
Introdução 

William B. Greenlee (1872-1953) foi um curador da Biblioteca Newberry cuja generosidade 

melhorou as coleções da biblioteca. Greenlee era um estudioso amador que estudou história 

portuguesa e brasileira na Coleção Ayer enquanto colecionava livros por conta própria. Em 

1937, transferiu a sua biblioteca portuguesa para a Newberry, onde trabalhou com seus livros, 

selecionando novos títulos e editando um volume de viagens ao Brasil para a Hakluyt Society. A 

coleção, com mais de 10.000 volumes, é particularmente forte nas seguintes áreas. 

• Periódicos, dicionários geográficos, bibliografias e coleções de documentos 

• Literatura de viagem e temas especiais relacionados à vida social e aos costumes 

• Biografia 

• História e literatura portuguesa em geral, especialmente a expansão colonial 

• História local e descrição 

Embora propositalmente não se concentre nas primeiras edições de livros antigos e raros, a 

Coleção Greenlee foi constituída como uma das melhores bibliotecas do mundo de materiais de 

pesquisa luso-brasileiros. Além do material impresso, a coleção de Greenlee contém 226 

manuscritos portugueses, datando de 1660 a 1815. A aquisição de mais de 15.000 folhetos, 

panfletos e livretos portugueses do século XVI ao XIX nos últimos anos acrescentou maior 

profundidade de pesquisa a esta grande coleção. 

Você pode utilizar este guia de pesquisa para obter informações sobre Pesquisar o Catálogo, Publicações 

sobre a Coleção de William B. Greenlee, Destaques das Coleções da Biblioteca Newberry, Coleções de 

Manuscritos, Material Digital, e Coleções em Outras Instituições. 

Pesquisar o Catálogo 

Para encontrar livros dentro da coleção de William B. Greenlee ou consultar sobre tópicos 

relativos a Portugal e Brasil em nossa coleção, você pode pesquisar por Assunto em 

nosso catálogo usando alguns dos seguintes títulos: 

Brasil                     Brasil – Antiguidades                                  Brasil - Biografia 

Português              Português- Africa                                       Exploradores - Portugal 

*Você também pode pesquisar por título ou autor, se algum deles for conhecido. 

Publicações sobre a Coleção de William B. Greenlee 

Walsh, Doris Varne, comp. A Catalog of the William B. Greenlee Collection of Portuguese 

History and Literature and the Portuguese Materials in the Newberry Library. Chicago: 

Biblioteca Newberry, [c1953]. Localização: Referência 3º andar. Número de chamada: Ref 

Z2739 N48 1953 

Catalog of Manuscripts in the William B Greenlee Collection. 1990. Localização: Local & Family 

History Ref, 2nd floor. Número de chamada: Ref Z6621.N662 G7 1990a. 

https://i-share-nby.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=01CARLI_NBY:CARLI_NBY&lang=en
https://www.newberry.org/node/85


Greenlee, William Brooks. A Descriptive Bibliography of the History of Portugal. [Durham, NC ?: 

Duke University Press ?, 1940]. Reimpresso de The Hispanic American Historical Review, vol. XX, 

no. 3, agosto de 1940. Localização: Coleções Especiais, 4º andar. Número de chamada: 

Greenlee 5402 .G81 1940 

“The William B. Greenlee Collection.” The Newberry Library Bulletin 6 (1951): 167-178. 

Mosner, Gerald. “Portuguese Phamplets”. The Newberry Library Bulletin 3, no. 7 (1954). 

Amado, Janaina. “Importante Coleção de História Luso-Brasileira na Biblioteca Newberry.” 

Revista Estudos Históricos 1 (2001): 253-255. 

Destaques das Coleções da Biblioteca Newberry 

Abaixo estão alguns destaques do material Português e Brasileiro da coleção William B. Greenlee: 

Portuguese Pamphlets. Lisboa, etc., 1541-19–. Localização: Coleções Especiais 4º andar. 

Número de chamada: Greenlee 4504 .P855. 

Almeida Jordão, Francisco de. Relaçaõ do castello e serra de Cintra, e do que ha que ver raro 

em toda ella. Lisboa: Francisco Luiz Ameno, 1748. Coleções especiais 4º andar. Número de 

chamada: Greenlee 4504 .P855 1748. 

Ramos-Coelho, José. Alguns documentos do Archivo Nacional da Torre do Tombo ácerca das 

navegações e conquistas portuguezas publicadas por ordem do governo de sua majestade 

fidelissima ao celebrar-se uma commemoração quadricentenaria do descobrimento da 

América. Lisboa: Imprensa Nacional, 1892. Localização: Coleções Especiais 4º andar. Número de 

chamada: Greenlee 4583 .A16 1892. 

Santarém, Manuel Francisco de Barros e Sousa, Visconde de. Quadro elementar das relações 

políticas e diplomaticas de Portugal com as diversas potencias do mundo, desde o princípio da 

monarchia portugueza até aos nossos dias. Pariz: J.P. Aillaud; [etc.], 1842-76. Localização: 

Coleções Especiais 4º andar. Número de chamada: Greenlee 4555 .S23 1842. 

Borges de Castro, José Ferreira, Visconde de, comp. Collecção dos tratados, convenções, 

contratos e actos publicos celebrados entre a coroa de Portugal e as mais potencias desde 1640 

até ao presente, comp., coordenados e annotados por José Ferreira Borges de Castro. Lisboa: 

Imprensa nacional, 1856-58. Localização: Coleções Especiais 4º andar. Número de chamada: 

Greenlee 4502 .P86 1856. 

Arquivo histórico de Portugal. Lisboa. Publicação iniciada com v. 1, 1932. Local: Coleções 

Especiais 4º andar. Número de chamada: Greenlee 4501 .A77. 

Almeida, Fortunato de. História da igreja em Portugal, por Fortunato de Almeida. Coímbra: 

Imprensa académica, 1910-. Localização: Coleções Especiais 4º andar. Número de chamada: 

Greenlee 4552 .A44 1910. 
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Busbecq, Ogier Ghislain de. Itinera Constantinopolitanum et Amasianum. Antuerpiæ: Ex officina 

Christophori Plantini…, 1581. Localização: Coleções Especiais 4º andar. Número de chamada: 

VAULT Greenlee 5100 .B97 1581. 

Coleções de Manuscritos 

A maioria das nossas coleções de manuscritos está disponível para visualização na Sala de 

Leitura de Coleções Especiais do 4º andar. Os registros completos do catálogo com acesso por 

nome e assunto estão incluídos no catálogo online da Biblioteca Newberry e no WorldCat da 

OCLC. 

Breves citações de manuscritos adquiridos antes de 1937 estão incluídas em A Check List of 

Manuscripts in the Edward E. Ayer Colletion compilada por Ruth Lapham Butler (Chicago: 

Newberry Library, 1937). Coleções de manuscritos datadas de 1700 e contendo cinco ou mais 

itens são listadas tanto por autor como por assunto principal em American Modern Manuscript 

Collections de Newberry, 1700-presente. 

Com exceção dos Documentos de William B. Greenlee dentro das nossas Modern Manuscript 

Colletions, o restante dos materiais abaixo são itens de manuscrito único, e não coleções. 

Aqui está uma amostra de material manuscrito relevante da coleção Greenlee: 

William B. Greenlee Papers, 1872-1953, Bulk, 1890-1953. Fabricante de Chicago, colecionador 

dos primeiros livros portugueses, acadêmico luso-brasileiro e administrador da Biblioteca 

Newberry. Os seus trabalhos contêm correspondência, documentos, diários, álbuns de 

recortes, materiais de pesquisa e fotografias. Os trabalhos incluem correspondência e 

documentos financeiros e jurídicos de William B. Greenlee e enfocam as atividades de coleta e 

trabalhos acadêmicos portugueses de Greenlee. Número de chamada: Arquivos NL 15/02/04. 

[Carta de Francisco Fernandes de Castilla, a Lope Hurtado de Mendonça, Embaixador da 

Espanha em Portugal]. [Ávila, 1530?]. Manuscrito em papel solicitando intercessão em seu 

nome por dinheiro de propriedade da Coroa como concessões anteriores para a Ordem de 

Cristo. Número de chamada: VAULT Greenlee MS 3. 

[Uma verdadeira descrição da Capitania de Porto Seguro, sua localização, extensão e distritos 

antes do levante dos nativos da terra, juntamente com a capitania e povoamento de Nossa 

Senhora da Pina]. 1672. Manuscrito em papel. O documento é datado de 7 de julho de 1672. 

Número de chamada: VAULT Greenlee MS 310. 

[Julgamento de Caso entre o Duque de Linhares e o Duque de Cadaval]. 1669. Manuscrito em 

papel. O duque de Cadaval é obrigado a restituir ao duque de Linhares 20.000 cruzados. O 

pagamento deve ser feito com juros desde o dia da paz até o dia do pagamento. Número de 

chamada: VAULT Greenlee MS 311. 

[Um Relatório sobre as Forças de Infantaria Portuguesas em Ayamonte]. [Puerto de Santa 

Maria, 1692]. Manuscrito em papel. Um relatório não assinado, provavelmente apresentado a 
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um oficial espanhol dando as fraquezas da guarnição e como esta pode ser atacada. O 

documento é datado de 12 de outubro de 1692. Número de chamada: VAULT Greenlee MS 332. 

Material Digital 

Newberry Digital 

Explore a Newberry por meio de coleções digitais, publicações acadêmicas e ferramentas de 

pesquisa, recursos interativos, ferramentas projetadas para educação e exposições online. 

Alguns itens da coleção Greenlee estão disponíveis pesquisando “Greenlee” na caixa de 

pesquisa. 

Coleções em Outras Instituições 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

O Arquivo Nacional da Torre do Tombo é o arquivo nacional português criado em 1378. O 

arquivo é uma das mais antigas instituições de Portugal, desde a sua instalação numa das torres 

do castelo de Lisboa, ocorrida durante o reinado de D. Fernando I. 

 

http://digcoll.newberry.org/#/
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