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Observações ao Apêndice Documental 
 
 
 Os documentos que anexamos estão ordenados por ordem cronológica. 

 Quanto às normas de transcrição de documentos, seguimos fundamentalmente as de 

Avelino da Costa.  

 Mantivemos a escrita nos termos da época ainda que hoje já esteja ultrapassada, 

mas fizemos a separação das palavras e introduzimos o hifen quando necessário, para 

tornar mais fácil a sua leitura. Por igual motivo desdobrámos todas as palavras cuja 

interpretação não nos mereceram dúvidas, mantendo apenas as relativas às formas de 

tratamento, em maiúsculas quando se dirigiam a superiores, e em minúsculas quando eram 

dirigidas às várias autoridades coloniais. 

 Respeitámos a pontuação embora na sua maioria ultrapassada, bem como a 

utilização de maiúsculas quando era desnecessário. 

  Uma vez que foram diversos os escribas a produzirem a documentação a que 

tivemos acesso, deparámo-nos por vezes com o mesmo vocábulo escrito de forma 

diferente, e até por vezes numa mesma linha isso se verificava. Assim sendo e uma vez que 

em certos momentos a forma de escrita adoptada se assemelhava mais à do século anterior, 

enquanto noutros casos já se assemelhava bastante à escrita moderna, para ultrapassarmos 

o problema uniformizamos a acentuação de certos vocábulos tais como hũa, cuja 

acentuação variava frequentemente e tanto nos aparecia no u como no a ou por vezes até, 

com acento agudo em uma ou outra das vogais. 

 Outra das palavras cuja acentuação foi uniformizada foi o ão por problema 

semelhante. 

 Uma vez que adoptámos este critério de transcrição, quando nos apareciam palavras 

que pensávamos estarem incorrectamente escritas, assinalá-mo-lo com sic, introduzindo a 

devida nota, para evidenciarmos que não era erro nosso mas sim do escriba. 

 Também quando verificámos a existência de alguma omissão, colocámos entre 

colchetes a palavra ou palavras que pensávamos estarem em falta, e o mesmo aconteceu 

quando encontrámos espaços em branco ou rasurados, aparecendo sempre uma nota 

explicativa em pé de página. 

 Uma vez que os primeiros documentos anexos foram transcritos de uma publicação 

já existente, não respeitámos a transcrição em colunas com que se apresentavam, por 

pensarmos que tal acontecera por economia de espaço, pois nunca, durante todas as nossas 

investigações nos deparámos com um caso semelhante.  


