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Cartografias manuscritas
Tal e qual dezenho q. mostra a configuração do Porto da V.ª da Praia da Ilha de
Santyago.- Escala indeterminada.- [Cabo Verde] : [s.n.], [ca.1808].- 1 planta (esboço) :
papel, lápis, sépia , ms. ; 19,9 x 32,5 cm.- Inclui indicações alfanuméricas ;
representação de embarcações
AHU_CARTm_024_D.136.
DERROTA DA NAO CONDE DOM HÊRIQUE / Desde 30 de NOVEMBRO de 1807
athe 17 de JANEIRO de 1808 / chefe da 3ª brigada de Guardas-Marinhas, Henrique
Evaristo Lobo.- Escala indeterminada.- Rio de Janeiro : [s.n.], 1808, Fev. 1.- 1 mapa :
papel, sépia, color. , ms. ; Inclui : nota explicativa ; 2 tabelas relativas aos percursos
Lisboa-Santiago e Santiago-Rio de Janeiro ; representação do meridiano de Lisboa e
do Equador ; representação das ilhas da Madeira, Palma, Ferro, Sal, Boa Vista e
Santiago ; escalas gráficas de latitude e longitude ; orientada com estrela e lis.
AHU_CARTm_091_D.1579.
[Mapa da região da costa do Brasil e interior, desde a foz do rio Amazonas até Porto
Alegre, abrangendo a Capitania de Goiás]. – [ca. 1805]. – 1 carta ms. : color., desenho
a nanquim. Abrange o Rio Guaporé, litoral norte, nordestino, desde a Ilha de Marajó,
foz do Rio Amazonas até a Baía de Caravelas, e a cidade de Porto Alegre, se a
preocupação exata dos topônimos destas regiões. Vegetação representada sob forma
pictórica e relevo em hachuras. Inclui rosa-dos-ventos
Reforça também nas indicações do marco firmado no Rio Jauru, no período da
demarcação de fronteiras entre as colônias portuguesa e espanhola (1752-1771), as
fortificações do Príncipe da Beira, construída em 1776, e das Pedras, nas margens do
Rio Guaporé, Forte do Rio Negro, nas margens do Rio Negro, Forte dos Tapajós e
mais duas na beira do Rio Amazonas. Relaciona alguns topônimos do norte de Minas
Gerais, como a Vila de Parcatu, Rio das Velhas, Tejuco, atual Diamantina, etc. Indica
caminhos entre as cidades dos atuais Estado de Mato Grosso (Mato Grosso, antiga
Vila Bela, Cuiabá), Goiás (Goiás, antiga Vila Boa, Santa Luzia), e Minas Gerais
(Paracatu).
Aquarelado nas cores verde e vermelha. Inclui enquadramento com latitude e
longitude.
AHU_CARTm_008, D. 881
[Planta da] Aldea de Nossa Senhora dos Prazeres de Jequirica . – [ca. 1794]. – 1
planta ms.: color, desenho a nanquim ; 45 x 34,1cm.
Indica igreja matriz, casa do capitão mór índio e casas dos índios.
Aponta estradas para os seguintes lugares: fazenda onde os índios trabalham na
agricultura, o corte da madeira e a Freguesia para Santo António de Jequiricá .
Aguada nas cores preta e cinza.
Contém dados sobre os índios e a aldeia no verso, a tinta ferrogálica.
Pertence a uma [Colecção de cinco plantas referentes a aldeias da capitania da Baía].
AHU_CARTm_005, D. 1041
[Planta da] Villa de Abrantes da Comarca do Norte. . – [ca. 1794]. – 1 planta ms.: color,
desenho a nanquim ; 45 x 34,1cm.
Indica igreja matriz, habitação do vigário, casa da câmara, olaria, cartório onde reside
o escrivão diretor, casa do capitão mór índio, praça e casas dos índios. Aponta
estradas para os seguintes lugares: Capoame, feira do gado, do Arambedo (povoação
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de Torrres e sertões, área indígena, Santa Ana da Ipitanga e estrada que vem do Rio
de Janeiro, azenda onde os índios.
Aguada a nanquim nas cores preta e cinza.
Contém dados sobre os índios e a aldeia no verso, a tinta ferrogálica.
Pertence a uma [Colecção de cinco plantas referentes a aldeias da capitania da Baía].
AHU_CARTm_005, D. 1043
Memória sobre as minas da capitania de Minas Gerais / C. L. Miranda. - Escala
indeterminada. - [Minas Gerais] : [s.n.], 1801. - papel, col., ms.
AHU_CARTm_011, D. 1178

Iconografias manuscritas
[Ensaio Botanico de algumas plantas da parte inferior do Maranhão e do Piauhij /
oferecidas ao Il.mo e Ex.mo Snr. D. Diogo de Souza, do Concelho do Principe
Regente Nosso Senhor, Governador e Capitão General do Maranhão ; por Vicente
Jorge Dias Cabral , Baxarel em Filosofia , Direito Civil e opozitor aos lugares de letras .
– São Luís ? , 1801 ] – 24 desenhos : ms , aquarela e nanquim , color. ; dimensões
variáveis.
Nº 13 : [ Bignoniaceae : Jacaranda caroba ( Vell. ) = Carobinha ] .
Nº 21 : [ Dioscoreaceae : Dioscorea trifida L. f. = Cará – mimoso ] .
AHU_ICONm_009/016, D. 1-24.

Documentos do fundo do Conselho Ultramarino
1807, Novembro, 26, [Lisboa]
DECRETO (minuta) do príncipe regente [D. João], comunicando a transferência da
Corte e da família real para o Rio de Janeiro, nomeando os governadores do Reino e
mencionando as instruções dos mesmos.
Cota atual: AHU_CU_017, Cx. 250, D. 17025.
[ant. 1809, Agosto, 11]
REQUERIMENTO de Francisco Agostinho Guillobel ao [governador do Reino e
secretário de estado da Marinha e Ultramar em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz
[Coutinho], solicitando passaporte e indicação do navio para passar à Corte do Rio de
Janeiro com a família, levando as novas máquinas para a Casa da Moeda.
Anexo: lembretes, relação, requerimentos, certidões.
Cota atual: AHU_CU_017, Cx. 255, D. 17403.
1810, Maio, 26, Rio de Janeiro
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde das Galveias, [D. João
de Almeida de Melo e Castro], ao [oficial-maior da secretaria de estado da Marinha e
Ultramar], João Felipe da Fonseca, recomendando que na remessa encomendada de
livros de Registro e de Consultas, sejam anexadas uma coleção completa das
Ordenações, com as Leis Extravagantes incorporadas, numa edição de São Vicente, e
das Leis Extravagantes, das Ordenações Afonsinas da Universidade de Coimbra, dos
Assentos da Casa da Suplicação, do Sistema de Regimentos, com alguns almanaques
modernos, bem como de tudo seja necessário e conveniente ao expediente da mesma
secretaria de estado no Rio de Janeiro.
Anexo: lembrete, ofício, ofício (minuta).
Cota atual: AHU_CU_017, Cx. 258, D. 17655.
2

Exposição Embarque da Família Real para o Brasil 1807
Museu Nacional dos Coches 29 novembro 2017 – 3 junho 2018
Documentos do AHU

1811, Julho, 6, Lisboa
OFÍCIO de Joaquim da Costa e Silva, ao [governador do Reino, secretário de estado
da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel
Pereira Forjaz [Coutinho], informando as dificuldades encontradas para fazer
transportar os coches, cobertas e respectivas berlindas para à Corte do Rio de
Janeiro, devido à ausência de embarcações mercantes com espaço suficiente; e
solicitando o embarque daquelas carruagens na charrua [São João Magnânimo], visto
que o pedido feito ao negociante Antônio João da Mata ficara sem efeito, atendendo
que na viagem para a Ásia não faria escala no Rio de Janeiro, como pretendia
inicialmente.
Cota atual: AHU_CU_017, Cx. 262, D. 17973.
[ant. 1812, Março, 17, Lisboa]
REQUERIMENTO de João Batista [Rubem], ao príncipe regente [D. João], solicitando
passaporte com destino à Corte do Rio de Janeiro, para si e toda a sua família, onde
se pretende estabelecer com uma fábrica de carruagens.
Anexo: certidões
Cota atual: AHU_CU_017, Cx. 264, D. 18164.
1808, Fevereiro, 13, [Rio de Janeiro]
OFÍCIO do comandante da nau Príncipe do Brasil, Francisco de Borja Salema Garção,
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], remetendo diário náutico no qual se
acha a derrota e as novidades da viagem de Lisboa ao Rio de Janeiro, mapas e
relação dos passageiros.
Anexo: mapas, relação, diário náutico.
Cota atual: AHU_CU_003, Cx. 40, D. 3160.

Biblioteca - Livros Reservados
Codigo brasiliense ou collecção das leis, alvarás, decretos, cartas regias, etc.
promulgados no Brasil desde a feliz chegada do Principe Regente N.S. a estes
estados com hum indice chronologico : tom. I desde 1808 até ao fim de 1810. - 241 f.
+ [2] f.
AHU/LR21/I
[Codigo brasiliense ou collecção das leis, alvarás, decretos, cartas regias, etc.]. - [ca
1810]. Vol. II - Tít. atribuído pela catalogadora, por não existir folha de rosto. 180 f.
AHU/LR21/II
[Codigo brasiliense ou collecção das leis, alvarás, decretos, cartas regias, etc.]. - [ca
1815-1820] - Vol. IV - Tít. atribuído pela catalogadora, por não existir folha de rosto.
203 f.
AHU/LR21/IV
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