
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE DOCUMENTAL 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Índice do Apêndice Documental 
 
 
P. IX – Doc. I  1764,   Outubro, 14, Rio de Janeiro.     Extracto de uma carta escrita por um 
reputado oficial inglês ao Sr. Grenville a descrever o estado deplorável em que se achava o 
sistema defensivo do Rio de Janeiro. Lisboa, BNP, Collecção Pombalina, Códice 612, fl. 60, 60v. 
 
P. X – Doc. II   1770,  Fevereiro, 20, Rio de Janeiro.     Carta do Marquês do Lavradio a José de 
Sousa e Abreu relatando as dificuldades monetárias em que se encontra e pedindo que lhe enviem 
dinheiro do seu património, para se manter com a dignidade que o cargo requer. Rio de Janeiro, 
Cartas do Rio de Janeiro, 1769-1779, Carta n.º 185, p.23. 
 
P. XII – Doc. III   1770,  Setembro, 11, Rio de Janeiro.     Carta ao Conde do Prado na qual 
relata a forma despudorada como os estrangeiros violavam as leis portuguesas contra o 
contrabando e a forma engenhosa a que teve que recorrer para impedir que quatro navios ingleses 
violassem o monopólio comercial. Rio de Janeiro, Cartas do Rio de Janeiro, 1769-1779, Carta n.º 
251, pp. 47, 48. 
 
P. XV – Doc. IV 1770, Novembro, 17, Rio de Janeiro.     Carta ao tio, Principal de Almeida, 
relatando a forma como pôs ordem na Junta da Fragatas, cujo mau funcionamento acarretava 
grandes prejuízos ao erário e como, apesar de ter descido do seu lugar, não fora por isso que 
deixara de se sentir o mesmo Marquês do Lavradio. Rio de Janeiro, Cartas do Rio de Janeiro, 
1769-1779, Carta n.º 262, pp. 53, 54. 
 
P. XIX – Doc. V  1772, Maio, 12, Rio de Janeiro.     Carta aos oficiais da câmara do Rio de 
Janeiro inquirindo a razão pela qual só tinham concedido meia légua de terras ao alferes 
Apolinário Pereira Cabral, quando ele requisitara uma légua. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 8. 
 
P. XX – Doc. VI    1772, Maio, 25, Rio de Janeiro.     Carta ao juiz de fora Jorge Machado 
Cardozo, intimando-o a assistir a todas as audiências e proibindo-o de delegar poderes, a não ser 
por doença ou por se encontrar fora da cidade em serviço da Coroa. Lisboa, BNP, Códice 10614, 
fls. 13, 14. 
 
P. XXI – Doc. VII   1772, Maio, 25, Rio de Janeiro.     Carta aos oficiais da câmara do Rio de 
Janeiro solicitando que o informem se o alferes Apollinario Pereira Cabral tem possibilidades e 
escravos suficientes para cultivar a légua de sesmaria que pediu. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 
13. 
 
P. XXII – Doc. VIII   1772, Julho, 28, Rio de Janeiro.    Carta aos oficiais do Senado da 
Câmara do Rio de Janeiro solicitando que lhe proponham três pessoas importantes e com posses, 
para assim poderem desempenhar-se do cargo com isenção, dada a necessidade de nomear um 
capitão mor para as ordenanças da cidade, Lisboa, BNP, Códice 10614, fls. 32, 33. 
 
P. XXIII – Doc. IX   1773, Agosto, 20, Rio de Janeiro.     Carta ao mestre de campo João Joze 
Barcellos pedindo-lhe um fornecimento de madeiras pelo menor preço possível, tanto mais que as 
mesmas seriam pagas a pronto e o transporte decorreria por conta da Coroa. Lisboa, BNP, 
Códice 10614, fl. 40. 
 
P. XXIV – Doc. X   1772, Setembro, 25, Rio de Janeiro.     Carta ao ouvidor da câmara do 
Rio de Janeiro ordenando-lhe que procedesse contra um juiz que, num dia apenas, 
instaurara e concluíra um processo contra um proprietário, sem que ao mesmo fosse 



facultado o acesso ao auto para assim poder contestá-lo. Lisboa, BNP, Códice 10614, fls. 
48, 49. 
 
P. XXV – Doc. XI   1772, Setembro, 26, Rio de Janeiro.     Carta ao fiel do registo de Parahybuna 
informando-o de que não tinha jurisdição sobre a capitania de Minas Gerais. Lisboa, BNP, Códice 
10614, fls. 49v, 50. 
 

P. XXVI – Doc. XII   1772, Outubro 21, Rio de Janeiro.     Carta ao desembargador chanceler da 
relação do Rio de Janeiro informando-o de que a dúvida que lhe pusera acerca do seu despacho 
era pertinente, pelo que o anulara logo. Lisboa, BNP, Códice 10614, fls. 56,57. 
 
P. XXVII – Doc. XIII   1772, Novembro, 11, Rio de Janeiro.     Carta ao coronel José Carlos 
da Costa pedindo-lhe para dar baixa de um soldado por este ser amparo de família. Lisboa, BNP, 
Códice 10614, fls. 63, 64. 
 
P. XXVIII – Doc. XIV   1772, Novembro, 28, Rio de Janeiro.     Carta ao juiz presidente e 
oficiais da câmara do Rio de Janeiro informando-os que, de acordo com a lei, uma vez que a 
sesmaria concedida aos frades bentos não se achava confirmada nem as terras cultivadas, a 
mesma deveria ser dada como devoluta. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 69. 
 
P. XXIX – Doc. XV   1773, Janeiro, 4, Rio de Janeiro.     Carta ao mestre de campo Fernando 
José Mascarenhas a pedir-lhe  que ajustasse pelo menor preço possível a reparação dos registos 
de Tagoah~y. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 77. 
 
P. XXX – Doc. XVI   1773, Fevereiro, 12, Rio de Janeiro.     Carta circular aos mestres de 
campo e sargentos mores de várias localidades na qual pede para o informarem quem são os  
sesmeiros que não procedem ao cultivo das terras, pois sendo necessário desenvolver a produção 
de géneros de primeira necessidade, quer para os próprios quer para abastecimento do mercado, 
caso esta condição não se verifique, deverão ser expropriados. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 88. 
 
P. XXXII – Doc. XVII   1773, Fevereiro, 26, Rio de Janeiro.     Carta ao desembargador 
Manuel Franco da Silva e Veiga a ordenar-lhe que dê um subsídio aos casamentos inter-raciais, 
para deste modo incentivar a miscigenação, e consequentemente, o povoamento. Lisboa, BNP, 
Códice 10614, fl. 89. 
 
P. XXXIII – Doc. XVIII   1773, Março, 27, Rio de Janeiro.     Carta ao juiz das sesmarias 
Thomas Soares de Aguilar pedindo-lhe que mande medir e demarcar duas sesmarias concedidas 
ao capitão Francisco Caetano de Oliveira. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 95. 
 
P. XXXIV – Doc. XIX   1773, Maio, 17, Rio de Janeiro.     Carta aos oficiais da câmara da Vila 
de Parattŷ, a informar que não isenta os moradores da vila do pagamento da contribuição dos 
lázaros, tanto mais que, se tivessem cultivado as sesmarias que se lhes havia concedido, já agora 
não alegariam miséria para se furtarem a esse pagamento. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 112. 
 
P. XXXV – Doc. XX   1773, Setembro, 3, Rio de Janeiro.     Carta a diversos mestres de campo 
e ao capitão mor da cidade de Cabo Frio a ordenar que sempre que navios estrangeiros saiam do 
porto, montem guarda em todas as praias que vão até Cabo Frio, para assim se evitar que os 
mesmos lancem gentes suas nas praias. Lisboa, BNP, Códice 10614, fls. 141, 142. 
 
P. XXXVI – Doc. XXI   1773, Setembro, 6, Rio de Janeiro.     Carta ao sargento-mor do 
primeiro regimento do Rio de Janeiro prevenindo-o que devido ao hábito que os boticários têm de 
facturarem exageradamente os medicamentos que fornecem, só pagará as contas se estas vierem 



rubricadas por si e se constatar que os preços praticados são justos. Lisboa, BNP, Códice 10614, 
fls. 142, 143.  
 
P. XXXVII – Doc. XXII   1773, Novembro, 22, Rio de Janeiro.     Carta de Francisco de 
Almeida e Figueiredo para o tenente-coronel Gregório Moraes, escrita a mando do Vice-rei, a 
acompanhar a devolução de uma carta deste para D. Luís de Almeida, em virtude da mesma ter 
sido enviada sem o respectivo envelope. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 167. 
 
P. XXXVIII – Doc. XXIII   1774, Maio, 9, Rio de Janeiro.     Carta ao desembargador 
ouvidor geral do cível a notificá-lo do atraso no envio das certidões relativas aos meses de Março 
e Abril, onde deveriam constar todos os autos que entraram se despacharam naquele tribunal. 
Lisboa, BNP, Códice 19614, fls. 208, 209. 
 
P. XXXIX – Doc. XXIV  1774, Junho, 17, Rio de Janeiro.     Carta ao mestre de campo 
Alexandre Alvares pedindo-lhe para informar os moradores do seu distrito de que as informações 
que solicita acerca das sementeiras que fazem destinam-se apenas a verificar se têm ou não as 
terras cultivadas, de acordo com as condições em que foram concedidas, pelo que não devem ter 
medo de as fornecer. Lisboa, BNP, Códice, 10614, fl. 218. 
 
P. XL – Doc. XXV   1774, Julho, 20, Rio de Janeiro.     Carta de amizade dirigida ao Marquês 
de Pombal solicitando-lhe que, entre os seus inúmeros afazeres, se lembre que ele, Marquês do 
Lavradio, se encontra naquele lugar posto por ele, Marquês de Pombal, e que, sem os seus 
conselhos, nada lhe sairá bem. Lisboa, BNP, Códice 10624, fls. 1, 2. 
 
P. XLIII – Doc. XXVI   1774, Julho, 26, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Secretário de 
Estado Martinho de Mello e Castro acerca do conflito no sul, de como as tropas lá estacionadas 
são tão bem pagas como na capital, coisa que nunca tinha acontecido, e repetindo que seria 
conveniente ir para o Rio Grande, pois sem a sua presença tudo lá eram embaraços às ordens 
expedidas do Rio de Janeiro. Lisboa, BNP, Códice 10624, fls. 2v., 6. 
 
P. XLIX – Doc. XXVII   1774, Julho, 27, Rio de Janeiro.     Carta ao capitão mandante Manoel 
da Silva Braga a ordenar-lhe que remeta preso à sua ordem o sargento Salvador Marques da 
Silva, por este lhe ter mentido num requerimento que lhe fez. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 224. 
 
P. L – Doc. XXVIII   1774, Agosto, 11, Rio de Janeiro.     Carta ao capitão-mor Anastácio 
Joaquim Moita Furtado explicando-lhe a devolução à procedência de um preso que este lhe 
enviara para servir como soldado no Rio de Janeiro, com o comentário irónico de que o mandasse 
assentar praça nas suas próprias tropas. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 13. 
 
P. LI – Doc. XXIX   1774, Agosto, 25, Rio de Janeiro.     Carta ao chanceler da relação do Rio 
de Janeiro a ordenar que o informassem sempre que um ministro da relação faltasse a duas 
conferência seguidas, para assim poder substitui-lo por quem, dentro do ofício, estivesse mais 
disponível. Lisboa, BNP, Códice 10614, fl. 233. 
 
P. LII – Doc. XXX   1774, Setembro, 3, Rio de Janeiro.     Carta ao mestre de campo Alexandre 
Alvares evidenciando a sua estranheza por, no mapa relativo às culturas efectuadas no seu 
distrito, verificar a pouca importância que os senhores de engenho davam às culturas de 
subsistência. Em face disso, pede-lhe para o informar quem são esses senhores, para as terras lhes 
serem retiradas e dadas a quem se dedique a esse tipo de produção. Lisboa, BNP, Códice 10614, 
fl. 236. 
 
P. LIII – Doc. XXXI   1774, Setembro 14, Rio de Janeiro.     Carta ao juiz ordinário e mais 
oficiais da câmara da Vila do Rio de S. Francisco acerca da venda de farinhas, cujo preço para a 



fazenda real considerava que deveria ser mais módico, tendo em vista as grandes quantidades que 
esta adquiria. Lisboa, BNP, Códice 10614, fls. 241, 242. 
 
P. LIV – Doc. XXXII   1774, Dezembro, 10, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal a acusar o recebimento de um «Papel» sobre a defesa do Rio Grande de São Pedro, o qual 
já fora também enviado ao Conde da Cunha. Todavia, em virtude das grandes transformações 
operadas no sul, quer devido ao desenvolvimento da agro-pecuária, quer devido à guerra que há 
muitos anos opunha portugueses a espanhóis, esse «Papel» já não correspondia de forma alguma 
à realidade. Aborda ainda o atraso de anos dos pagamentos às tropas, ao mesmo tempo que 
solicita que sejam concedidas distinções aos militares por acções em combate. Lisboa, BNP, 
Códice 10624, fls. 2v. a 14. 
 
P. LVII – Doc. XXXIII   1775, Janeiro, 23, Rio de Janeiro.     Carta de Ofício ao Marquês de 
Pombal descrevendo o expediente a que recorreu para conseguir que as tropas auxiliares 
adquirissem, por 4 000 reis cada, as armas já velhas que lhe tinham enviado da metrópole. Lisboa, 
BNP, Códice 10624, fl. 31.      
 
P. LXII – Doc. XXXIV   1775, Fevereiro, 10, Rio de Janeiro.     Carta ao sargento mor João de 
Abreo insurgindo-se contra a qualidade de gente que este lhe propunha para oficiais das 
companhias, pois em vez de lhe indicar as pessoas mais idóneas e abastadas, que pelo seu estatuto 
se pudessem impor, este, pelo contrário, propunha-lhe as mais pobres. Lisboa, BNP, Códice 
10614, fl. 274v. 
 
P. LXIV – Doc. XXXV   1775, Fevereiro, 23, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de 
Mello e Castro onde, com muitas desculpas por se intrometer em áreas de que não estava 
incumbido, o informa da relutância com que os agricultores se dedicam a quaisquer outros tipos 
de comércio que não sejam o do açúcar ou do couro. Tudo o que sai fora disto consideram ser 
caprichos da sua imaginação. Refere ainda que, como o arroz é um produto com grande saída e 
como tem pago prontamente aos fornecedores, naquele ano haverá uma grande colheita. Lisboa, 
BNP, Códice 10624, fls. 44, 45. 
 
P. LXVIII – Doc. XXXVI   1775, Março, 27, Rio de Janeiro.     Carta de Ofício ao Marquês de 
Pombal a informá-lo do estado lamentável em que se encontrava a justiça no Rio de Janeiro, bem 
como das razões porque isso acontecia. Segundo o Marquês do Lavradio, para essa situação 
concorriam as prolongadas doenças dos magistrados, com a consequente acumulação de serviço, 
bem como as custas pagas aos magistrados que tomavam conta dos serviços. Assim sendo, os 
magistrados que entravam de novo, vindo encontrar uma enormidade de processos cujas custas já 
tinham sido recebidas pelos antecessores, preferiam despachar as que entravam no seu tempo, 
pois as custas já revertiam a seu favor. Lisboa, BNP, Códice 10624, fls. 50, 51. 
 
P. LXXI – Doc. XXXVII   1775, Abril, 22, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de 
Mello e Castro a informá-lo das instruções que dera relativamente às novas práticas para a 
escolha dos oficiais do exército. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 55v. 
 
P. LXXV – Doc. XXXVIII   1775, Agosto, l, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de 
Mello e Castro dando-lhe conhecimento da forma indiscriminada como se faziam os recrutamentos 
para o exército na capitania da Baía, bem como das instruções que dera no sentido de os 
suspender, para não arruinar muitas famílias. Lisboa, BNP, Códice, 10624, fl. 84v. 
 
P. LXXVII – Doc. XXXIX   1775, Agosto, 10, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês 
de Pombal dando-lhe conhecimento de, em virtude de não dispor da verba necessária para 
comprar a pronto tudo o que necessita de enviar para o sul, estar na disposição de recorrer a um 
empréstimo na praça. Assim, segundo ele, além de conseguir comprar tudo a um preço inferior ao 



da venda aos próprios particulares, conseguiria também aumentar o rendimento das alfândegas, 
pois os comerciantes vendo esgotados os seus stocks, necessitariam de reabastecer-se e, desse 
modo, aumentariam os réditos régios. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 88. 
 
P. LXXXI – Doc. XL   1775, Dezembro, 13, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal a dar-lhe conhecimento que de, de acordo com as últimas ordens, mandara anular as 
anteriores. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 99v. 
 
P. LXXXVIII – Doc. XLI   1775, Dezembro, 14, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho 
de Mello e Castro tentando demonstrar-lhe que a situação no sul já não era a mesma que no tempo 
do Conde de Bobadela e que, por isso mesmo, enquanto os gastos era maiores, os rendimentos 
eram menores. Lisboa, BNP, Códice 10624, fls. 104 a 107v. 
 
P. XCIII – Doc. XLII   1776, Fevereiro, 19, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês 
de Pombal a informá-lo sobre ordens que recebeu de Martinho de Mello e Castro que 
contradiziam as que ele, Marquês de Pombal, lhe enviara. Todavia, apesar disso mandara-as para 
o sul para serem executadas. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 122. 
 
P. XCV – Doc. XLIII   1776, Fevereiro 22, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal dando conta de certas ordens que expediu para o sul a mando da metrópole, mas cuja 
autoria lhe pode ser atribuída, ficando deste modo salvaguardados os interesses de Estado. 
Lisboa, BNP, Códice 10624, fl.138. 
 
P. XCVII – Doc. XLIV  1776, Junho, 14, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de Mello 
e Castro a transmitir-lhe que vai mandar do Rio de Janeiro para o sul casais ociosos e, ao mesmo 
tempo, solicitando que seja concedido algum crédito a esta gente para se instalarem, na condição 
de ressarcirem o Estado logo que lhes seja possível. Lisboa, BNP, Códice 10624, fls. 162, 612v. 
 
P. XCIX – Doc. XLV   1776, Junho, 18, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal a manifestar a sua desaprovação por uma nomeação feita na metrópole, mas cujas 
características do indigitado individuo não estavam à altura do cargo que iria exercer. Lisboa, 
BNP, Códice 10624, fl. 163. 
 
P. CI – Doc. XLVI   1776, Outubro, 17, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal sobre o povoamento do sul e sobre a sugestão que dera ao tenente general Böhm, no 
sentido de facilitar os casamentos entre soldados e filhas de lavradores. Deste modo, segundo ele, 
como a maioria dos soldados ou eram lavradores ou filhos de lavradores, se lá  se casassem, 
poder-se-ia mais facilmente retirar proveito de uma área tão fértil como aquela. Lisboa, BNP, 
Códice 10624, fl. 177. 
 
P. CIII – Doc. XLVII   1776, Novembro, 13, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal referindo a apreensão de um navio pelos castelhanos e que, sendo portador de 
correspondência para si, se desfizera dela deitando-a ao mar. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 187. 
 
P. CV – Doc. XLVIII   1776, Novembro, 19, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal a informá-lo de,  devido aos pagamentos da marinha se encontrarem em atraso, estar na 
disposição de contrair um empréstimo. No caso de não o conseguir, teria então que servir-se dos 
quintos, os quais iria repondo para que quando viessem já virem certos. Lisboa, BNP, Códice 
10624, fl. 189v. 
 
P. CVI – Doc. XLIX   1776, Novembro, 20, Rio de Janeiro.     Carta de ofício ao Marquês de 
Pombal acusando a recepção das instruções para a defesa da Ilha de Santa Catarina, bem como 



das cartas topográficas. Todavia, a relativa ao porto desta ilha, segundo lhe diziam os entendidos, 
as informações que continham não estavam correctas. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 191v. 
 
P CX – Doc. L   1777, Janeiro, 3, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de Mello e 
Castro na qual refere o abastecimento do sul, o qual, devido às inclemências do clima, só era 
conseguido dois ou três meses depois de pedido. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 196v. 
 
P. CXII – Doc. LI   1777, Janeiro, 10, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de Mello e 
Castro solicitando alguma remuneração para os corpos de ordenança do Rio de Janeiro, em 
virtude dos grandes trabalhos que tinham efectuado na reparação das fortalezas da capital, 
poupando assim bastante dinheiro ao erário. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 215. 
 
P. CXXV – Doc. LII   1777, Janeiro, 10, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de Mello 
e Castro a queixar-se que o ouvidor da capitania do Espírito Santo não o reconhecia  como Vice-
rei e que o capitão-mor, influenciado pelo mesmo, também não o informava de certos assuntos  
importantes. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 203. 
 
P. CXXVII – Doc. LIII   1777, Abril, 23, Rio de Janeiro.     Carta de ofício a Martinho de 
Mello e Castro acerca das chefias das tropas dos corpos de auxiliares e da disciplina em que 
deveriam ser mantidos para se tornarem úteis. Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 57, 57v. 


