brasil-Portugal portaria para que o SC fique 
em sessão contínua para tomar 

juramento aos empregados 
públicos que não estavam 

presentes ao ato de juramento, 
em virtude das ordens que se 

expedem aos tribunais e demais 
estações a que pertencem

1821/04/28 AGCRJ 16-3-11, pp. 107-
108

Relação Brasil-Portugal SC pede aumento de suas rendas 
uma vez que agora o RJ é Corte do 

império

s/d AGCRJ 16-3-11, pp. 23-25

Relação Brasil-Portugal ofício do SC felicitando SM pela 
sua chegada a Lisboa, apesar de 

sua falta aqui

1821/08/31 AGCRJ 16-3-12, p. 11

Relação Brasil-Portugal alvará de D. Maria sobre comércio 
nas terras portuguesas

1795/08/17 AGCRJ 16-3-6, p.33

Rendas do SC obras (praças de touros): dinheiro 
provido pelos Vs e Proc., pois as 
rendas do SC só são disponíveis 

em  determinada época

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 7-8

Rendas do SC conta dada pelo SC a SM sobre 
mudanças no Pelourinho: 

estátua de D. João e $; dar início 
à subscrição e “insinuações” para 

feitura dela

1819/07/07 AGCRJ 16-3-11 p 45

Rendas do SC SC ao Desembargador ouvidor: 
Defere pedido de mudança do 

Pelourinho por falta de condições 
financeiras (mudança pedida por 

aviso régio)

1819/03/31 AGCRJ 16-3-11 p36 e 37

Rendas do SC registro das condições para os 
arrematantes de dois matadouros 

- SC fiscal

s/d AGCRJ 16-3-12, p. 26

Rendas do SC representação do SC a SM: pagar 
carcereiro, falta de dinheiro do SC 

(desde 1817)

1819 AGCRJ 16-3-11, p. 46

Rendas do SC Ordenado carcereiro: 
prosseguimento questão entre SC, 
carcereiro e juízo do Real e Lisboa 

(desde 1768)

1818 AGCRJ 16-3-11, p. 47-51
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TEMA DESCRIÇÃO  DO  DOCUMENTO DATA REF. DOC.

Rendas do SC Real aviso ao SC: pagar carcereiro 
até que resolva a disputa

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 72

Rendas do SC representação de SC ao SM: 
Aumento de suas rendas - novas 
despesas, casa p/ o SC, vinda da 

corte, dívidas, pontes, festividades. 
Anexa lista de sugestões de novas 

imposições

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 23 -25

Rendas do SC Ordenado carcereiro: questão 
entre SC, carcereiro, juízo do Real e 
Lisboa - Disputas na relação. Falta 

de $ do SC   

s/d AGCRJ 16-3-11, p. 47-51

Rendas do SC foram designados os fundos par os 
festejos, V e Proc. fariam um fundo 

para suprirem as rendas do SC

1817/12/15 AGCRJ 16-3-30, p. 6

Rendas do SC SC-SAR: pede que SAR não tire 
deste as rendas com arrematação 

de talhos

1822/02/13 AGCRJ 16-3-12, p. 92

Santa Casa de 
Misericórdia

ofício SC ao Provedor e mesário 
da Santa Casa de Misericórdia # 
SC dotará um órfão ou exposto 
do recolhimento à custa de suas 
fazendas ... “casamento dia 15...” 
(...?) ocorrido nos dias 24/08 e 

15/09/1820 # obra dos liberais // 
salvadora # celebrar esses dias 

com obras de religião e piedade

1821/10/09 AGCRJ 16-3-12, pp.12-13

SC de Mariana SC de Mariana  SC do RJ # altos 
preços do sal, q o SCRJ peça a 
SM uma baixa, pois, é artigo 
de primeira necessidade # RJ 
responde # cópia para o VR

1799/08/05 AGCRJ 16-1-4, p.25

Sesmarias, terrenos e 
moradias

sesmaria: suplicante necessidade # 
“feitos” x terrenos

1819/02/05 AGCRJ 16-3-11, p.70

Sesmarias, terrenos e 
moradias

pedido para q se obste a abertura 
rua (proprietário chácara) // 

Sesmaria ...// negado

1820/01/15 AGCRJ 16-3-11, pp.81-2

Sesmarias, terrenos e 
moradias

requerimento sobre terreno 
devoluto, que se demarque e afore

1820/11/28 AGCRJ 16-3-11, p. 100
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TEMA DESCRIÇÃO  DO  DOCUMENTO DATA REF. DOC.

Sesmarias, terrenos e 
moradias

representação do SC a SM pedindo 
que se mande o Desembargo 

do Paço subir novo alvará à 
real assinatura no sentido de se 
renovar o tombo dos bens do 

SC - disputas a respeito de foros 
pertencentes ao SC

1819/07/14 AGCRJ 16-3-11, p. 44

Sesmarias, terrenos e 
moradias

aviso régio ao SC sobre sesmaria 
no morro da Sé Velha

1819/02/05 AGCRJ 16-3-11, p. 70

Sesmarias, terrenos e 
moradias

suplicante pede terrenos em 
troca de serviços prestados sem a 

devida remuneração

1819/01/09 AGCRJ 16-3-11, p. 77

Sesmarias, terrenos e 
moradias

concedido o pedido de terreno em 
troca de serviços prestados sem a 

devida remuneração

1819/12/25 AGCRJ 16-3-11, p. 78

Sesmarias, terrenos e 
moradias

aviso régio para o SC sobre 
informação do pretendente de um 

terreno no Cosme Velho

1820/05/31 AGCRJ 16-3-11, p. 95

Sesmarias, terrenos e 
moradias

concedido um terreno no Cosme 
Velho

1820/06/07 AGCRJ 16-3-11, p. 95

Sesmarias, terrenos e 
moradias

visconde de Asseca - terreno 
foreiro, com as carmelitas, sem 

residência - SC concede remissão 
dos foros

1818/09/26 AGCRJ 16-3-11, pp. 15-21
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Relação dos Códices pesquisados de acordo com a organização 
estabelecida pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro *

10. 3. 6 Infração de Posturas – volume nº I Sant’Anna, Engenho Velho, Santa Teresa, Sacramento, 
Campo Grande, Santa Rita, Méier, São José, São Cristóvão, Irajá, Glória, São Sebastião, 
Lagoa, Santo Antônio e Andaraí

1904 - 1906

16. 1. 4 Legislativo Municipal - Senado da Câmara. Extrato de Registros 1786 - 1796

16. 1. 5 Legislativo Municipal - Senado da Câmara. Festas, contas e  
requerimentos

1786 - 1830

16. 1. 6 Legislativo Municipal - Senado da Câmara. Extrato de Registros 1788 - 1808

16. 1. 44 Legislativo Municipal - Senado da Câmara: Mandados de Pagamentos. 1793 - 1800

16. 3.  6 Legislativo Municipal - Senado da Câmara: Vários  Registros 1787 - 1821

16. 3.  10 Legislativo de Municipal Senado da Câmara: Registro de Ofícios 1812 - 1829

16. 3. 11 Legislativo Municipal – Senado da Câmara: Ofícios 1818 - 1821

16. 3. 12 Legislativo Municipal -  Senado da Câmara: Vários Registros 1821 - 1822

16. 3. 30 Legislativo Municipal - Senado da Câmara: Termos de Vereações 1816 - 1821

16. 4. 22 Legislativo Municipal - Editais do Senado da Câmara 1821 - 1828

40. 4. .35 Coleção  de 94 cópias de cartas autênticas dos anos de 1812-1839

43. 1. 3 Escudos = cerimônia da quebra de escudos por ocasião do  
falecimento da rainha D. Maria 1ª em 20/03/1816. (c/ 82 anos.)

1816

47. 4. 60 Portarias Autênticas. 1812-1829

47. 4. 60A Portarias Autênticas. 1812-1829

•	 A relação efetuada pela Professora Maria de Fátima Gouvêa foi estabelecida por assunto, relacionando todos os documentos inseridos em 
cada códice.

•	 Os códices pesquisados, segundo a organização do Arquivo da Cidade, são os listados acima
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