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Resumo 

 

Esta apresentação tratará da capitania de Mato Grosso, em especial das rendas das 

câmaras municipais de Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá (1727) e de Vila Bela 

da Santíssima Trindade (1752), no século XVIII, com ênfase nos contratos. As rendas 

eram oriundas das multas aplicadas pelas câmaras, das cobranças de taxas municipais, 

das licenças aos vendeiros e oficiais mecânicos, dos contratos, entre outros. Essas ações 

permitem ter uma base da dinâmica financeira das duas vilas existentes na fronteira 

oeste da América portuguesa, do gerenciamento dos espaços e do governo dos povos em 

uma região de fronteira geopolítica e de mineração. Para o desenvolvimento do trabalho 

utilizamos os manuscritos avulsos do século XVIII que se encontram guardados no 

Arquivo Público de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, e no acervo do Arquivo 

Histórico Ultramarino disponível on line no site da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro.  
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