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1.  [ant. 1618, novembro, 6] 
REQUERIMENTO do procurador geral das províncias do Rio da Prata e 
Paraguai em Portugal, Manuel de Frias, ao rei [D. Felipe II], pedindo que se lhe 
passasse provisão, isentando os navios, que saíssem do Prata com destino a 
Sevilha, de pagarem os direitos das mercadorias que transportavam para 
aquele porto, quando tivessem de parar nos portos do Brasil, forçados pelo 
tempo ou por alguma necessidade. 
Anexo: carta régia (capítulo), carta. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 1. 
 

2.  [post. 1639, setembro, 16] 
APONTAMENTOS comentando a Cédula Real de Felipe IV de 1639 e outros 
atos normativos referentes aos jesuítas e às suas atividades junto aos 
indígenas da América. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 2. 
 

3.  [post. 1651] 
CAPÍTULO 28 do Livro Décimo do padre da [Companhia de Jesus] Nicolau del 
Techo, relatando as questões ocorridas nos anos de 1632 e 1633, acerca das 
relações entre os governadores do Paraguai e os padres jesuítas. 
Obs.: doc. em espanhol. Traduzido do original em latim. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 3. 
 

4.  1742, fevereiro, 23, São Tomé 
CARTA do [padre] Ladislao Oros ao padre da [Companhia de Jesus], José 
Cardiel, sobre a questão de se negociar com os espanhóis os tecidos feitos 
pelos indígenas e responde que tal prática não está proibida, embora alguns 
padres não o façam por uma questão de «decência religiosa»; que pode 
continuar a fazê-lo em benefício dos próprios aldeamentos. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 4. 
 

5.  [ca. 1742] 
SOBRESCRITO dirigido ao padre da Companhia de Jesus, José Cardiel, em 
São Borja, contendo a seguinte anotação: D. Nicolas Clorduy sobre os livros. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 5. 
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6.  [post. 1743, dezembro, 28] 
RELATO (fragmento) sobre a utilização dos índios guaranís, tanto por 
portugueses como por espanhóis, nas guerras ocorridas na região do Prata pelo 
domínio do território, citando-se datas e números dos respectivos combatentes, 
bem como mostrando as características daqueles guaranís, doutrinados pelos 
jesuítas, e as suas diferenças, relativamente aos doutrinados por outras ordens 
religiosas. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 6. 
 

7.  [post. 1744] 
APONTAMENTOS sobre alguns breves do Papa Benedito XII acerca do jejum;  
comentando as respostas que ele dera à uma consulta que lhe fizera o 
Arcediago de Santiago da Galícia sobre a questão do jejum na Quaresma. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 7. 
 

8.  [post. 1750, dezembro, 15] 
APONTAMENTOS (fragmento) sobre a bula do Papa Benedito XIV, de 15 de 
dezembro de 1750, listando datas das várias festas religiosas durante o ano. 
Assinala-se quais as festividades de comparecimento obrigatório dos índios, 
dos negros e as respectivas mestiçagens, eximindo-os de comparecerem às 
demais. 
Obs.: doc. em latim e em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 8. 
 

9.  [post. 1750] 
LISTA designando as missões jesuíticas no Paraguai e o número de 
encomenderos, mitaios e almas em cada uma delas. São mencionados, ao 
final, em capítulo intitulado Milicia, os efetivos militares que servem nos fortes e 
nas cidades do Paraguai. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 9. 
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10.  1752, junho, 2, Assunção 
OFÍCIO (cópia) do governador do Paraguai, Jaime Sanjusto, ao conselheiro das 
Índias, [e comissário principal espanhol da Demarcação dos Limites], marquês 
de Valdelírios, [D. Gaspar de Munive León Garabito Tello y Espinosa, sobre os 
problemas que, no que concerne ao Paraguai, poderiam advir da demarcação 
dos limites estabelecidos pelo tratado entre Portugal e Espanha, com respeito 
às suas possessões na América. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 10. 
 

11.  [ca. 1752] 
LISTA enumerando as principais calúnias que se levantam contra a ação da 
Companhia de Jesus em suas missões do Paraguai, incluindo a de que querem 
intervir nos trabalhos da demarcação dos limites estabelecidos pelo Tratado de 
Limites de 1750. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 11. 
 

12.  1753, maio, 14, Buenos Aires 
OFÍCIO do governador e capitão-general da província do Rio da Prata, José de 
Andonaegui, ao comissário das províncias do Perú, Paraguai e Quito, padre 
jesuíta, Lope Luís Altamirano, e a respectiva resposta deste, tratando da 
nomeação de Altamirano para encarregar-se da evacuação dos índios 
habitantes das missões jesuíticas, cujo território devia ser entregue aos 
portugueses, em razão da demarcação das fronteiras estabelecidas pelo 
Tratado de 1750. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 12. 
 

13.  1755, janeiro, Quito 
LISTA dos padres jesuítas missionários da [Companhia de Jesus] que servirão 
na província jesuítica de Quito, vindos da Europa, sendo um espanhol e 23 
alemães, havendo entre eles, alguns já professos e outros, ainda em formação 
teológica. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 13. 
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14.  [post. 1756, Abril, 28] 
RELAÇÃO das respostas dadas pelos jesuítas às 22 questões solicitadas pelo 
rei de Espanha, Carlos III, e a outras 12, vindas do vice-rei do Perú sobre a 
situação geográfica, política, militar, econômica, eclesiástica e, ainda a fauna, a 
flora, a história, o povoamento a população do governo de Buenos Aires, rio da 
Prata. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 14. 
 

15.  1758, fevereiro, 24 
RELAÇÃO das respostas dadas pelos jesuítas às 12 questões solicitadas pelo 
vice-rei do Perú sobre a situação geográfica, política, civil, militar, econômica e, 
ainda, a fauna, a flora e a história da cidade de Santa Fé de Vera Cruz. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, C x. 1, D. 15. 
 

16.  [post. 1758, maio, 1] 
RELAÇÃO das respostas dadas pelos jesuítas às 22 questões postas pelo rei 
de Espanha, Carlos III, sobre os cargos administrativos, e sobre a população da 
cidade de Santa Fé de Vera Cruz. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 16. 
 

17.  1758, setembro, 11, Mártires 
CARTA do padre da [Companhia de Jesus], Adolfo Skal, ao padre da 
[Companhia de Jesus], José Cardiel, dando as informações, que ele lhe havia 
solicitado, sobre as dimensões do grande sino de Pequim e agradecendo o 
envio dos jornais solicitados. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 17. 
 

18.  1760, fevereiro, 12 
RELAÇÃO das respostas à 12 questões solicitadas pelo vice-rei do Perú sobre 
a situação geográfica, política, civil e militar, econômica, eclesiástica, 
demográfica e, ainda, a história da cidade de San Juan de Vera de las Siete 
Corrientes. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 18. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES A PARAGUAI 

 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_071 

 

PÁG. - 7 / 8 
 

19.  1760, agosto, 25 
RELAÇÃO de Manuel Arñal sobre as doações em dinheiro ou em objetos, feitas 
à missão jesuítica de São Francisco Xavier, pelo rei de Espanha, D. Carlos III, 
pelos padres da Companhia de Jesus ou por particulares. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 19. 
 

20.  1760, novembro, 28, São Borja 
RELATO das festas realizadas pelos padres, índios e pelos militares da missão 
de São Borja, por ocasião do aniversário do rei de Espanha, Carlos III; festas 
que duraram 11 dias, tendo havido concertos, danças e representações teatrais. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 20. 
 

21.  [post. 1761] 
RELATO intitulado Mapa da governação de Buenos Aires ou Rio da Prata, das 
respostas às questões apresentadas sobre a situação geográfica e o 
povoamento daquela região, contendo descrição das missões jesuíticas da 
região platina e do Paraguai, aludindo também à questão da demarcação dos 
limites entre Portugal e Espanha naquelas mesmas regiões. 
Anexo: 2 lembretes. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 21. 
 

22.  1762, janeiro, 1 
ATA (minuta) da [Companhia de Jesus] acerca da reunião para eleição de 
alcaides e demais capitulares das doutrinas (missões) jesuíticas. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 22. 
 

23.  [ca. 1762] 
RELATO intitulado Modo de fazer o anel solar universal; informando que ele 
pode ser de papelão, madeira, estanho ou de cobre, ensinando como dividi-lo 
pelas horas e designando os signos com os dias do mês em que começam. 
Anexo: 4 tabelas. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 23. 
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24.  [ca. 1762] 
RELATO intitulado Modo de fazer mapas do mundo e também de grandes 
regiões ou províncias; demonstrando, por meio de figuras, os graus de longitude 
e de latitude e como eles devem ser desenhados dentro do círculo. 
Anexo: desenho. 
Obs.: ilustrado, documento em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 24. 
 

25.  [ca. 1762] 
APONTAMENTOS sobre a explicação do uso de tabelas solares das horas da 
manhã e tarde em algumas das missões jesuíticas na região platina e Paraguai. 
Anexo: 3 tabelas. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 25. 
 

26.  [ca. 1762] 
LIVRO intitulado Contas. Modo de contar segundo o matemático Juan Perez de 
Moya; explicando como somar, diminuir, multiplicar e dividir. 
Anexo: tabela. 
Obs.: doc. em espanhol, numerado da página 1 a 31. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 26. 
 

27.  [ca. 1762] 
RELATO intitulado Gradação dos lugares mais notáveis da América; trazendo 
as distâncias em metros entre cidades da América do Sul e as das Ilhas 
Canárias e da Europa. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Paraguai, cx. 263. 
AHU_CU_071, Cx. 1, D. 27. 
 

 


