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Enquadramento

O Inventário AHU_Baleias_Brasil surge na sequência da Tese de Doutoramento A taxonomia da baleação portuguesa entre os séculos XV e XVIII: Uma história
atlântica do mar, das baleias e das pessoas da autoria de Nina Vieira, investigadora do CHAM-Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade NOVA de Lisboa e atual coordenadora da linha de investigação temática “História Ambiental e o Mar” do mesmo Centro.
A caça de baleias no Brasil moderno foi um monopólio régio entre 1614 e 1801, com importância económica, social, cultural e ambiental e que neste estudo
foi abordado das perspetivas da História da Expansão Portuguesa e da História Ambiental Marinha.
O maior acervo documental utilizado neste estudo foi proveniente do Arquivo Histórico Ultramarino, através do Projeto Resgate de Documentação Histórica
Barão do Rio Branco, disponível em linha (http://resgate.bn.br/docreader/docmulti.aspx?bib=resgate). Daqui resultou a identificação e compilação de fontes
documentais, sistematizadas no presente Inventário, num total de 444 documentos, maioritariamente manuscritos, com referência a baleias e/ou à baleação,
e que incluem consultas do Conselho Ultramarino, correspondência, ofícios, petições, ordens régias, entre outros. Estas fontes abarcam o período entre 1613
e 1821 e incluem-se nos acervos referentes às antigas capitanias de Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, e ainda no acervo Brasil
Geral, Colónia de Sacramento e Rio da Prata, e Códices.
Esta ferramenta de base para investigações futuras sobre a temática é um produto resultante dos trabalhos realizados no âmbito do projeto “CONCHA- The
construction of early modern global Cities and oceanic networks in the Atlantic: An approach via Ocean’s Cultural Heritage” (EU H2020-MSCA-RISE-2017, GA
N.
777998) (http://www.cham.fcsh.unl.pt/ext/concha/),
e
da
Cátedra
UNESCO
“O
Património
Cultural
dos
Oceanos”
(http://www.cham.fcsh.unl.pt/ext/catedra/index.html).

PROJETO RESGATE - BAHIA
Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)
Bahia Avulsos (1604-1828)
Bahia Castro de Almeida (1613-1807)

http://resgate.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=005_BA_LF
http://resgate.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=005_BA_AV
http://resgate.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=005_BA_CA

ACERVO
Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

ANO
1613

Mês, Dia
COTA
Novembro, 16 AHU_ACL_CU_005, Cx. 1, D. 51.

DESCRIÇÃO
CONSULTA (minuta) do Conselho da Fazenda ao
rei [D. Filipe II], sobre o contrato das pescarias
das baleias, dos direitos dos navios que vão para
Buenos Aires, e do comércio de escravos de
Angola para o Rio da Prata.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1613

-

AHU_ACL_CU_017, Cx. 1, D. 53.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

ant. 1614

Agosto, 1

AHU_ACL_CU_017, Cx. 1, D.72.

Requerimento do dezembargador Pedro de
Cascais de Abreu; refere-se a questões com
várias pessoas e à pescaria das baleias; pede que
S. Magde se mande informar do seu
procedimento e que não proceda contra
Lourenço Mendes.
Requerimento de Aleixo Pais, procurador do
Conselho, pedindo treslado de uns autos que
correram no juízo da Provedoria-mor entre
António Fernandes da Mata e Pedro de Urecha,
sobre a pescaria das baleias. (9 de Agosto de
1614) Tem anexo o treslado dos autos.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1614

Setembro, 5

AHU_ACL_CU_017, Cx. 1, D. 77.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1614

Setembro, 17

AHU_ACL_CU_017, Cx. 1, D. 83.

Carta de Afonso Garcia Tinoco para S. Magde.,
sobre a pescaria das baleias, o comércio de
escravos, e os direitos que devem pagar os
navios.
Precatorio do provedor da fazenda Sebastião
Borges, acerca da pescaria das baleias. (Cópia)

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1614

Setembro, 20

AHU_ACL_CU_017, Cx. 1, D. 84.

Requerimento de Aleixo Pais, procurador da
cidade da Bahia pedindo cópia de um capítulo do
regimento do governador Diogo Botelho, no qual
S. Magde. o encarrega de levar consigo
biscainhos para a pesca das baleias.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1614

Setembro, 28

AHU_CU_005-02, Cx. 1, D. 85.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1614

Outubro, 1

AHU_CU_005-02, Cx. 1, D. 86 - 87.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1614

Outubro, 1

AHU_CU_005-02, Cx. 1, D. 88-89.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1614

Outubro, 3

AHU_CU_005-02, Cx. 1, D. 90.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1614

Novembro, 15 AHU_CU_005-02, Cx. 1, D. 94.

PRECATÓRIO do provedor-mor da Fazenda do
Brasil, Sebastião Borges, apresentado ao
desembargador Pedro de Cascais de Abreu,
acerca da pescaria das baleias.
INFORMAÇÃO sobre carta da Câmara da Bahia ao
rei [D. Filipe II], relativa à pesca das baleias.
Anexo: instrumento
CERTIDÕES relativas à pescaria das baleias,
solicitadas por Lourenço Mendes Pinheiro.
CARTA do [desembargador da Relação da Bahia],
Pero de Cascais de Abreu ao rei [D. Filipe II],
sobre a pescaria das baleias.
CERTIDÃO do escrivão da chancelaria, Álvaro
Sanches, em como o chanceler-mor lhe ordenou
não passasse carta testemunhavel com o teor
dos autos relativos à pescaria das baleias.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1614

Dezembro, 1

AHU_CU_005-02, Cx. 2, D. 98.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1615

Fevereiro, 5

AHU_CU_005-02, Cx. 2, D. 103.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1616

Janeiro, 13

AHU_CU_005-02, Cx. 2, D. 134.

CARTA do provedor-mor da Fazenda do Brasil,
Sebastião Borges, ao rei [D. Filipe II], acerca da
arrecadação dos dízimos, açúcar e pesca das
baleias.
CARTA (sumário) do provedor-mor da Fazenda
do Brasil, Sebastião Borges, sobre o comércio do
pau-brasil, pescaria das baleias e terras de pastos
e currais.
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe
II], sobre a pescaria das baleias.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1617

Agosto, 20

AHU_CU_005-02, Cx. 2, D. 158.

CARTA do procurador dos feitos da Fazenda e
Coroa da Relação da Bahia, Antão Mesquita de
Oliveira, ao rei [D. Filipe II], sobre o gengibre, a
pesca das baleias, dos dízimos, das moendas de
três paus e do engenho de açúcar da viúva do
conde D. Fernando de Noronha.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1647

Janeiro, 29

AHU_ACL_CU_017, Cx. 10, D. 1234

Bahia Avulsos (1604-1828)

1648

Agosto, 3

AHU_ACL_CU_005, Cx. 1, D. 75.

Minuta de consulta do Conselho Ultramarino
sobre as tenças que se dão na Bahia do
rendimento das baleias.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D.
João IV sobre o requerimento de Manuel Martins
Pinto em que solicita, em remuneração de seus
serviços em
Pernambuco, Tânger, na armada e na Bahia, a
mercê do hábito de Cristo com tença efectiva na
renda das baleias da Bahia, provisão para ter por
libertas as
casas que possui na cidade da Bahia, e o posto
de tenente-general de Artilharia da mesma
cidade, que vagou por morte de Paulo Barnola.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1649

Outubro, 22

AHU_ACL_CU_017, Cx. 11, D. 1354.

Consulta do Conselho Ultramarino sobre o
capitão João Tinôco, nomeado sargento-mor do
terço da Bahia, que pede verba no contrato das
baleias, para servir S. Magde. com mais
luzimento ou para remédio de suas irmãs, no
reino.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1655

Janeiro, 22

AHU_ACL_CU_005, Cx. 1, D. 91.

CARTA do provedor-mor da Fazenda Real do
Brasil Mateus Ferreira Vilas Boas ao rei [D. João
IV] informando sobre as rendas reais obtidas
com os dízimos, o estanque da pesca da baleia,
as dízimas da chancelaria, as dízimas da
Alfândega, o estanque do sal, os vinténs por
caixa de açúcar, e as armas e munições da
capitania da Bahia.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1660

Dezembro, 3

AHU_ACL_CU_017, Cx. 15, D. 1786.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D.
Afonso VI], sobre requerimento do capitão João
Ribeiro Vila Franca, solicitando se lhe mandem
nas rendas das baleias da Bahia, os 40$000 réis
que tem com o hábito de Cristo.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1664

Maio, 7

AHU_CU_005-02, Cx. 18, D. 2013.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

ant. 1666

Janeiro, 29

AHU_ACL_CU_017, Cx. 18, D. 2123.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1666

Julho, 7

AHU_CU_005-02, Cx. 19, D. 2137.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D.
Afonso VI], sobre requerimento de Ascenso da
Silva, solicitando se lhe assentem nas rendas dos
dízimos da Bahia, ou das baleias, 30$000 réis
com que está despachado com o hábito de
Santiago.
Requerimento de Diogo Lobato Leitão que serviu
mais de 27 anos no Brasil e reino, e pede mercê
no contrato das baleias.
CARTA do procurador da cidade da Bahia,
licenciado João de Gois de Araújo, ao rei [D.
Afonso VI], sobre as rendas para a fábrica das
fragatas; arrecadação dos contratos passados;
folha eclesiástica; renda das casas que os
holandeses fabricaram no Recife e contrato das
baleias.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1668

Junho, 1

AHU_CU_005-02, Cx. 20, D. 2264.

PARECER do Conselho Ultramarino ao príncipe
regente [D. Pedro], sobre a aplicação do
rendimento das baleias no conserto dos fortes
do Brasil.
CARTA do provedor-mor da Fazenda do Brasil,
Lourenço de Brito de Figueiredo ao príncipe
regente [D. Pedro], sobre o rendimento dos
contratos das baleias e dos dízimos.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1669

Abril, 12

AHU_CU_005-02, Cx. 20, D. 2304.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1670

Setembro, 25

AHU_CU_005-02, Cx. 21, D. 2380.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe
regente [D. Pedro], sobre requerimento de João
Furtado de Mendonça, filho de Afonso Furtado,
solicitando mercê no contrato das baleias.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1672

Outubro, 7

AHU_CU_005-02, Cx. 21, D. 2505.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe
regente [D. Pedro], sobre a conta que dá o
procurador da Fazenda do Brasil, do agravo que
interpos na causa entre partes Antônio Simões
de Castro e Domingos Ferreira, que foi
contratador dos dízimos e baleias.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1675

Fevereiro, 16

AHU_CU_005-02, Cx. 22, D. 2640 - 2641.

CARTA do desembargador Sebastião Cardoso de
Sampaio ao príncipe regente [D. Pedro], sobre as
perdas que Domingos Ferreira teve como
contratador das baleias.
Anexo: conta corrente.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1675

Julho, 9

AHU_CU_005-02, Cx. 22, D. 2655.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe
regente [D. Pedro], sobre carta do
desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio,
acerca da quita que pretende Domingos Ferreira,
contratador que foi das baleias, pela perda que
teve naquele contrato.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1675

Julho, 22

AHU_CU_005-02, Cx. 22, D. 2665.

CARTA do provedor-mor da Fazenda do Brasil,
Antônio Lopes de Ulhôa ao príncipe regente [D.
Pedro], sobre o contrato das baleias que se
arrematou a Diogo de Velasco, e quita que
pretende, pela perda que teve nos três anos em
que o trouxe arrendado.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1676

Abril, 30

AHU_CU_005-02, Cx. 23, D. 2714.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe
regente [D. Pedro], sobre carta do provedor-mor
da Fazenda do Brasil, Antônio Lopes de Ulhôa,
acerca da informação que se lhe pediu relativa à
quita que pretende o contratador das baleias da
Bahia, capitão Diogo de Velasco, irmão de Inácio
de Velasco.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1678

Junho, 20

AHU_CU_005-02, Cx. 24, D. 2834.

CARTA do governador-geral do Brasil, Roque da
Costa Barreto ao príncipe regente [D. Pedro],
sobre a aplicação da renda do contrato das
baleias na construção do forte do surgidouro
Nossa Senhora do Pópulo de que remete planta;
uma letra de dinheiro para compra de armas e
munições e relação das que há nos armazéns da
Bahia.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1684

Julho, 24

AHU_CU_005-02, Cx. 27, D. 3238.

CARTA do governador-geral do Brasil, marquês
das Minas, [Antônio Luís de Sousa Telo de
Meneses, ao rei [D. Pedro II], sobre o que se lhe
encomendou acerca da verba do contrato das
baleias para as fortificações da Bahia.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1684

Dezembro, 2

AHU_CU_005-02, Cx. 27, D. 3269.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe
regente [D. Pedro II], sobre requerimento do
contratador da pescaria das baleias, Francisco
Mendes Neto, solicitando o pagamento do que
deve Fazenda Real, pelos eleitos, do que lhe
deverem.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1685

Março, 29

AHU_CU_005-02, Cx. 27, D. 3286 - 3287.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D.
Pedro II], sobre requerimento do padre Manuel
Coelho Gato, vigário da igreja de São Bartolomeu
de Maragogipe, solicitando que os 400$000 réis
que recebe do contrato das baleias, para
reedificação da mesma igreja, se acrescentem de
um conto de réis para acabar a obra.
Anexo: aviso.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1688

Março, 9

AHU_CU_005-02, Cx. 28, D. 3464.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D.
Pedro II], sobre a dúvida que se lhe oferece em
consignar verba do contrato do sal e das baleias
do Brasil, para fortificar a cidade da Bahia.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1688

Dezembro, 2

AHU_CU_005-02, Cx. 28, D. 3488 - 3489.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D.
Pedro II], sobre requerimento de Francisco
Mendes Neto, solicitando provisão para o
pagamento de sua dívida à Fazenda Real, do
tempo que foi contratador das baleias na Bahia.
Anexo: aviso.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1692

Julho, 4

AHU_CU_005-02, Cx. 29, D. 3705 - 3706.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1693

Abril, 8

AHU_CU_005-02, Cx. 30, D. 3768.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1694

Janeiro, 26

AHU_CU_005-02, Cx. 30, D. 3826.

CARTA do provedor da Fazenda do Brasil,
Francisco Lamberto ao rei [D. Pedro II], sobre o
contrato da pesca das baleias.
Anexo: carta (cópia).
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D.
Pedro II], sobre requerimento do contratador da
pescaria das baleias da cidade da Bahia, Antônio
Pereira Barbosa, solicitando quita, de três anos
que trouxe o contrato da pesca das baleias da
Bahia.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D.
Pedro II], sobre requerimento de João de Vila
Lobos da Câmara, solicitando que do rendimento
dos dízimos da Bahia, cobrados aos
contratadores João Rodrigues dos Reis e João
Ribeiro da Costa, se paguem as despesas que seu
sogro Antônio de Almeida Pinto, fez dos
contratos do sal e baleias.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1694

Dezembro, 17

AHU_CU_005-02, Cx. 30, D. 3888.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D.
Pedro II], sobre requerimento de Francisco de
Brito Gois, Manuel Domingues e Diogo Pizarro de
Vargas, como fiadores de Diogo Velasco e
Jerônimo Velasco que foram contratadores das
baleias da Bahia, solicitando se lhes faça quita no
preço porque arremataram aquele contrato, pela
grande perda que nele tiveram.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1695

Março, 22

AHU_CU_005-02, Cx. 31, D. 3906.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D.
Pedro II], sobre requerimento do mestre-decampo, Antônio Guedes de Brito, como fiador de
Antônio Pereira Barbosa, que foi contratador das
baleias no Brasil, solicitando que se lhe limite o
pagamento anual da dívida.

Bahia Luísa da Fonseca (1599-1700)

1695

Julho, 7

AHU_CU_005-02, Cx. 31, D. 3912.

CARTA do governador-geral do Brasil, D. João de
Lencastre ao rei [D. Pedro II], sobre se pagar a
David Godefroy pelo contrato das baleias, o
fretamento da sua nau Nossa Senhora do
Livramento, em que D. Manuel Lobo foi
estabelecer a Nova Colônia do Sacramento.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1712

Junho, 13

AHU_ACL_CU_005, Cx. 8, D. 658

CARTA do provedor-mor da Fazenda Real do
Brasil Luís Lopes Pegado em resposta a provisão
sobre a arrematação do contrato da baleia.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1723

Junho, 8

AHU_ACL_CU_005, Cx. 17, D. 1533

TERMO (traslado) da arrematação do contrato da
pescaria das baleias passado por José dos Reis
Oliveira a Cristóvão Soares Nogueira, que o
arrematou por
tempo de seis anos.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1723

Junho, 10

AHU_ACL_CU_005, Cx. 17, D. 1540

CARTA do [procurador da Fazenda Real] José de
Caminha Falcão ao rei [D. João V] informando
sobre o processo da arrematação do contrato da
pescaria das
baleias.
CARTA do [provedor-mor da Fazenda Real da
Bahia] Bernardo de Sousa Estrela ao rei [D. João
V] informando sobre a arrematação do contrato
das baleias feita por Cristóvão Soares Nogueira.
Anexo: 2 docs.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1725

Junho, 18

AHU_ACL_CU_005, Cx. 22, D. 2005

Bahia Avulsos (1604-1828)

ant. 1729

Julho, 28

AHU_ACL_CU_005, Cx. 34, D. 3073.

REQUERIMENTO de Simão Lobo Guimarães ao
rei [D. João V] solicitando que o corretor se
informe da verdade do contrato das baleias.
Anexo: 12 docs.

Bahia Avulsos (1604-1828)

ant. 1732

Abril, 18

AHU_ACL_CU_005, Cx. 41, D. 3733.

REQUERIMENTO do contratador da pescaria das
baleias da cidade da Bahia Cristóvão Soares
Nogueira ao rei [D. João V] solicitando
providências para que
os oficiais e almotacés da Câmara não interfiram
nas vendas das carnes e azeites do referido
contrato, por ser género da Fazenda Real e tocar
a esta a
jurisdição privativa. Anexo: autos de agravo.

Bahia Avulsos (1604-1828)

ant. 1732

Novembro, 23 AHU_ACL_CU_005, Cx. 44, D. 3928.

REQUERIMENTO de dona Inácia Pereira de
Macedo, viuva do Coronel José de Araújo Rocha
ao rei [D. João V] solicitando que se paguem a
dívida proveniente do contrato da pescaria das
baleias de foi contratador o seu marido por
nome de José de Araújo Rocha.
Anexo: 4 documentos

Bahia Avulsos (1604-1828)

1734

Julho, 21

AHU_ACL_CU_005, Cx. 48, D. 4293.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1737

Fevereiro, 19

AHU_ACL_CU_005, Cx. 58, D. 4982.

CARTA do [vice-rei e capitão-general do estado
do Brasil, Vasco Fernandes César de Meneses],
conde de Sabugosa ao rei [D. João V] sobre a
necessidade em caçar mais baleias para o fabrico
de azeite.
Anexo: carta
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D.
João V sobre a pena para os provedores da
Fazenda Real que não cumprirem as ordens
sobre as arrematações dos contratos serem
feitas na Corte e não nas capitanias, como
ocorreu na Bahia e Rio de Janeiro, como acusa a
consulta inclusa acerca das explicações do
provedor da Fazenda do Rio de Janeiro e do
provedor-mor da Fazenda Real da Bahia que
informam como naquelas capitanias foram
arrematados os vários contratos de azeite doce,
subsídio pequeno dos vinhos e aguardente da
terra, pesca das baleias e dos direitos dos
escravos despachados para as Minas.
Anexo: consulta

Bahia Avulsos (1604-1828)

1738

Julho, 31

AHU_ACL_CU_005, Cx. 62, D. 5305.

CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Bahia
ao rei [D. João V] sobre a ordem passada aos
contratadores das Baleias de que sejam
obrigados a trazer os seus livros de rendimento a
esta câmara para que possa ser averiguada.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1738

Julho, 31

AHU_ACL_CU_005, Cx. 62, D. 5306.

CARTA dos oficiais da câmara da cidade da Bahia
ao rei [D. João V] sobre o prejuízo no
procedimento do contrato do azeite de peixe.
Anexo: 4 documentos

Bahia Avulsos (1604-1828)

ant. 1742

Junho, 1

AHU_ACL_CU_005, Cx. 73, D. 6088

Bahia Avulsos (1604-1828)

ant. 1743

Março, 4

AHU_ACL_CU_005, Cx. 75, D. 6230.

REQUERIMENTO de Luíza de Queirós e Araújo ao
rei [D. João V] solicitando ordens para que os
contratadores da pesca das baleias na ilha de
Itaparica não a obriguem a fechar sua casa de
venda de comestíveis e bebidas em alguma
época do ano.
Anexo: 4 docs.
REQUERIMENTO do tenente de mestre de campo
da cidade da Bahia Lourenço Monteiro ao rei [D.
João V] solicitando assentamento na consignação
do contrato das baleias da mesma cidade.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1747

Junho, 12

AHU_ACL_CU_005, Cx. 89, D. 7291

CARTA do provedor-mor da Fazenda Real Manuel
António da Cunha de Souto Maior ao rei [D. João
V] dando conta do descaminho de noventa e um
mil cruzados que descobriu na revista feita a dez
contratos dos dízimos reais, particularmente na
dízima do tabaco e no contrato das baleias.
Anexo: 2 docs.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1748

Abril, 27

AHU_ACL_CU_005, Cx. 94, D. 7525.

PARECER do procurador da Fazenda Real sobre
os preços por que foram arrematados os dízimos
do Pará, o subsídio dos molhados da Bahia, os
dízimos e os subsídios das carnes da Paraíba, o
contrato do sal do Brasil e o contrato das baleias
do Rio de Janeiro.
Anexo: 5 docs.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1751

Outubro, 12

AHU_ACL_CU_005, Cx. 2, Doc. 167-168

OFFICIO DO Vice-Rei do Conde de Athouguia,
para Diogo de Mendonça Côrte Real, referindo a
pouca utilidade que produzem as palmeiras do
Brazil, os serviços prestados pelos canarins que
tinham ido de Gôa para a Bahia, destinados a
ensinar o melhor aproveitamento d’aquellas
plantas.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1752-1767 -

AHU_ACL_CU_005, Cx. 112, D. 8792.

LIVRO DE CONTRATADOS do Dízimo da Alfândega
da cidade da Bahia, Dízimos Reais, das Baleias,
dos Escravos da Costa da Mina, dos Aguardentes
e Vinho de Mel da Bahia, do Dízimo do Tabaco,
dos donativos das caixas de açúcares, dos
molhados, Chacelaria da Relação da Bahia e das
Entradas da Jacobina.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1758

AHU_ACL_CU_005, Cx. 137, D. 10619

OFÍCIO do conselheiro Alexandre Metelo de
Sousa Menezes ao [secretário de estado da
Marinha e Ultramar] Tomé Joaquim da Costa
Corte Real sobre a arrematação dos contratos da
pesca de baleia na Bahia.

Setembro, 27

Bahia Avulsos (1604-1828)

1759

Fevereiro, 9

AHU_ACL_CU_005, Cx. 140, D. 10781

CERTIDÃO do escrivão António José de Queirós
Correia atestando os ganhos do tesoureiro
Manuel de Brito e Silva pela arrematação do
contrato da pesca da baleia. Anexo: 3 docs.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1759

Junho, 21

AHU_ACL_CU_005, Cx. 23, D. 4285

Bahia Avulsos (1604-1828)

1761

Março, 6

AHU_ACL_CU_005, Cx. 146, D. 11188.

Officio do provedor mór da Fazenda Manuel de
Mattos Pegado Serpa para Thomé J. da Costa
Côrte Real, remettendo a relação dos contratos
celebrados com os arremattantes dos diversos
impostos.
DECRETO do rei D. José concedendo licença ao
contratador da pesca das baleias, Francisco Peres
de Sousa, para enviar um navio para a Bahia a
serviço do referido contrato.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1761

Maio, 23 /Junho,AHU_CU_005-01,
Setembro
Cx. 29, D. 5524-5532.

OFÍCIO do provedor mor da Fazenda ao Francisco
Xavier de Mendonça, sobre a arrematação do
contrato de pesca das baleias.
Anexo: 5 documentos, entre os quais, termos de
arrematações e editais.
ASSENTO tomado no Conselho da Fazenda do
Estado da Bahia, sobre a administração do
contrato das baleias, por conta da Fazenda Real.
TERMO DE ENTREGA a José Vieira Torres, dos
bens da Fazenda Real, na feitoria da pescaria das
baleias, na Ilha de Itaparica.
AUTOS DE DEVASSA do provedor mor da
Fazenda, Manuel de Matos Pegado Serpa, para
averiguar se houve irregularidade na
arrematação do contrato dos dízimos reais, dado
a Manuel Dias Filgueira.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1764

Maio, 31

AHU_CU_005-01, Cx. 38, D. 7011-7017.

CARTA dos governadores interinos da Bahia ao
[Francisco Xavier de Mendonça Furtado] sobre a
execução do contrato das baleias arrematado
por Inácio Pedro Quintela, e o sequestro do
antigo arrematante Francisco Peres de Souza.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1764

Junho, 16

AHU_ACL_CU_005, Cx. 35, D. 6508.

OFFICIO do Ouvidor de Porto Seguro Thomé
Couceiro de Abreu (para o Ministro dos Negocios
do Ultramar Francisco Xavier de Mendonça
Furtado), no qual transmite muitas e
interessantes informações, sobre as povoações,
rios, população e madeiras da sua Capitania.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1764

Julho, 1

AHU_CU_005-01, Cx. 35, D. 6557-6564.

OFÍCIO do provedor mor da Fazenda, Manuel de
Matos Pegado Serpa, ao Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, sobre a arrematação dos
contratos dos dízimos reais, tabacos, açúcares, e
saídas dos escravos para as Minas, e o alcance
que o arrematante do contrato das baleias fez.
EDITAIS (2) anunciando a arrematação do
contrato dos dízimos reais, um deles por um ano.
CERTIDÃO dos pregões feitos para anunciar a
arrematação do contrato dos dízimos reais.
PROVISÕES (2) régias, a 1ª, ordenando que
fossem postos em arrematação, os contratos
cujos prazos das arrematações em Lisboa
tivessem terminado, a 2ª, determinando que as
arrematações dos contratos fossem feitos um
mês antes de terminado o prazo da última
arrematação.
AUTOS DEARREMATAÇÃO do contrato dos
dízimos reais e da resolução tomada pelo
Conselho da Fazenda, por não ter existido quem
o tomasse.
AUTOS DA REUNIÃO da Mesa da Fazenda,
presidida pelo arcebispo e governador geral do
Estado do Brasil, dom frei Manuel da
Ressureição, pela qual foi resolvida a forma de
cobrança dos direitos do açúcar, por ter ficado
deserta a arrematação.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1764

Julho, 26

AHU_CU_005-01, Cx. 36, D. 6734-6735.

OFÍCIO do provedor mor, Manuel de Matos
Pegado Serpa, ao Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a execução movida pela Junta da
Fazenda contra o arrematante do contrato da
pesca das baleias, Francisco Peres de Souza.
ORDENS (teor) passadas para que se
sequestrassem as fábricas, azeites e mais
pertences do contrato da pesca das baleias, do
contratador Francisco Peres de Souza, dos
requerimentos feitos por José Vieira Torres e
Joaquim Caetano do Couto, e do protesto
lavrado pelo provedor mor da Fazenda.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1765

Fevereiro, 11

AHU_CU_005-01, Cx. 37, D. 6880-6888.

OFÍCIOS (3) o 1º, do provedor mor da Fazenda,
ao Francisco Xavier de Mendonça Furtado,
consultando sobre a entrega das fábricas e
utensílios da pesca das baleias ao procurador do
arrematante do contrato, Inácio Pedro Quintela,
o 2º, do provedor mor da Fazenda ao Governo
Interino, sobre a posse de Inácio Pedro Quintela,
dessa fábrica e desses utensílios, e o sequestro
feito no antigo contratador da pesca das baleias,
o 3º, do Governo Interino ao provedor mor, em
resposta ao ofício antecedente.
PORTARIAS (2) a 1ª, do Governo Interino,
mandando dar posse a Inácio Pedro Quintela, da
fábrica e dos utensílios da pesca das baleias, a 2ª,
do provedor mor da Fazenda ao escrivão da
Fazenda Real, ordenando que se entregasse ao
Inácio Pedro Quintela, a fábrica e os utensílios da
pesca das baleias, com a declaração de ficarem
onerados com a penhora feita por causa do
alcance do ex-contratador
Francisco Peres de Souza.
REQUERIMENTO do procurador de Inácio Pedro
Quintela, Joaquim Caetano do Couto, solicitando
a posse da fábrica e dos utensílios da pesca das
baleias.
INFORMAÇÃO do escrivão da Fazenda sobre o
uso nas avaliações e indenizações das fábricas e
utensílios da pesca das baleias, quando se deu a

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1765

Fevereiro, 21

AHU_CU_005-01, Cx. 37, D. 6982-6987.

CARTA do provedor mor da Fazenda, Manuel de
Matos Pegado Serpa, ao Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, sobre o contrato da pesca
das baleias, arrematado por
Inácio Pedro Quintela, e a denúncia que o
administrador Joaquim Caetano do Couto fez do
caixeiro da venda dos azeites, José da Silva Faria,
azeites esses,
sequestrados pela Junta do Tesouro para garantir
o alcance devido pelo excontratador Francisco
Perez de Souza.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1765

Fevereiro, 22

AHU_ACL_CU_005, Cx. 154, D. 11769.

DECRETO do rei [D. José] ao Conselho
Ultramarino ordenando que se mande arrematar
na Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha
e Domínios Ultramarinos, o Contrato da pescaria
das baleias, a Inácio Pedro Quintela e
Companhia.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1765

Junho, 22

AHU_CU_005-01, Cx. 37, D. 6916-6919.

OFÍCIO do provedor Manuel de Matos Pegado
Serpa ao Francisco Xavier de Mendonça Furtado,
sobre a entrega da fábrica e utensílios do
contrato da pesca das baleias ao procurador do
novo arrendamento, Inácio Pedro Quintela, e a
dívida do antigo contratador Francisco Peres de
Souza.
INFORMAÇÃO do provedor mor da Fazenda,
Manuel de Matos Pegado Serpa, ao rei, sobre a
entrega da fábrica e utensílios do contrato da
pesca das baleias.
PORTARIA ordenando ao contador geral da
Fazenda, que certificasse a importância da dívida
do antigo contratador da pesca das baleias,
Francisco Peres de Souza.
CONTA corrente do arrendamento do contrato
da pesca das baleias, Francisco Peres de Souza,
pela qual se vê seu alcance.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1765

Junho, 22

AHU_ACL_CU_005, Cx. 155, D. 11803.

CARTA do provedor-mor da Fazenda Real do
Estado do Brasil, Manuel de Matos Pegado
Serpa, ao rei [D. José] referente à entrega do
contrato das baleias a Inácio Pedro Quintela.
Anexo: carta

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1765

Dezembro, 2

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1765-1768 Fevereiro, 25

AHU_CU_005-01, Cx. 37, D. 6942.

OFÍCIO do Governo Interino ao Francisco Xavier
de Mendonça Furtado, sobre o auxílio garantido
ao contratador da pescaria das baleias, Inácio
Pedro Quintela e ao
seu procurador e administrador, Joaquim
Caetano do Couto, para a execução do seu
contrato.

AHU_CU_005-01, Cx. 43, D. 7934-7953.

OFÍCIOS (5) o 1º, do governador, marquês do
Lavradio, ao Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a suspensão de propinas que os
contratos das baleias, do
subsídio e molhados, costumavam pagar ao
governador, ao secretário de Estado, ao
provedor mor e ao procurador da Fazenda, o 2º,
do governador da Bahia, conde de
Azambuja, ao Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre o mesmo assunto, o 3º, do
provedor mor, Manuel de Matos Pegado Serpa,
ao governador, conde de
Azambuja, sobre uma portaria, o 4º, do
procurador e administrador dos contratos da
pesca das baleias e do subsídio, sobre essa
mesma portaria, o 5º, do provedor
Manuel de Matos Pegado Serpa, sobre o
pagamento de propinas de contratos.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1766

Abril, 7

AHU_ACL_CU_005, Cx. 156, D. 11895

AVISO do [secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça
Furtado] ao [conselheiro] Alexandre Metelo de
Sousa e Meneses referente à ordem de
permissão, ao abrigo do alvará de 10/09/1765,
para que Inácio Pedro Quintela e os
contratadores da pesca da baleia, possam
transportar quaisquer géneros da capitania da
Bahia para Lisboa.
LISTA dos contratos da Bahia relacionados ao
dízimos da alfândega, dízimos Reais, Baleias,
escravos da Costa da Mina, escravos da Bahia
que vão para Costa da Mina, aguardentes e vinho
de mel, dízimo do tabaco e mais géneros da
Bahia, donativos do tabaco e açúcar, subsídio
dos molhados, chancelaria da Relação da Bahia,
entradas da Jacobina e rio das Contas.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1767

Março, 27

AHU_ACL_CU_005, Cx. 158, D. 12060.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1768

Setembro, 12

AHU_CU_005-01, Cx. 43, D. 7931.

CARTA do marquês do Lavradio, ao conde de
Oeiras, sobre a arrematação de contratos, gados
e baleias, produção de algodão, etc.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1771

-

AHU_ACL_CU_005, Cx. 45, Doc. 8440.

OFFICIO no qual se dão noticias muito
interessantes sobre a pesca das baleias nas
proximidades da Bahia.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1775

Maio, 27

AHU_CU_005-01, Cx. 47, D. 8789-8796.

Bahia Avulsos (1604-1828)

ant. 1777

Setembro, 27

AHU_ACL_CU_005, Cx. 173, D. 13058.

OFÍCIO do governador Manuel da Cunha
Menezes ao [secretário de Estado da Marinha e
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre a
remessa de documentos.
MAPA dos tipos de embarcações que havia na
capitania da Bahia, e que navegavam para a
Costa da Mina, Angola, e outros portos da África,
Rio de Janeiro,
Pernambuco, Pará, e outros portos do Brasil, dos
barcos, lanchas e pequenas embarcações que
navegavam pelos rios e ribeiras dessa capitania,
conduzindo
viveiros e pescados para sua manutenção, com o
número de marinheiros, pescadores forros e
cativos que haviam na capitania, e freguesias
onde moravam.
LISTA das pessoas que trabalharam na safra das
baleias na Fábrica de Itaparica, e na pesca de
1774, que pescou 9 peixes (8 madrígios, 1
seguilhote).
LISTA das pessoas que trabalharam na safra das
baleias na Fábrica de Itaparica, e na pesca de
1768, que pescou 179 peixes (146 madrígios, 33
seguilhote).
DUPLICATAS dos documentos números 8789 a
8792 (2ª via).
REQUERIMENTO de Domingos Lopes Loureiro à
rainha [D. Maria I] em que solicita as certidões
dos preços dos contratos das Baleias.
Anexo: requerimento.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1777

Outubro, 21

AHU_ACL_CU_005, Cx. 173, D. 13063.

ASSENTO tomado pelo Senado da Câmara da
Bahia, sobre o requerimento do contratador do
Contrato das Baleias, capitão Joaquim Caetano
do Coito, no qual pretendia que se aumentasse o
preço do azeite.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1778

Maio, 15

AHU_ACL_CU_005, Cx. 51, Doc. 9681

OFFICIO do Vice-Rei Marquez do Lavradio para o
Governador da Bahia, em que o previne de ter
sido apresado um navio portuguez nas costas da
Terra Nova por um corsario americano e lhe diz
que para defesa dos navios mercantes seria
conveniente que estes fossem sempre
comboiados pelos navios de guerra; informa-o
tambem de que em breve deveriam chegar ao
Brasil diversas embarcações inglesas, com o
pretexto da pesca das baleias mas que sabia
virem carregadas de contrabando. + LISTA dos
navios que sahiram dos portos de Londres,
Bristol e Liverpool, para a pesca das baleias, nos
mares do Brasil.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1792

Julho, 17

AHU_ACL_CU_005, Cx. 195, D. 14172.

CARTA do [contador geral] Inácio António Ribeiro
à rainha [D. Maria I] sobre o requerimento de
Joaquim Pedro Quintela e Jacinto Fernandes
Bandeira, solicitando a prorrogação da
propriedade do Contrato de arrematação da
pesca das baleias.
Anexo: 8 docs.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1798

Agosto, 2

AHU_CU_005-01, Cx. 95, D. 18538-18542.

OFÍCIOS (2) do governador D. Fernando José de
Portugal ao [ministro e secretário de Estado dos
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos]
D. Rodrigo de Souza
Coutinho, o primeiro, informando a recepção do
alvará de 18 de maio de 1798, que permitia que
os negociantes portugueses pudessem armar e
preparar navios
destinados à pesca das baleias e preparar o
azeite em alto mar, livres para fazerem pescarias
sedentárias em Cabo Verde, o segundo, sobre o
requerimento do
professor de Primeiras Letras, Bernardo Pereira
Guimarães, que solicitava aposentadoria com
ordenado inteiro.
Anexo: 2 ofícios (2ª via) requerimento

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1797

Outubro, 23

AHU_ACL_CU_005, Cx. 90, D. 17481

OFFICIO do Provedor da Fazenda José Venancio
de Seixas para D. Rodrigo de Sousa Coutinho,
sobre as receitas da Capitania da Bahia e a
representação da Junta da Real Fazenda em que
propunha diversos alvitres para as augmentar.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1799

Janeiro, 8

AHU_CU_005-01, Cx. 97, D. 19054-19056

OFÍCIOS (3) do governador D. Fernando José de
Portugal ao [ministro e secretário de Estado dos
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos]
D. Rodrigo de Souza Coutinho, o primeiro,
informando sobre o requerimento do tenente de
infantaria, José da Silva Machado, que solicitava
promoção ao posto de capitão, o segundo, sobre
a exportação de Tabaco à Índia, o terceiro, a
execução do alvará de 18 de Maio de 1798, que
permitia que os negociantes portugueses
preparassem e armassem navios para a pesca
das baleias e preparassem o azeite em alto mar.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1799

Maio, 19

AHU_ACL_CU_005, Cx. 213, D. 15018

CARTA RÉGIA (cópia) da rainha [D. Maria I] ao
governador e capitão geral da capitania da Bahia
D. Fernando José de Portugal sobre a abolição
dos contratos sobre o sal e pesca das baleias.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1800

Março, 21

AHU_ACL_CU_005, Cx. 105, D. 20459

CARTA regia em que se dirigem diversas
instrucções ao Capitão General da Capitania na
Bahia, Francisco da Cunha Menezes.

Bahia Avulsos (1604-1828)

1802

Agosto, 19

AHU_ACL_CU_005, Cx. 226, D. 15664

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe
regente [D. João] sobre a adopção do novo
método de pesca da baleia na Bahia. Anexo: 14
docs.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1805

Março, 15

AHU_CU_005-01, Cx. 136, D. 27090-27094

OFÍCIOS (2) do governador [da Bahia], Francisco
da Cunha Menezes ao [secretário de Estado da
Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João
Rodrigues de Melo e Meneses Souto Maior], o
primeiro, informando sobre a chegada do
bergantim real, Condessa de Resende, do capitãotenente da armada Tomás Passi, que fiscalizaria a
Costa, o segundo, remetendo três mapas, o
primeiro, dos navios que tinham
entrado e saído do Porto da capitania da Bahia
no ano de 1804, o segundo, dos produtos da
capitania exportados para Portugal e mais
portos, em 1804, o terceiro, da importação feita
por Portugal, feitorias da Costa da África e portos
do Brasil “sobre a Bahia”, em 1804.
Anexo: 3 mapas.

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

1805

Março, 15

AHU_ACL_CU_005, Cx. 136, D. 27108

Vários documentos

Bahia Eduardo de Castro Almeida (1613-1807)

ant. 1805

Outubro, 16

AHU_CU_005-01, Cx. 139, D. 27788-27804

REQUERIMENTOS (5) do sargento-mor
[governador do presídio ilha de S.Paulo do
Morro,na capitania da Bahia], Domingos Alves
Branco Muniz Barreto ao príncipe regente [D.
João], nos dois primeiros, solicita que lhe seja
passado provisão de comissão à Mesa de
Inspeção, com o objetivo de analisar os pleitos e
questões relacionadas à sociedade que tinha
com Manuel José Machado nas armações das
baleias; nos outros três documentos solicita o
pagamento de soldos e a sua patente de
governador.
Anexos: aviso régio, portarias, certidão,
provisões, carta patente.

PROJETO RESGATE - RIO DE JANEIRO
Avulsos (1614-1830)
Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

http://resgate.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=017_RJ_AV
http://resgate.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=017-1_RJ

ACERVO
Rio de Janeiro Avulsos

ANO
1644

Mês, Dia
Maio, 19

COTA
AHU_ACL_CU_017, Cx, 2. D. 120

DESCRIÇÃO
CARTA do provedor da Fazenda
Real do Rio de Janeiro, Francisco
da Costa Barros, ao rei [D. João
IV] sobre não haver efeitos para
as despesas necessárias desta
cidade, devido ao pouco
rendimento do vinho, dos
vinténs por cada caixa de açúcar
e da falta de renda proveniente
da graxa de baleia (…)

Rio de Janeiro Avulsos

[ant. 1644]

Outubro, 10

AHU_ACL_CU_017, Cx. 2, D. 125.

REQUERIMENTO do capitão Félix
Madeira de Gusmão ao rei [D.
João IV] solicitando o hábito de
Cristo com comenda ou uma
tença sobre a renda das baleias
da Bahia (…)

Rio de Janeiro Avulsos

1676

Setembro, 9

AHU_ACL_CU_017, Cx. 4, D. 415

CONSULTA (minuta) do Conselho
Ultramarino ao príncipe regente
[D. Pedro] sobre a carta do
governador do Rio de Janeiro,
Matias da Cunha, acerca das
irregularidades na arrematação
do contrato das baleias desta
capitania.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1676

Setembro, 9

AHU_CU_017-01, Cx. 7, D. 1286.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino, acerca da
informação que dera o
Governador Mathias da Cunha
sobre os grandes prejuízos que
sofrera a Fazenda Real com a
arrematação do contrato da
pesca das Baleias. [Anexos:
CONSULTA do Conselho
Ultramarino, sobre a denuncia
de descaminhos de rendimentos
da Fazenda Real, de que era
acusado o Provedor da Fazenda
Thomé de Sousa Corrêa.
AHU_CU_017-01, Cx. 7, D. 1287.
; PARECERES (2) do Conde de Val
de Reis, Presidente do Conselho
Ultramarino, sobre o contrato da
licença da pesca das Baleias e a
arrematação do contrato dos
dízimos do Rio de Janeiro.
AHU_CU_017-01, Cx. 7, D. 12881289.]

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1686

-

AHU_ACL_CU_017-1, Cx. 8, D. 1570

RELAÇÃO de todos os
rendimentos da Fazenda Real na
cidade do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1687

Novembro, 2

AHU_CU_017-01, Cx. 9, D. 1683./ AHU_CU_017-01,
ALVARÁ
Cx. 9,régio
D. 1684.
pelo qual se
determinou que nenhum
impedimento ou verba se
pusesse no pagamento do
ordenado do Bispo do Rio de
Janeiro, cabido, mais ministros
eclesiásticos, fabrica da Sé e das
mais igrejas, e que lhes fosse
pago aos quartéis, primeiro que
outras despesas, sem
diminuição, posto que a
houvesse no rendimento das
Baleias, que lhe estava
consignado.
Anexo ao n.º 1683.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1684

-

AHU_ACL_CU_017, Cx. 5, D. 491.

CARTA do [conselheiro do
Conselho Ultramarino] Salvador
Correia de Sá Benevides ao
oficial-maior da Secretaria do
mesmo Conselho, Pascoal de
Azevedo, sobre os seus serviços
(…) e as mercês que pede de
acrescentamento da tença do
hábito de Cristo paga no
Almoxarifafo do Rio de Janeiro
do rendimento das baleias.

Rio de Janeiro Avulsos

1684

Julho, 28

AHU_ACL_CU_017, Cx. 5, D. 499

CARTA do governador do Rio de
Janeiro, Duarte Teixeira Chaves,
ao rei [d. Pedro II] sobre a
arrematação do contrato das
baleias por três anos.

Rio de Janeiro Avulsos

1693

Dezembro, 9

AHU_ACL_CU_017, Cx. 6, D. 572.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. Pedro II
sobre a carta do provedor da
Fazenda Real do Rio de Janeiro,
Luís Lopes Pegado, acerca das
disposições contidas no
regimento desta Provedoria no
que concerne à arrematação dos
contratos desta capitania, não
podendo ser arrematados por
um valor inferior aos dos anos
anteriores, e que o contrato das
baleias será posto em praça em
Janeiro próximo. Anexo: carta e
parecer.

Rio de Janeiro Avulsos

1694

Junho, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 6, D. 587

CARTA RÉGIA (minuta) do rei [D.
Pedro II] ao provedor da
Fazenda Real do Rio de Janeiro,
[Franisco de Brito Meireles]
sobre a sentença da Casa da
Suplicação favorável a João
Franco Viegas contra o
procurador da Fazenda, para que
observe a condição com aquele
que arrematou o contrato das
baleias do Rio de Janeiro, no
período de 1690 a 1692.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1696

Maio, 30

AHU_CU_017-01, Cx. 11, D. 2023-2024

CARTA do Provedor da Fazenda
Francisco de Brito Meirelles, em
que participa ter-se arrematado
o contrato das baleias a João
Vieira Coelho, Luiz Antunes
Vianna e Manuel Corrêa do
Araujo por 29.000 cruzados e
por tempo de três anos. [Anexo:
REQUERIMENTO de João Vieira
Coelho e outros, arrematantes
do contrato das baleias, no qual
pedem para serem restituídos a
posse do mesmo contrato de
que tinham sido violentamente
espoliados pelo Governador do
Rio de Janeiro.
Anexo ao n.º 2023.]

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1696

Junho, 4

AHU_CU_017-01, Cx. 11, D. 2025-2026.

CARTAS (2) do Governador
Sebastião de Castro e Caldas,
sobre a arrematação do contrato
das baleias.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1697

Fevereiro, 25

AHU_CU_017-01, Cx. 11, D. 2050.

CARTA do Governador Sebastião
de Castro e Caldas, sobre a
arrematação do contrato das
baleias e as graves
irregularidades cometidas pelo
Provedor da Fazenda Francisco
de Brito de Meirelles e o
Escrivão Ignacio da Silveira
Villalobos.

Rio de Janeiro Avulsos

1697

Junho, 14

AHU_ACL_CU_017, Cx. 6, D. 620.

CARTA do governador do Rio de
Janeiro, Artur de Sá e Meneses,
ao rei [D. Pedro II] sobre o
cumprimento da ordem para
averiguar a devassa que seu
antecessor, Sebastião de Castro
e Caldas, tirou acerca das
irregularidades na arrematação
do contrato das baleias pelo
provedor e mais oficiais da
Fazenda Real desta praça.
Anexo: carta, pareceres; m. est.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1697

Junho, 18

AHU_CU_017-01, Cx. 11, D. 2055.

CARTA do Provedor da Fazenda
Luiz Lopes Pegado, acerca das
irregularidades que tinha havido
na arrematação do contrato das
baleias e da devassa a que se
procedera e em que se tinham
provado as responsabilidades do
provedor Francisco de Brito de
Meirelles e Escrivão Ignacio
Silveira Villalobos.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1697

Novembro, 3

AHU_CU_017-01, Cx. 11, D. 2065-2068

CARTA do Governador Sebastião
de Castro Caldas, em que relata
minuciosamente as fraudes que
se tinham cometido na
arrematação do contrato das
baleias.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1697

Dezembro, 17

AHU_CU_017-01, Cx. 11, D. 2091.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino, acerca da
informação que enviara o
Governador do Rio do Janeiro
Arthur de Sá e Menezes sobre
diversos… que tinha havido nas
arrematações do contrato das
baleias.

Rio de Janeiro Avulsos

1698

Maio, 22

AHU_ACL_CU_017, Cx. 6, D. 635.

CARTA do governador do Rio de
Janeiro, Artur de Sá e Meneses,
ao rei [D. Pedro II] sobre a forma
de arrematação do contrato das
baleias, solicitando que se reveja
a proibição de número limitado
de tanques para o azeite e de
lanchas para a pesca das baleias.
Anexo: parecer; m. est.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1698

Outubro, 29

AHU_CU_017-01, Cx. 11, D. 2122.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1699

Junho, 6

AHU_CU_017-01, Cx. 12, D. 2215.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino, acerca da
informação que enviara o
Governador do Rio de Janeiro,
sobre a arrematação do contrato
das baleias.
CARTA do Provedor da Fazenda
Luiz Lopes Pegado, na qual
informa acerca da devassa que
tirara do suborno e conluio que
houvera na arrematação do
contrato da pesca das baleias.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1699

Outubro, 8

AHU_CU_017-01, Cx. 12, D. 2247.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino, acerca da devassa
que se tirara sobre o conluio que
houvera na arrematação do
contrato das baleias.

Rio de Janeiro Avulsos

1699

Outubro, 8

AHU_ACL_CU_017, Cx. 6, D. 676.

PARECER do Conselho
Ultramarino sobre a carta do
provedor da Fazenda Real do Rio
de Janeiro, Luís Lopes Pegado,
acerca da devassa que tirou do
conluio que houve na
arrematação do contrato das
baleias, pessoas culpadas e suas
sentenças.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1699

Outubro, 9

AHU_CU_017-01, Cx. 12, D. 2255-2257.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino favorável a fiança
que solicitara Ignacio da Silveira
Villa Lobos, Escrivão da fazenda
do Rio de Janeiro, que fora
preso, como implicado nas
fraudes da arrematação do
contrato das baleias.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1699

Outubro, 9

AHU_CU_017-01, Cx. 12, D. 2259-2260.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino, favorável a fiança
que requerera Manuel Corrêa de
Araujo, por se achar preso como
implicado na devassa que se
tirara sobre a arrematação do
contrato das baleias.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1699

Outubro, 9

AHU_CU_017-01, Cx. 12, D. 2265-2266.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino, favorável a fiança
que requerera João Vieira
Coelho, que fora preso como
implicado na devassa a que se
procedera sobre a arrematação
do contrato das baleias.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1699

Novembro, 7

AHU_CU_017-01, Cx. 12, D. 2313-2315.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino favorável a fiança
que solicitara Luiz Antunes
Vianna, que fora preso no Rio de
Janeiro, como implicado nas
fraudes da arrematação do
contrato das baleias.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1699

Dezembro, 9

AHU_ACL_CU_017, Cx. 6, D. 690.

REQUERIMENTO de Francisco de
Brito Meireles ao rei [D. Pedro II]
solicitando alvará de fiança, por
ter sido condenado a 6 anos
degredo para a Nova Colónia do
Sacramento, após a devassa
tirada das irregularidades
cometidas na arrematação do
contrato das baleias. Obs.: m.
est.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1669

Dezembro, 9

AHU_CU_017-01, Cx. 12, D. 2337-2339.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1700

-

AHU_ACL_CU_017, Cx. 7, D. 698.

Rio de Janeiro Avulsos

1711

Outubro, 6

AHU_ACL_CU_017, Cx. 9, D. 943.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino, favorável a
concessão da fiança que
requerera Francisco de Brito
Meirelles, para se livrar, depois
de solto, da acusação que lhe
moveram por causa da
arrematação do contrato das
baleias.
CARTA RÉGIA (fragmento) do rei
[D. Pedro II] ao provedor da
Fazenda Real do Rio de Janeiro,
[Luís Lopes Pegado], sobre o
azeite da baleia.
CARTA RÉGIA (minuta) do rei [D.
João V] ao provedor da Fazenda
Real do Rio de Janeiro, [Luís de
Almeida Correia de
Albuquerque], ordenando a
forma e os cuidados que se deve
ter com as arrematações dos
contratos das pescarias das
baleias e do subsídio pequeno
dos vinhos e aguardentes.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1711

-

AHU_CU_017-01, Cx. 17, D. 3542-3543.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1716

Fevereiro, 19

AHU_CU_017-01, Cx. 16, D. 3468-3472.

Rio de Janeiro Avulsos

1718

Maio, 18

AHU_ACL_CU_017, Cx. 10, D. 1080.

REQUERIMENTO de Antonio
Borges Teixeira, residente no Rio
de Janeiro, antigo arrematante
do contrato das baleias, relativa
a liquidação do seu contrato e a
execução que lhe movera o
Provedor da Fazenda dessa
cidade.
CONSULTA do Conselho
Ultramarino acerca da uma
petição de Paulo Martins da
Gama, contratador da pesca das
baleias do Rio de Janeiro,
relativa a observância das
clausulas do seu contrato.
CARTA do provedor da Fazenda
Real do Rio de Janeiro,
Bartolomeu de Sequeira Cordovil
ao rei [D. João V], remetendo as
condições do contrato da pesca
das baleias arrematado pelo
capitão Domingos Francisco de
Araújo no triênio passado.
Obs.:m. est.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1720

Fevereiro, 15

AHU_ACL_CU_017, Cx. 11, D. 1173.

REQUERIMENTO do excontratador do Contrato das
Baleias e do vintém do Azeite,
Antônio Borges Teixeira, ao rei
[D. João V], solicitando que se
ordene a Provedoria da Fazenda
Real da Bahia, que conceda um
abatimento no preço dos
contratos, visto os prejuízos que
teve com os mesmos quando da
invasão dos franceses, da
mesma forma como foi
concedido ao contratador do
tabaco, Manoel Fernandes de
Carvalho.
Anexo: requerimento, provisões
(cópias).

Rio de Janeiro Avulsos

1720

Novembro, 27 AHU_ACL_CU_017, Cx. 11, D. 1263.

DESPACHO do Conselho
Ultramarino recomendando que
se escreva ao provedor da
Fazenda Real do Rio de Janeiro,
[Manoel Correia Vasques, no
impedimento de Bartolomeu de
Siqueira Cordovil] para que
informe as condições em que foi
arrematado o Contrato da Pesca
das Baleias. Obs.: m. est.

Rio de Janeiro Avulsos

1724

Setembro, 7

AHU_ACL_CU_017, Cx. 14, D. 1548.

CARTA do [provedor da Fazenda
Real do Rio de Janeiro],
Bartolomeu Sequeira Cordovil,
ao rei [D. João V], sobre o fim do
prazo de arrematação do
contrato da pesca das baleias e
do vintém do azeite de peixe,
que pertencia ao coronel Miguel
Aires Maldonado, e a sua
transferência para Pedro
Barreiros; e o novo lance de
arrematação do mesmo
contrato feito por Vicente Lopes
Ferreira. Anexo: condições do
contrato (traslado).

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1726

-

AHU_CU_017-01, Cx. 23, D. 5269.

REQUERIMENTO do Christovão
Corrêa Leitão, filho de Manuel
Cardoso Leitão, no qual pede
uma certidão do contrato das
baleias, que ele e seu falecido
pai haviam arrematado.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1727

Março, 11

AHU_ACL_CU_017, Cx. 17, D. 1920.

LISTA de contratos da dízima da
Alfândega, dos Dízimos Reais, da
Pesca das Baleias, do estanco do
Tabaco, Resgate dos Escarvos,
arrematados no Conselho
Ultramarino, referentes ao Rio
de Janeiro.

Rio de Janeiro Avulsos

1727

Agosto, 9

AHU_ACL_CU_017, Cx. 18, D. 1983.

CARTA dos oficiais da Câmara do
Rio de Janeiro, ao rei [D. João V],
sobre a forma como são
arrematados os contratos da
Provedoria da Fazenda Real do
Rio de Janeiro e as dúvidas
ocorridas com as condições do
contrato do tabaco, pesca das
baleias e sal, solicitando que
pessoa alguma possa arrematar
os contratos, sem que primeiro
apresente as condições do
mesmo ao senado da referida
Câmara.

Rio de Janeiro Avulsos

1727

Agosto, 16

AHU_ACL_CU_017, Cx. 18, D. 2005.

CARTA do [governador do Rio de
Janeiro], Luís Vaía Monteiro, ao
rei [D. João V], informando ter
mandado realizar as obras na
armação do contrato das
baleias, com exceção da casa do
administrador, indicando as
despesas das mesmas; bem
como, a continuação dos
trabalhos dos quartéis da
fortaleza de Santa Cruz.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1727

-

AHU_CU_017-01, Cx. 25, D. 5723-5725.

REQUERIMENTO de Manuel
Coelho dos Santos, residente no
Rio de Janeiro, em que perto
uma provisão para a prova do
traspasse e sociedade que fizera
com Pedro Barreiros sobre o
contrato da pesca das baleias.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1728

-

AHU_CU_017-01, Cx. 26, D. 5849-5851.

REQUERIMENTO do Sargento
mor Domingos Pinto de
Magalhães, arrematante do
contrato da pesca das baleias, na
capitania do Rio de Janeiro, em
que pede certa aclaração as
condições do seu contrato.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1728

-

AHU_CU_017-01, Cx. 26, D. 5922.

REQUERIMENTO de Helena da
Cruz, viúva de Antonio Borges
Teixeira, relativo a uma ação de
liquidação de contas do contrato
da pesca das baleias.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1728

-

AHU_CU_017-01, Cx. 26, D. 5973-5974.

REQUERIMENTO de Manuel
Coelho dos Santos, residente no
Rio de Janeiro, relativo a uma
ação que movera contra Pedro
Barreiros, sobre a sua sociedade
no contrato da pesca das
baleias.

Rio de Janeiro Avulsos

1729

Agosto, 15

AHU_ACL_CU_017, Cx. 20, D. 2202.

CARTA do administrador da nova
armação da Ponta dos Búzios do
distrito de Cabo Frio, João de
Almeida, ao rei [D. João V],
sobre o arrendamento de terras
pelos oficiais da Câmara, para
estabelecimento do Contrato da
Pesca das Baleias, pertencente
ao sargento-mor Domingos
Pinto, solicitando confirmação
da administração da nova
armação, mesmo tendo se
oposto ao suplicante um
religioso da companhia superior
da aldeia de São Pedro. Obs.:
contém motivo iconográfico;
anexo contrato (cópia).

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1730

-

AHU_CU_017-01, Cx. 29, D. 6640-6641.

REQUERIMENTO de Manuel
Coelho do Prado, arrematante
dos contratos do dízimos reais e
da pesca das baleias da
Capitania do Rio de Janeiro, em
que pede a confirmação da
concordata que fizera com os
seus credores.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1730

-

AHU_CU_017-01, Cx. 29, D. 6642.

REQUERIMENTO de Manuel
Coelho dos Santos, residente no
Rio de Janeiro, relativo à prova,
em juizo, da sociedade que
tivera com Pedro Barreiros no
contrato da pesca das baleias.

Rio de Janeiro Avulsos

1731

Janeiro, 29

AHU_ACL_CU_017, Cx. 22, D. 2398.

CARTA do [corretor da Fazenda
Real] Eusébio Peres da Silva, ao
rei [D. João V], sobre as perdas
nos valores da arrematação do
Contrato das Baleias por Manoel
Gomes de Brito, Francisco de
Araújo e José dos Santos, e no
Contrato dos Dízimos do Rio de
Janeiro, por Bernardo Ribeiro
Pereira, Estevão Martins Torres
e Eugênio da Silva. Anexo:
lembrete.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1731

Fevereiro, 27

AHU_CU_017-01, Cx. 32, D. 7483-7484.

TERMO da arrematação do
contrato das Baleias do Rio de
Janeiro, adjudicada a Manuel
Gomes de Brito, como
procurador de José Vieira Souto,
por 3 anos e pela renda anual de
20.500 cruzados.

Rio de Janeiro Avulsos

1734

Novembro, 10 AHU_ACL_CU_017, Cx. 27, D. 2829.

PARECER do Conselho
Ultramarino, recomendando que
se ponha em arrematação na
Corte o contrato da Pesca das
Baleias do Rio de Janeiro [e de
São Paulo]. Anexo:
requerimentos.

Rio de Janeiro Avulsos

1735

Janeiro, 3

AHU_ACL_CU_017, Cx. 27, D. 2847.

PARECER do Conselho
Ultramarino recomendando que
a arrematação do contrato da
Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro seja feita na Corte.
Anexo: carta, aviso, consulta
(cópia), requerimentos (cópias),
termo (cópia) e despachos.

Rio de Janeiro Avulsos

1735

Janeiro, 8

AHU_ACL_CU_017, Cx. 27, D. 2849.

PARECER do Conselho
Ultramarino favorável ao
requerimento do contratdor da
nova fábrica da Pesca das Baleias
do Rio de Janeiro, Domingos
Gomes da Costa, solicitando
licença de navegação e
transporte de azeite para as
Ilhas e para a capitania de
Pernambuco.

Rio de Janeiro Avulsos

1735

Abril, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 27, D. 2880.

CARTA do [provedor da Fazenda
Real do Rio de Janeiro],
Bartolomeu de Sequeira
Cordovil, ao rei [D. João V],
sobre a ordem régia para
remeter ao Reino as cópias das
condições da arrematação dos
contratos do azeite doce, do
subsídio pequeno dos vinhos e
aguardentes do Reino e da terra,
do tabaco, dos dízimos reais e da
pesca das baleias, arrematados
no Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro Avulsos

1735

Abril, 28

AHU_ACL_CU_017, Cx. 27, D. 2887.

CARTA do [provedor da Fazenda
Real do Rio de Janeiro],
Bartolomeu de Sequeira
Cordovil, ao rei [D. João V],
sobre o cumprimento da ordem
régia para cobrar as propinas
dos contratos do tabaco, dízimos
reais e pesca das baleias
arrematados no Rio de Janeiro;
remetendo ao Reino a
importância arrecada pela
Fazenda Real nas naus de
guerra.

Rio de Janeiro Avulsos

1735

Outubro, 27

AHU_ACL_CU_017, Cx. 28, D. 2951.

PARECER do Conselho
Ultramarino sobre a
arrematação do contrato da
Pescaria das Baleias no Rio de
Janeiro e a recusa de Domingos
Gomes da Costa em assinar os
lances do dito contrato para
uma arrematação futura, por
não ter sido aceita sua proposta.
Anexo: cartas e provisão (cópia).

Rio de Janeiro Avulsos

1736

Março, 23

AHU_ACL_CU_017, Cx. 27, D. 2895. - deve estar errado.
PARECER
Deve
do Conselho
ser 2995.
Ultramarino sobre a
conveniência de se continuar a
arrematação do contrato da
pesca das baleias no Rio de
Janeiro, naquela capitania, sem
embargo das condições com que
foi estabelecido.

Rio de Janeiro Avulsos

1736

Março, 23

AHU_CU_017-01, Cx. 39, D. 9063-9070.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino, sobre a
arrematação do contrato da
pesca das baleias da capitania do
Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro Avulsos

1736

Junho, 20

AHU_ACL_CU_017, Cx. 28, D. 3002.

CARTA do [provedor interino da
Fazenda Real do Rio de Janeiro],
Francisco Cordovil de Sequeira e
Melo, ao rei [D. João V],
remetendo a folha das propinas
dos ministros e oficiais do
Conselho Utramarino
provenientes dos contratos do
tabaco, dízimos reais, pesca das
baleias e direitos dos escravos
do Rio de Janeiro, confirmando
que os valores pagos estão
corretos. Anexo: lista (cópia).

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1736

Julho, 30

AHU_CU_017-01, Cx. 40, D. 9477-9480.

INFORMAÇÃO do Provedor da
Fazenda do Rio de Janeiro,
acerca da ordem régia que
permitira aos contratadores da
pesca das baleias o remeterem
os azeites para todos os portos
da América e para as Ilhas.

Rio de Janeiro Avulsos

1738

Setembro, 2

AHU_ACL_CU_017, Cx. 31, D. 3233.

CARTA do [provedor da Fazenda
Real do Rio de Janeiro],
Francisco Cordovil de Sequeira e
Melo, ao rei [D. João V], sobre a
arrematação de cinco contratos
naquela provedoria, o dos
dízimos, da pesca das baleias, do
subsídio pequeno dos vinhos e
aguardentes do Reino e Ilhas,
das aguardentes da terra e o do
Azeite doce. Anexo: autos de
arrematação (cópias), carta e
relações (cópias).

Rio de Janeiro Avulsos

1738

Outubro, 30

AHU_ACL_CU_017, Cx. 31, D. 3246.

PARECER do Conselho
Ultramarino favorável ao
requerimento de Domingos
Gomes da Costa, solicitando a
faculdade de transporte de
azeites para as Ilhas, conforme
as condições do Contrato da
Pesca das Baleias e licença para
enviar dois navios do Rio de
Janeiro para as ilhas e que estes
retornem com a frota. Anexo:
requerimentos, aviso, assento
impresso.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1739

Setembro, 4

AHU_CU_017-01, Cx. 44, D. 10420-10425.

Rio de Janeiro Avulsos

1740

Maio, 10

AHU_ACL_CU_017, Cx. 33, D. 3424.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino, sobre o
requerimento de Thomé Gomes
Moreira e Pedro Gomes
Moreira, em que pedem licença
para fazerem a sua custa uma
armação de baleias e
estabelecerem uma nova fábrica
de azeites na Ilha de Santa
Catarina.
CARTA do [provedor da Fazenda
Real do Rio de Janeiro],
Francisco Cordovil de Sequeira e
Melo, ao rei [D. João V],
informando o valor dos
rendimentos auferidos com a
cobrança das propinas dos
contratos arrematados naquela
Provedoria, nomeadamente o
contrato das Baleias. Anexo:
conhecimento, provisão (cópia),
relações (cópias).

Rio de Janeiro Avulsos

1742

Abril, 3

AHU_ACL_CU_017, Cx. 34, D. 3593.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei [D. João V]
sobre o requerimento do
contratdor da Pesca das Baleias
do Rio de Janeiro, Tomás Gomes
Moreira, solicitando que ordens
para que o Conselho
Ultramarino avaliasse a
possibilidade do transporte de
famílias açorianas para a Ilha de
Santa Catarina à custa do
suplicante. Obs.: resolução da
rainha D. Mariana de Áustria; m.
est.; anexos requerimenos,
bilhete, despachos, contrato e
lei impressos.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

ant. 1742

Dezembro, 13

AHU_ACL_CU_017-1, Cx. 49, Doc. 11514.

REQUERIMENTO de Thomé
Gomes Moreira arrematante do
contrato dos azeites de baleia da
capitania do Rio de Janeiro,
relativo á execução do seu
contrato. Tem anexas a
informação do corretor da
Fazenda e a cópia de algumas
condições do contrato. 11.51411.516

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

ant. 1742

Dezembro, 22

AHU_CU_017-01, Cx. 51, D. 12023-12024.

REQUERIMENTOS (2) de Manuel
de Sousa Ribeiro, residente na
cidade do Rio de Janeiro, em que
pede a entrega de documentos e
licença para estabelecer uma
armação para a pesca das
baleias.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1743

Setembro, 10

AHU_ACL_CU_017, Cx. 36, D. 3734.

REQUERIMENTO do excontratador do Contrato da
Pesca das Baleias de São Paulo,
Brás de Pina, ao [provedor da
Fazenda Real do Rio de Janeiro,
Francisco de Sequeira Cordovil e
Melo], solicitando a concessão
das sobras de azeite e
barbatanas que foram
confiscados do atual
contratador, a fim de enviar na
presente frota, bem como para
evitar prejuízos com a corrupção
dos gêneros e o empate das
embarcações. Obs.: m. est.;
anexo requerimentos,
requerimentos, certidões e
ofício (cópia).

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1744

Maio, 27

AHU_CU_017-01, Cx. 52, D. 12203-12204.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino, sobre a pretensão
de Thomé Gomes Moreira,
contratador do contrato das
Baleias da capitania do Rio de
Janeiro, relativa a concessão que
se lhe fizera de enviar
anualmente 2 navios carregados
de azeites, para as Ilhas dos
Açores.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

ant. 1744

Julho, 13

AHU_CU_017-01, Cx. 53, D. 12423-12432.

REQUERIMENTOS (10) de Thomé
Gomes Moreira, arrematante do
contrato da Pesca das Baleias
nas capitanias do Rio de Janeiro
e São Paulo, relativos a execução
do seu contrato.

Rio de Janeiro Avulsos

1744

Outubro, 5

AHU_ACL_CU_017, Cx. 37, D. 3825.

CARTA do [provedor da Fazenda
Real do Rio de Janeiro],
Francisco Cordovil de Sequeira e
Melo, ao rei [D. João V], sobre a
ordem régia para pagar aos
ministros da Sé na data prevista,
justificando que o atraso
ocorrido no pagamento das
côngruas dos cônegos e mais
ministros da Sé do Rio de
Janeiro, ficara a dever-se pela
pouca liquidez de moeda no
almoxarifado, tendo sido
necessário recorrer ao
rendimento do contrato da
Pesca das Baleias para realizar
esses pagamentos.
AHU-Rio de Janeiro, cx. 43 ,

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1746

Outubro, 14

AHU_CU_017-01, Cx. 55, D. 12756.

CONSULTA do Conselho
ultramarino (reformada)elativa a
licença que Manuel de Sousa
Ribeiro e João Esteves Roballo
tinham pedido para
estabelecerem uma fábrica e
armação de pescar as baleias no
Rio de Janeiro e para mandarem
anualmente um navio do Rio de
Janeiro para as Ilhas, carregado
dos azeites da pesca.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1747

Janeiro, 24

AHU_CU_017-01, Cx. 56, D. 13033.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1749

Outubro, 28

AHU_ACL_CU_017, Cx. 42, D. 4352.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

1749

Novembro, 7

AHU_CU_017-01, Cx. 60, D. 14163.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino, desfavorável a
pretensão de Manuel de Sousa
Ribeiro e João Esteves Robalo,
relativa ao contrato da pesca das
baleias.
REQUERIMENTO do homem de
negócio da cidade do Rio de
Janeiro, Tomé Gomes Moreira,
ao rei D. João V solicitando
prorrogação por mais oito anos
do direito de manter uma
fábrica de pesca de baleias, com
as mesmas condições e
obrigações contribuindo para o
aumento da Fazenda Real na Ilha
de Santa Catarina. Obs.: inserido
decreto; m. est.; anexo
certidões, termo (cópia),
procuração, condições do
contrato.
CONSULTA do Conselho
Ultramarino, desfavorável a
prorrogação que requerera
Thomé Gomes Moreira,
negociante da praça do Rio de
Janeiro, da concessão da fábrica
de pesca das baleias, que
estabelecera, a sua custa na Ilha
de Santa Catarina.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1750

-

AHU_ACL_CU_017, Cx. 42, D. 4370.

CONSULTA (minuta) do Conselho
Ultramarino ao rei [D. João V]
sobre a arrematação do contrato
da Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro.

Rio de Janeiro Avulsos

1753

Maio, 7

AHU_ACL_CU_017, Cx. 46, D. 4675.

PARECER do Conselho
Ultramarino, sobre as condições
de arrematação dos contratos
[da Pesca] das Baleias no Rio de
Janeiro, Ilha de São Sebastião e
Ilha de Santa Catarina;
recomendando que a
arrematação seja feita sempre
pelo maior lance.

Rio de Janeiro Avulsos

1754

Setembro, 19

AHU_ACL_CU_017, Cx. 48, D. 4801.

PARECER do Conselho
Ultramarino, sobre os
requerimentos de Tomé Gomes
Moreira e Francisco Peres de
Sousa, solicitando que se
verifique as condições de
administração do contrato da
Pesca das Baleias no Rio de
Janeiro, em virtude do
falecimento do arrematante,
Pedro Gomes Moreira. Anexo:
processo.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

ant. 1754

Outubro, 14

AHU_CU_017-01, Cx. 76, D. 17703-17705.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1754

Novembro, 25 AHU_ACL_CU_017, Cx. 48, D. 4824.

REQUERIMENTO do contratador
do contrato das baleias do Rio
de Janeiro, Santa Catarina,
Santos e São Paulo, Francisco
Peres de Sousa, ao rei [D. José],
solicitando declaração da forma
como deve proceder à tomada
das fianças da décima do
referido contrato. Anexo:
requerimentos.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

ant. 1754

Dezembro, 11

REQUERIMENTOS (6) de Thomé
Gomes Moreira, comerciante da
Praça do Rio de Janeiro e
arrematante do contrato da
pesca das baleias do Rio de
Janeiro, S. Paulo, Santos e Ilha
de Santa Catarina, relativos a
execução do seu contrato.

AHU_CU_017-01, Cx. 78, D. 18019-18025.

REQUERIMENTOS (2) de
Francisco Peres de Sousa,
arrematante do contrato da
pesca das baleias da Capitania
do Rio de Janeiro, nos quais
pede que se lhe passem as
ordens necessárias para a
execução do seu contrato.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

ant. 1755

Janeiro, 21

AHU_CU_017-01, Cx. 82, D. 18974-18976.

REQUERIMENTOS (2) de Thomé
Gomes Moreira contratador da
pesca das baleias, em que pede
a suspensão de uma execução e
licença para citar o Procurador
da Fazenda.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1755

Novembro, 9

AHU_ACL_CU_017, Cx. 49, D. 4936.

REQUERIMENTO do contratador
da Pesca das Baleias da cidade
do Rio de Janeiro, Ilha de São
Sebastião, Santos, São Paulo e
Ilha de Santa Catarina, Francisco
Peres de Sousa, ao rei [D. José],
solicitando ordens para que se
construam mais tanques para a
armazenagem do azeite de
peixe, viabilizando a
continuidade da referida pesca e
consequente comercialização do
produto, conforme as condições
do contrato. Anexo: carta,
certidões, contrato impresso.

Rio de Janeiro Avulsos

1756

Janeiro, 31

AHU_ACL_CU_017, Cx. 50, D. 4976.

CARTA dos oficiais da Câmara de
Cabo Frio ao rei [D. José],
solicitando concessão de terras
para a subsistência dos
moradores daquela e da região
circunvizinha, alegando que a
maioria das sesmarias
concedidas aos padres Jesuítas
em Araruama, aos índios da
aldeia de São Pedro e aos padres
carmelitas em Saquarema
estavam devolutas; denunciando
também a intenção dos Jesuítas
em tomar posse da Ponta de
Búzios, local em que existia a
armação das Baleias; solicitando
providências para a promoção
da justiça.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

ant. 1756

Fevereiro, 23

AHU_CU_017-01, Cx. 82, D. 19026-19027.

REQUERIMENTOS (2) de
Francisco Peres de Sousa,
contratador da pesca das baleias
do Rio de Janeiro, Santa
Catarina, S. Sebastião, Santos e
S. Paulo, relativos a execução do
seu contrato.

Rio de Janeiro Eduardo de Castro e Almeida (1617-1757)

ant. 1756

Março, 9

AHU_CU_017-01, Cx. 83, D. 19161-19166.

REQUERIMENTOS (3) de Thomé
Gomes Moreira arrematante do
contrato da pesca das baleias da
Capitania do Rio de Janeiro, Ilhas
de Santa Catarina e S. Sebastião,
Santos e S. Paulo sobre a
execução do seu contrato e as
suas fianças e a entrega de
certos documentos.

Rio de Janeiro Avulsos

1759

Fevereiro, 21

AHU_ACL_CU_017, Cx. 55, D. 5406.

OFÍCIO da Mesa da Inspeção do
Rio de Janeiro ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Tomé Joaquim da Costa Corte
Real, sobre o requerimento do
contratador das Baleias,
[Francisco Peres de Sousa],
solicitando ordens para se
suspendam as novas medidas
referentes ao seu contrato,
decretadas em 10 de Janeiro de
1757.

Rio de Janeiro Avulsos

1759

Abril, 4

AHU_ACL_CU_17, Cx. 55, D. 5423.

OFÍCIO do [governador do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo]… informando que os
contratadores das Baleias
pescam em demasia,
aproveitando-se do pescado
apenas as barbatanas, visto não
haver na Ilha de Anhatomirim
tanques para o fabrico de azeite;
solicitando que se tome medidas
para evitar a falta de Baleias
naqueles mares.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1759

Abril, 24

AHU_ACL_CU_17, Cx. 55, D. 5427.

REQUERIMENTO do contratador
do contrato da Pesca das Baleias
do Rio de Janeiro, Santa Catarina
e São Paulo, Francisco Peres de
Sousa, ao rei [D. José],
solicitando autorização para
construir um tanque necessário
ao armazenamento do azeite de
baleia produzido pelo suplicante
do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro Avulsos

1759

Junho, 18

AHU_ACL_CU_017, Cx. 56, D. 5475.

OFÍCIO do [provedor da Fazenda
Real do Rio de Janeiro],
Francisco Cordovil de Sequeira e
Melo, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar], Tomé
Joaquim da Costa Corte Real,
informando que seria útil e
necessário que se utilizasse o
produto obtido no contrato da
Pesca das Baleias pela
Provedoria da Fazenda Real da
Ilha de Santa Catarina, [Manoel
Rodrigues de Araújo], como
complemento dos rendimentos
anuais da mesma Ilha, cobrindose com este as despesas das
folhas eclesiástica, civil e militar,
conforme os precatórios
expedidos pelo provedor da
Fazenda Real daquela Ilga, e
remetendo-se logo que possível
as relações e conhecimentos das
despesas e receitas para análise
na Secretaria de Estado da
Marinha e Ultramar, conforme o
praticado na vila de Santos no
caso do pagament das côngruas
do Bispo e cónegos daquela Sé,

Rio de Janeiro Avulsos

1759

Julho, 7

AHU_ACL_CU_017, Cx. 56, D. 5487.

OFÍCIO dos oficiais da Câmara do
Rio de Janeiro ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Tomé Joaquim da Costa Corte
Real, informando com seu
parecer sobre o requerimento
do atual contratador da Pesca
das Baleias do Rio de Janeiro,
das Ilhas de Santa Catarina e São
Sebastião, de Santos e São
Paulo, queixando-se dos
prejuízos obtidos com o
aumento do imposto cobrado
por cada pipa de azeite de peixe,
segundo deliberação daquele
Senado e da Mesa da Inspecção
do Rio de Janeiro; justificando os
motivos que tiveram para tomar
essa medida, em prol do bem
comum e da Fazenda Real,
tendo sido aplicado a outros
gêneros e não apenas ao azeite
de peixe. Anexo: lista de ordens,
ofícios (cópias) e ofício (minuta).

Rio de Janeiro Avulsos

1760

Abril, 24

AHU_ACL_CU_017, Cx. 59, D. 5691.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. José, sobre
o requerimento do contratador
da Pesca das baleias do Rio de
Janeiro, Feliciano Gomes Neves,
solicitando autorização para
proceder ao pagamento
repartido da sua dívida,
atendendo aos prejuízos obtidos
com a arrematação do contrato
entre 1750 e 1755. Anexo:
requerimento (cópia), bilhete,
ofício (cópia) e certidão (cópia),
requerimento, carta.

Rio de Janeiro Avulsos

1760

Junho, 21

AHU_ACL_CU_17, Cx. 59, D. 5715.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. José …
solicitando a nomeação de juiz
comissário para executar os
compradores da barba da baleia
enviada pelo contratador da
Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro, Tomé Gomes Moreira.

Rio de Janeiro Avulsos

1760

Setembro, 1

AHU_ACL_CU_017, Cx. 60, D. 5753.

DECRETO do rei D. José
autorizando aos contratadores
da pesca das baleias a
navegarem um navio de 600
toneladas ou embarcações que
não excedam este número de
tonelada, do Rio de Janeiro para
Lisboa, fora da frota. Anexo:
carta régia (cópia).

Rio de Janeiro Avulsos

1760

Dezembro, 2

AHU_ACL_CU_017, Cx. 60, D. 5768.

OFÍCIO do [governador do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo], conde de Bobadela,
[Gomes Freire de Andrade], ao
[secretário de estado do Reino e
Mercês], conde de Oeiras,
[Sebastião José de Carvalho e
Melo], informando a partida de
uma sumaca para Pernambuco
levando alguma correspondência
do Rio de Janeiro para ser
entregue em Lisboa, a chegada
da frota e as datas de sua
possível saída, bem como a
partida de outro navio do Rio de
Janeiro para Lisboa, com um
carregamento de azeite de peixe
e barbatana [de Baleias]. Anexo:
ofício.

Rio de Janeiro Avulsos

1760

Dezembro, 2

AHU_ACL_CU_017, Cx. 60, D. 5769.

OFÍCIO do [governador do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo], conde de Bobadela,
[Gomes Freire de Andrade], ao
[secretário de estado interino da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
informando a partida de uma
sumaca para Pernambuco
levando alguma correspondência
do Rio de Janeiro para ser
entregue em Lisboa, e a partida
de outro navio do Rio de Janeiro
para Lisboa, com um
carregamento de azeite de peixe
e barbatana [de Baleias]. Anexo:
ofício.

Rio de Janeiro Avulsos

1760

Dezembro, 2

AHU_ACL_CU_017, Cx. 60, D. 5770.

OFÍCIO do [governador do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo], conde de Bobadela,
[Gomes Freire de Andrade], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Tomé
Joaquim da Costa Corte Real,
informando a partida de uma
sumaca para Pernambuco
levando alguma correspondência
do Rio de Janeiro para ser
entregue em Lisboa;
agradecendo a confiança
depositada e sua disposição em
cumprir as ordens do dito
secretário, e informando a
partida de outro navio do Rio de
Janeiro para Lisboa, com um
carregamento de azeite de peixe
e barbatana [de Baleias].

Rio de Janeiro Avulsos

1760

Dezembro, 4

AHU_ACL_CU_017, Cx. 60, D. 5773.

OFÍCIO do [governador do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo], conde de Bobadela,
[Gomes Freire de Andrade], ao
[secretário de estado do Reino e
Mercês], conde de Oeiras,
[Sebastião José de Carvalho e
Melo], sobre o envio de cartas
pela frota de Pernambuco;
agradecendo os benefícios
recebidos, bem como as
honrarias feitas a seu irmão; e,
informando que remeterá ao
Reino as respostas à
correspondência oficial pelo
navio dos contratadores do
contrato da Pesca das Baleias do
Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro Avulsos

1761

Fevereiro, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 61, D. 5886.

OFÍCIO do intendente-geral do
ouro [do Rio de Janeiro], João
Tavares de Abreu, ao [secretário
de estado interino da Marinha e
Ultramar], Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, informando
o cumprimento da ordem régia,
que determinava o envio do
rendimento anual do direito
senhorial do ouro das Minas
Gerais, Goiás e São Paulo;
remetendo conhecimento e
mapa dos rendimentos desse
ano de 1761, a bordo de um dos
navios pertencentes aos
contratadores da Pesca das
Baleias que se prepara para
deixar o porto do Rio de Janeiro
com destino ao Reino.

Rio de Janeiro Avulsos

1761

Março, 1

AHU_ACL_CU_017, Cx. 62, D. 5906.

OFÍCIO de João da Costa de
Ataíde ao [secretário de estado
interino da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, informando o atraso na
partida do navio do contrato das
baleias devido às reparações que
necessita num dos mastros;
solicitando o envio de
fardamento para os marinheiros,
bem como de materiais para a
reparação da referida
embarcação.

Rio de Janeiro Avulsos

1761

Março, 9

AHU_ACL_CU_017, Cx. 62, D. 5931.

CARTA do provedor interino da
Fazenda Real do Rio de Janeiro,
desembargador João Cardoso de
Azevedo, ao rei [D. José],
informando seu parecer sobre o
requerimento de Lopes Loureiro,
solicitando a atribuição de algum
dinheiro para custear o contrato
[da Pesca] das Baleias, bem
como licença para se proceder à
alteração de algumas condições
desse contrato. Anexo:
requerimento.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1762

Março, 3

AHU_ACL_CU_017, Cx. 64, D. 6073.

REQUERIMENTO do contratador
da Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro, Ilha de Santa Catarina,
São Sebastião, Santos e São
Paulo, Pedro Pinto da Costa, ao
rei [D. José], solicitando a
revisão do contrato por si
arrematado, visto discordar com
as disposições do decreto de 26
de Agosto de 1760, no qual se
ordena que o suplicante deveria
continuar com preço igual ao
estabelecido nas condições do
seu contrato, até ordem em
contrário. Anexo: requerimento
e certidões.

Rio de Janeiro Avulsos

1762

Abril, 20

AHU_ACL_CU_017, Cx. 64, D. 6104.

OFÍCIO do [governador do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo], conde de Bobadela,
[Gomes Freire de Andrade], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
informando que, apesar da
autorização concedida ao
contratador da Pesca das
Baleias, Francisco Peres de
Sousa, para viajar do Rio de
Janeiro para Lisboa sem
acompanhamento da frota
quando realizar apenas o
transporte de azeites,
barbatanas e outros pequenos
produtos, mandará revistar
essas mercadorias de forma a
evitar o seu contrabando.
Anexo: certidão.

Rio de Janeiro Avulsos

1762

Abril, 24

AHU_ACL_CU_017, Cx. 64, D. 6115.

OFÍCIO do [governador do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo]… informando a partida de
um navio carregado de azeite de
peixe e outros gêneros
pertencentes ao contrato da
Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro.

Rio de Janeiro Avulsos

1762

Abril, 28

AHU_ACL_CU_017, Cx. 64, D. 6117.

OFÍCIO do [governador do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo], conde de Bobadela,
[Gomes Freire de Andrade], ao
[secretário de estado do Reino e
Mercês], conde de Oeiras,
[Sebastião José de Carvalho e
Melo], informando a partida do
porto do Rio de Janeiro do navio
dos contratadores da Pesca das
baleias daquela capitania;
comentando que os
desentendimentos entre
espanhóis e portugueses,
provocaram a assinatura de um
tratado com o rei de Espanha
tão prejudicial a Portugal;
referindo as possibilidades de
defesa do Rio de Janeiro e da
Bahia. Anexo: ofício.

Rio de Janeiro Avulsos

1762

Maio, 26

AHU_ACL_CU_017, Cx. 65, D. 6126.

OFÍCIO do [governador do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo], conde de Bobadela,
[Gomes Freire de Andrade], ao
[secretário de estado do Reino e
Mercês], conde de Oeiras,
[Sebastião José de Carvalho e
Melo], sobre a licença concedida
aos contratadores dos contratos
da Pesca das Baleias para
carregar os navios com produtos
do contrato; remetendo as
notícias enviadas pelo
governador da [Nova] Colônia do
Sacramento, Inácio Elói de
Madureira, pelo coronel de
Dragões, Tomás Luís de Osório, e
pelo sargento-mor dos Dragões,
Francisco Barreto Pereira Pinto.
Anexo: ofícios (cópias), lista
(cópia), instrução (cópia) e
relações.

Rio de Janeiro Avulsos
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Abril, 6

AHU_ACL_CU_017, Cx. 67, D. 6259.

OFÍCIO de José do Couto Pereira,
ao [secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
remetendo memorial que
contém as acusações proferidas
contra o desembargador
Agostinho Luís Ribeiro Vieira, do
tempo em que serviu como
ouvidor em Vila Boa de Goiás, e
da forma indigna como executou
o testamento do contratador
das baleias João do Couto
Pereira. Anexo: instrumento de
justificação e lembrete.

Rio de Janeiro Avulsos

1763

Abril, 8

AHU_ACL_CU_017, Cx. 67, D. 6270.

CARTA do corregedor do Cível da
Relação do Rio de Janeiro,
Gonçalo José Brito Barros, ao rei
[D. José], remetendo auto do
processo de prisão e seqüestro
dos bens feito a Manoel Luís
Vieira, testamenteiro do
administrador do contrato da
Pesca das Baleias, João do Couto
Pereira. Obs.: m. est.; anexo
auto de prisão e seqüestro
(traslado).

Rio de Janeiro Avulsos

1763

Abril, 9

AHU_ACL_CU_017, Cx. 67, D. 6273.

CARTA PRECATÓRIA (traslado)
do desembargador dos Agravos,
Apelações Cíveis e Crimes da
Relação do Rio de Janeiro, João
Cardoso de Azevedo,
determinando a realização de
diligências a respeito do pedido
de Luísa Maria de Figueiredo,
viúva de Tomé Gomes Moreira,
devedor de uma quantia
correspondente à arrematação
dos contratos da Pesca das
Baleias e dos Dízimos reais da
cidade do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro Avulsos

1763

Junho, 20

AHU_ACL_CU_017, Cx. 68, D. 6308

DECRETO do rei D. José,
concedendo licença ao
contratador da Pesca das Baleias
do Estado do Brasil, Francisco
Peres de Sousa, para passar ao
Rio de Janeiro a fim de levar
alguns gêneros necessários ao
transporte do azeite de baleia.
Anexo: aviso (minuta).

Rio de Janeiro Avulsos

1764

Junho, 9

AHU_ACL_CU_017, Cx. 71, D. 6542.

OFÍCIO do intendente-geral do
ouro do Rio de Janeiro, João
Tavares de Abreu, ao [secretário
de estado da Marinha e
Ultramar], Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, remetendo
a lista da tripulação da galera
Bom Jesus de Vila Nova e Almas,
comandada pelo capitão Manoel
dos Santos, que havia partido do
Rio de Janeiro com destino à
Lisboa, fretada pelos
contratadores da pesca das
baleias para transportar os
gêneros do mesmo contrato.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1764

Julho, 14

AHU_ACL_CU_017, Cx. 72, D. 6576.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
encaminhando as relações e
recibos referentes à remessa,
para Lisboa, pela charrua Nossa
Senhora da Purificação, de que é
mestre o capitão Manoel
Monteiro, das madeiras para a
Ribeira das Naus e, pela galera
Bom Jesus de Vilanova, Santo
Antônio e Almas, de que é
mestre o capitão Manoel dos
Santos, [das pipas de azeite de
peixe e barbatanas de baleia do
Contrato das Baleias, além de
viveiros com pássaros e de duas
antas]. Anexo: ofício, recibos,
relações.

Rio de Janeiro Avulsos

1765

Março, 9

AHU_ACL_CU_017, Cx. 74, D. 6744.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
informando que a galera Nossa
Senhora do Porto e São José,
comandada pelo capitão José
Antônio Lima, estava de partida
para Lisboa, conduzindo um
carregamento de pipas e
barricas de azeite de peixe e
fardos de barbatanas,
pertencente aos sócios José do
Couto Pereira, João Carneiro da
Silva e João Hopman, do
contrato da pesca das baleias no
Rio de Janeiro, estando a dita
carga sujeita à inspeção para a
apreensão de possíveis
contrabandos. Anexo: relações.

Rio de Janeiro Avulsos
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Março, 10

AHU_ACL_CU_017, Cx. 74, D. 6748.

OFÍCIO do [intendente geral do
ouro do Rio de Janeiro], João
Tavares de Abreu, ao [secretário
de estado da Marinha e
Ultramar], Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, informando
a partida para Lisboa da galera
Nossa Senhora do Porto, de que
é mestre José António Lima,
transportando os gêneros
pertencentes ao contrato da
pesca das baleias.

Rio de Janeiro Avulsos

1765

Junho, 18

AHU_ACL_CU_017, Cx. 75, D. 6774.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
comunicando que o
retardamento da partida do
navio com a carga do contrato
das baleias para Lisboa, era
devido à possibilidade da
chegada de embarcações com
notícias sobre o bloqueio da
Nova Colônia do Sacramento;
mencionando a movimentação
na fronteira do Rio Grande de
São Pedro, afirmando ter
enviado tropas para reforçar as
guarnições de Viamão e Rio
Pardo, registrando ainda a
desconfiança pelo fato de terem
arribado, no Rio de Janeiro,
navios espanhóis carregados de
tropas e armamentos sob o
pretexto de irem para o Chile e
para Manilha, sabendo-se que o
mar, na altura do Cabo Horn, se
encontrava gelado, tornando

Rio de Janeiro Avulsos

1765

Setembro, 5

AHU_ACL_CU_017, Cx. 75, D. 6824.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
secretário de estado da Marinha
e Ultramar], Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, sobre a
ordem real que permitia aos
navios do contrato da baleia
carregarem 600 toneladas de
cada vez, contanto que fossem
só gêneros do contrato (azeite e
barbatanas), sendo proibidos
outros, que seria confiscados,
tendo em cumprimento desta
ordem, mandando examinar as
galeras Bom Jesus do Além e
Nossa Senhora da Lapa, de que é
mestre José Batista, e Santa Ana
e Bom Jesus das Boa Nova, de
que é mestre Manoel de Paiva
Garrido, anexando os
respectivos conhecimentos, que
comprovavam o conteúdo de
sua carga, a primeira do
contrato de Francisco Perez de
Sousa e a segunda, do de José de
Sousa Abreu. Anexo:
conhecimentos.

Rio de Janeiro Avulsos
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Setembro, 10

AHU_ACL_CU_017, Cx. 75, D. 6825.

OFÍCIO do intendente-geral [do
ouro do Rio de Janeiro], José
Maurício da Gama e Freitas, ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
remetendo relações da
equipagem e da carga da galera
Bom Jesus do Além e Nossa
Senhora da Lapa, de que é
capitão José Batista e da corveta
Nossa Senhora da Oliveira e São
José, de que é capitão Francisco
Manoel Rebelo, de partida para
Lisboa, transportando, a
primeira, azeite e barbatanas
pertencentes ao contrato da
pesca das baleias, administrado
por Francisco Perez de Sousa.
Anexo: relações.

Rio de Janeiro Avulsos

post. 1765

Setembro, 17

AHU_ACL_CU_017, Cx. 75, D. 6842.

EXTRATO dos ofícios do [vice-rei
do Estado do Brasil], conde da
Cunha, [D. Antônio Álvares da
Cunha], ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
datados entre 5 e 17 de
setembro de 1965, tratando da
carga que levam os navios do
contrato das baleias; sobre a
cobrança das propinas de vicereis; presença dos castelhanos
no Rio Grande de São Pedro,
Nova Colônia do Sacramento e
Ilha de Santa Catarina; chegada
de novos oficiais e promoções
de militares.

Rio de Janeiro Avulsos

1765

Novembro, 4

AHU_ACL_CU_017, Cx. 76, D. 6875.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
informando que em
atendimento à ordem régia de
26 de agosto de 1760, havia
despachado para Lisboa a
corveta São José e Santa Rita, de
que é mestre Antônio José
Rodrigues e a galera Nossa
Senhora do Carmo, Santo
Antônio e Almas, de que é
mestre João Ventura da Silva,
conduzindo pipas de azeite de
peixe e fardos de barbatanas de
baleias, referentes a carga do
contrato da pesca da baleia do
Rio de Janeiro, conforme
relações em anexo. Anexo:
ofício, listas e relação.

Rio de Janeiro Avulsos
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Novembro, 7

AHU_ACL_CU_017, Cx. 76, D. 6879.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
informando que, em obediência
à ordem régia relativa aos
desertores e traidores que
colaboravam com os
castelhanos, remetera preso
para Lisboa, pelo navio do
contrato das baleias, de que é
mestre José Batista, o vigário de
Viamão, padre José Carlos da
Silva, tendo dificuldades em
prender outros, porque se
espalharam pelas serras do sul;
mencionando ainda que o
assentamento das famílias
açoreanas e a criação dos
aldeamentos indígenas na Rio
Grande de São Pedro seriam
efetuados após a solução dos
conflitos militares.

Rio de Janeiro Avulsos

1765

Novembro, 4

AHU_ACL_CU_017, Cx. 76, D. 6889.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
informando que, em
atendimento à ordem régia de
26 de agosto de 1760, havia
despachado para Lisboa a galera
Nossa Senhora do Porto Salvo,
de que é mestre Isidoro
Francisco Lopes, conduzindo
pipas de azeite de peixe, da
carga do contrato da pesca da
baleia do Rio de Janeiro,
conforme lista em anexo. Anexo:
lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1765

Novembro, 12 AHU_ACL_CU_017, Cx. 76, D. 6902.

CARTA da Mesa de Inspeção do
Rio de Janeiro ao rei [D. José],
remetendo o mapa das cargas
embarcadas nos navios da frota
de 1765, que partiria em breve
para Lisboa, composta de 20
navios, conduzindo paus de
tapinhoã e de jacarandá, caixas
de açúcar, além de couros e
madeiras diversas, e mais 4,
conduzindo os gêneros do
contrato das baleias. Anexo:
mapa.

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Janeiro, 21

AHU_ACL_CU_017, Cx. 77, D. 6938.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
informando que a corveta Nossa
Senhora da Conceição, Atalaia e
São José, de que é mestre
Antônio Monteiro Neves, havia
partido para Lisboa conduzindo
pipas de azeite de peixe e fardos
de barbatanas, carregamento
referente ao contrato da pesca
das baleias do Rio de Janeiro,
aprovado pela Mesa de
Inspeção. Anexo: ofício e
relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Janeiro, 21

AHU_ACL_CU_017, Cx. 77, D. 6939.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
informando que o navio Nossa
Senhora da Piedade das Chagas,
de que é mestre Joaquim dos
Santos, havia partido para Lisboa
conduzindo pipas de azeite de
peixe e fardos de barbatanas,
carregamento referente ao
contrato da pesca das baleias do
Rio de Janeiro, aprovado pela
Mesa de Inspeção. Anexo: ofício
e relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Janeiro, 24

AHU_ACL_CU_017, Cx. 77, D. 6942.

OFÍCIO do intendente geral do
ouro do Rio de Janeiro, José
Maurício da Gama e Freitas, ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
comunicando a partida para
Lisboa do corsário Nossa
Senhora da Piedade das Chagas,
de que é capitão Joaquim dos
Santos, conduzindo pipas de
azeite de peixe e fardos de
barbatanas, referente ao
contrato da pesca das baleias do
Rio de Janeiro, anexando sua
listagem, assim como a da
tripulação. Anexo: manifesto
(cópia), relação e lembrete.

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Abril, 11

AHU_ACL_CU_017, Cx. 77, D. 6998.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
informando que, em
atendimento à ordem régia de
26 de agosto de 1760,
permitindo que navios
conduzissem para Lisboa, fora
das frotas, exclusivamente as
cargas referentes ao contrato da
pesca das baleias, havia partido
do Rio de Janeiro o navio Nossa
Senhora da Atalaia, de que é
mestre Manoel Teixeira de
Carvalho, transportando tonéis e
pipas de azeite de peixe, além de
fardos de barbatanas de baleias.
Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Abril, 11

AHU_ACL_CU_017, Cx. 77, D. 6999.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
informando que em
atendimento à ordem régia de
26 de agosto de 1760,
permitindo que navios
conduzissem para Lisboa, fora
das frotas, exclusivamente as
cargas referentes ao contrato da
pesca das baleias, havia partido
do Rio de Janeiro a galera Bom
Jesus do Além, de que é mestre
Manoel Pinto Franco,
transportando toneletes e pipas
de azeite de peixe. Anexo:
relação.

Rio de Janeiro Avulsos
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Abril, 11

AHU_ACL_CU_017, Cx. 77, D. 7000.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
informando que em
atendimento à ordem régia de
26 de agosto de 1760,
permitindo que navios
conduzissem para Lisboa, fora
das frotas, exclusivamente as
cargas referentes ao contrato da
pesca das baleias, havia partido
do Rio de Janeiro o navio São
Pedro de Rates, de que é mestre
José Pereira de Miranda,
transportando tonéis e pipas de
azeite de peixe, além de fardos
de barbatanas de baleias. Anexo:
relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Abril, 14

AHU_ACL_CU_017, Cx. 78, D. 7010.

OFÍCIO do intendente geral do
ouro do Rio de Janeiro, José
Maurício da Gama e Freitas, ao
[secretário de estado do Reino e
Mercês], conde de Oeiras,
[Sebastião José de Carvalho e
Melo], remetendo relações das
cargas de azeite de peixe e
barbatanas pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias do
Rio de Janeiro, transportadas
para Lisboa nos navios Nossa
Senhora da Atalaia, de que é
capitão Manoel Ferreira de
Carvalho, São Pedro de Rates, de
que é mestre José Pereira de
Miranda, e na galera Bom Jesus
do Além e Nossa Senhora da
Esperança, de que é mestre
Manoel Pinto Franco. Anexo:
relações.

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Abril, 15

AHU_ACL_CU_017, Cx. 78, D. 7011.

OFÍCIO do intendente geral do
ouro do Rio de Janeiro, José
Maurício da Gama e Freitas, ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
remetendo listas da tripulação,
dos passageiros e da carga de
azeite de peixe e barbatanas
pertencentes ao contrato da
pesca das baleias do Rio de
Janeiro, transportados no navio
Nossa Senhora da Atalaia e
Almas, de que é capitão Manoel
Teixeira de Carvalho, para
Lisboa. Anexo: lista e lista
(cópia).

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Abril, 15

AHU_ACL_CU_017, Cx. 78, D. 7012.

OFÍCIO do intendente geral do
ouro do Rio de Janeiro, José
Maurício da Gama e Freitas, ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
remetendo listas da tripulação,
dos passageiros e da carga de
azeite de peixe e barbatanas
pertencentes ao contrato da
Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro, transportados no navio
São Pedro de Rates, de que é
capitão José Pereira de Miranda,
para Lisboa.

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Abril, 15

AHU_ACL_CU_017, Cx. 78, D. 7013.

OFÍCIO do intendente geral do
ouro do Rio de Janeiro, José
Maurício da Gama e Freitas, ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
remetendo listas da tripulação,
dos passageiros e da carga de
azeite de peixe e barbatanas
pertencentes ao contrato da
Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro, transportados na galera
Bom Jesus do Além e Nossa
Senhora da Esperança, de que é
capitão Manoel Pinto Franco,
para Lisboa. Anexo: lista e lista
(cópia).

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Abril, 21

AHU_ACL_CU_017, Cx. 78, D. 7034.

OFÍCIO do [juiz da Alfândega de
Lisboa], Carlos Antônio da Silva
Franco, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado], informando que havia
efetuado a vistoria do navio São
José e Princesa Real, de que á
capitão Antônio José Ribeiro,
fundeado no porto de Lisboa,
procedente do Rio de Janeiro,
tendo passado pela Bahia,
transportando pipas de azeite de
peixe, fardos de barbatanas de
baleia, couros em cabelo, toras
de jacarandá, e levando também
um frei franciscano da Província
da Piedade que havia sido preso
na Bahia. Anexo: mapa.

Rio de Janeiro Avulsos
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Maio, 9

AHU_ACL_CU_017, Cx. 78, D. 7044.

OFÍCIO do [juiz da Alfândega de
Lisboa], Carlos Antônio da Silva
Franco, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, informando que havia
efetuado a inspeção ao navio
Nossa Senhora da Piedade das
Chagas, de que é capitão
Joaquim dos Santos, fundeado
no porto de Lisboa vindo do Rio
de Janeiro, transportando pipas
de azeite de peixe e meiosfardos de barbatanas de baleias,
além de alguma
correspondência oficial e
amostras de minério de ferro,
encontradas na capitania de São
Paulo. Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos
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Julho, 13

AHU_ACL_CU_017, Cx. 78, D. 7060.

OFÍCIO do juiz corregedor do
Bairro Alto de Lisboa, Manoel
José de Faria e Sousa, ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
informando que havia feito a
visita do ouro aos navios
precedentes do Rio de Janeiro,
que transportavam azeite de
peixe, toras de tapinhoã e de
cedro, açúcar, barbatanas de
baleia e paus de canela, de seu
nome São Pedro de Rates e
Santa Quitéria, de que é capitão
José Pereira, Bom Jesus do Além
e Nossa Senhora da Esperança,
de que é capitão Manoel Pinto
Franco, o qual também
transportava preso frei Francisco
das Mercês, e Nossa Senhora da
Atalaia e Almas, de que é capitão
Manoel Teixeira de Carvalho,
transportando o preso francês
Martinho José. Anexo: relações.

Rio de Janeiro Avulsos
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Setembro, 10

AHU_ACL_CU_017, Cx. 78, D. 7084.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
informando que dos quatro
navios saídos de Lisboa a 27 de
abril, apenas três haviam
chegado ao Rio de Janeiro,
faltando uma galera do abril,
apenas três haviam chegado ao
Rio de Janeiro, faltando uma
galera do Pedro, que deixara a
Nova Colônia do Sacramento há
seis meses, conduzindo o
tenente-coronel Vasco
Fernandes Pinto Alpoim ao Rio
de Janeiro; ressaltando que
seriam necessários navios mais
robustos para o percurso entre
Laguna e o estuário do Rio da
Prata, por ser muito perigoso no
Inverno; declarando que
aguarda a chegada de seu
sucessor, visto o seu triênio de
governo já estar terminando.

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Setembro, 18

AHU_ACL_CU_017,Cx. 79, D. 7092.

OFÍCIO da Mesa da Inspeção do
Rio de Janeiro ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, acusando o
recebimento do ofício que
comunicava a abolição, pelo
alvará de 20 de setembro de
1765 da navegação em frotas e
esquadras para os portos do
Brasil, podendo-se transportar
livremente as mercadorias. Envia
a relação da carga da galera
Nossa Senhora do Porto Salvo,
de que é capitão Isidoro
Francisco Lopes que partia do
Rio de Janeiro rumo à Lisboa,
carregando pipas de azeite de
peixe, barbatanas de baleia,
couros e caixas de açúcar.
Anexo: relações (cópias).

Rio de Janeiro Avulsos
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Setembro, 18

AHU_ACL_CU_017, Cx. 79, D. 7093.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
remetendo a relação da carga do
navio Nossa Senhora do Porto
Salvo, de que é capitão Isidoro
Francisco Lopes, de partida para
Lisboa, conduzindo pipas de
azeite de peixe e fardos de
barbatanas, pertencentes ao
contrato da pesca das baleias.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Setembro, 19

AHU_ACL_CU_017, Cx. 79, D. 7094.

OFÍCIO do intendente geral do
ouro do Rio de Janeiro, José
Maurício da Gama e Freitas, ao
[secretário de estado do Reino e
Mercês], conde de Oeiras,
[Sebastião José de Carvalho e
Melo], remetendo relação da
carga da galera Nossa Senhora
do Porto Salvo, de que é capitão
Isidoro Francisco Lopes que
partia do Rio de Janeiro rumo à
Lisboa, carregada com pipas de
azeite de peixe e fardos de
barbatanas, pertencentes ao
contrato da pesca das baleias.
Anexo: lista (cópia).

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Novembro, 15 AHU_ACL_CU_017, Cx. 79, D. 7117.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
remetendo a relação da carga do
navio Nossa Senhora da Piedade
das Chagas, de que é capitão
Antônio José de Lima, de partida
para Lisboa, conduzindo pipas de
azeite de peixe e fardos de
barbatanas, pertencentes ao
contrato da pesca das baleias.
Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Novembro, 16 AHU_ACL_CU_017, Cx. 79, D. 7119.

OFÍCIO do intendente geral do
ouro do Rio de Janeiro, José
Maurício da Gama e Freitas, ao
[secretário de estado do Reino e
Mercês], conde de Oeiras,
[Sebastião José de Carvalho e
Melo], remetendo a relação
demonstrativa da carga de
azeite de peixe e barbatanas
pertencentes ao contrato da
pesca das baleias e dos cabedais
que foram embarcados, para
Lisboa, no navio Nossa Senhora
do Porto Salvo, mas, por este ter
tido problemas e arribado ao
porto do Rio de Janeiro foram
transferidos para o navio Nossa
Senhora da Piedade das Chagas,
de que é capitão Antônio José de
Lima. Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1766

Dezembro, 24

AHU_ACL_CU_017, Cx. 79, D. 7136.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
remetendo a relação da carga da
galera Bom Jesus do Além e
Nossa Senhora da Lapa,
comandado pelo mestre José
Batista, de partida para Lisboa,
conduzindo 265 pipas de azeite
de peixe e 11 fardos de
barbatanas, pertencentes ao
contrato da pesca das baleias, de
acordo com a lei de 10 de
setembro de 1765. Anexo:
relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1767

Janeiro, 8

AHU_ACL_CU_017, Cx. 79, D. 7139.

OFÍCIO do intendente geral do
ouro do Rio de Janeiro, José
Maurício da Gama e Freitas, ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
remetendo listas dos gêneros
pertencentes ao contrato da
Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro, administrado por
Francisco José da Fonseca,
transportadas na galera Bom
Jesus do Além e Nossa Senhora
da Lapa, de que era capitão José
Batista, bem como da tripulação
que compunha a embarcação.
Anexo: lista (cópia) e lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1767

Janeiro, 8

AHU_ACL_CU_017, Cx. 79, D. 7140.

OFÍCIO do intendente geral do
ouro do Rio de Janeiro, José
Maurício da Gama e Freitas, ao
[secretário de estado do Reino e
Mercês], conde de Oeiras,
[Sebastião José de Carvalho e
Melo], remetendo listas dos
gêneros pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias do
Rio de Janeiro, administrado por
Francisco
José da Fonseca, transportadas
na galera Bom Jesus do Além e
Nossa Senhora da Lapa, de que
era capitão José Batista, bem
como da tripulação que
compunha a embarcação.
Anexo: lista (cópia) e lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1767

Fevereiro, 21

AHU_ACL_CU_017, Cx. 80, D. 7171.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de
Mendonça Furtado, remetendo
lista das 245 pipas de azeite de
peixe e 70 fardos de barbatanas,
pertencentes ao contrato da
Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro, transportadas no navio
Nossa Senhora do Carmo, Santo
Antônio e Almas, de que era
mestre João Ventura da Silva,
com licença de partida para
Lisboa.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1767

Fevereiro, 21

AHU_ACL_CU_017, Cx. 80, D. 7172.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
remetendo lista das 260 pipas de
azeite de peixe e 56 fardos de
barbatanas, pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias do
Rio de Janeiro, transportadas no
navio Nossa Senhora de Nazaré,
de que era mestre Nicolau dos
Santos, com licença de partida
para Lisboa.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1767

Abril, 11

AHU_ACL_CU_017, Cx. 80, D. 7220.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
remetendo a lista das 234 pipas
de azeite de peixe e 446 quintais
de barbatanas, pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias no
Rio de Janeiro, transportadas a
bordo da galera Nossa Senhora
da Conceição e São José,
comandada pelo mestre Antônio
da Silva Regelo, com licença de
partida para Lisboa. Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1767

Abril, 13

AHU_ACL_CU_017, Cx. 80, D. 7222.

OFÍCIO do [desembargador] e
intendente-geral do ouro do Rio
de Janeiro, José Maurício da
Gama e Freitas, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, remetendo listas da
carga pertencente ao contrato
da Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro, da equipagem e
tripulação
embarcadas na galera Nossa
Senhora da Conceição e São
José, comandada pelo mestre
Antônio da Silva Regelo, levando
como capelão o padre João de
Castro Ramalho, com licença de
partida para Lisboa. Anexo: lista
(cópia) e lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1767

Julho, 7

AHU_ACL_CU_017, Cx. 81, D. 7270.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde da Cunha, [D.
Antônio Álvares da Cunha], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
remetendo lista das 376 pipas de
azeite de peixe e 30 fardos de
barbatanas, pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias no
Rio de Janeiro, transportadas no
navio Nossa Senhora da Luz e
Santa Ana, do mestre Manoel da
Costa Bastos, com licença de
partida para Lisboa.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1767

Novembro, 24 AHU_ACL_CU_017, Cx. 83, D. 7407.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Azambuja, [D.
Antônio Rolim de Moura
Tavares] a [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, remetendo lista do
azeite e efeitos pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias no
Rio de Janeiro, transportadas no
navio Nossa Senhora [do Monte]
do Carmo e Senhora da Cana
Verde, de que é mestre José
Gomes da Cunha, com destino à
Corte.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1768

Março, 5

AHU_ACL_CU_017, Cx. 84, D. 7464.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Azambuja, [D.
Antônio Rolim de Moura
Tavares], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, remetendo lista do
azeite pertencente ao Contrato
da Pesca das Baleias,
transportado a bordo da galera
Santa Ana e São Domingos, de
que era mestre Antônio Luís da
Piedade, bem como dos
passageiros particulares que
nesta embarcaram com destino
à Corte. Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1768

Março, 28

AHU_ACL_CU_017, Cx. 84, D. 7473.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Azambuja, [D.
Antônio Rolim de Moura
Tavares], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, remetendo lista do
azeite e efeitos pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias
daquela capitania, transportados
a bordo do navio Nossa Senhora
da Boa Viagem e São Lourenço,
de que é mestre Antônio de
Abreu Marques, bem como dos
passageiros particulares nele
embarcados com destino ao
Reino. Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1768

Abril, 21

AHU_ACL_CU_017, Cx. 84, D. 7494.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Azambuja, [D.
Antônio Rolim de Moura
Tavares] a [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, remetendo lista do
azeite pertencente ao contrato
da Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro, transportado na corveta
Nossa Senhora da Vitória e
Corpo Santo, de que é mestre
Manoel da Luz, bem como dos
passageiros particulares que
nela embarcaram com destino
ao Reino.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1768

Agosto, 6

AHU_ACL_CU_017, Cx. 86, D. 7565.

REQUERIMENTO de Tomé de
Castro ao rei [D. José],
solicitando ordens para que o
procurador da Fazenda Real
mande examinar os autos da
execução dos
embargos feitos pelo Juízo da
Fazenda ao suplicante enquanto
testamenteiro do arrematador
do Contrato das Baleias, de
Tomé Gomes Moreira.
Anexo: requerimentos, certidões
e carta.

Rio de Janeiro Avulsos

1768

Setembro, 26

AHU_ACL_CU_017, Cx. 86, D. 7593.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Azambuja, [D.
Antônio Rolim de Moura
Tavares], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, remetendo lista do
azeite e efeitos pertencentes ao
contrato da Pesca ao contrato
da Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro, transportados no navio
São Pedro de Rates, de que é
mestre José Pereira de Miranda,
bem como dos passageiros
particulares nele embarcados
com destino à Corte. Anexo:
lista.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1768

Novembro, 16 AHU_ACL_CU_017, Cx. 87, D. 7641.

REQUERIMENTO de Tomé de
Castro, como testamenteiro de
Tomé Gomes Moreira, ao rei [D.
José], solicitando a restituição da
propina paga na primeira
arrematação do contrato da
Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro, por ter sido considerada
inválida. Anexo: requerimento e
bilhete.

Rio de Janeiro Avulsos

1768

Novembro, 28 AHU_ACL_CU_017, Cx. 87, D. 7648.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Azambuja, [D.
Antônio Rolim de Moura
Tavares], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, remetendo lista das
pipas de azeite e efeitos
pertencentes ao contrato da
Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro, transportadas no navio
Nossa Senhora [do Monte] do
Carmo e Senhor da Cana Verde,
de que é mestre José Batista,
com destino à Corte, bem como
dos passageiros particulares nele
embarcados. Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1768

Novembro, 29 AHU_ACL_CU_017, Cx. 87, D. 7651.

OFÍCIO do desembargador e
intendente-geral [do ouro do Rio
de Janeiro], José Maurício da
Gama e Freitas ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, remetendo lista da
tripulação do navio Nossa
Senhora do Monte do Carmo e
Senhor da Cana Verde, [de que é
mestre José Batista], e relação
da carga transportada,
pertencente ao contrato da
Pesca das Baleias do Rio de
Janeiro. Anexo: relação e lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1768

Dezembro, 1

AHU_ACL_CU_017, Cx. 87, D. 7652.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Azambuja, [D.
Antônio Rolim de Moura
Tavares], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, remetendo lista das
pipas de azeite pertencente ao
contrato da Pesca das Baleias do
Rio de Janeiro, transportadas no
navio Santo Antônio de Pádua,
de que é mestre Antônio
Leonardo de Mendonça, bem
como dos passageiros
particulares nele embarcados
com destino à Corte. Anexo:
lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1769

Fevereiro, 20

AHU_ACL_CU_017, Cx. 87, D. 7675.

OFÍCIO do desembargador e
intendente-geral [do ouro do Rio
de Janeiro], José Maurício da
Gama e Freitas, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a visita de
averiguação feita ao navio Nossa
Senhora da Piedade das Chagas,
de que é capitão Antônio José de
Lima, e que vai carregado de
gêneros pertencentes ao
contrato das baleias e envia a
relação da carga dos nomes seus
dos passageiros e tripulantes.
Anexo: lista e relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1770

Fevereiro, 14

AHU_ACL_CU_017, Cx. 89, D. 7795.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], marquês de Lavradio, [D.
Luís de Almeida Portugal Soares
de Alarcão Eça e Melo Silva e
Mascarenhas], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre o envio para o
Reino da lista do azeite
pertencente ao contrato da
pesca das baleias pela corveta
Nossa Senhora da Vitória, do
mestre Antônio da Silva Regelo;
informando também que a dita
embarcação leva cargas de
particulares. Obs.: Martinho de
Melo e Castro assumiu a
Secretaria de Estado da Marinha
e Ultramar a 4 de Janeiro de
1770, por falecimento de
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado; anexo lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1770

Fevereiro, 17

AHU_ACL_CU_017, Cx. 89, D. 7801.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], marquês de Lavradio, [D.
Luís de Almeida Portugal Soares
de Alarcão Eça e Melo Silva e
Mascarenhas], ao [secretário de
estado do Reino e Mercês],
conde de Oeiras, [Sebastião José
de Carvalho e Melo], remetendo
ao Reino a lista do azeite e
demais efeitos pertencentes ao
contrato da pesca das baleias,
enviada pelo navio por
invocação Nossa Senhora do
Carmo e Senhor da Cana Verde,
capitão José Batista; informa
também que a dita embarcação
leva cargas de particulares.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1770

Fevereiro, 23

AHU_ACL_CU_017, Cx. 89, D. 7817.

OFÍCIO do desembargador e
intendente-geral [do ouro do Rio
de Janeiro], José Maurício da
Gama e Freitas, ao [secretário de
estado do Reino e Mercês],
conde de Oeiras, [Sebastião José
de Carvalho e Melo], enviando
relação em que consta a
tripulação, equipagem do navio
por invocação Nossa Senhora do
Carmo e Nosso Senhor da Cana
Verde, de que é capitão José
Batista, que vai carregado dos
efeitos pertencentes ao contrato
das baleias com destino à Lisboa.
Anexo: lista, relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1770

Julho, 6

AHU_ACL_CU_017, Cx. 90, D. 7898.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], marquês de Lavradio, [D.
Luís de Almeida Portugal Soares
de Alarcão Eça e Melo Silva e
Mascarenhas], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo ao Reino a lista do
azeite e efeitos pertencentes ao
contrato da pesca das baleias,
através do bergantim Santa Ana
e Almas, de que é mestre
Joaquim Antônio Lopes.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1770

Agosto, 18

AHU_ACL_CU_017, Cx. 90, D. 7920.

REQUERIMENTO de Feliciano
Gomes Neves, ao rei [D. José],
solicitando o ofício ou a
serventia do ofício de carcereiro,
servindo os ordenados do
mesmo para pagar sua dívida
para com a Fazenda Real, do
tempo em que foi contratador
do contrato das Baleias do Rio
de Janeiro.
Anexo: requerimento.

Rio de Janeiro Avulsos

1770

Dezembro, 15

AHU_ACL_CU_017, Cx. 92, D. 7989.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], marquês de Lavradio, [D.
Luís de Almeida Portugal Soares
de Alarcão Eça e Melo Silva e
Mascarenhas] ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
encaminhando a relação do
azeite e efeitos pertencentes ao
contrato da pesca das baleias,
que vão pela corveta Nossa
Senhora da Guia e Santa Rita, de
que é mestre Manoel Nogueira,
lembrando que a dita
embarcação também leva carga
de particulares.
Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1771

Fevereiro, 18

AHU_ACL_CU_017, Cx. 92, D. 8024.

OFÍCIO (cópia de capítulo) do
administrador do contrato das
baleias, Francisco José da
Fonseca, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar,
Martinho de Melo e Castro],
referindo-se á dívida do contrato
e remetendo o balanço da conta
pendente entre a Fazenda Real e
a administração daquele
contrato. Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1771

Março, 30

AHU_ACL_CU_017, Cx. 92, D. 8034.

OFÍCIO do [vice-rei do Brasil],
marquês do Lavradio, [D. Luís de
Almeida Portugal Soares de
Alarcão Eça e Melo Silva e
Mascarenhas], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo relação dos produtos
relativos ao contrato da pesca
da baleia azeite de peixe e
barbatanas, transportadas para
Lisboa pelo navio Princesa do
Brasil, de que é capitão Antônio
José de Lima. Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1771

Maio, 10

AHU_ACL_CU_017, Cx. 92, D. 8047.

OFÍCIO do desembargador e
intendente-geral [do ouro do Rio
de Janeiro], José Maurício da
Gama e Freitas, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo relação dos oficiais e
tripulação do navio por
invocação de Nossa Senhora do
Livramento e São Frutuoso, de
que é capitão José Lopes da
Costa, e enviando relação das
mercadorias do contrato das
baleias transportadas pelo dito
navio, que segue viagem para
Lisboa.
Anexo: requerimento, listas.

Rio de Janeiro Avulsos

1771

Maio, 21

AHU_ACL_CU_017, Cx. 92, D. 8048.

OFÍCIO do [auditor-geral da
Marinha] José Roberto Vidal da
Gama, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar,
Martinho de Melo e Castro],
relatando a inspeção à corveta
Nossa Senhora da Vitória, de que
é capitão José Pereira Fincão, e à
corveta Nossa Senhora da
Nazaré e São José, de que é
capitão José Garcia Duarte,
remetendo relações dos
produtos transportados pelas
duas corvetas do Rio de Janeiro
para Lisboa. Anexo: listas.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1771

Maio, 27

AHU_ACL_CU_017, Cx. 92, D. 8049.

REQUERIMENTO de Manoel
Francisco de Araújo ao rei [D.
José], solicitando certidão do
capitulo 13 das condições do
contrato das baleias do Rio de
Janeiro,
arrematado no ano de 1765, por
Inácio Pedro Quintela e outros.

Rio de Janeiro Avulsos

1771

Junho, 13

AHU_ACL_CU_017, Cx. 93, D. 8056.

OFÍCIO do [auditor-geral da
Marinha], desembargador José
Roberto Vidal da Gama, ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar, Martinho
de Melo e Castro], comunicando
a inspeção ao navio Nossa
Senhora do Carmo e Senhor da
Cana Verde, [de que é capitão
José Batista], remetendo a
relação de açúcar, azeite de
baleia, couro e outros gêneros
transportados do Rio de Janeiro
para Lisboa. Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1771

Junho, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 93, D. 8061.

OFÍCIO do desembargador e
intendente-geral [do ouro do Rio
de Janeiro], José Maurício da
Gama e Freitas, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo relações dos oficiais
e tripulação do bergantim Santa
Ana e Almas, de que é capitão
Antônio Lopes, e do azeite de
baleia transportado pelo dito
navio, para Lisboa. Anexo:
relações.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1771

Julho, 17

AHU_ACL_CU_017, Cx. 93. D. 8073.

REQUERIMENTO de Tomé de
Castro Moreira Correia de Sá,
testamenteiro e neto do
contratador dos dízimos do Rio
de Janeiro, Tomé Gomes
Moreira, ao rei [D. José],
solicitando, por certidão, o teor
do termo da arrematação que se
fez a Pedro Gomes Moreira do
contrato da pesca da baleia do
Rio de Janeiro e suas capitanias
subordinadas São Paulo e Ilha de
Santa Catarina, no ano de 1753.

Rio de Janeiro Avulsos

1771

Julho, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 93, D. 8075.

OFÍCIO do [auditor-geral da
Marinha], desembargador José
Roberto Vidal da Gama, ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar, Martinho
de Melo e Castro], comunicando
a inspeção ao navio São Pedro
de Rates, de que é capitão José
Pereira de Miranda, remetendo
relação do azeite de baleia,
couros, aguardente de cana e
açúcar transportados pelo dito
navio do Rio de Janeiro para as
cidades de Lisboa e Porto.
Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1771

Agosto, 3

AHU_ACL_CU_017, Cx. 93, D. 8077.

OFÍCIO do [auditor-geral da
Marinha], desembargador José
Roberto Vidal da Gama, ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar, Martinho
de Melo e Castro], comunicando
a inspeção ao navio Nossa
Senhora do Livramento de que é
capitão José Lopes da Costa,
remetendo relação de azeite de
baleia, açúcar, couro e madeira
transportados pela dita corveta
do Rio de Janeiro para Lisboa.
Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1772

Maio, 1

AHU_ACL_CU_017, Cx. 94, D. 8144.

OFÍCIO do desembargador e
intendente-geral [do ouro do Rio
de Janeiro], José Maurício da
Gama e Freitas, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo relação da carga de
azeite de baleia, assim como a
tripulação da galera Nossa
Senhora da Nazaré, de que é
capitão, José Francisco de
Macedo, que segue viagem do
Rio de Janeiro para Lisboa.
Anexo: relação, lista.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1772

Julho, 17

AHU_ACL_CU_017, Cx. 94, D. 8163.

REQUERIMENTO de Tomé de
Castro Moreira Correia de Sá,
testamenteiro de [seu avô]
Tomé Gomes Moreira, ao rei [D.
José], solicitando nova provisão
para continuar na causa do libelo
cível contra o procurador da
Fazenda do Ultramar, [José da
Costa Ribeiro] por causa dos
problemas que teve seu avô com
a arrematação do contrato das
baleias. Anexo: requerimentos.

Rio de Janeiro Avulsos

1772

Julho, 24

AHU_ACL_CU_017, Cx. 94, D. 8169.

OFÍCIO do desembargador e
intendente-geral [do ouro do Rio
de Janeiro], José Maurício da
Gama Freitas, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo a relação dos oficiais
e tripulação do navio Princesa
do Brasil, de que é capitão
Antônio José de Lima, e relação
da carga de azeite de baleia e de
barbatanas, transportada pelo
dito navio do Rio de Janeiro para
Lisboa. Anexo: relação, lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1772

Dezembro, 15

AHU_ACL_CU_017, Cx. 95, D. 8205.

OFÍCIO do [auditor-geral da
Marinha e desembargador] José
Roberto Vidal da Gama, ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar, Martinho
de Melo e Castro], remetendo a
relação da carga de azeite de
baleia, barbatanas, madeira e
tapioca que transportou, do Rio
de Janeiro para Lisboa, o
bergantim Santa Ana e Almas, de
que é capitão Joaquim António
Lopes. Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1774

Janeiro, 26

AHU_ACL_CU_017, Cx. 96, D. 8312.

REQUERIMENTO de um dos
sócios e caixa do contrato das
Baleias, Francisco José da
Fonseca, ao [vice-rei do Estado
do Brasil, marquês do Lavradio,
D. Luís de Almeida Portugal
Soares de Alarcão Eça e Melo
Silva e Mascarenhas], solicitando
licença para, junto com o capitão
de uma embarcação inglesa
Thomas Lothrop, sair a pesca de
peixes [baleias espermacites].
Anexo: informações.

Rio de Janeiro Avulsos

1774

Fevereiro, 7

AHU_ACL_CU_017, Cx. 96, D. 8318.

OFÍCIO do [cirurgião-mor do
hospital real militar], Idelfonso
José da Costa Abreu ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Martinho
de Melo e Castro, informando
que o ajudante das ordens do
vice-rei do Estado do Brasil,
Pedro da Gama lhe apresentou
um capitão inglês que viera à
costa do Brasil pescar baleias
ensinando todas as técnicas de
pesca, mostrando todos os seus
instrumentos; pretendendo
autorização para pescar na costa
da América do Sul.

Rio de Janeiro Avulsos

1774

Abril, 28

AHU_ACL_CU_017, Cx. 96, D. 8341.

OFÍCIO do desembargador e
intendente-geral [do ouro do Rio
de Janeiro], José Maurício da
Gama e Freitas, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo relação dos oficiais e
mais tripulação do navio São
Zacarias Nossa Senhora da
Conceição e Almas, de que é
capitão Joaquim Bernardo Dias,
bem como lista da carga que
transporta, referente ao
contrato da pesca das baleias.
Anexo: relação, lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1774

Maio, 8

AHU_ACL_CU_017, Cx. 96, D. 8348.

OFÍCIO do [cirurigião-mor do
hospital real militar], Ildefonso
José da Costa e Abreu ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Martinho
de Melo e Castro, relatando o
sucesso com a expedição para a
índia e informando que no Rio
de Janeiro os pescadores
portugueses foram a bordo de
um navio de pesca inglês para
aprenderem novas técnicas para
a pesca das baleias.

Rio de Janeiro Avulsos

1774

Julho, 22

AHU_ACL_CU_017, Cx. 97, D. 8366.

OFÍCIO do desembargador e
intendente-geral [do ouro do Rio
de Janeiro], José Maurício da
Gama e Freitas ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo relação da tripulação
da corveta Santa Isabel Rainha
de Portugal, de que é capitão
Joaquim Pereira Pederneira,
bem como a lista da carga do
contrato da pesca da baleia.

Rio de Janeiro Avulsos

1775

Janeiro, 14

AHU_ACL_CU_017, Cx. 97, D. 8404.

OFÍCIO do desembargador e
intendente-geral [do ouro do Rio
de Janeiro], José Maurício da
Gama e Freitas, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo relação da tripulação
do navio Luzia Fortunata, de que
é capitão Luís da Cunha Moreira
e lista da carga transportada,
relativa ao contrato das baleias.
Anexo: sobrescrito, relação,
lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1775

Fevereiro, 27

AHU_ACL_CU_017, Cx. 97, D. 8418.

OFÍCIO do [intendente-geral do
ouro e presidente da Mesa de
Inspeção do Rio de Janeiro],
desembargador Manoel Pinto da
Cunha e Sousa, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo relação dos oficiais e
mais tripulação do bergantim
Santa Ana e Almas, de que é
capitão José Joaquim da Costa,
que segue para a Corte, bem
como, a lista da carga
transportada relativa ao
contrato das baleias. Anexo:
relação, lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1776

Janeiro, 28

AHU_ACL_CU_017, Cx. 98, D. 8497.

OFÍCIO do [intendente-geral do
ouro e presidente da Mesa de
Inspeção do Rio de Janeiro],
desembargador Manoel Pinto da
Cunha e Sousa, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo a relação dos oficiais
e mais tripulação da corveta
Nossa Senhora da Guia e Santa
Rita, de que é capitão José
Antunes, assim como a relação
da carga de azeite e barbatanas
transportada por conta do
contrato das baleias. Anexo:
relação, lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1776

Maio, 17

AHU_ACL_CU_017, Cx. 99, D. 8557.

OFÍCIO de [administrador do
contrato das baleias], Francisco
José da Fonseca, ao [secretário
de estado do Reino e Mercês],
marquês de Pombal, [Sebastião
José de Carvalho e Melo] sobre a
sua parcela na arrematação do
contrato da pesca das baleias do
Brasil desde 1765, comentando
que, na nova arrematação, fora
prejudicado em suas parcelas
pelos novos sócios e, para
resolver esta situação, solicita o
apoio do destinatário.

Rio de Janeiro Avulsos

1776

Junho, 1

AHU_ACL_CU_017, Cx. 100, D. 8568.

OFÍCIO de [desembargador]
Francisco Antônio Gravito ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar, Martinho
de Melo e Castro], comunicando
a inspeção feita ao navio Nossa
Senhora da Guia e Santa Rita, de
que é capitão José Antunes,
vindo do Rio de Janeiro para
Lisboa, e remetendo lista das
pedras de topázio e carga de
azeite e barbatanas [do contrato
da Pesca das Baleias]
transportadas na referida
embarcação. Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1776

Julho, 24

AHU_ACL_CU_017, Cx. 100, D. 8601.

OFÍCIO do [desembargador e
auditor-geral da Marinha] José
Roberto Vidal da Gama ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar, Martinho
de Melo e Castro], comunicando
a inspeção feita ao navio São
Pedro de Rates, e remetendo a
relação da sua carga de azeite de
baleia, barbatanas, couro e
tábuas de jacarandá e tapinhoã,
transportada do Rio de Janeiro.
Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

1776

Setembro, 6

AHU_ACL_CU_017, Cx. 101, D. 8629.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], marquês do Lavradio, [D.
Luís de Almeida Portugal Soares
de Alarcão Eça e Melo Silva e
Mascarenhas], [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
sobre um ofício do governador
da Ilha de Santa Catarina,
[António Carlos Furtado de
Mendonça] à propósito da carta
de um comandante inglês,
[George Smith] reclamando que
sua embarcação, que se
dedicava à pesca da baleia, não
recebera assistência na Ilha de
Santa Catarina. Anexo: ofícios
(cópia), ofício. Obs.: doc. em
inglês.

Rio de Janeiro Avulsos

1777

Janeiro, 17

AHU_ACL_CU_017, Cx. 101, D. 8703.

DECRETO do rei D. José
anulando o contrato das baleias
do Rio de Janeiro e mais partes
do sul, arrematado por Francisco
José da Fonseca, que teria inicio
a 1 de Abril de 1777 e anulando
igualmente o contrato do
estanco do sal do Brasil a ele
anexo, e nomeando Domingos
Mendes Viana administrador do
dito contrato.

Rio de Janeiro Avulsos

1777

Abril, 21

AHU_ACL_CU_017, Cx. 102, D. 8740.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], marquês do Lavradio, [D.
Luís de Almeida Portugal Soares
de Alarcão Eça e Melo Silva e
Mascarenhas], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo relação do azeite de
baleia e das barbatanas,
pertencentes ao contrato da
pesca da baleia, que vão
embarcados no navio Santa
Rosa, de que é capitão Manoel
Gomes da Silva. Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1777

Maio, 10

AHU_ACL_CU_017, Cx. 102, D. 8749.

REQUERIMENTO de Florêncio
Teixeira de Azevedo como
procurador do contratador das
baleias e estanco do sal da
América e Reino, Francisco José
da Fonseca, à rainha [D. Maria I],
solicitando que se anulasse as
ordens dadas no sentido de
excluir o contratador do
exercício do contrato, por ele
não ter se manifestado na
ocasião da nova arrematação.
Anexo: decreto (cópia), ordens
(cópias), termo (cópia),
atestado.

Rio de Janeiro Avulsos

post. 1777

Maio, 14

AHU_ACL_CU_017, Cx. 102, D. 8751.

REQUERIMENTO de Ana Ferreira
de Sousa viúva de Antônio de
Freitas à rainha [D. Maria I],
solicitando auxílio para se livrar
da vexação que fez Tomé de
Castro Moreira [Tomé de Castro
Correia de Sá], herdeiro e
testamenteiro do contratador
das baleias, Tomé Gomes
Moreira, alegando que a
suplicante lhe devia dinheiro.
Anexo: relação, autos,
requerimento.

Rio de Janeiro Avulsos

1777

Junho, 10

AHU_ACL_CU_017, Cx. 103, D. 8762.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino à rainha [D. Maria I]
sobre o requerimento de Tomé
de Castro Correia de Sá, herdeiro
de seu avô, Tomé Gomes
Moreira, em que solicitava boa
arrematação do contrato das
baleias do Rio de Janeiro, Santos
e São Paulo e sobre o
requerimento de Domingos
Lopes Loureiro que solicitava
fosse retirado o contrato das
baleias dos atuais contratadores,
pelo dolo com que o obtiveram.
Anexo: lembretes, informações,
requerimentos, cartas, escrito,
despachos, condições do
contrato (cópia).

Rio de Janeiro Avulsos

1777

Junho, 23

AHU_ACL_CU_017, Cx. 103, D. 8766.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], marquês do Lavradio, [D.
Luís de Almeida Portugal Soares
de Alarcão Eça e Melo Silva e
Mascarenhas], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo relação da carga do
azeite de peixe e de
espermacete assim como a
carga de barbatana,
pertencentes ao contrato da
pesca das baleias. Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

post. 1777

Junho, 30

AHU_ACL_CU_017, Cx. 103, D. 8770.

MAPA da demonstração do que
produziu a pesca dos cachalotes
ou espermecetes desde 11 de
Outubro de 1773 até 30 de
Junho de 1777 e do que
produziu a pesca das baleias de
1765 a 1776, citando os navios
que transportaram tais gêneros
do Rio de Janeiro para Lisboa.
Anexo: mapas.

Rio de Janeiro Avulsos

1777

Setembro, 3

AHU_ACL_CU_017, Cx. 104, D. 8797.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino à rainha [D. Maria I]
sobre o requerimento de Tomé
de Castro Correia de Sá,
solicitando para si a concessão
do contrato das baleias do Rio
de Janeiro, sem embargo das
arrematações já feitas por
Joaquim Pedro Quintela, por
julgá-las irregulares. Anexo:
requerimentos, lembrete,
requerimento (cópia).

Rio de Janeiro Avulsos

1777

Setembro, 24

AHU_ACL_CU_017, Cx. 104, D. 8805.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], marquês do Lavradio, [D.
Luís de Almeida Portugal Soares
de Alarcão Eça e Melo Silva e
Mascarenhas], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro
sobre a atribuição do contrato
das pescas da baleia a Domingos
Mendes Viana, que se recusava a
ficar com o contrato, uma vez
que se perdera um dos pontos
chaves da pesca, que era a Ilha
de Santa Catarina. Anexo: ofício,
autos (traslados).

Rio de Janeiro Avulsos

1777

Outubro, 6

AHU_ACL_CU_017, Cx. 104, D. 8810.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], marquês do Lavradio, [D.
Luís de Almeida Portugal Soares
de Alarcão Eça e Melo Silva e
Mascarenhas], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo a lista do azeite de
peixe do contrato de pesca das
baleias, que transporta o navio
madre de Deus Augusta, de que
é capitão Félix Pereira dos
Santos. Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1777

Outubro, 9

AHU_ACL_CU_017, Cx. 104, D. 8811.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino à rainha [D. Maria I]
sobre o requerimento de Tomé
de Castro Correia de Sá, em que
o suplicante oferece uma
elevada quantia pelo contrato da
pesca das baleias do Rio de
Janeiro e mais capitanias
relacionadas, superior aquela
dada por Domingos Lopes
Loureiro.
Anexo: requerimento.

Rio de Janeiro Avulsos

1777

Dezembro, 10

AHU_ACL_CU_017, Cx. 105, D. 8847.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], marquês do Lavradio, [D.
Luís de Almeida Portugal Soares
de Alarcão Eça e Melo Silva e
Mascarenhas], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo lista da carga de
azeite de peixe e efeitos
pertencentes ao contrato da
Pesca das Baleias, transportada
pelo navio Princesa do Brasil, de
que é capitão Antônio Vicente
Portela. Anexo: lista, mapa e
conhecimento (cópia).

Rio de Janeiro Avulsos

1779

Janeiro, 12

AHU_ACL_CU_017, Cx. 109, D. 9073.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], marquês de Lavradio, [D.
Luís de Almeida Portugal Soares
de Alarcão Eça Melo Silva
Mascarenhas], ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo a lista da carga de
azeite e efeitos pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias
[do Rio de Janeiro], transportada
na corveta Nossa Senhora da
Guia e Santa Rita, de que é
mestre Francisco Caetano Rego,
que segue viagem para [Lisboa],
levando ainda alguma
correspondência de particulares.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1779

Abril, 10

AHU_ACL_CU_017, Cx. 109, D. 9097.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e

Rio de Janeiro Avulsos

1779

Abril, 10

AHU_ACL_CU_017, Cx. 109, D. 9098.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo a lista da carga de
azeite e efeitos pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias
[do Rio de Janeiro], transportada
na galera Santa Ana e Nossa
Senhora da Lapa, de que é
mestre Felipe Damásio de
Aguiar, que segue viagem para
[Lisboa], levando ainda a bordo
alguns particulares.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1779

Abril, 13

AHU_ACL_CU_017, Cx. 109, D. 9100.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo a lista da carga de
azeite e efeitos pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias
[do Rio de Janeiro], transportada
no iate Nossa Senhora da
Purificação e Almas, de que é
mestre Manoel da Silva Amado,
que segue viagem para [Lisboa],
levando ainda a bordo alguns
particulares. Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1779

Junho, 7

AHU_ACL_CU_017, Cx. 110, D. 9141.

OFÍCIO (minuta) do [secretário
de estado da Marinha e
Ultramar], Martinho de Melo e
Castro ao vice-rei do Estado do
Brasil, [Luís de Vasconcelos e
Sousa], determinando que não
seja permitida a venda de
tapinhoã armazenada no Arsenal
Real aos particulares, pela muita
necessidade que desta madeira
têm os arsenais da capitania [do
Rio de Janeiro]e da Corte, não
atendendo esta forma ao pedido
feito pelos contratadores do
contrato da Pesca das Baleias
[do Rio de Janeiro]para
abastecimento das suas
embarcações, salvo se houver
nos armazéns porções
suficientes dessa madeira para
provimento dos Arsenais.
Anexo: condições do
contrato(cópia), informação
(minuta).

Rio de Janeiro Avulsos

1779

Junho, 23

AHU_ACL_CU_017, Cx. 110, D. 9147.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo a lista da carga de
azeite e efeitos pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias
[do Rio de Janeiro], transportada
no navio Diana, de que é mestre
Luís da Cunha Moreira, que
segue viagem para [Lisboa],
levando ainda alguns
particulares. Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1779

Julho, 14

AHU_ACL_CU_017, Cx. 110, D. 9156.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo lista da carga de
azeite e efeitos pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias
[do Rio de Janeiro], transportada
no navio Nossa Senhora da Fé e
São Vicente Ferreira, de que é
mestre João dos Banhos Souto,
que segue viagem para [Lisboa],
levando ainda alguns
particulares.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1779

Outubro, 20

AHU_ACL_CU_017, Cx. 111, D. 9227.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e

Rio de Janeiro Avulsos

1779

Dezembro, 20

AHU_ACL_CU_017, Cx. 111, D. 9254.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo lista da carga de
azeite e efeitos pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias
[do Rio de Janeiro],
transportadas na corveta Santa
Rosa paquete da América, de
que é mestre José Joaquim da
Costa, com destino a [Lisboa],
levando ainda alguns
particulares.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1780

Julho, 24

AHU_ACL_CU_017, Cx. 113, D. 9337.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo cópias dos ofícios
dirigidos ao vice-rei das
províncias do Rio da Prata [e
Buenos Aires, D. João]José de
Vertiz, em que reclama a
restituição dos escravos da
Colônia do Sacramento, que
tinham fugido das terras de seus
senhores, conforme as
informações recolhidas pelo
comissário Vicente José de
Velasco Molina, bem como a
restituição dos bens deixados
naquela Colônia pelos
portugueses ali estabelecidos;
mencionando já terem sido
repostos os escravos do
contrato das baleias e as dúvidas
daquele vice-rei acerca de outras
devoluções.
Anexo: ofícios (cópias), relações
(cópias); Obs.: doc. em espanhol.

Rio de Janeiro Avulsos

1780

Dezembro, 11

AHU_ACL_CU_017, Cx. 114, D. 9422.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo lista da carga de
azeite e efeitos pertencentes ao
contrato da Pesca das Baleias
[do Rio de Janeiro], transportada
no bergantim Nossa Senhora do
Carmo e São João, de que é
mestre José da Silva, e que
segue para [Lisboa], levando
ainda alguns particulares.
Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1781

Novembro, 24 AHU_ACL_CU_017, Cx. 117, D. 9555.

CONSULTA do Conselho
Ultramarino à rainha [D. Maria
I], sobre o requerimentos do
herdeiro e testamenteiro de
Tomé Gomes Moreira, Tomé
deCastro Correia de Sá,
solicitando assegurar seus
direitos na Real Fazenda sobre a
arrematação do contrato das
baleias do Rio de Janeiro que
pertenceu ao seu avô, em
detrimento de Francisco Peres
de Sousa. Anexo: requerimentos
(cópias), carta (cópia), portaria
(cópia), pareceres,
requerimentos, certidões,
informações, contratos
impressos, cartas.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1782

Abril, 15

AHU_ACL_CU_017, Cx. 118, D. 9618.

REQUERIMENTO de Tomé de
Castro Corrêa de Sá, e mais
herdeiros de Tomé Gomes
Moreira, à rainha [D. Maria I],
solicitando que o
desembargador juiz da causa
que move contra Francisco Peres
de Sousa, sócio de seu falecido
avô, na arrematação dos
contratos da Pesca das Baleias
do Rio de Janeiro e capitanias a
ela ligadas, tome providências
para segurar os bens e ações
pertencentes ao suplicado, para
que não disponha de coisa
alguma sem pagamento de
fiança, visto as dívidas que têm
para com o suplicante.
Anexo: requerimentos, certidão
e lembrete.

Rio de Janeiro Avulsos

1782

Abril, 20

AHU_ACL_CU_017, Cx. 118, D. 9622.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
informando o cumprimento da
ordem para receber com toda a
presteza possível os quatro
comissários espanhóis vindos no
navio Santíssimo Sacramento;
referindo que os mesmos
comissários haviam fretado uma
embarcação ao administrador
do contrato da Pesca das
Baleias, Domingos Mendes
Viana, a [corveta Nossa Senhora
das Chagas e São João Baptista],
para continuarem a sua viagem
com destino a Montevidéu,
levando ainda os passageiros da
fragata espanhola Carlota, que
havia sido apresada por
corsários ingleses nas
proximidades da Ilha da
Madeira.
Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1782

Maio, 24

AHU_ACL_CU_017, Cx. 119, D. 9650.

REQUERIMENTO de Joaquim
Pereira de Sousa Peres e José
Pereira de Sousa Peres, como
herdeiros de Francisco Peres de
Sousa, à rainha D. Maria I,
solicitando que se ordene a
suspensão do confisco dos bens
dos suplicantes,
comprometendo-se estes,
individualmente e em conjunto,
a indenizar a Fazenda Real, caso
seja favorável a sentença da
causa intentada por Tomé
Gomes Moreira, referente ao
contrato da pesca das baleias do
Rio de Janeiro.
Obs.: inserido decreto; anexo
requerimentos, cartas,
certidões, termo (cópia).

Rio de Janeiro Avulsos

1782

Julho, 3

AHU_ACL_CU_017, Cx. 119, D. 9663.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo lista do azeite e
efeitos pertencentes ao contrato
da Pesca das Baleias [do Rio de
Janeiro], transportados a bordo
do navio Graça Divina, de que é
capitão Antônio José de Sá, que
segue para [Lisboa], levando
ainda
alguns particulares. Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1782

Agosto, 26

AHU_ACL_CU_017, Cx. 119, D. 9697.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
informando a partida de uma
embarcação pertencente ao
contrato da Pesca das Baleias no
Rio de Janeiro, indo em missão
secreta para o Rio da Prata, aos
cuidados do sargento-mor de
Auxiliares do Terço de São
Gonçalo, João de Abreu Pereira,
e sob identidade falsa, visto as
qualificações do dito oficial.
Anexo: ofício (cópia).

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1783

Setembro, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 122, D. 9864.

REQUERIMENTO de Tomé de
Castro Correia de Sá à rainha [D.
Maria I], solicitando, como
herdeiro e testamenteiro de seu
avô Tomé Gomes Moreira,
certidão com teor do despacho
relativo ao preço da
arrematação do contrato das
baleias do Rio de Janeiro e Ilha
de Santa Catarina.
Anexo: requerimento.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1783

Outubro, 9

AHU_ACL_CU_017, Cx. 122, D. 9872.

REQUERIMENTO de Tomé de
Castro Correia de Sá, herdeiro e
testamenteiro do seu avô Tomé
Gomes Moreira, à rainha [D.
Maria I], solicitando certidão
sobre o teor de procuração que
o seu avô fez a Pedro Gomes
Moreira, que está em anexo a
um requerimento de 1777
referente ao contrato da pesca
das baleias do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro Avulsos

1785

Fevereiro, 18

AHU_ACL_CU_017, Cx. 125, D. 10027.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo uma carga de azeite
e barbatana de baleia no navio
Santa Rosa e Senhor do Bonfim,
de que é mestre Manoel Correia
Santiago. Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1785

Março, 17

AHU_ACL_CU_017, Cx. 125, D. 10034.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo azeite e efeitos
pertencentes ao contrato da
pesca das baleias para Lisboa no
navio Nossa Senhora da
Conceição, São José e São
Frutuoso. Anexo: lista.

Rio de Janeiro Avulsos

1785

Setembro, 9

AHU_ACL_CU_017, Cx. 126, D. 10113.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
remetendo lista do azeite e
efeitos relativos ao contrato da
pesca das baleias, transportados
pelo navio Diana, de que é
mestre Luís Cipriano Rebelo.
Anexo: lista

Rio de Janeiro Avulsos

1787

Julho, 31

AHU_ACL_CU_017, Cx. 130, D. 10340.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], Luís de Vasconcelos e
Sousa, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro,
sobre o envio dos autos de
exame feito a um navio inglês
Diana de Londres, de que é
capitão Mattheus Morois,
pertencente a Jayme
Montgomery, o referido navio
pescava baleias nas ilhas
Malvinas e, no regresso a
Londres, começou a meter água
depois de um temporal.
Anexo: auto de exame (cópia).

Rio de Janeiro Avulsos

1795

Julho, 17

AHU_ACL_CU_017, Cx. 155, D. 11714.

OFÍCIO (cópia) do [vice-rei de
Estado do Brasil], conde de
Resende, [D. José Luís de Castro]
ao [secretário de estado dos
Negócios Estrangeiros e da
Guerra e interino da Marinha e
Ultramar], Luís Pinto de Sousa
[Coutinho], informando os
motivos da permissão que foi
dada à entrada de navios
estrangeiros de guerra, de
transporte e da Pesca das
Baleias e espermacete no porto
do Rio de Janeiro, indicando que
manda sempre averiguar as
causas da necessidade de
entrada dos mesmos naquele
porto; referindo as medidas
tomadas para a construção de
navios de patrulhamento e de
repressão das atividades de
contrabando de ouro em pó, paubrasil, e o transporte ilegal de
escravos para Montevidéu,
suspeitando de alguns navios
ingleses; comunicando as
alterações feitas por si à
remessa de pérolas extraídas na

Rio de Janeiro Avulsos

1796

Fevereiro, 29

AHU_ACL_CU_017, Cx. 157, D. 11852.

OFÍCIO do desembargador que
serve de intendente-geral do
Ouro [do Rio de Janeiro],
Francisco Luís Álvares da Rocha,
ao [secretário de estado dos
Negócios Estrangeiros e Guerra
e interino da Marinha e
Ultramar], Luís Pinto de Sousa
[Coutinho], remetendo a relação
da tripulação e dos oficiais do
navio do contrato das baleias
denominado Jacaré, do qual é
capitão Valério Coelho Pereira.
Anexo: relação.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1797

Outubro, 23

AHU_ACL_CU_017, Cx. 162, D. 12159.

REQUERIMENTO dos herdeiros
de Pedro Gomes Moreira à
rainha [D. Maria I], solicitando
certidão com o teor do decreto
de 26 de agosto de 1760 no qual
foram concedidos aos
contratadores do contrato das
baleias do Rio de Janeiro, Santa
Catarina, São Sebastião, Santos e
São Paulo mais seis anos de
atividades.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1797

Outubro, 23

AHU_ACL_CU_017, Cx. 162, D. 12160.

REQUERIMENTO dos herdeiros
de Pedro Gomes Moreira à
rainha [D. Maria I], solicitando
certidão com o teor do decreto
que precedeu a arrematação
que Tomé Gomes Moreira fez do
contrato da pesca das baleias do
Rio de Janeiro, Santa Catarina,
São Sebastião e São Paulo por
tempo de seis anos.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1797

Outubro, 23

AHU_ACL_CU_017, Cx. 162, D. 12161.

REQUERIMENTO dos herdeiros
de Pedro Gomes Moreira à
rainha [D. Maria I], solicitando
certidão do preço pelo qual
arrematou Tomé Gomes
Moreira o contrato da pesca das
baleias do Rio de Janeiro, Santa
Catarina, São Sebastião, Santos e
São Paulo.

Rio de Janeiro Avulsos

1798

Novembro, 19 AHU_ACL_CU_017, Cx. 168, D. 12474.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Resende, [D.
José Luís de Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, remetendo
as cópias dos ofícios enviados ao
[antigo secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Martinho
de Melo e Castro, e ao
[secretário de estado dos
Negócios Estrangeiros e Guerra],
Luís Pinto de Sousa, desde a data
de sua posse em 1790, relativos
à criação de um correio público,
aos motivos da demora dos
comboios do Rio de Janeiro para
o Reino, ao cumprimento das
ordens referentes aos
pagamentos de soldos, à
comutação da pena de João
Rodrigues de Carvalho, ao envio
de pareceres acerca dos
requerimentos militares, à
administração do contrato das
baleias na Ilha de Santa Catarina,
à transferência de uma
importância em dinheiro da

Rio de Janeiro Avulsos

1799

Maio, 19

AHU_ACL_CU_017, Cx. 171, D. 12683.

CARTA RÉGIA (minuta) da rainha
[D. Maria I] ao [vice-rei do
Estado do Brasil], conde de
Resende, [D. José Luís de
Castro], ordenando que fossem
convocadas a Mesa da Inspecção
e as Câmaras da capitania para
que se inteirassem das medidas
para colmatar as despesas com a
guerra; supressão dos contratos
do sal e da baleia, instituição o
imposto da décima nas Casas
Marítimas, e a extensão do
tributo do papel selado.

Rio de Janeiro Avulsos

1799

Setembro, 12

AHU_ACL_CU_017, Cx. 174, D. 12836.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Resende, [D.
José Luís de Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, sobre a
chegada do brigue inglês
Eufrosina, comandado pelo
tenente Shirley, com carta de
recomendação do agente dos
negócios da Companhia Inglesa
das Índias no Cabo da Boa
Esperança; sobre não ter dado
autorização para a embarcação
cruzar a costa; e ter o brigue
inglês apreendido ao bergantim
São João Batista, do contrato das
baleias, sacos de pesos
espanhóis e jóias.
Anexo: ofícios (cópias); Obs.:
doc. em francês.

Rio de Janeiro Avulsos

1799

Setembro, 19

AHU_ACL_CU_017, Cx. 174, D. 12865.

OFÍCIO de Francisco José de
Lima ao [secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa Coutinho], sobre ter
visto nos portos da Inglaterra,
principalmente Londes e
Liverpool, onde esteve para
reclamar o navio Nossa Senhora
do Patrocínio, grande
quantidade de ouro, pedras
preciosas e madeira
contrabandeados dos portos do
Brasil, como Rio de Janeiro,
Bahia e Santa Catarina;
informando que muitos navios
ingleses saem sob o pretexto de
irem contra os franceses ou para
a pesca da baleia, mas que na
verdade levam fazendas de
algodão, pólvora e outros para
os seus correspondentes no
Brasil.

Rio de Janeiro Avulsos

1799

Novembro, 25 AHU_ACL_CU_017, Cx. 177, D. 13000.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Resende, [D.
José Luís de Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, sobre a
ordem para informar as câmaras
e a Mesa da Inspeção da futura
abolição dos contratos do sal e
da pesca da baleia e dos novos
impostos. Anexo: discurso
(cópia).

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1799

Dezembro, 19

REQUERIMENTO de Antônia
Helena Guitierrez ao príncipe
regente [D. João], solicitando
ordem ao chanceler [da Relação
do Rio de Janeiro] para o
pagamento das letras
protestadas que são devidas
pelos contratadores do contrato
da baleia.

AHU_ACL_CU_017, Cx. 178, D. 13061.

Rio de Janeiro Avulsos

1800

Agosto, 3

AHU_ACL_CU_017, Cx. 183, D. 13371.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Resende, [D.
José Luís de Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, sobre o
cumprimento das ordens para a
substituição do administrador do
contrato do sal, Luís Antônio
Ferreira, pelo administrador do
contrato da Pesca das baleias,
João Marcos Vieira; e
informando as providências
tomadas para a venda do sal,
tendo nomeado um juiz
conservador acompanhado com
guarda militar para presidir a
distribuição do sal pelas
populações.

Rio de Janeiro Avulsos

1800

Agosto, 28

AHU_ACL_CU_017, Cx. 184, D. 13401.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Resende, [D.
José Luís de Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, remetendo
auto de exame feito, por ordem
do Governo da Ilha de Santa
Catarina, à galera inglesa
Charmens, do qual é capitão
John Malhar, que saíra do porto
de Londres com destino ao mar
do Pacífico para a pesca das
baleias, e fôra forçado a arribar
naquela Ilha para reabastecer-se
de água e víveres.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1800

Agosto, 28

AHU_ACL_CU_017, Cx. 184, D. 13402.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Resende, [D.
José Luís de Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, remetendo
auto de exame feito, por ordem
do Governo da Ilha de Santa
Catarina, ao navio inglês Henry,
do qual é capitão Dab Fratsor,
que saíra do porto de Londres
com destino [ao mar do Pacífico]
para a pesca das baleias, e fôra
forçado a arribar naquela Ilha
para reabastecer-se de água e
víveres.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1800

Setembro, 3

AHU_ACL_CU_017, Cx. 185, D. 13427.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Resende, [D.
José Luís de Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, remetendo o
auto de exame feito, por sua
ordem, ao navio inglês African
Queen, pertencente ao
negociante de Bristol, Charles
Anderson, e do qual é capitão
Benjamim Cook, que saíra
daquele porto para o da Irlanda,
acompanhando o comboio
marítimo até à Ilha da Madeira,
e dali seguiria para a Ilha de São
Jorge, para a pesca das baleias, e
fôra forçado a fazer escala no
Rio de Janeiro devido à falta de
dois botes e cinco marinheiros
que perdera, aproveitando a
arribada para se reabastecer.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1800

Setembro, 4

AHU_ACL_CU_017, Cx. 185, D. 13429.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Resende, [D.
José Luís de Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, remetendo o
auto de exame feito, por sua
ordem, ao navio inglês
Salamander, pertencente ao
negociante Londrino, Pedro
Mellich e Companhia, e do qual
é capitão Thomas Hopper, que
saíra do porto de Londres com
destino à pesca das baleias no
mar do Pacífico, com a missão
de apresar os navios inimigos
que encontrasse no decurso da
viagem, e fôra forçado a arribar
no Rio de Janeiro para realizar
algumas reparações e
reabastecer-se de água e
víveres.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1800

Setembro, 13

AHU_ACL_CU_017, Cx. 185, D. 13455.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Resende, [D.
José Luís de Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, remetendo o
auto de exame feito, por sua
ordem, ao navio inglês Britânica,
pertencente ao negociante de
Londres, João Hile, e do qual é
capitão James Miles, que saíra
daquele porto com destino à
costa do Peru para a pesca das
baleias e lobos marinhos, bem
como fazer corso a embarcações
inimigas, e fôra forçado a arribar
no Rio de Janeiro para realizar
algumas reparações e
reabastecer-se de água e
víveres.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1800

Setembro, 15

AHU_ACL_CU_017, Cx. 185, D. 13460.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Resende, [D.
José Luís de Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa
Coutinho, remetendo o auto de
exame feito, por sua ordem, ao
navio inglês Novo Eufrates,
pertencente ao negociante de
Londres, Jaime Malhar e
Companhia, e do qual é capitão
Lourenço Fruzier, que saíra
daquele porto com destino à
pesca das baleias e ao corso de
embarcações inimigas, e fôra
forçado
a arribar no Rio de Janeiro para
reparações e reabastecer-se de
água e víveres.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1800

Setembro, 15

AHU_ACL_CU_017, Cx. 185, D. 13461.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Resende, [D.
José Luís de Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa
Coutinho, remetendo o auto de
exame feito, por sua ordem, ao
navio inglês Redbridge,
pertencente ao negociante de
Londres, João Hill, e do qual é
capitão
Redbridge Thomas Burrous, que
saíra daquele porto com destino
ao mar do Pacífico para a pesca
das baleias e corso de navios
inimigos, e fôra forçado a
arribar no Rio de Janeiro para
realizar algumas reparações de
calafetagem e reabastecer-se de
água e víveres.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1800

Outubro, 2

AHU_ACL_CU_017, Cx. 186, D. 13505.

OFÍCIO do chanceler da Relação
do Rio de Janeiro, Luís Beltrão
de Gouveia de Almeida ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa
Coutinho, sobre a demora no
cumprimento da carta régia que
manda vender a Fazenda Santa
Cruz; informando os embaraços
da recém-criada Junta para
coordenar o corte das madeiras;
referindo não ter recebido o
numerário destinado ao
pagamento das despesas do
Estado; apresentando algumas
considerações a respeito da boa
administração dos contratos do
sal e da Pesca das Baleias; e
notificando a importância da
venda dos bens de raiz e de mão
morta, bem como as brigas
existentes no seio das várias
religiões quanto a esta matéria.
Anexo: ofício (cópia), relações,
mapa, memória (minuta).

Rio de Janeiro Avulsos

1800

Outubro, 4

AHU_ACL_CU_017, Cx. 186, D. 13516.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Resende, [D.
José Luís de Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa
Coutinho, remetendo o auto de
exame feito, por sua ordem, no
navio inglês Deckhent,
pertencente ao negociante
Milford Daniel Sturbreck e
Companhia, e
do qual é capitão Eduardo Clark,
que saíra Londres com destino
ao mar do Sul para a pesca das
baleias, e fôra forçado a arribar
naquela Ilha para realizar
algumas reparações e
reabastecer-se de água e
víveres.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1801

Março, 29

AHU_ACL_CU_017, Cx. 191, D. 13737.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde de Resende, [D.
José Luís de Castro], ao
[secretário de estado da Fazenda
e presidente do Real Erário], D.
Rodrigo de Sousa Coutinho,
informando ter concedido a João
Marcos Vieira a administração
do contrato das baleias, apesar
das notícias de que tal contrato
tinha sido abolido, e do contrato
do sal por mais um ano.

Rio de Janeiro Avulsos

1801

Dezembro, 29

AHU_ACL_CU_017, Cx. 197, D. 14021.

OFÍCIO do deputado da Junta da
Fazenda, conselheiro chanceler
[da Relação do Rio de Janeiro],
Luís Beltrão de Gouveia de
Almeida, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar],
visconde de Anadia, [João
Rodrigues de Sá e Melo e
Meneses e Souto Maior], sobre
ser útil ou não a pesca das
baleias por
conta da Fazenda Real;
remetendo informação acerca
da pesca no ano de 1801.
Anexo: ofício (cópia), lista,
informação.

Rio de Janeiro Avulsos

1802

Junho, 16

AHU_ACL_CU_017, Cx. 201, D 14207.

OFÍCIO do comandante da nau
Maria I, capitão de mar e guerra,
Manoel de Jesus Tavares ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar, visconde de
Anadia, João Rodrigues de Sá e
Melo Meneses e Souto Maior],
informando a partida daquela
embarcação com destino a
Lisboa, carregando quatro
cofres, três da praça e um da
Fazenda Real, bem como alguns
carregamentos de marfim e
pipas de azeite de baleia, e
remetendo relações da carga
transportada e dos passageiros
embarcados no Rio de Janeiro.
Anexo: relação, informação
sobre a rota do navio.

Rio de Janeiro Avulsos

1802

Agosto, 19

AHU_ACL_CU_017, Cx. 203, D. 14309.

PARECER do Conselho
Ultramarino, sobre um ofício do
[vice-rei do Estado do Brasil], D.
Fernando José de Portugal [e
Castro], remetendo a conta da
Junta da Fazenda Real do Rio de
Janeiro relativo aos rendimentos
do ano de 1801, bem como dois
planos dos diversos
comerciantes daquela praça a
respeito da aplicação do novo
método da Pesca das Baleias,
com pareceres do
desembargador procurador da
Coroa e Fazenda e do
conselheiro chanceler da
Relação daquela cidade, com
muito interesse para o Bem
Público e Real Fazenda.
Anexo: ofício, ofício (cópia),
cartas (cópias), lembrete, plano.

Rio de Janeiro Avulsos

1803

Janeiro, 24

AHU_ACL_CU_017, Cx. 207, D. 14497.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], D. Fernando José de
Portugal [e Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], visconde
de Anadia,
[João Rodrigues de Sá e Melo
Meneses e Souto Maior],
remetendo auto de exame feito
ao navio inglês Duque de Kent,
do qual é capitão, Ammiel
Hussay, e
pertencente a Daniel Strubeak,
que saíra de Milford com destino
à pesca das baleias, e que entrou
no porto do Rio de Janeiro.
Anexo: auto de exame.
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1803

Janeiro, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 207, D. 14503.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], D. Fernando José de
Portugal [e Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], visconde
de Anadia,
[João Rodrigues de Sá e Melo
Meneses e Souto Maior],
remetendo auto de exame feito
ao navio inglês Mayland, do qual
é capitão Eduard Clark, que saíra
de Londres com destino à pesca
das Baleias na Costa do Perú, e
fora forçado a arribar no Rio de
Janeiro para realizar algumas
reparações e reabastecer-se de
água e víveres.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1803

Janeiro, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 207, D. 14505.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], D. Fernando José de
Portugal [e Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], visconde
de Anadia,
[João Rodrigues de Sá e Melo
Meneses e Souto Maior],
remetendo auto de exame feito
à galera americana Eleonora, do
qual é capitão Eduard Cole,
pertencentes aos negociantes
Ebanes e Thomas Tompson, que
saíra do porto de Providence
com destino às Ilhas de Samdoik
para a pesca das Baleias e
lobos marinhos, e fora forçado a
arribar no Rio de Janeiro para
realizar algumas reparações e
reabastecer-se de água e
víveres.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1803

Janeiro, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 207, D. 14507.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], D. Fernando José de
Portugal [e Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], visconde
de Anadia,
[João Rodrigues de Sá e Melo
Meneses e Souto Maior],
remetendo auto de exame feito
à escuna inglesa Whim, do qual
é capitão Fraser Smtih, e
pertencente ao negociante de
Londres, Roberto Ckarnock, que
saíra daquela cidade com
destino ao mar do Pacífico para
a pesca das baleias, e fora
forçado
a arribar no Rio de Janeiro para
realizar algumas reparações e
reabastecer-se de água e
víveres.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1803

Janeiro, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 207, D. 14508.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], D. Fernando José de
Portugal [e Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], visconde
de Anadia,
[João Rodrigues de Sá e Melo
Meneses e Souto Maior],
remetendo auto de exame feito
ao navio inglês Guilherme, do
qual é capitão Obed Cottle, e
pertencente ao negociante de
Londres Carlos Endurby, que
saíra daquela cidade com
destino à pesca das baleias, e
fora forçado a arribar no Rio de
Janeiro devido ao elevado
número de tripulantes
contagiados com escorbuto,
aproveitando o tempo de espera
para realizar algumas reparações
e
reabastecer-se de água e
víveres.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1803

Janeiro, 26

AHU_ACL_CU_017, Cx. 207, D. 14512.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], D. Fernando José de
Portugal [e Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], visconde
de Anadia,
[João Rodrigues de Sá e Melo
Meneses e Souto Maior],
remetendo auto de exame feito
ao navio inglês Tom, do qual é
capitão João Mudie, e
pertencente
aos negociantes de Londres,
João Badduck e Companhia, que
saíra daquela cidade com
destino ao mar do Sul para a
pesca das baleias, e que devido a
um
temporal e fora forçado a arribar
no Rio de Janeiro para realizar
algumas reparações e
reabastecer-se de água e
víveres.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1803

Janeiro, 26

AHU_ACL_CU_017, Cx. 207, D. 14514.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], D. Fernando José de
Portugal [e Castro], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], visconde
de Anadia,
[João Rodrigues de Sá e Melo
Meneses e Souto Maior],
remetendo auto de exame feito
ao navio inglês Brook Waton, do
qual é capitão Benjamim Swift, e
pertencente aos negociantes de
Londres, Guilherme Goodok e
João Turner, que saíra daquela
cidade com destino à pesca das
baleias no mar do Pacífico, e
fora
forçado a arribar no Rio de
Janeiro para reparações e
reabastecer-se de água e
víveres.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1805

Setembro, 12

AHU_ACL_CU_017, Cx. 230, D. 15740.

CARTA da Junta da Fazenda Real
do Rio de Janeiro ao príncipe
regente [D. João], remetendo a
conta do administrador da
pescaria das baleias constando
os motivos da diminuição da dita
pesca devido ao grande número
de embarcações estrangeiras
desde a costa de Santa Catarina
até o rio da Prata.
Anexo: ofício, carta (cópia),
lembrete.

Rio de Janeiro Avulsos

ant. 1805

Setembro, 18

AHU_ACL_CU_017, Cx. 230, D. 15755.

REQUERIMENTO do padre
Lourenço Nascentes Pinto, por
seu procurador Alexandre
Pereira Diniz, ao príncipe
regente [D. João], solicitando
confirmação
no lugar de capelão da Armação
das Baleias de São Domingos da
outra banda da cidade do Rio de
Janeiro
Anexo: provisão.

Rio de Janeiro Avulsos

1806

Janeiro, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 233, D. 15948.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], D. Fernando José de
Portugal e Castro, ao [secretário
de estado da Marinha e
Ultramar], visconde de Anadia,
[João Rodrigues de Sá e Melo
Meneses e Souto Maior],
remetendo o auto de exame
feito ao navio inglês Ana, do qual
é capitão [Isak] Hullock, e a
licença de um mês concedida
para permanecer no porto do
Rio de Janeiro, para
reabastecimento e reparação da
embarcação, a qual sofrera
algumas avarias durante a
viagem que fazia de Londres
para o porto da Conceição, e dali
retornando a Londres, de onde
saíra para a pesca da Baleia.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1806

Janeiro, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 233, D. 15950.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], D. Fernando José de
Portugal e Castro, ao [secretário
de estado da Marinha e
Ultramar], visconde de Anadia,
[João Rodrigues de Sá e Melo
Meneses e Souto Maior],
remetendo o auto de exame
feito à galera inglesa americana
Ship Hop, do qual é capitão
Obed Joy, e
a licença de 20 dias concedida
para permanecer para porto do
Rio de Janeiro, para
reabastecimento de lenha e
mantimentos e a reparação da
embarcação, a
qual sofrera algumas perdas
durante a viagem que fazia pela
costa da Patagônia para a pesca
das Baleias.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1806

Janeiro, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 233, D. 15952.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], D. Fernando José de
Portugal e Castro, ao [secretário
de estado da Marinha e
Ultramar], visconde de Anadia,
[João Rodrigues de Sá e Melo
Meneses e Souto Maior],
remetendo o auto de exame
feito à galera inglesa [Union of
Nantuckol], do qual é capitão
Silas Sevail,
e a licença de 20 dias concedida
para permanecer no porto do
Rio de Janeiro, para
reabastecimento de lenha e
mantimentos e reparação da
embarcação, a
qual sofrera algumas perdas
durante a viagem que fazia da
Costa da Patagônia, para a pesca
das baleias.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1806

Janeiro, 25

AHU_ACL_CU_017, Cx. 233, D. 15957.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], D. Fernando José de
Portugal e Castro, ao [secretário
de estado da Marinha e
Ultramar], visconde de Anadia,
[João Rodrigues de Sá e Melo
Meneses e Souto Maior],
remetendo o auto de exame
feito ao navio inglês Luzia, do
qual é mestre John Nicol, bem
como a
licença de 8 dias para reparação
das avarias ocorridas durante a
viagem das Dunas com destino à
pesca das Baleias no mar do
Pacífico.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1806

Abril, 23

AHU_ACL_CU_017, Cx. 235, D. 16110.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], D. Fernando José de
Portugal e Castro, ao [secretário
de estado da Marinha e
Ultramar], visconde de Anadia,
[João Rodrigues de Sá e Melo
Meneses e Souto Maior],
remetendo o auto de exame da
galera inglesa Tames, da qual é
capitão Charles Gardner, e a
concessão de uma licença de
permanência no Rio de Janeiro
por 20 dias para reparação dos
estragos sofridos durante a
viagem de Londres com destino
à
Pesca das Baleias na costa do
Peru.
Anexo: auto de exame.

Rio de Janeiro Avulsos

1806

Maio, 2

AHU_ACL_CU_017, Cx. 236, D. 16129.

AUTO DE EXAME realizado no
Rio de Janeiro ao navio inglês
Scorpion, do qual é capitão
Tristan Bunker, vindo de Londres
com destino à Costa do Peru,
para a
Pesca das Baleias, por ordem do
vice-rei do Estado do Brasil, D.
Fernando José de Portugal e
Castro.

Rio de Janeiro Avulsos

1806

Julho, 5

AHU_ACL_CU_017, Cx. 237, D. 16228.

AUTO DE EXAME realizado no
Rio de Janeiro ao navio inglês
Cambridge, do qual é capitão
Thomas Beeves, [propriedade de
Lord Greenville, e que saíra de
Londres com destino à Pesca das
Baleias em Cape Horn], por
ordem do vice-rei do Estado do
Brasil, D. Fernando José de
Portugal e Castro.

Rio de Janeiro Avulsos

1806

Setembro, 12

AHU_ACL_CU_017, Cx. 239, D. 16359.

AUTO DE EXAME realizado no
Rio de Janeiro ao navio inglês
Aventura, [do qual é mestre
João Page, vindo de Falmouth
com destino à costa do Peru,
para
a pesca das Baleias], por ordem
do vice-rei do Estado do Brasil,
[conde dos Arcos, D. Marcos de
Noronha e Brito].

Rio de Janeiro Avulsos

1806

Setembro, 15

AHU_ACL_CU_017, Cx. 239, D. 16361.

AUTO DE EXAME realizado no
Rio de Janeiro ao navio inglês
Seringapatam, [do qual é mestre
Eduardo Clarck, vindo de
Falmouth com destino ao mar
do Sul
e à costa do Peru, para a pesca
das Baleias], por ordem do vicerei do Estado do Brasil, [conde
dos Arcos, D. Marcos de
Noronha e Brito].

Rio de Janeiro Avulsos

1806

Novembro, 30 AHU_ACL_CU_017, Cx. 241, D. 16469.

AUTO DE EXAME realizado no
Rio de Janeiro ao navio inglês
Aventura, [do qual é capitão
John Page, que saíra de Londres
com destino aos mares do Sul
para a pesca das Baleias], por
ordem do vice-rei do Estado do
Brasil, [conde dos Arcos, D.
Marcos de Noronha e Brito].

Rio de Janeiro Avulsos

1807

Fevereiro, 28

AHU_ACL_CU_017, Cx. 243, D. 16584.

OFÍCIO do [vice-rei do Estado do
Brasil], conde dos Arcos, [D.
Marcos de Noronha e Brito], ao
[secretário de estado da
Marinha e Ultramar], visconde
de
Anadia, [João Rodrigues de Sá e
Melo Meneses e Souto Maior],
informando que expediu ordens
para o comandante do
bergantim Balão, o capitão
tenente Pedro
Antônio Nunes sair com destino
ao rio da Prata a fim de afastar
navios estrangeiros empregados
na pesca das baleias; notificando
que suspendeu as
ordens para prender os
comissários desta embarcação e
do bergantim Gaivota por falta
de provas; solicitando que
substitua estes bergantins por
outros e que
tais embarcações não se
demorem mais que um ano
neste porto, sendo substituídas
ao final deste período.
Anexo: lembretes.

Rio de Janeiro Avulsos

1816

Maio, 17

AHU_ACL_CU_017, Cx. 275, D. 19083.

OFÍCIO do [vice-almirante,
Manoel] Inácio da Costa
Quintela, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar
no Rio de Janeiro], conde da
Barca, [Antônio de
Araújo de Azevedo], informando
a compra de duas saveiras, as
melhores encontradas, tendo-se
retirado toda a madeira inútil a
fim de ficarem mais leves,
e a má qualidade das canoas da
armação das Baleias existentes
nos armazéns da Marinha do Rio
de Janeiro; e referindo ter
recebido as partes diárias das
embarcações da Expedição.
Anexo: ofícios, partes de navios
e informações.

Rio de Janeiro Avulsos

1821

Outubro, 30

AHU_ACL_CU_017, Cx. 288, D. 20360.

PORTARIA (cópia) do [secretário
de estado da Fazenda do Brasil e
mordomo-mordomomor da
princesa D. Maria Leopoldina],
conde da Lousã, D. Diogo [de
Meneses
de Eça], ordenando que os
administradores da Pesca das
Baleias entreguem ao
administrador da iluminação
desta cidade todo o azeite que
for necessário.
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ACERVO
São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

ANO
1722

Mês, Dia
Setembro, 20

COTA
AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 3, D. 265

DESCRIÇÃO
CARTA do (governador e capitão-general da
capitania de São Paulo), Rodrigo César de
Meneses, informando D. João V) da
conveniência que adviria à Fazenda Real em
se fundar uma feitoria na ilha de Santa
Catarina, onde se aproveitasse o azeite de
baleias, visto ali haver bastantes.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

ant. 1724

São Paulo Avulsos (1644-1830)

post. 1727

Agosto, 17

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 4, D. 401.

CARTA do (governador e capitão-general da
capitania de São Paulo), Rodrigo César de
Meneses, para (D. João V). em que dá conta
de ter já mandado ordem ao provedor da
fazenda real para que ponha editais sobre a
arrematação do contrato das baleias, à qual
se candidatava Manuel Ribeiro de Araujo.
(São Paulo, 1724 Agosto 17) Tem à
margem: PROVISÃO (Cópia da) de D. João V,
pela qual manda que se ponham editais
para arrematação do contrato das baleias,
da feitoria a criar na Ilha de Santa Catarina,
apesar de Manuel Ribeiro de Araujo se
candidatar à já citada arrematação com a
condição de só se poder vender azeite de
baleia em Santos, via do Rio de São Fracisco
e Paranaguá. (Lisboa Ocidental, 1723 Junho
16)

AHU_ACL_CU_023, Cx. 1, D. 71

PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino,
para que o governador da capitania de São
Paulo, António da Silva Caldeira Pimentel,
cumpra as condições do contrato das
baleias que foi arrematado por [Domingos]
Gomes.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

ant. 1729

Janeiro, 8

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 6, D. 658

REQUERIMENTO de Domingos Gomes da
Costa a (D. João V), pedindo que ordene ao
governador do Rio de Janeiro, para mandar
dois navios à Ilha de São Lourenço a fim de
transportarem escravos em número
suficiente para trabalharem numa fábrica "e
armação de pesca" de baleias. Essa fábrica
seria montada à custa do requerente nas
costas da capitania de São Paulo. (S.l., ant. a
1729 Janeiro 8). Sôbre êste requerimento
recaiu um parecer do producrador da
Fazenda e dois despachos do Conselho
Ultramarino, um dos quais declarando que
seria de grande utilidade a dita dábrica.
(Lisboa Ocidental, 1729, Janeiro 17)

São Paulo Avulsos (1644-1830)

1729

Setembro, 6

AHU_ACL_CU_023, Cx. 1, D. 88.

ASSENTO (impresso) entre o Conselho
Ultramarino e Domingos Gomes da Costa,
para que este estabeleça à sua custa,
armação e pesca da baleia no litoral da
capitania de São Paulo. Anexo: contrato e
cópia do assento.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

post. 1727 Setembro, 16

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 66, D. 5039.

REQUERIMENTO de Domingos Gomes da
Costa a (D. João V), pedindo que lhe mande
passar ordens aos governadores do Rio de
Janeiro e de São Paulo e aos provedores
daquelas capitanias para cumprirem o que
constava do assento sobre as condições
para a construção da sua fábrica de pesca
de baleias; nas costas das capitanias de
Santos e de São Paulo. Sobre este
requerimento recaiu um despacho do
Conselho Ultramarino, pelo qual manda dar
as ordens necessárias para o cumprimento
das condições estabelecidas no referido
assento.

São Paulo Avulsos (1644-1830)

1733

AHU_ACL_CU_023, Cx. 2, D. 105.

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei
D. João V sobre o oferecimento que fez o
contratador da Pesca da Baleia da capitania
de São Paulo, Domingos Gomes da Costa,
para instalar armações no Rio de Janeiro ou
Bahia, pois em São Paulo aquela pesca já
não se realizava.

Maio, 9

São Paulo Avulsos (1644-1830)

1733

Maio, 23

AHU_ACL_CU_023, Cx. 2, D. 106.

DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre
a questão entre o contratador da Pesca da
Baleia da capitania de São Paulo, Domingos
Gomes da Costa, e o ex-governador e
capitão general da capitania de São Paulo,
Antônio da Silva Caldeira Pimentel, em
torno da armação da baleia, que seria
instalada em São Sebastião. Anexo: parecer
do procurador da Coroa, parecer do
Conselho Ultramarino (minuta), despacho
do Conselho Ultramarino.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1733

Agosto, 15

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 8, D. 917

CARTA do provedor da praça de Santos,
António Francisco Lustosa, a (D. João V),
informando-o de que, na capitania de (São
Paulo), na ilha de São Sebastião, se tem
estabelecido a pesca da baleia, concedido
ao armador Domingos Gomes da Costa, livre
de tributos reais durante dez anos.
Querendo o dito Domingos Gomes da Costa
também isenção dos dízimos e, nada
constando sobre isso nas condições, está
em dúvida se há de fazer pagar ou não. //
Sobre este documento recaíram dois
despachos do Conselho Ultramarino, um
parecer do procurador da Fazenda pelo qual
se estabelece que dízimos não são tributos,
mas sim uma obrigação à qual todos estão
sujeitos e, portanto, devem-se cobrar os
dízimos ao dito armador. // Contém: 1)
Condições (Cópia das) do contrato da pesca
da baleia feita com o armador Domigos
Gomes da Costa, nas quais se estabelece

São Paulo Avulsos (1644-1830)

1733

Novembro, 13

AHU_ACL_CU_023, Cx. 2, D. 111.

CARTA do governador e capitão general da
capitania de São Paulo, conde de Sarzedas,
Antônio Luís de Távora, ao rei [D. João V]
sobre os problemas com o contrato da
Pesca da Baleia no concernente à instalação
da armação na Ilha de São Sebastião.

São Paulo Avulsos (1644-1830)

1734

Janeiro, 26

AHU_ACL_CU_023, Cx. 2, D. 112

CARTA do ouvidor geral da capitania de São
Paulo, Gregório Dias da Silva, ao rei [D. João
V], respondendo à Provisão Real que lhe
ordenou explicar porque o então
governador e capitão general da capitania
de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira
Pimentel, impediiu a instalação da armação
da baleia na Ilha de São Sebastião, por parte
de Domingos Gomes da Costa, contratador
da Pesca da Baleia.

São Paulo Avulsos (1644-1830)

1734

Janeiro, 29

AHU_ACL_CU_023, Cx. 2, D. 113

TERMO DE OBRIGAÇÃO de Antônio Batista
de Siqueira como procurador de Domingos
Gomes da Costa, contratador da Pesca da
Baleia.

São Paulo Avulsos (1644-1830)

1734

Outubro, 29

AHU_ACL_CU_023, Cx. 2, D. 123

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei
D. João V sobre o estabelecimento da
armação da pesca da baleia na costa de
Santos, arrematada por Domingos Gomes
da Costa, cuja situação deve ser examinada,
como foi ordenado por Provisão Real pelo
governador e capitão general da capitania
de São Paulo, conde de Sarzedas, Antônio
Luís de Távora. Ao Conselho parece que se
deve dar as mesmas oportunidades e
prerrogativas dos contratadores do Rio de
Janeiro e da Bahia. Anexo: consulta, 3
provisões (cópia), 3 requerimentos, 2 avisos,
4 cartas, aviso.

São Paulo Avulsos (1644-1830)

1734

Novembro, 5

AHU_ACL_CU_023, Cx. 2, D. 126

PARECER do Conselho Ultramarino,
mandando que o governador do Rio de
Janeiro e o provedor da Fazenda Real da
mesma capitania coloquem em pregão o
lanço do contrato da baleia arrematado por
Domingos Gomes da Costa nas capitanias de
São Paulo e Santos. Anexo: 2 avisos, 5
cartas, 5 requerimentos, auto de petição, 2
ofícios, exórdio do contrato das baleias
(cópia), condições do contrato das baleias,
despacho do Conselho Ultramarino,
provisão (minuta).

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1735

Janeiro, 8

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 10, D. 1056

CONSULTA do Conselho Ultramarino sôbre
o requerímento de Domingos Gomes da
Costa, referente ao contrato da nova fábrica
da pesca das baleias, de Santos e São Paulo,
cuja primeira condição era o transporte de
azeite; e visto o governador ter posto várias
dúvidas , ficou só o transporte do ouro para
portos estrangeiros, de que resultou a
restrição da referida condição, só se
podendo transportar o azeite para as Ilhas,
com escala por Lisboa, e para o Rio de
Janeiro, para dêle virem para êste Reino;
tudo para
evitar a extração do ouro, de que o dito
governador suspeitou, embora
infundadamente, porque da ilha de São
Sebastião, onde está situada a fábrica, não
há caminho para as minas. Afinal, no Rio de
Janeiro, seria mais fácil o descaminho do
ouro. Em virtude da primeira condição, o
requerente estabeleceu a fábrica, com
grande despesa, mas ficou muito
prejudicado com essas escalas, sendo-lhe
impossível continuar com a fábrica, por lhe
faltar o lucro. O requerente pede a mesma
liberdade que têm os contratadores
do Rio e Bahia.
Ao Conselho parece que não há

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1737

Outubro, 7

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 12, D. 1166

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

c.a. 1738

Fevereiro, 29

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 12, D. 1196

CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre
o aviso do Secretário de Estado, Antônio
Gades Pereira, de 5 de Setembro de 1737,
ao presidente do Conselho Ultramarino,
conselheiro José de Carvalho Abreu. Com
este aviso foi apresentado ao Conselho
requerimento de Domingos Gomes da
Costa, contratador da Armação da pesca da
baleia, da capitania de São Paulo, pedindo
ao Rei, que o isente de impostos, durante
dez anos, a findar em 1740, ficando a
fábrica, seus pertences e doze escravos,
para a Fazenda Real. Por requerimento
posterior, pediu que aquele monarca lhe
concedesse o contrato do Rio de Janeiro,
pelo prazo de cinco anos, para melhor
desenvolvimento, e que devia ter sido
arrematado em 1734, para o qual o
requerente ofereceu setenta e dois mil
PARECER (Minuta do) do Conselho
Ultramarino, apresentando a (D. João V),
uma Lei de 20 de Março de 1736, sobre a
navgeação das ilhas, onde não existia
cláusula alguma que impedisse a 1ª
condição do contrato do requerente; de
conduzir o azeite das suas fábricas para as
ilhas, contanto que o embarque fosse feito
no porto do Rio de Janeiro e não na Ilha de
São Sebastião, onde se encontrava
estabelecida a dita fábrica, em virtude
daquela não ter condições para fiscalização
e arrecadação. Assim, só podia sair azeite do
Rio de Janeiro, para o que já tinham

São Paulo Avulsos (1644-1830)

1738

Outubro, 30

AHU_ACL_CU_023_Cx. 2, D. 151

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei
D. João V sobre o requerimento do
Contratador da nova fábrica da pesca das
baleias da capitania de São Paulo, Domingos
da Costa da Costa, que solicita provisão para
oder mandar dois navios carrgeados de
azeite para as Ilhas daí voltarem com os
rendimentos dos referidos azeites. Anexo:
bilhete, consulta, requerimento.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1745

Setembro, 9

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 16, D. 1554

CARTA do provedor da Fazenda Real da
capitania de São Paulo e Santos, José de
Godói Moreira a (D. João V), pedindo que
tomasse as suas providências sôbre as
desordenadas e excessivas pescas que fazia
em tôda a costa e vizinhança de Santos, o
contratador de Baleias (Tomé Gomes
Moreira) da capitania do Rio de Janeiro, de
São Sebastião e de Santa Catarina.

São Paulo Avulsos (1644-1830)

1748

Dezembro, 24

AHU_ACL_CU_023, Cx. 3, D. 234

CARTA dos oficiais da Câmara de Santos, ao
rei [D. João V], queixando-se do contratador
das Pesca das Baleias, Tomé Gomés
Moreira, pelo facto de deixar os restos dos
corpos das baleias, após a extração das
barbatanas, junto às barras dos rios,
causando danos à população, em
desobediência às determinações da Câmara.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1750

Março, 13

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 19, D. 1894

REPRESENTAÇÃO dos vereadores da Câmara
da vila de Santos, a (D. João V) dizendo que,
como o contratador do real contrato das
pescas Tomé Gomes Moreira, fazia a sua
pesca à baleia nas barras da Bertioga e
Santo Amaro, distrito da dita vila, para lhes
tirar as barbas, e depois deixava os
cadáveres na praia cheirando muito mal, o
juiz de fora, João Vieira de Andrade, os
obrigara a assinar uma postura em que se
proibisse que os administradores do dito
contrato encostassem à praia as baleias
mortas, mas que as desfizessem em azeite
ou as levassem ao largo, sob pena, em caso
contrário de 4.000 cruzados e 30 dias de
cadeia. No entanto não se executara a dita
postura, pois naquele ano de 1747, já
terminara a pesca. Mas, no ano seguinte, de
1748, o dito contratador mandara continuar
a pesca nas ditas barras, pelo seu
administrador, Albano de Sousa e Azevedo e
que ele matara 20 baleias, lhes tirara as
barbas, e encostara os cadáveres à praia,
por isso lhe fora enviado um mandado para
comparecer em Câmara e que, logo que ele
chegara, o juiz de fora, por seu moto
próprio, o mandara prender e o retivera
perto de dois anos. O preso apelara para o

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1752

Agosto, 23

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 20, D. 1958

CARTA do provedor da Fazenda Real da
capitania de São Paulo e Santos, José de
Godói Moreira a (D. José I) queixando-se da
diminuição dos rendimentos da Provedoria
daquela vila. Diz que vários contratos a ela
pertencentes passaram para outras
Provedorias (…) as despesas da Sé [entre
outras, ver para trás] não podem ser feitas
por aquela Provedoria visto que vários
contratos se pagam indevidamente a outras
capitanias como o da pesca das baleias de
São Sebastião que é pago no Rio de Janeiro.

São Paulo Avulsos (1644-1830)

1753

Outubro, 15

AHU_ACL_CU_023,Cx, 4, D. 269

CARTA do governador da praça de Santos,
Inácio Eloi de Madureira, ao rei [D. José I]
informando sobre irregularidades que
averiguou ao examinar as contas da
Provedoria de São Paulo. A despesa estava
ultrapassando a receita e, para aumentá-la,
sugeria que passasse à São Paulo, a renda
da pesca da baleia. Anexo: representação,
provisões (cópias).

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1762

Março, 26

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 22, D. 2162.

CARTA do provedor da praça de Santos, José
de Godoi Moreira, para o governador da
mesma praça, Alexandre Luís de Sousa
Meneses, expondo o estado de pobreza em
que se encontrava a sua Provedoria, não só
por não receber o que lhe competia do
contrato da pesca das baleias e do contrato
das entradas nas minas, mas ainda por não
possuir rendimentos suficientes, para
vencer as despesas normais.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1762

Maio, 1

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 23, D. 2167

CARTA do provedor da Fazenda Real da
capitania de São Paulo, José de Godói
Moreira, para (D. José I), pedindo que, em
virtude da quantidade de baleias pescadas
pelas armações das canavieiras de São
Sebastião e da barra da Bertioga ser muito
maior e de mais interesse para os
contratadores do que a armação do Rio de
Janeiro, pertença o preço, por que se
arremata o contrato da pesca das baleias, à
provedoria da repartição de Santos e não à
do Rio de Janeiro.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1765

Agosto, 21

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 23, D. 2243

OFÍCIO nº 5-III do (governador e capitãogeneral da capitania de São Paulo), D, Luís
António de Sousa (Botelho Mourão,
morgado de Mateus) para o (ministro e
secretário de Estado dos Negócios do
Reino), conde de Oeiras, (Sebastião José de
Carvalho e Melo), dando-lhe conta dos
aumentos da fábrica das baleias na barra de
Bertioga (Vertioga), que distava cinco léguas
da vila de Santos e mostrando a
insuficiência ainda da dita fábrica e as suas
diligências junto dos contratadores para
erigir outra fábrica na praia chamada de
Góis, local apropriado.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1767

Dezembro, 14

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 24, D. 2334

INSTRUMENTO (traslado em pública forma
do) duns autos de averiguação do aumento
que houve na armação de Bertioga, passado
a requerimento do administrador geral do
contrato da pesca das baleias na costa do
Brasil, Francisco José da Fon(se)ca, pelo
tabelião José Nunes de Carvalho.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1768

Julho, 7

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 25, D. 2419.

OFÍCIO nº 7 do (governador e capitãogeneral da capitania de São Paulo), D. Luís
António de Sousa (…) para o (ministro e
secretário de Estado dos Negócios do Reino,
Sebastião José de Carvalho e Melo), (…) as
rendas da Fazenda Real da provedoria de
São Paulo são diminutas e porque também
os contratadores da pesca da baleia não
têm pago as suas consignações. (…)

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1768

Julho, 10

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 25, D. 2422

OFÍCIO n.º 10 do (governador e capitãogeneral da capitania de São Paulo) D. Luís
Antônio de Sousa (Botelho Mourão,
morgado de Mateus), para o
(ministro e secretário de Estado dos
Negócios do Reino, Sebastião José de
Carvalho e Melo), conde de Oeiras,
rebatendo as acusações, feitas pelos
contratadores da pesca de baleias, de deter
as suas embarcações e lhes favorecer o
contrato. Para se justificar, e mostrar a sem
razão das queixas,
remete as certidões do provedor da
Fazenda Real, e conservador do contrato
(José Honório de Valadares e Alvim) e do
procurador dos
administradores do contrato, Antônio
Fernandes do Vale. Anexo: 2 certidões,
carta.

São Paulo Avulsos (1644-1830)

post. 1768 Setembro

AHU_ACL_CU_023,Cx, 5, D. 340

RELAÇÃO das cartas de serviço do
governador e capitão general da capitania
de São Paulo, Morgado de Mateus, D. Luís
Antônio de Sousa Botelho Mourão, ao
[Secretário do reino], conde de Oeiras,
Sebastião José de Carvalho e Melo, relativa
a 27 ofícios, classificados em: 1. Estado
Político (ofícios sobre congratulações pelo
nascimento do Infante, a questão dos
jesuítas espanhóis, negociações com
Espanha, o Viamão, o estado da lavoura, a
pobreza de São Paulo); em 2ª via Finanças
(ofícios sobre receita e/ou gastos com o
porto de Santos, o fabrico do ferro, os
novos impostos, o contrato da pesca da
baleia etc.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1770

Março, 28

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 26, D. 2490

OFÍCIO do (governador e capitão-general da
capitania de São Paulo) D. Luís António de
Sousa (Botelho Mourão) para o conde de
Oeiras (Sebastião José de Carvalho e Melo),
dizendo enviar cópias da correspondência
trocada com o arrematador do contracto
das baleias, não concordando com a 6ª
condição dêsse contrato.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1770

Dezembro, 4

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 27, D. 2529

[…] 3) CERTIDÃO do mesmo escrivão, com
os têrmos do Contrato das baleias […]

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1771

Outubro, 1

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 27, D. 2573

OFÍCIO n.º 10 do (governador e capitãogeneral da capitania de São Paulo) D. Luís
Antônio de Sousa (Botelho Mourão,
morgado de Mateus), para o
(ministro e secretário de Estado dos
Negócios do Reino, Sebastião José de
Carvalho e Melo), conde de Oeiras,
rebatendo as acusações, feitas pelos
contratadores da pesca de baleias, de deter
as suas embarcações e lhes favorecer o
contrato. Para se justificar, e mostrar a sem
razão das queixas,
remete as certidões do provedor da
Fazenda Real, e conservador do contrato
(José Honório de Valadares e Alvim) e do
procurador dos
administradores do contrato, Antônio
Fernandes do Vale. Anexo: 2 certidões,
carta.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1773

Fevereiro, 27

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 29, D. 2621

OFÍCIO do (governador e capitão-general da
capitania de São Paulo) D. Luís António de
Sousa (Botelho Mourão) para o (ministro e
secretário de Estado dos Negócios da
Marinha e Domínios Ultramarinos)
Martinho de Melo e Castro, expondo-lhe
que há falta de dinheiro na capitania e que,
para supri-lo sem grande detrimento da
Fazenda Real, serua conveniente mandar
ordem ao administrador do contrato das
baleias, Francisco José da Fonseca para
remeter à Corte uma letra de dez mil
cruzados que tem de pagar todos os anos
naquela Provedoria, com o fim de que,
mediante essa consignação, se lhe possam
comprar, pela Casa da Moeda da dita Côrte,
quatrocentos quintais de cobre, ou o mais
que der o dinheiro, para cunhar moedas de
5, 10, 20 e 40 réis, que devem vir em
cartuchos com conteúdo igual. [...]

São Paulo Avulsos (1644-1830)

1775

Dezembro, 12

AHU_ACL_CU_023, Cx. 7, D. 413

OFÍCIO do governador e capitão general da
capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo
de Saldanha, ao [secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e
Castro sobre a instrução militar referente as
embarcações do contrato das baleias.
Anexo: ofício. obs: ofício nº41 do ano de

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

ant. 1778

Junho

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 32, D. 2839

REQUERIMENTO do Bispo de São Paulo (D.
Frei Manuel da Ressurreição) a (D. Maria I),
no qual pede que mande juntar os
documentos inclusos a duas cartas, uma
dêle, outra do Cabido, da Sé de São Paulo,
sobre o auxilio requerido para a reedificação
do frontespício da Sé de São Paulo, e às
informações pedidas ao governador e
capitão-general da capitania de São Paulo, S.
Luís António de Sousa (Botelho Mourão,
morgado de Mateus), e ao procurador da
Fazenda. [...] Contém: 1) REQUERIMENTO
do mesmo Bispo, a (D. Maria I), pedindo que
mande passar por certidão o têrmo da
arrematação do contrato de pesca das
baleias do Rio de Janeiro e mais anexos
feitos no ano de 1754 a Francisco Peres de
Sousa [...]

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1782

Agosto, 9

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 36, D. 3026

CONSULTA do Conselho Ultramarino em
que se satisfaz ao que (D. Maria I) ordena
por Aviso […] Contém: […] g.
REQUERIMENTO de José Honório de
Valadares e Aboim a D. José (I) queixandose de que, tendo sido impedido do exercício
do cargo de provedor da Fazenda Real, pelo
tribunal da Junta da Fazenda Real, a
administrador do contrato do sal e da pesca
das baleias e recusara a continuar pagarlhes os ordenados e propinas que recebia
pelo seu cargo de juiz conservador dos ditos
contratos. [...]

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1786

Fevereiro, 22

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 38, D. 3132.

CARTA do ouvidor da comarca de Vila Real,
António José Dias Mourão Mosqueira, para
(D. Maria I) Segue-se uma lista enumerando
as cópias que são remetidas e que constam
do seguinte:
a) OFÍCIO (cópia do) do (governador e
capitão-general da capitania de São Paulo),
D. Luís António de Sousa Botelho Mourão
para (o ministro e secretário de Estado dos
Negócios do Reino), conde de Oeiras
(Sebastião José Carvalho e Melo), dizendo
que, embora houvesse fortes razões para
ele ir tomar posse do seu cargo à cidade de
São Paulo, não o fez, prescindindo das
formalidades usuais por causa da situação
alarmante em que foi encontrar a vila de
Santos: e deixou-se ficar nessa vila, para,
pessoalmente, inquirir sobre as causas
dessa situação e dar-lhe imediato remédio,
colocando, assim, isso acima de quaisquer
formalidades. E seguidamente relata os
trabalhos que o prenderam à referida vila,
respeitantes à organização das tropas, às
fortificações, às contas e à formação da
Junta para a arrecadação da Fazenda Real,
ao início da construção das fábricas de
algodões e louça e ao estabelecimento de

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1800

Julho, 7

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 48, D. 3824.

CARTA (Cópia da) do Príncipe Regente (D.
João) para o governador e capitão-general
de São Paulo, Bernardim Freire de Andrada,
contendo instruções. (…) Recomenda-lhe
seguidamente o maior interesse pelas
culturas de pimenta, canela, linho,
cânhamo, milho, feijões, legumes e
hortaliças, devendo ser criado um Jardim
Botânico onde se experimentassem as ditas
culturas. Também o comércio e a navegação
lhe devem merecer desvelado interesse,
mandando construir navios mercantes,
favorecendo não só os armadores que se
dediquem à pesca da baleia, mas todos
aqueles que pretendam fazer comércio
entre os nossos Domínios Ultramarinos.

São Paulo Alfredo Mendes Gouveia (1618-1823)

1804

Abril, 6

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 54, D. 4144

e) REPRESENTAÇÃO (Cópia da) da referida
Junta ao (Principe Regente D. João) (…) Este
contrato tem tido ainda mais um artigo de
rendimento, que é o do tributo que se paga
de dizimo por cada baleia que se pesca nas
armações situadas nas vilas de São
Sebastião e Santos. (...)

PROJETO RESGATE - SANTA CATARINA
Santa Catarina (1717-1827)

http://resgate.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=021_SC

ACERVO
Santa Catarina (1717-1827)

ANO
1761

Mês, Dia
Fevereiro, 20

COTA
AHU_ACL_CU_021, Cx. 2, D. 162

DESCRIÇÃO
CARTA do provedor da Fazenda Real,
Manuel Rodrigues de Araújo, ao rei [D.
José] sobre a consignação e pagamento
das três folhas: eclesiástica, civil e
militar, tanto pelo rendimento do
contrato das baleias quanto da aplicação
da Provedoria do Rio de Janeiro.

Santa Catarina (1717-1827)

post. 1777

Março

AHU_ACL_CU_021, Cx. 4, D. 265

MAPA do resumo do que importaram as
fábricas do Contrato das Baleias, entre
1765 e 1777. Anexo: contrato, mapas
das despesas.

Santa Catarina (1717-1827)

1790

Janeiro, 29

AHU_ACL_CU_021, Cx. 5, D. 330

OFÍCIO do governador interino da ilha
de Santa Catarina, José Teixeira Pinto,
ao [secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro],
sobre envio de mapas da ilha e do
espaço de terreno pertencente a este
governo, enviando listas da carga
transportada pelo navio Diana à Corte e
outra sobre a receita e despesa do
senado da Câmara da vila do Desterro.
Anexo: mapas.

Santa Catarina (1717-1827)

post. 1799

Novembro, 6

AHU_ACL_CU_021, Cx. 6, D. 405

MEMÓRIA sobre a notícia das Armações
de Baleias que até o fim do ano de 1794
havia na ilha de Santa Catarina, terra
firme, adjacências, costas do Brasil e
sobre o estado da pescaria até 1798.
Anexo: provisão, informações.

Santa Catarina (1717-1827)

1815

Outubro, 16

AHU_ACL_CU_021, Cx. 10, D. 563

DECRETO do príncipe regente D. João
mandando entregar ao administrador da
pescaria geral das baleias, João
Rodrigues da Costa, o bergantim
Vigilante, para que o dito administrador
proceda aos consertos que forem
convenientes para ordenar a condução
do azeite produzido na ilha de Santa
Catarina.

PROJETO RESGATE - PERNAMBUCO
Pernambuco (1590-1826)

http://resgate.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=015_PE

ACERVO
Pernambuco (1590-1826)

ANO
1775

Mês, Dia
Abril, 4

COTA
AHU_ACL_CU_015, Cx. 119, D. 9083

DESCRIÇÃO
OFÍCIO do [governador da capitania de
Pernambuco], José César de Meneses, ao
[secretário de estado do Reino e Mercês],
marquês de Pombal, [Sebastião José de
Carbalho e Melo] sobre três embarcações
estrangeiras que arribaram da ilha de
Fernando de Noronha, um bergantim e
uma alandra ingleses que estavam à caça
de baleias e um golete de Martinica,
francês, à caça de tartarugas. Anexo: 9
docs.

Pernambuco (1590-1826)

1775

Abril, 4

AHU_ACL_CU_015, Cx. 119, D. 9084

Pernambuco (1590-1826)

1788

Abril, 11

AHU_ACL_CU_015, Cx. 163, D. 11656.

* A descrição parece exatamente igual à
anterior mas tem apenas 3 docs em anexo
*
OFÍCIO (1ª via) do [governador da capitania
de Pernambuco], D. Tomás José de Melo,
ao [secretário de estado da Marinha e
Ultramar], Martinho de Melo e Castro,
sobre a passagem de uma embarcação
francesa empregada na pesca da baleia no
porto do Recife. Anexo: 1 doc.

Pernambuco (1590-1826)

1793

Junho, 25

AHU_ACL_CU_015, Cx. 184, D. 12770

OFÍCIO (1ª via) do [governador da capitania
de Pernambuco], D. Tomás José de Melo,
ao [secretário de estado da Marinha e
Ultramar], Martinho de Melo e Castro,
informando a saída de duas embarcações
inglesas que arribaram no Recife,
necessitadas de consertos e mantimentos
e, que praticavam a pesca das baleias.
Anexo: 1 doc.

Pernambuco (1590-1826)

1795

Outubro, 17

AHU_ACL_CU_015, Cx. 190, D. 13136

OFÍCIO do [governador da capitania de
Pernambuco], D. Tomás José de Melo, ao
[secretário de estado dos Negócios
Estrangeiros e da Guerra e interinamente
da Marinha e Ultramar], Luís Pinto de
Sousa [Coutinho], informando a arribada no
porto do Recife, da corveta inglesa Salli,
vinda dos mares do sul, da pesca das
baleias, trazendo azeite, remetendo o auto
do exame da dita embarcação.

Pernambuco (1590-1826)

1795

Novembro, 28

AHU_ACL_CU_015, Cx. 191, D. 13165

OFÍCIO do [governador da capitania de
Pernambuco], D. Tomás José de Melo, ao
[secretário de estado dos Negócios
Estrangeiros e da Guerra e interinamente
da Marinha e Ultramar], remetendo o
sumário da arribada do navio inglês Spy, no
Presídio de Fernando de Noronha,
licenciado para a pesca das baleias, saído
de Londres. Anexos: 5 docs.

Pernambuco (1590-1826)

1798

Agosto, 8

AHU_ACL_CU_015, Cx. 203, D. 13856

OFÍCIO (1ª via) do [governador da capitania
de Pernambuco], D. Tomás José de Melo,
ao [secretário de estado da Marinha e
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho,
sobre a publicação do alvará referente a
permissão concedida aos negociantes
portugueses para armar navios para pescar
baleias e preparar o seu azeite no alto mar.
Anexo: 1 doc.

Pernambuco (1590-1826)

1799

Fevereiro, 9

AHU_ACL_CU_015, Cx. 205, D. 14029

OFÍCIO (1ª via) da Junta Governativa da
capitania de Pernambuco ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo
de Sousa Coutinho, sobre a divulgação feita
da ordem recebida referente a permissão
da pesca volante das baleias em alto mar.
Anexo: 1 doc.

Pernambuco (1590-1826)

1799

Março, 23

AHU_ACL_CU_015, Cx. 207, D. 14108.

OFÍCIO do Bispo de Pernambuco, [D.] José
[Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho]
ao [secretário de estado da Marinha e
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho,
sobre a falta de azeite de baleia na cidade e
os altos preços taxados pelo contratador;
os problemas de abastecimento; as
medidas tomadas contra os roubos de
cavalos; os problemas tidos com os direitos
dos índios (…)

Pernambuco (1590-1826)

1799

Maio, 19

AHU_ACL_CU_015, Cx. 207, D. 14125.

CARTA RÉGIA (cópia) do príncipe regente D.
João à Junta Governativa da capitania de
Pernambuco, estabelecendo novas
decisões a respeito de pagamento de
impostos, contratos da pesca da baleia e
peixe, e as novas medidas relacionadas a
economia da capitania devido aos gastos
militares na Corte. Anexo: 1 doc.

Pernambuco (1590-1826)

1799

Novembro, 10

AHU_ACL_CU_015, Cx. 211, D. 14350.

OFÍCIO (cópia) do desembargador e
presidente da Mesa de Inspeção, José
Joaquim Nabuco de Araújo, ao [secretário
de estado da Marinha e Ultramar, D.
Rodrigo de Sousa Coutinho], sobre a
reunião tida com os proprietários e
negociantes daquela praça para lhes propor
o estabelecimento das caixas de crédito,
circulação, desconto, criação das
companhias de seguro e da pescaria da
baleia e os trabalhos das minas de ferro.
Anexo: 4 docs.

Pernambuco (1590-1826)

post. 1799

-

AHU_ACL_CU_015, Cx. 212, D. 14440

PROCESSO sobre o contrato do azeite de
peixe e sua distribuição no comércio da
capitania de Pernambuco.

Pernambuco (1590-1826)

1800

Janeiro, 22

AHU_ACL_CU_015, Cx. 214, D. 14523

OFÍCIO do [desembargador presidente da
Mesa da Inspeção], José Joaquim Nabuco
de Araújo ao [secretário de estado da
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa
Coutinho, sobre a substituição do azeite
pelo óleo de mamona para iluminação; a
plantação de mandioca e o fabrico de
farinha; a construção de uma ponte no rio
Doce e a reprovação da ponte da vila de
Igaraçu. Anexos: 2 docs.

Pernambuco (1590-1826)

1800

Maio, 4

AHU_ACL_CU_015, Cx. 216, D. 14621

OFÍCIO (2ª via) do Bispo de Pernambuco, D.
José [da Cunha de Azeredo Coutinho], ao
[secretário de estado da Marinha e
Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho,
sobre sua contenda com o ouvidor Antônio
Luís Pereira da Cunha, envolvendo
questões com a Iramandade do Santíssimo
Sacramento, o monopolio da pólvora, e o
contrato do sal e do azeite de baleia.
Anexos: 4 docs.

Pernambuco (1590-1826)

1800

Julho, 23

AHU_ACL_CU_015, Cx. 218, D. 14794

CARTA da Junta Governativa (…) acerca da
extinção dos contratos do sal e da pesca
das baleias (…) Anexos: 11 docs.

Pernambuco (1590-1826)

1800

Outubro, 8

AHU_ACL_CU_015, Cx. 220, D. 14890.

OFÍCIO (1ª via) da Junta Governativa da
capitania de Pernambuco ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de
Sousa Coutinho, sobre a proibição da venda
do azeite de baleia fora do armazém do
contrato e outras medidas para regularizar
o comércio deste gênero na dita capitania.
Anexo: 2 docs.

Pernambuco (1590-1826)

1801

Fevereiro, 28

AHU_ACL_CU_015, Cx. 224, D. 15174

OFÍCIO (1ª via) da [Junta Governativa da
capitania de Pernambuco] ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de
Sousa Coutinho, sobre a representação dos
almotacés da vila do Recife, em que se
queixam dos abusos cometidos pelos
monopolistas de alguns gêneros como o
azeite e o sal. Anexo: 22 docs.

Pernambuco (1590-1826)

1807

Abril, 16

AHU_ACL_CU_015, Cx. 266, D. 17800

OFÍCIO (aª via) do [governador da capitania
de Pernambuco], Caetano Pinto de
Miranda Montenegro, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar], visconde
de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo
Meneses e Souto Maior], sobre uma galera
anglo-americana, denominada
Neutralidade, que encalhou na comarca de
Alagoas, informando ter recebido cartas do
ministro da dita comarca e ter respondido a
este e ao capitão americano acerca da
forma como deveriam proceder, pedindo
explicações sobre a venda do azeite que
estava na dita embarcação. Anexos: 13
docs.

PROJETO RESGATE - Vários
Colônia de Sacramento e Rio da Prata
(1618-1826)
Avulsos (BG)
Códices (1548-1821) e (1671-1833)
ACERVO
Colônia de Sacramento e Rio da Prata
(1618-1826)

http://resgate.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=012_CSRP
http://resgate.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=003_BG_AV
http://resgate.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=CODICES
ANO
1735

Mês, Dia
Março, 18

COTA 1
COTA 2
AHU-Nova Colônia
AHU_ACL_CU_012, Cx. 3, D. 306.
de Sacramento,cx. 4,
doc. 34, 29.

DESCRIÇÃO
PROVISÃO do rei D.
João V, ao governador
e capitão-general do
Rio de Janeiro [Gomes
Freire de Andrade],
ordenando que
remeta, junto às
armas e munições que
vão para a Nova
Colónia do
Sacramento, madeira
e azeite de baleia para
o conserto das armas.
Anexo: 2 docs.

Avulsos (BG)

1735

Junho, 27

AHU-Rio de Janeiro, AHU_ACL_CU_003, Cx. 6, D. 547
cx. 60, D. 547

CARTA do [provedormor da Fazenda Real
do Estado do Brasil],
Luís Lopes Pegado
Serpes ao rei [D. João
V], sobre os contratos
arrematados na
Provedoria da
Fazenda Real e os
valores de suas
arrematações, entre
eles, o contrato da
renda dos direitos dos
escravos que passam
para as Minas Gerais,
o contrato das Rendas
das Dízimas da
Chancelaria do Estado
[do Brasil], o contrato
da Pesca das Baleias.
Anexo: termos
(cópias), autos
(cópias), certidões,
despachos.

Avulsos (BG)

post. 1754

-

AHU_Brasil-Geral,
doc. 6

AHU_ACL_CU_003, Cx. 14, D. 1225.

INFORMAÇÃO
(minuta) sobre
arrematações dos
contratos da baleia do
Rio de Janeiro, Bahia,
Ilha de Santa Catarina,
Santos e São Paulo.

Códices (1548-1821) e (1671-1833)

1765-1777

-

Códice Nº 412

-

REGIMENTO para as
frotas de Brasil em
1752 a 1758. //
CONSULTAS da Junta
da Administração da
Companhia do Pará,
1758-1777. //
Condições dos
Contratadores da
Pesca das Baleias,
1765 a 1777.

Avulsos (BG)

post. 1770

-

AHU-Maranhão, n.v. AHU_ACL_CU_003, Cx. 21, D. 1837.
929.

REGULAMENTO
(minutas de
páragrafo), escrito
pelo [secretário de
estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de
Melo e Castro], sobre
o valor da gratificação
dos navios ingleses da
pesca da baleia.

Avulsos (BG)

ca. 1778

-

-

AHU_ACL_CU_003, Cx. 23, D. 2004

OFÍCIO do contratador
e administrador geral
do contrato da
pescaria das baleias
na costa do Brasil….

Avulsos (BG)

1780

Abril, 29

AHU-Bahia, cx. 186,
doc. 39.

AHU_ACL_CU_003, Cx. 24, D. 2048.

OFÍCIO (cópia) do vicerei de Buenos Aires,
Juan José de Vertiz, a
José de Galvez, sobre
os vassalos da Coroa
portuguesa que se
achavam nos
domínios espanhóis
na América desde
1762, e que deveriam
ser desenvolvidos às
suas terras;
informando acerca
das embarcações,
artilharia e escravos
[da Armação da Baleia
de Santa Catarina],
igualmente a serem
devolvidos.

Avulsos (BG)

1793

-

AHU-Nova Colônia
de Sacramento.

AHU_ACL_CU_003, Cx. 28, D. 2342.

LISTA da carga do
navio Diana, de que é
capitão Manuel José
do Nascimento, em
sua viagem de Santa
Catarina para Lisboa
em 1793,
transportando azeite
de baleia, barbatanas,
cola, goma,
aguardente, couro e
farinha. Obs.: ver
ofício em
AHU_ACL_CU_021,
Cx. 5, D. 330.

Avulsos (BG)

1799

Maio, 19

AHU-Brasil-Geral,
doc. 46.

AHU_ACL_CU_003, Cx. 31, D. 2542.

ALVARÁ (minuta) da
rainha [D. Maria I]
ordenando a abolição
dos contratos da
pescaria da baleia e
do estanco do sal no
Brasil; determinando
aos governadores que
procedam a uma
severa devassa sobre
o aprovisionamento
do sal feitos pelos
contratadores durante
o tempo do seu
contrato; e a um
inventário do sal
existente no termo do
contrato e dos
escravos do contrato
da pesca das baleias; a
criação de impostos
sobre o sal exportado
para o Brasil, lançando
a décima sobre a
renda anual das casas
em todos os portos
daquele Estado;
regulando o

