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57, ||87r.|| 

AVISO do vice-rei conde de Resende, em nome de Sua Majestade, ao 

tenente-coronel governador interino João Alberto de Miranda Ribeiro, 

ordenando que o ouvidor provedor dos defuntos e ausentes da Ilha de 

Santa Catarina proceda com os presos como o juiz ordinário da vila de 

Porto Alegre o fez. Ordena também que este recolha as heranças que 

motivaram as desordens. Rio de Janeiro. 20 de março de 1798. as.: 

Conde de Rezende. 1p.  
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||87r.|| Sua108 Magestade em Rezoluçaõ tomada em Consulta da Meza 

da Consciencia eOrdens foi Servida Mandar passar as necessa- 

rias Ordens ao Ouvidor Provedor dos Defuntos e Auzentes da  

Ilha de Santa Catharina para devassar, eproceder contra os comprehen- 1115 

didos na prizaõ, e mais factos absolutos, que o Juiz Ordinario daVilla 

de Porto Alegre Bernardino Jozé Pereira praticou com Joaõ Braz 

Vidal Jordaõ Provedor dos Auzentes dessa mesma Ilha.  E para que estas 

Reaes Ordens tenhaõ aSua devida execuçaõ, Vossa Merce dará todo o  

auxilio, que por parte do referido Ouvidor Devassante lhe fôr reque- 1120 

rido, tanto para adeligencia dadevassa, como para a Arrecadaçaõ das 

heranças que motivàraõ aquellas dezordens. 

              Deos Guarde aVossa Merce Rio de Janeiro 20 de Mar- 

ço de 1798                                                

                                                     Conde de Rezende. 1125 

Senhor Tenente Coronel Governador  

[Ioão Alberto de Miranda Ribeiro] 

                                                
108 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “[Numer]o 471”. Também na margem 
superior à esquerda,  há o número “82” e a palavra “está”  a lápis. 
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58, ||88r.|| 

OFÍCIO do vice-rei conde de Resende ao tenente-coronel governador 

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, informando da autorização 

requerida pelo provedor da fazenda real sobre o uso de uniforme 

padrão. Rio de Janeiro. 31 de março de 1798. as.: Conde de Rezende. 

1p.  
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||88r.|| Attendendo109 ao Requerimento do Provedor da Fazenda Real 

dessa Ilha, afim de permittir que ele, e os seos Officiaes uzem de- 

hũ uniforme pelo padraõ, que concedi aos da Provedoria desta Ci- 1130 

dade: [espaço] VossaMerce lhe fará saber aminha condescendencia nesta par- 

te, para que se possa utilizar da graça que pertende. 

          Deos guarde a VossaMerce  Rio 31,, de Março de 1798                                     

                                                              Conde de Rezende 

Senhor T[e]nente Coronel Governador Ioão Alberto 1135 

[de Miranda Ribeiro] 

                                                
109 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 472”. Também na margem superior 
à esquerda,  há o número “83” a lápis.  
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59, ||89r.|| 

AVISO do vice-rei conde de Resende ao tenente-coronel governador 

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, ordenando que este nomeie 

um oficial inferior para que este fique às ordens do provedor da 

fazenda real. Rio de Janeiro. 27 de março de 1798. as.: Conde de 

Rezende. 1p. 
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||89r.|| Reprezentando-me110 oProvedor da FazendaReal dessa Ilha a necessi= 

dade que há de hũ Official Inferior para o Expediente da Provedoria, 

auxiliado da pratica observada assim nesta Capital, como no Conti- 

nente do Rio Grande, ficará VossaMerce na inteligencia de Ordenar, que 1140 

se nomêe todos os dias, ou pelo tempo que parecer mais conveniente, hũ  

Official Inferior, que esteja ás Ordens doSobredito Provedor, respecti= 

vas ao mesmo Expediente. 

         Deos guarde a VossaMerce Rio 27,, deMarço de 1798 

                                                             Conde de Rezende 1145 

[Se]nhor [Tenent]e Coron[e]l Governador [Ioaõ] [Albe]r[to] 

[de Miranda Ribeiro] 

                                                
110 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 473”. Também na margem superior 
à esquerda,  há o número “84” a lápis. 
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60, ||94r.|| 

OFÍCIO do vice-rei conde de Resende ao tenente-coronel governador 

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, informando da recusa da 

licença requerida por Manoel Xavier Calmerim para ir à cidade do Rio 

de Janeiro. Rio de Janeiro. 17 de abril de 1798. as.: Conde de Rezende. 

1p. 
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||94r.|| Manoel111 Xavier Palmeirim requer Licença para vir a  

esta Cidade tratar de alguãs dependencias, mas como seja amayor 

de todas naõ seseparar da Praça em que está Servindo, em quanto naõ mu_ 1150 

dar de face as actuaes pertubaçoẽs, lhe dirá em meu Nome, que ain_ 

da defirindo aSua Supplica, naõ lha posso aprovar, esinto que elle 

deixe mallograr oseu prestimo, escuzando-se de o pôr em prati- 

ca em huã occaziaõ em que talvez sefizesse mais necessario. Diga_ 

lhe mais que eu sou seu Amigo antigo, e lhe dezejo fortunas, ás quaes  1155 

elle ainda naõ pode tomar ogosto pela infilicidade, que o tem sem_ 

pre acompanhado. Se estas Minhas expressoẽs o tocarem, ou 

rezignarem á minha vontade, Mande-me dizer oque quer, pois 

certamente farei as vezes de hum bom Procurador. 

             Deos Guarde aVossa Merce Rio de Janeiro 17. de Abril de  1160 

1798      

                                                    Conde de Rezende. 

Senhor Tenente Coronel Governador 

Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro 

                                                
111 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 475”. Também na margem superior 
à esquerda,  há o número “87” a lápis.  
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61, ||96r.|| 

OFÍCIO do vice-rei conde de Resende ao tenente-coronel governador 

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, informando sobre a remessa 

das guias assinadas pelo administrador do correio, contendo o número 

e importância das cartas que o mestre do penque Senhor Bom Jesus do 

Iguape, Domingos Antonio recebeu. Rio de Janeiro. 25 de maio de 

1798. as.: Conde de Rezende. 1p. 
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||96r.|| Em112 concequencia daparticipaçaõ que fis aVossa Merce sobre 1165 

os Correios do Mar, que Sua Magestade foi servida mandar es- 

tabelecer, remeto aGuia incluza asignada pelo Administra 

dor doCorreio, em que se declara onumero eimportancia 

das Cartas que recebeo Domingos Antonio Mestre do= 

Penque Senhor Bom Jesus de Jguapi, para entregar 1170 

a Ordem deVossa Merce. 

                        Deos guarde aVossaMerce. Rio 25  

deMayode 1798_____ 

                           Conde de Rezende 

Senhor TenenteCoronel Governador 1175 

Ioaõ Aberto deMiranda Ribeiro 

                                                
112 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “[Numer]o 477”. Também na margem 
superior à esquerda,  há o número “89” a lápis.  
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62, ||97r.|| 

RELAÇÃO do administrador do correio Antonio Rodrigues da Silva, 

declarando o número e importância das cartas  recebidas pelo mestre 

do penque Senhor Bom Jesus de Iguape. Rio de Janeiro. 24 de maio de 

1798. as.: Antonio Rodrigues da Silva. 1p. 
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||97r.|| Do113 Correio do Rio de Ja- 

neiro para Santa Catarina em o Pen- 

que Senhor Bom Jezus de Jguapi, de que he 

Mestre Domingos Antonio 1180 

                                       Maço uniço 

            Cartas Portes,,                               Importancia total. 

                 26,,de  40 reis                           ,,    1$040  

                 11,,      60,,                                ,,      $660 

                   2,,      80,,                                ,,      $160 1185 

                   2,,     120,,                               ,,      $240 

                   1,,           ,,                               ,,      $140 

                 42,,                                                  2$240 

                  Rio de Janeiro 24 de Maio de 1798 

                                                                O Administrador 1190 

                                                                Antonio Rodrigues daSilva  

                                                
113 Na margem superior, à esquerda, há o número “90”,  a lápis. O documento apresenta seis linhas verticais, três 
ao lado direito e três ao lado esquerdo. Na margem superior, no centro do fólio, há um selo de formato 
triangular. 
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63, ||98r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, cumprimentando o governador pela promoção dada 

ao sargento Jozé Alvarez Valente no posto de alferes do regimento, 

declarando que é necessário remeter ao coronel Vicente Jozé de Souza 

uma portaria para formalizar o cargo. Rio de Janeiro. 06 de junho de 

1798. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira Lucena. 1p. 
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||98r.|| Senhor114 Ioaõ Alberto deMiranda Ribeiro 
Meu Amigo eSenhor doCoraçaõ:  Recebi a deVossa Senhoria datada 
de 6 de Abril, fazendo della adevida estimaçaõ, naõ sô por 
me dar acerteza damemoria que lhemereço, como taõ bem 1195 
daprompta execuçaõ, que tiveraõ as determinaçoens de Sua Excelencia, 
do que nunca duvidarei, persuadido da efficacia, comque  
Vossa Senhoria se emprega emtudo quanto he relativo aoSer- 
viço de Sua Magestade 
               Em consequencia das instancias de Vossa Senhoria diri- 1200 
gidas áSua Excelencia afavor do seu Sargento Iozé Alvarez Va_ 
lente, houve por bem omesmo Senhor de opromover ao pos_ 
to de Alferes do Regeminto de Estremôs navaga de_ 
Manoel Iozé Xavier Palmirim nodia 4 de Dezembro 
do anno proximo passado; e por Portaria, que teve o-  1205 
Thezoureiro Geral das Tropas, se lhe estaõ pagando os- 
seus Soldos desde aquelle dia, como me asseverou o Tenente 
Henrique Iozé de Mello, que os recebe como seu Pro- 
curador. [espaço] Nesta occaziaõ se hade remetter aoTenente 
Coronel Vicente Iozé de Souza aPortaria necessaria para 1210 
selheformar o assento conviniente, enesta certeza póde 
Vossa Senhoria agradecer á Sua Excelencia apormoçaõ do Seu afilhado, as- 
sim como eu lhedou oparabem, dever premiado o seu me- 
recimento, eobom Serviço, que elle nessa Ilha tem feito 
tanto ásua satisfaçaõ. 1215 
                Dezejo que Vossa Senhoria tenha continuadas prosperidades, 
e que huã dellas seja areconpensa do acerto, com que Vossa Senhoria 
tem desempenhado as obrigaçoens dolugar, que occupa, per_ 
mettindo-me entre tanto o gosto de o Servir emtoda aparte 
                Deus guarde a Vossa Senhoria Rio 6 de Iunhode1798,, 1220 
                                                                                     DeVossa Senhoria 
                                                                     Omais obrigadissimo efiel Amigo  
                                                             Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 

                                                
114 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “[Numer]o 478”. Também na margem 
superior à esquerda,  há o número “91” a lápis. 
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64, ||105r.|| 

OFÍCIO do vice-rei conde de Resende ao tenente-coronel governador 

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, informando sobre o envio 

da cópia do alvará de Sua Majestade e ordena a publicação deste 

alvará na Ilha, procurando incentivar as pessoas à pesca da baleia, 

prometendo grandes vantagens aos interessados, assim como para o 

Estado. Rio de Janeiro. 18 de setembro de 1798. as.: Conde de 

Rezende. 1p.  
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||105r.|| Dezejando115 Sua Magestade augmentar a Marinha Mer- 

cante dosSeus Vasalos, evitando os graves incovenientes, que 1225 

procedem doPrivilegio ėxcluzivo doContrato das Balêas, foi Ser- 

vida permitir que os Negociantes Portuguezes posaõ interesar- 

se neste genero deComercio pela forma declarada no Alvará,  

que remeto por copia, afim de Vossa Merce ofazer publicar nesa  

Ilha, onde podeser que alguãs pesoas, animadas de huã  1230 

louvavel ambiçaõ, se aventurem á esta nova tentativa, que 

promete grandes vantajens aos Interesados ea todo o Estado 

em geral, como está Sucedendo entre Nações, que talvez não  

encontrem as mesmas comodidades, que poderáõ achar os 

Vasalos deSua Magestade nos proprios Mares, eCostas dos 1235 

Seus Dominios 

           Deos Guarde a Vossa Merce Rio 18 deSetembro 

de1798. 

                                       Conde deRezende 

SenhorTenenteCoronel Governador 1240 

[Ioaõ] Alberto deMirandaRibeiro. 

                                                
115 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 481”. Também na margem superior 
à esquerda,  há o número “96” a lápis.  
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65, ||106r.|| ||106v.|| ||107r.|| 

ALVARÁ (cópia) de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, em nome da 

rainha, enviado pela secretaria de estado dos negócios da marinha e 

domínios ultramarinos e registrado posteriormente na chancelaria-mor 

da corte e reino no livro das leis, concedendo licença a todos os 

negociantes portugueses para prepararem navios destinados à pesca de 

baleias e também para que preparem azeite em alto mar. Liberação da 

pesca sedentária e declaração da possibilidade de se estabelecer 

armazéns. A todos os pescadores de baleias de outras nacionalidades 

que, estando a bordo de navios portugueses há mais de 10 anos neste 

serviço, o alvará ordena naturalizá-los vassalos do reinos. Palácio de 

Queluz, 18 de maio de 1798.  Alvará revisto e assinado pelo oficial da 

secretaria. as.: José Pereira Leão. 3p.  
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||106r.|| <Copia=> 

Eu116 A Rainha Faço saber aos queeste Alvará vi- 

rem: Que tendo-me sido prezentes os graves inconvenientes, e a- 

grande diminuiçaõ que causa na Marinha Mercante 1245 

dos Meus Vassallos arestricçaõ aque se tem julgado até a- 

qui sujeitas as Pescarias Volantes das Balêas, colhidas no- 

Alto Mar, eoPrivilegio exclusivo do Contrato das Balêas 

para senaõ fazerem Armaçoẽs Sedentarias em qualquer  

parte dos Meus Dominios: E sendo-me igualmente 1250 

prezente que para o Estabelecimento das Pescarias Volan- 

tes nada se acha concedido exclusivamente aoContrato 

das Balêas; e que para as Armaçoẽs sedentarias em- 

qualquer parte das Ilhas deCaboVerde, os mesmos Con_ 

tratadores generosamente cedem emfavor da Minha Real 1255 

Fazenda, detodo, equalquer Direito que possaõ ter para 

impedir hum semelhante, etaõ util Estabelecimento: Sou 

Servida determinar oseguinte. 

          Ordeno, que dapublicaçaõ deste Alvará em diante pos- 

saõ todos os Negociantes Portuguezes, cada hũ. per si, oureu- 1260 

nidos em sociedade, preparar, e armar Navios destina_ 

dos apescar as Balêas, epreparar oseu Azeite no Alto 

Mar, em toda, equalquer parte desde as Costas destes Rei_ 

Nos, até ás doBrasil, e nas de Moçambique, podendo de_ 

pois vender o Azeite, e Barbas debaixo das mesmas Con_ 1265 

diçoẽs que os actuaes Contratadores, ouseja nos Meus Do_ 

minios, ou exportallos para fora do Reino. 

          Ordeno igualmente que em qualquer das Ilhas de Cabo 

Verde fica livre atodo osNegociantePortuguez poder fazer 

Pescarias sedentarias, e estabelecer Armazens para omesmo 1270 

fim. 

          Que atodos os Pescadores deBalêa, dequalquer Naçaõ 

                                                
116 Na margem superior, à esquerda, há o número “97”,  a lápis.  
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||106v.|| que sejaõ, que vierem servir abordo deNavios Portugue_ 

zes nas Pescarias Volantes, depois deassim ohaverem pra_ 1275 

ticado por tempodedez annos successivos: Mando se lhes_ 

franqueem todos os Privilegios que saõ concedidos aos Meus 

Vassallos, ficando por esse mesmo facto naturalizados Vassa 

los dos Meus Reinos. 

           E estas mesmas Praças ficaõ concedidas atodos os Me_ 1280 

us Vassallos em qualquer parte que habitemos Meus Do_ 

minios, seja noReino, seja noUltramar. 

           Pelo que : Mando á Mesa doDezembargo doPaço; Pre 

sidente do Meu Real Erario, Conselhos da Minha Re- 

al Fazenda, e do Ultramar; Real Iunta doCommercio;  1285 

Agricultura, Fabricas, e Navegaçaõ destes Reinos, eseus 

Dominios; Vice Rei eCapitaõ General de Mar eTerra 

do Estado doBrasil, emais Governadores, e Capitaẽs Gene_ 

raes das outras Capitanias do mesmo Estado, edas Ilhas; 

Governador das de CaboVerde; eatodos os Magistrados, e_ 1290 

mais Pessoas, aquem oconhecimento deste Alvará perten_ 

cer, que o cumpraõ, eguardem, efaçaõ cumprir, eguardar 

taõ inteiramente, como nelle se contém, naõ obstantes_, 

quaesquer Leis, Regimentos, ou Ordens em contrario, que 

Hei por bem derogar para este effeito somente, ficando 1295 

aliás sempre em seu vigor: E aoDoutor Ioze Alberto Lei_ 

taõ do Meu Conselho, Dezembargador doPaço, e Chanceller 

Mor destes Reinos, Ordeno que ofaça publicar na Chan_ 

cellaria, registando-se em todos os Lugares, onde se costu 

maõ registar semelhantes Alvarás, eguardando-se es_ 1300 

te Original no Meu Real Arquivo daTorre doTombo. 

Dado noPalacio de Quéluz em 18,, deMaio de1798,, 

Principe.:. = Dom Rodrigo deSousa Coutinho.= 
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||107r.|| Alvará, porque Vossa Magestade ha porbem permittir que todos 

os Negociantes Portuguezes possaõ preparar, e armar Navios, 1305 

destinados apescar as Baléas, epreparar oseu Azeite no Alto 

Mar, ficando-lhes livre poder fazer Pescarias sedentarias, 

nas Ilhas de CaboVerde, tudo naforma assima declarada.  

Para Vossa Magestade Ver. = Lourenço Antonio de Araujo o- 

fez. = Registado nesta Secretaria de Estado dos Negocios 1310 

da Marinha, eDominios Ultramarinos em oLivro primeiro de_ 

Cartas, Alvarás, ePatentes117 afolha 130verso Nossa Senhora da_ 

Ajuda em 2,, de Iunho de1798,, Gervasio Ioze Pacheco 

de Valladares = Ioze Alberto Leitaõ. = Foi publicado este 

Alvará na Chancellaria Mor da Corte eReino. Lisboa 2,, 1315 

deIunho de1798,, Ieronimo Ioze Correa de Moura.=  

Registado na Chancellaria Mor da Corte, eReino noLivro 

das Leis afolha 107verso118. Lisboa 2,, de Iunho de1798,, Manoel 

Antonio Pereira daSilva.= NaRegia Officina Typogra_ 

fica =  1320 

Estâ conforme                    OOfficial Mayor da Secretaria no 

                                           impedimento de molestia do Secreta- 

                                            rio do Estado.  

                                                                 Jozê Pereira Leão  

                                                
117 Há um “x” a lápis . 
118 Há um “x” a lápis. 
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66, ||110r.|| 

OFÍCIO do vice-rei conde de Resende ao tenente-coronel governador 

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, comunicando que Joaquim 

Jozé de Francisco partirá do Rio de Janeiro para servir na Ilha de Santa 

Catarina, solicitando o pagamento de um salário. Rio de Janeiro. 24 de 

outubro de 1798. as.: Conde de Rezende. 1p. 

 


