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1.  1778, junho, 14, Montevidéu 
OFÍCIO (cópia) do sargento-mor da Cavalaria da Legião dos Voluntários Reais 
de São Paulo, Antônio da Silveira Peixoto, ao vice-rei do Vice Reinado das 
Províncias do Prata, Juan José de Vertiz, respondendo sobre os gêneros que a 
Espanha poderia comerciar com Portugal na América, afirma serem: gado 
vacum e cavalar, lã de carneiro e de vicunha, couros, sebo, carne seca, farinha 
e alguma prata; em troca os portugueses poderiam fornecer açúcar, tabaco, 
negros escravos e madeira. Também sugere, conforme solicitado, qual a melhor 
forma de demarcar os limites entre as duas soberanias na região. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 2. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 1. 
 

2.  1787, março, 28, Montevidéu 
CARTA de Joaquim del Pina a Rafael Pinto Bandeira, sobre os cavalos, potros, 
éguas a serem entregues ao comandante do forte de Santa Teresa, 
acompanhados por 12 espanhóis e 6 negros, agradecendo-lhe em nome do 
vice-rei. 
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU-Rio de Janeiro, cx. 139, doc. 47. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 2. 
 

3.  1799, outubro, 16, Mafra 
ESCRITO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís 
Pinto de Sousa [Coutinho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as embarcações portuguesas apresadas por 
corsários franceses em Montevidéu, afirmando que as devidas providências já 
haviam sido tomadas, junto à Corte de Madri, para a sua devolução e que, caso 
contrário, a Coroa portuguesa se julgaria autorizada a mandar suas forças 
navais invadirem o Rio da Prata, para ali queimarem os navios franceses. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 8. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 3. 
 

4.  1803, julho, 6, Belas 
ESCRITO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. 
João de Almeida e Melo e Castro, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], sobre uma nota do embaixador espanhol em Portugal, conde del Campo 
d’Alange, reclamando a devolução do bergatim espanhol, São Salvador, do 
capitão D. José Agostinho Garcia, aprisionado pelos portugueses, perto de 
Montevidéu. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 10. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 4. 
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5.  1810, abril, 24, Montevidéu 
CARTA de José Francisco do Amaral e Albuquerque, informando sobre a morte 
do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João 
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], substituído pelo conde de 
Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro] e afirmando estar enviando, 
pelo capitão do navio, um couro para cama de presente. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 28. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 5. 
 

6.  1816, outubro, 9, corveta Calipso, porto de Santa Catarina 
OFÍCIO do comandante da esquadra ligeira do sul, conde de Viana, [D. João 
Manoel de Meneses], ao [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], marquês de Aguiar, [D. Fernando José de Portugal e Castro], 
comunicando a ordem recebida do chefe da esquadra e comandante das forças 
navais do Rio da Prata, Rodrigo José Ferreira Lobo para assumir o comando da 
esquadra ligeira do sul (Rio da Prata); apresenta um panorama da esquadra e 
comunica a chegada em breve do [capitão-general de Montevidéu], barão de 
Laguna, [Carlos Frederico Lecor], em Maldonado. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 32. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 6. 
 

7.  1816, novembro, 2, corveta Calipso, porto de Maldonado 
OFÍCIO do comandante da esquadra ligeira do sul, conde de Viana, [D. João 
Manoel de Meneses], ao [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], marquês de Aguiar, [D. Fernando José de Portugal e Castro], relatando 
a sua viagem desde Santa Catarina para Maldonado, onde ficou, nos primeiros 
dias, sem poder obter notícias do exército português em terra; faz alusões às 
manobras do general Artigas, à sua reunião com o [capitão-general de 
Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor], e outras notícias das 
manobras militares em terra e em mar. 
Anexo: 5 mapas. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 33. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 7. 
 

8.  1816, novembro, 24, corveta Calipso 
OFÍCIO do comandante da esquadra ligeira do sul, conde de Viana, [D. João 
Manoel de Meneses], ao [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], marquês de Aguiar, [D. Fernando José de Portugal e Castro], 
informando que soubera por dois espanhóis fugitivos de Maldonado que o 
exército português havia derrotado as forças de Fructuoso Rivera; descreve a 
entrada vitoriosa das tropas lusas em Maldonado, com aceitação do Cabildo e 
do povo; comenta ainda outras manobras militares em Maldonado e 
Montevidéu, em terra e mar. 
Anexo: ofício, 2 convenções. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 34. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 8. 
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9.  1816, dezembro, 11, escuna Maria Teresa, Maldonado 
OFÍCIO do primeiro-tenente e comandante, Nuno José de Sousa Manoel e 
Menezes, ao comandante da esquadra ligeira do sul, capitão de mar-e-guerra, 
conde de Viana, [D. João Manoel de Meneses], informando como foi bem 
recebido em Buenos Aires, tendo ali sido informado que o general Artigas 
mandara pedir um reforço de 2.000 homens, o que seria muito difícil 
arregimentar; comenta sobre um português que queria sair de Buenos Aires em 
seu navio, mas não conseguira autorização. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 35. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 9. 
 

10.  1816, dezembro, 27, corveta Calipso, Maldonado 
OFÍCIO do comandante da esquadra ligeira do sul, conde de Viana, [D. João 
Manoel de Meneses], ao [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], marquês de Aguiar, [D. Fernando José de Portugal e Castro], no qual 
informa sobre a sua reunião com o [capitão-general de Montevidéu], barão de 
Laguna, [Carlos Frederico Lecor], tão logo chegou a São Carlos, tendo acertado 
com ele as estratégias militares para o cerco a Montevidéu; dá conta das 
manobras do general Artigas e finaliza informando sobre seus gastos com os 
pagamentos e manutenção dos oficiais e soldados. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 36. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 10. 
 

11.  1817, janeiro, 11, fragata Fênix, Montevidéu 
OFÍCIO do comandante e capitão da fragata Fênix, Pedro Antônio Nunes, ao 
comandante da esquadra ligeira do sul, conde de Viana, [D. João Manoel de 
Meneses], sobre a movimentação de navios na região e apresentando uma 
relação das tropas portuguesas em Montevidéu em forma de ofício. 
Anexo: ofício em espanhol. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 38. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 11. 
 

12.  1817, janeiro, 14, corveta Calipso, Maldonado 
OFÍCIO do comandante da esquadra ligeira do sul, conde de Viana, D. João 
Manoel de Meneses], ao [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], marquês de Aguiar, [D. Fernando José de Portugal e Castro], sobre o 
recebimento de mantimento, armas e munições e de dinheiro, do que dá conta 
na relação anexa; trata, ainda, de estratégias para a tomada de Montevidéu e 
que todos os navios da esquadra acham-se bem providos de mantimentos para 
3 a 4 meses. 
Anexo: relação, 2 mapas de tropas. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 37. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 12. 
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13.  1817, janeiro, 16, corveta Calipso 
OFÍCIO do comandante da esquadra ligeira do sul, conde de Viana, [D. João 
Manoel de Meneses], ao [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], marquês de Aguiar, [D. Fernando José de Portugal e Castro], enviando 
notícias de problemas com as embarcações e os tripulantes portugueses em 
Buenos Aires; sobre as manobras do [capitão-general de Montevidéu], barão de 
Laguna, [Carlos Frederico Lecor], em Maldonado e outras notícias sobre os 
movimentos das embarcações portuguesas que se encontram na região. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 41. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 13. 
 

14.  1817, fevereiro, 28, [Rio de Janeiro] 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, 
[Antônio de Araújo de Azevedo], ao capitão-tenente do bergantim Balão, D. 
Antônio Manuel, sobre o dinheiro para Santa Catarina; o fornecimento para a 
esquadra ligeira do sul e as ordens para a retirada do comandante conde de 
Viana, [D. João Manoel de Meneses]. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 39. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 14. 
 

15.  1817, outubro, 9, fragata Tetis 
RELAÇÃO assinada pelo chefe da esquadra e comandante das forças navais 
do Rio da Prata, Rodrigo José Ferreira Lobo, trazendo os nomes dos oficiais a 
serem promovidos para a patente imediata, justificando-se, ao lado de cada 
nome, a razão da promoção. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 40. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 15. 
 

16.  1817, novembro, 10, navio Orestes, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de divisão comandante da esquadra, Francisco Antônio da 
Silva Pacheco, ao secretário de estado do Reino [e Mercês] e encarregado da 
repartição da Marinha e Ultramar, Tomás Antônio de Vila Nova Portugal, 
comunicando a movimentação e as ações empreendidas pelas várias 
embarcações sob seu comando, aludindo às dificuldades quanto à falta de 
pessoal. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. s/n. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 16. 
 

17.  1817, novembro, 10, bergantim Gaivota, Montevidéu 
OFÍCIO (cópia) do capitão-tenente comandante, João Batista Lourenço e Silva, 
ao chefe de divisão e comandante da esquadra, Francisco Antônio da Silva 
Pacheco, relatando seu combate com uma embarcação espanhola e sobre as 
avarias sofridas pelo bergantim Gaivota. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. s/n. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 17. 
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18.  1817, novembro, 24, navio Orestes, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de divisão comandante da esquadra, Francisco Antônio da 
Silva Pacheco, ao secretário de estado do Reino [e Mercês] e encarregado da 
repartição da Marinha e Ultramar, Tomás Antônio de Vila Nova Portugal, sobre 
as mudanças de comando nas várias embarcações que íam para Santa 
Catarina e sobre o desempenho de várias delas, bem como o envio das 
relações dos prisioneiros que se encontram a bordo dos navios da esquadra e 
do armamento, artilharia e munições do bergantim conde de Amarante. 
Anexo: 2 relações. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. s/n. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 18. 
 

19.  1817, dezembro, 12, fragata Tetis, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado do Reino e Mercês], 
Tomás Antônio de Vila Nova Portugal, sobre a importância da incorporação à 
sua esquadra da escuna feita no Pará, pois suas características, em especial, 
por ter pequeno número de pés de água, o que a torna própria para navegar no 
Prata. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. s/n. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 19. 
 

20.  1817, dezembro, 13, fragata Tetis 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado do Reino e Mercês], 
Tomás Antônio de Vila Nova Portugal, sobre a conveniência de ter a seu serviço 
a escuna que viera do Pará, propondo o nome do capitão de fragata Diogo 
Jorge de Brito para comandá-la, passando o atual comandante dela, o primeiro-
tenente Francisco Manoel Pombeiro para o bergantim Real João, avisando que 
a escuna escoltaria a corveta Aurora que ia do Rio de Janeiro para Montevidéu,  
transportando apetrechos de guerra. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. s/n. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 20. 
 

21.  [post. 1817] 
INFORMAÇÃO sobre a prisão do dinamarquês Yens Olsen. 
Obs.: em francês, sem autor e sem destinatário. 
AHU-Montevidéu, cx. 3-A, doc. 57. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 21. 
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22.  1818, janeiro, 29, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado do Reino e Mercês], 
Tomás Antônio de Vila Nova Portugal, encaminhando relação dos navios e 
comunicando sua ida do Rio de Janeiro para Montevidéu a bordo da fragata 
Tetis, dando também noticias da movimentação das forças navais no Prata. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. s/n. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 22. 
 

23.  1818, fevereiro, 5, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado do Reino e Mercês], 
Tomás Antônio de Vila Nova Portugal, solicitando que a fragata União fosse 
para o Rio da Prata, pois se necessitava embarcação do seu porte, pois só 
pode contar com a fragata Tetis como navio de força; informa também sobre a 
deserção de marinheiros, que se faz cada vez maior. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. s/n. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 23. 
 

24.  1818, abril, 28, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre o relatório acerca as 
atividades atuais e em vias de realização, assim como descreve o estado dos 
navios da esquadra sob a sua responsabilidade. 
Anexo: relação. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 42. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 24. 
 

25.  1818, maio, 23, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], comunicando a saída, de 
Montevidéu, das embarcações que transportavam tropas para a Colônia do 
Sacramento e anunciando a derrota do general Artigas numa batalha contra a 
coluna do general Corado; e Termina solicitando o envio de dinheiro para pagar 
as despesas com as tropas e embarcações. 
Anexo: ofício (fragmento). 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. s/n. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 25. 
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26.  1818, junho, 10, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], requisitando mais efetivos 
militares, pois tem feito muitos deslocamentos para diferentes serviços, 
sobretudo nas operações do Uruguai; e pedindo também cirurgiões, 
carpinteiros, calafates e dinheiro para as despesas de gestão da esquadra. 
Anexo: relação. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 44 e 43. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 26. 
 

27.  1818, junho, 15, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário da Marinha e Ultramar], conde de 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre as notícias recebidas de Buenos 
Aires, prevenindo-o quanto às intenções do general San Martin de declarar 
guerra aos portugueses, para que, de antemão, pudesse organizar eventual 
defesa e combate. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 27. 
 

28.  1818, julho, 2, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], tratando dos entendimentos 
tanto de oficiais como de corsários ingleses com as forças do general Artigas, 
para combaterem os portugueses no Prata. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 28. 
 

29.  1818, julho, 7, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre o fato de não contar 
com marinheiros suficientes para a guarnição das embarcações de combate, 
tendo de recorrer à marinhagerm dos navios mercantes; da presença de 
corsários ingleses na região e reitera os pedidos de carpinteiros, calafates e 
dinheiro para pagamento dos oficiais. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 29. 
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30.  1818, julho, 8, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre uma galera francesa 
que se acha a caminho do Prata, que, se atacar as forças portuguesas, ele não 
terá suficientes recursos para combater e pedindo que se remeta rapidamente 
embarcações, homens e equipamentos. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 30. 
 

31.  1818, julho, 12, Montevidéu 
OFÍCIO de Manoel José da Silva ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], reclamando 
promoção pelos serviços prestados na esquadra que transportou a Família Real 
de Lisboa para o Rio de Janeiro, assim como nas operações bélicas no Rio de 
Prata e na Colônia do Sacramento. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 45. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 31. 
 

32.  1818, julho, 15, Montevidéu  
OFÍCIO de Antônio Gerardo Curado de Meneses ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], 
encaminhando uma carta de seu primo, Joaquim Xavier Curado, solicitando 
licença para viajar ao Reino. 
Anexo: carta. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 32. 
 

33.  1818, julho, 16, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], comentando notícias 
recebidas do encarregado dos negócios de Portugal em Buenos Aires, Luís 
Barroso Pereira, sobre apresamento de navios da carreira do Brasil e reiterando 
a falta de embarcações suas que se acham a serviço em outros portos. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 33. 
 

34.  1818, julho, 18, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre o envio de homens de 
Montevidéu para a Colônia do Sacramento; sobre a compra do bergantim Lucy; 
a falta de marinheiros e sobre as manobras de suas embarcações, assim como 
os reparos nelas efetuados. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 34. 
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35.  1818, julho, 18, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], justificando a compra de um hiate da 
navegação do Rio Grande a fim de ser empregado na vigilância contra o 
contrabando de armas e munições que os ingleses e norte-americanos 
facilitavam aos partidários do general José Artigas. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 46. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 35. 
 

36.  1818, julho, 18, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], comentando ofício do chefe de esquadra 
e comandante das forças navais do Rio da Prata, Rodrigo José Ferreira Lobo; 
declara ter apoiado a compra do bergantim efetuada por aquele chefe de 
esquadra, porque seria útil nos combates aos piratas. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 46. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 36. 
 

37.  1818, julho, 18, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], explicando porque concordara que o do 
chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, Rodrigo 
José Ferreira Lobo, aceitasse um adiantamento em dinheiro de um comerciante 
português para poder pagar a oficialidade, a tripulação e o comandante da 
esquadra. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 46. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 37. 
 

38.  1818, julho, 18, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], reclamando da falta e do atraso de 
pagamentos das tropas que servem no Prata, afirmando estar persuadido que 
delas depende a presença dos portugueses na região e descreve ainda a ação 
de piratas ingleses. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 46. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 38. 
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39.  1818, julho, 30, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], descrevendo o ataque que as 
tropas do general Curado fizeram ao acampamento do general Artigas, 
resultando muitos mortos e prisioneiros; reitera o pedido de carpinteiros, 
calafates, marinheiros e, sobretudo de dinheiro para as necessidades mais 
essenciais das suas tropas e embarcações. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 39. 
 

40.  1818, agosto, 1, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], noticiando o aparecimento do 
bergantim D. Miguel, que julgava perdido, na Ilha de Santa Catarina e 
comunicando estar enviando ao Rio de Janeiro para avaliação, um navio russo, 
que poderia ser comprado, já que se apresenta em boas condições. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 40. 
 

41.  1818, agosto, 4, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre o oficial inglês preso 
por suspeito de colaboração com o general Artigas, que está sendo remetido ao 
Rio de Janeiro em uma embarcação britânica e sobre a venda para o Chile do 
bergantim Lucy, que os portugueses pretendiam comprar. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 41. 
 

42.  1818, agosto, 7, escuna Leopoldina  
OFÍCIO do capitão de fragata e comandante da escuna Leopoldina, Diogo 
Jorge de Brito, ao chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da 
Prata, Rodrigo José Ferreira Lobo, sobre a sumaca Flor do Rio da Prata, 
roubada por um corsário, assim como o brigue Flor de Santa Catarina e a 
galera Maria, relatando como estes roubos se passaram e comentando ainda, 
outros atos de pirataria. 
Anexo: 2 interrogatórios (extratos). 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 46. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 42. 
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43.  1818, agosto, 15, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO (cópia) do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio 
da Prata, Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [capitão-general de Montevidéu], 
barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor], pedindo autorização para a compra 
da galera francesa Briséis, que se acha em Montevidéu, em bom estado, já que 
não foi possível a compra do bergantim inglês Lucy. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 46. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 43. 
 

44.  1818, agosto, 17, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO (cópia) do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio 
da Prata, Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [capitão-general de Montevidéu], 
barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor], comunicando a compra da galera 
francesa Briséis, que passaria a chamar-se Maria Teresa. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 44. 
 

45.  1818, agosto, 25, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], comunicando que, na 
impossibilidade de comprar-se o bergantim Lucy, comprara-se a galera Briséis, 
construída para andar armada em guerra e já equipada de artilharia, 
armamento, mantimentos e velame, bem como a troca de seu nome para Maria 
Teresa; os novos comandante e guarnição, retirados do bergantim Balão; 
remete documentos sobre o desaparecimento de uma sumaca, dá conta da 
movimentação das embarcações e dá notícias da política em Buenos Aires. 
Anexo: 2 mapas, 2 lembretes, relação. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 47. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 45. 
 

46.  1818, agosto, 25, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], afirmando concordar com os motivos 
apresentados pelo chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio 
da Prata, Rodrigo José Ferreira Lobo para comprar uma corveta francesa e não 
o brigue Lucy, que havia proposto anteriormente. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 46. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 46. 
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47.  1818, agosto, 25, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], comentando a ação do navio pirata que 
tem atacado as embarcações portuguesas no Prata, narrando o caso do 
negociante francês, senhor de Pontel e sua esposa, que estavam a bordo de 
uma galera e que perderam todos os seus haveres. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 46. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 47. 
 

48.  1818, setembro, 13, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], afirmando não ter sido 
suficiente a remessa de gêneros trazidas por embarcações vindas de Santa 
Catarina, o que o obrigou a fazer compras in loco  por preços avultados; reitera 
a falta de numerário para as despesas e dá notícias sobre movimentação de 
seus navios e tropas. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 48. 
 

49.  1818, setembro, 18, Montevidéu 
OFÍCIO (cópia) do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio 
da Prata, Rodrigo José Ferreira Lobo, enviando cópias do parecer da junta 
médico-cirúrgica sobre a moléstia do capitão de fragata, Antônio Joaquim de 
Castro. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 49. 
 

50.  1818, setembro, 25, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], cobrando a satisfação das 
letras decorrentes da compra da corveta  francesa, pois tinha dado a sua 
palavra; refere-se à organização do comboio às embarcações que iriam 
transportar autoridades ao Rio de Janeiro e comenta questões de serviço, tanto 
de pessoal como das embarcações. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 50. 
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51.  1818, setembro, 26, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], solicitando os materiais e 
gêneros necessários para a manutenção da esquadra, cuja relação envia, em 
anexo, remetendo também uma relação de oficiais prisioneiros que se acham a 
bordo da fragata Tetis e que serão enviados para o Rio de Janeiro. 
Anexo: 2 relações. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 48. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 51. 
 

52.  1818, setembro, 26, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], elogiando a alguns de seus 
oficiais e solicitando autorização para conceder-lhes algumas facilidades em 
matéria de licenças, ajudantes, postos etc.; e pedindo mais marinheiros, 
soldados, carpinteiros, calafates e cirurgiões. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 52. 
 

53.  1818, outubro, 4, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre o frete a ser pago aos 
proprietários da sumaca Mercês e Passos  para o transporte de cavalos até o 
Rio de Janeiro. 
Anexo: requerimento, inventário. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 53. 
 

54.  1818, outubro, 8, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito, sobre o aviso que este lhe 
mandara para retirar-se com sua esquadra, afirmando só poder fazê-lo quando 
reunir todas as embarcações sob seu comando que se acham guarnecendo 
outros portos; informa quais delas ficarão à disposição do general em chefe em 
Maldonado e que deverão vigiar o contrabando de armas para o inimigo; dá 
notícias sobre a situação política em Buenos Aires. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 54. 
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55.  1818, outubro, 9, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre as ordens recebidas de se 
recolher ao Rio de Janeiro, afirmando que o comandante Rodrigo José Ferreira 
Lobo já se prepara para deixar Montevidéu. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 49. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 55. 
 

56.  1818, outubro, 9, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre dois franceses terem apresado a 
sumaca Boa Fé de propriedade de Antônio Borges Diniz. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 46. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 56. 
 

57.  1818, outubro, 29, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre o transporte de cavalos 
para o Rio de Janeiro pela sumaca Mercês e Passos e pelo bergantim Atrevido, 
comboiados pelo bergantim Audaz até a entrada da barra e que deveria voltar 
para transportar para o Rio de Janeiro prisioneiros, cujos nomes constavam na 
relação anexa. 
Anexo: relação. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 57. 
 

58.  1818, novembro, 12, Montevidéu  
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre o envio dos documentos que 
comprovam o apresamento da sumaca portuguesa Flor do Rio da Prata e o 
bergantim pirata General Artigas, também chamado Irresistível. 
Anexo: ofício, auto. 
Obs.: encontra-se um documento em francês entre os anexos. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 46. E 50. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 58. 
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59.  1818, novembro, 13, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], trazendo elogios aos cuidados, 
assiduidade e zelo com que o chefe de divisão da esquadra das forças navais 
do Rio da Prata, Antônio Manoel de Noronha, sempre se dedicou ao serviço 
real. Agora que ele voltou ao reino por doença grave, o signatário julga, de 
justiça, recomendá-lo no sentido das graças que Sua Majestade possa lhe 
conceder. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 51. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 59. 
 

60.  1818, novembro, 30, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre movimentação das 
embarcações que devem guarnecer Colônia e Montevidéu e sobre reparos que 
estão a ser feitos em algumas delas. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 60. 
 

61.  1818, dezembro, 4, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a promoção para primeiro-tenente 
da Marinha do comandante Justo Yedros, desertor das tropas do general 
Artigas que, desde que se passou para o lado dos portugueses tem servido com 
zelo e lealdade. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 52. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 61. 
 

62.  1818, dezembro, 11, [Rio de Janeiro] 
OFÍCIO do [secretário de estado do Reino e Mercês, secretário de estado da 
Fazenda e presidente do Real Erário], Tomás Antônio Vila Nova Portugal, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de 
Noronha e Brito], enviando dois ofícios recebidos do [capitão-general de 
Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor], sobre o apresamento 
da fragata espanhola D. Maria Isabel e acerca do desterro de D. Manoel de 
Zarratea, do seu irmão e do barão de Oldemberg. 
Anexo: 3 ofícios. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 53. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 62. 
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63.  1818, dezembro, 19, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a sua retirada de 
Montevidéu, lamentando ter sido retardada por aguardar o retorno das 
embarcações que se achavam em Colônia do Sacramento e em outros portos, 
assim como aguardar o desencalhe, reparos e finalização da construção de 
outras. 
AHU-Montevidéu, cx.1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 63. 
 

64.  [post. 1818] 
REQUERIMENTO dos oficiais da Marinha na campanha de Montevidéu, 
solicitando que se faça a contabilidade nos livros de socorro de seus navios. 
AHU-Montevidéu, cx. 3-A, doc. 60. 
AHU_CU_065, Cx. 1, D. 64. 
 

65.  1819, fevereiro, 10, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo], ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre as razões 
para não remeter à corte a embarcação com maior força, como se havia 
ordenado; e que dentro de dez dias dará vela para a capital, levando a corveta 
Oreste, Aurora, a escuna Real e o bergantim Providente, por estes 
necessitarem de consertos. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 65. 
 

66.  1819, fevereiro, 23, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao] [secretário da Marinha e Ultramar], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a notícia da prisão do 
capitão-tenente Luís Barroso Pereira, feita em Buenos Aires, e em 
consequência deste acontecimento foi determinado pelo [capitão-general de 
Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor], que não se 
ausentasse da campanha, como já estava determinado; pedindo que logo se 
envie as embarcações consertadas, bem como os gêneros de socorro 
necessários. 
AHU-Montevidéu, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 66. 
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67.  1819, fevereiro, 25, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a 
necessidade de uns 50 praças de marinhagem e que as embarcações que 
forem para lá levem suas guarnições completas, pedindo também 50 praças de 
tropa, 3 cirurgiões, 2 padres-capelães, 3 carpinteiros, 4 calafates, 4 partidas de 
lonas e brins, cabos de todar as bitolas, vivadores, amarras para bergantins e 
as duas fragatas, bem como fardamentos para as guarnições. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 1, doc. 54; cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 67. 
 

68.  1819, março, 4, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a chegada 
de um hiate português, vindo de Buenos Aires, trazendo ofício daquele governo 
para o [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos Frederico 
Lecor], referente a prisão do capitão-tenente Luís Barroso Pereira; informando 
seu desejo de se retirar do Rio da Prata e pedindo que se envie os gêneros que 
solicitara em outro ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 68. 
 

69.  1819, março, 4, Montevidéu 
OFÍCIO (2ª via) do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a prisão do capitão-tenente, Luís 
Barroso Pereira, feita em Buenos Aires; das notícias tidas de que corsários 
andam naquela costa a fim de tomar as embarcações portuguesas; que o 
governo de Buenos Aires desconfia que o governo português tenha feita 
acordos com a Espanha; pedindo que se envie ajuda de gêneros para a 
campanha, bem como novas embarcações a fim de que possam resguardar 
aquela costa. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 69. 
 

70.  1819, março, 4, [Rio de Janeiro] 
OFÍCIO do [secretário de estado do Reino e Mercês, secretário de estado da 
Fazenda e presidente do Real Erário], Tomás Antônio Vila Nova Portugal, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de 
Noronha e Brito], sobre a tomada do bergantim espanhol Atrevido do Sul pelo 
bergantim português Gaivota. 
Anexo: 4 ofícios, lembrete, instrução. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 1. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 70. 
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71.  1819, março, 5, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a prisão, em 
Buenos Aires, do capitão-tenente, Luís Barroso Pereira, e que tal procedimento 
seria para se desconfiar de uma declaração de guerra; informando também que 
em Buenos Aires as facções políticas estavam divididas em relação a citada 
prisão, podendo a partir disto emergir um revolução interna e seria momento de 
se tomar partido da situação bloqueando o porto. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 71. 
 

72.  1819, março, 5, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a suposição que o governo de 
Buenos Aires teve, ao prender o capitão-tenente Luís Barroso Pereira, de que a 
esquadra de Montevidéu havia partido para o Rio de Janeiro; que o inimigo 
acredita que o governo português apoia a expedição espanhola e por isto deve, 
a esquadra do Chile, dirigir-se para se opôr à espanhola, bem como para 
sustentar as resoluções que o governo de Buenos Aires tomasse contra o 
Brasil. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 72. 
 

73.  1819, março, 20, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre ter sido solto 
da prisão, em Buenos Aires, o capitão-tenente Luís Barroso Pereira; pedindo 
que se envie embarcações a fim de retirar a corveta Orestes que necessita de 
reparos e pedindo para se retirar do Rio da Prata; informando que tem pensado 
em ir para Buenos Aires com a intenção de tomar as duas corvetas que o 
inimigo possui e que a coluna do general Corado e Saldanha, em um ataque, 
fizera 102 prisioneiros, além de ter tomado bois e cavalos, tendo os oficiais 
Artigas e Frutoso evitado a batalha; pedindo que se envie letras para fazer 
pagamento de soldos para os militares da divisão e para se obter alimento. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 73. 
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74.  1819, março, 21, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre ter sido solto da prisão, em 
Buenos Aires, o capitão-tenente Luís Barroso Pereira. 
Anexo: lembrete, ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 74. 
 

75.  1819, março, 27, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a notícia de que o governo de 
Buenos Aires fora instruído de que nos estados da América portuguesa 
prevalece a opinião contra o reconhecimento da independência das Províncias 
do Sul pela falta de unidade que se observa entre elas, e que por esta razão o 
citado governo tem renovado empenhadamente as proposições do general 
Artigas, não existindo dúvidas que estão reciprocamente negociando, sendo 
suas bases principais declarar guerra aos portugueses, expulsando-os primeiro, 
para depois expulsar a expedição vinda da Espanha; acrescendo que do Chile 
não se tem notícias da esquadra do lorde Cocrane; informando, também, que 
em Buenos Aires mandaram recolher todos os escravos da campanha para os 
destinarem ao serviço militar. 
Anexo: 6 ofícios. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 75. 
 

76.  1819, março, 29, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a iminente 
possibilidade de declaração de guerra por parte dos inimigos por estarem 
reunindo todas as forças navais-militares para tal feito, sendo natural que o 
lorde Cocrane ataque sua divisão; pedindo que se remeta com brevidade todo o 
material bélico e gêneros necessários para a guarnição dos navios da 
esquadra; relatando as estratégias navais que fez no rio da Prata e que o 
[capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor], 
solicitara uma embarcação para ser enviada à corte a fim de levar os ofícios, 
tendo sido remetidos pela corveta Orestes. 
Anexo: relação. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 76. 
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77.  1819, março, 30, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre o envio para 
o Rio de Janeiro de vários indivíduos através da corveta Orestes, a pedido do 
[capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor], e 
recomendando o primeiro-tenente e comandante da balandra de guerra, D. Ana 
de Jesus Maria, Antônio Joaquim do Reis Portugal, bem como o primeiro piloto 
comandante da barca de guerra Mameluca João Xavier de Carvalho Bastos, a 
fim de que possam receber algum tipo de remuneração pelos bons serviços que 
têm prestado. 
Anexo: lembrete, 2 relações. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 77. 
 

78.  1819, abril, 2, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a importante 
proposta feita pelo negociante D. Francisco Monhôs no que diz respeito ao 
fornecimento de carne salgada para o Arsenal da Marinha, tanto da América 
como de Portugal e pedindo que a Fazenda Real aceite tal negociação. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 78. 
 

79.  1819, abril, 5, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a falta de 
pagamento à tropa da brigada que comanda e pedindo que aquela secretaria de 
estado envie autorização para que os soldos sejam liberados. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 79. 
 

80.  1819, abril, 8, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre ter enviado 
embarcações de guerra para atacar os corsários que andam na costa do Brasil, 
em especial Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, bem como na parte do cabo 
de Santa Maria na boca do Rio da Prata até a altura do Rio Grande a fim de 
proteger o comércio que se faz para esta praça. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 80. 
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81.  1819, abril, 10, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a ordem recebida para mandar o 
chefe de esquadra e comandante das forças navais do Rio da Prata, Rodrigo 
José Ferreira Lobo, enviar esquadra a fim de proteger os portos do Brasil, bem 
como o comércio nacional. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 81. 
 

82.  1819, abril, 30, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre as várias 
tomadas que a esquadrilha do Uruguai têm feito às embarcações em poder do 
general Artigas e pedindo a permissão para que o comandante da dita 
esquadrilha faça a distribuição da parte referente ao valor dos apresamentos 
entre os militares que participaram da operação. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 82. 
 

83.  1819, maio, 16, Montevidéu 
OFÍCIO (2ª via) do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio 
da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre ter tido a 
notícia de que o governo de Buenos Aires fizera um armistício com a Santa Sé, 
no qual contém alguns artigos secretos, sendo tudo manejado pelo general 
Artigas, querendo que o dito governo declare guerra; informando ainda as 
saídas das embarcações para os lugares estratégicos e pedindo que se remeta 
os gêneros já solicitados em outros ofícios. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 83. 
 

84.  1819, maio, 26, Montevidéu 
OFÍCIO (2ª via) do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio 
da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a situação 
do fabrico das embarcações, da necessidade de conserto nas escunas D. 
Alváro de Castro e Maria Isabel, a falta de calafates e carpinteiros e pedindo 
para se enviar artesãos nestas áreas, bem como os gêneros já detalhados em 
ofícios anteriores e mais oficiais militares; informando ainda que a escuna Maria 
Emília brevemente será remetida com os ofícios do [capitão-general de 
Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor]. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 84. 
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85.  1819, maio, 27, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a notícia de 
que brevemente se espera uma revolução em Entre Rios em que pretendem 
entregar preso o comandante Ramires ao comandante da flotilha do Uruguai, 
primeiro tenente Jacinto Roque de Sena e por isto querem proteção da coroa 
portuguesa. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 85. 
 

86.  1819, junho, 10, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a notícia de 
que irá partir uma frota dos inimigos, pretendendo fazer cerco à costa do Brasil, 
trazendo consigo patente do general Artigas e que, devido a isto fizera sair 
várias embarcações para guarnição; pedindo que se envie rapidamente os 
gêneros já solicitados anteriormente, bem como a marinhagem e tropa. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 86. 
 

87.  1819, junho, 22, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a notícia de 
que uma expedição saída de Cadiz irá entrar no rio da Prata, necessitando, 
portando, de saber como deve receber essa expedição, caso seja com 
hostilidade, alerta para o fato de não ter condições bélicas para enfrentá-la e 
proibir sua entrada naquela baía, a não ser se enviarem as seis embarcações e 
gêneros já solicitados; e agradecendo por ter visto seu nome referido na gazeta. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 87. 
 

88.  1819, julho, 16, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre ter ordenado a saída do brigue de 
guerra Sereníssimo Infante D. Sebastião para cruzar com a escuna Congresso 
armada em corso e com patentes do Chile e do general Artigas, comandada 
pelo pirata Doutan, com tripulação de 150 homens de várias nações, tendo 
como destino prezar os navios portugueses na costa do Brasil. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 88. 
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89.  1819, julho, 19, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a ordem 
recebida para mandar passar guia dos vencimentos do mestre da sumaca 
Santo Antônio Vencedor, Francisco Gregório do Sacramento, falecido no 
hospital daquela praça, tudo requerido por sua mulher Tomásia Maria; 
informando ainda acerca da situação dos comerciantes ingleses residentes em 
Buenos Aires, da preparação de embarcações em Londres para se agrupar a 
expedição de Cadiz e da notícia de que uma escuna saíra do Chile sem licença 
daquele governo em direção à barra do Rio de Janeiro, levando patente do 
general Artigas. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 89. 
 

90.  1819, julho, 24, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre o envio de 
um ofício do primeiro-tenente comandante da frota do Uruguai, Jacinto Roque 
de Sena, relatando a situação daquela operação, na qual demonstra o quanto 
merece algum tipo de mercê pelos serviços que tem prestado; remetendo uma 
relação dos gêneros necessários para a campanha e o mapa relativo as forças 
navais do Rio da Prata, reforçando o pedido da marinhagem, carpinteiros, 
calafates, bem como oficiais militares. 
Anexo: 2 relações, 2 mapas, ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 90. 
 

91.  1819, agosto, 5, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a notícia tida 
através de um bergantim americano, vindo do porto de Cadiz, confirmando as 
preparações alí de uma expedição destinada a entrar na baía do Rio da Prata e 
que a opinião do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], é de que retirasse as forças antes do dito desembarque. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 91. 
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92.  1819, agosto, 13, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre o envio de 
seis peças de ferro de calibre 12 através do bergantim inglês, do qual é mestre 
João Handersino. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 92. 
 

93.  1819, setembro, 1, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre as medidas que o governo de 
Buenos Aires tem tomado em relação a notícia da expedição vinda de Espanha 
para tomar aquela província; e que este tem fomentado o corso aos navios 
espanhóis, arregimentado o maior número de homens possível a fim de os 
incorporar ao exército; e que tais medidas, relativas ao fomento do corso poderá 
prejudicar o comércio da América portuguesa. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 93. 
 

94.  1819, setembro, 1, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a notícia 
referente as condições que a expedição de Cadiz tem proposto aos navios, 
tanto nacionais quanto estrageiros, que pretendem se agrupar à dita expedição; 
informando que o bergantim Real Pedro que havia saído para cruzar a costa 
arribou à Santa Catarina devido o mau tempo. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 94. 
 

95.  1819, setembro, 1, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a notícia tida 
através do bergantim americano, vindo de Gibraltar, que no dia 15 de junho 
havia saído de Barcelona 15 transportes para se juntarem à expedição de 
Cadiz, que o ministro de estado espanhol havia sido mudado e que o ministro 
inglês havia protestado contra a Seção dos Floridos. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 95. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES A MONTEVIDEU 

 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_065 

 

PÁG. - 27 / 59 
 

96.  1819, setembro, 10, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a ordem 
recebida para entregar a sumaca Santo Antônio Vencedor, da propriedade do 
negociante Bento José da Costa. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 96. 
 

97.  1819, outubro, 5, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a 
necessidade de saber se deve permanecer com os serviços do prático José 
Ivacete, o qual se encontra a receber ordenado pago à sua mulher em Buenos 
Aires, ou se deve lhe pôr nota de desembarque; solicita como deve proceder 
com a contabilidade dos militares daquela expedição no que toca aos 
ordenados. 
Anexo: informação. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 97. 
 

98.  1819, outubro, 9, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre ter entregue 
a sumaca Santo Antônio Vencedor a José Joaquim Neves, enviado pelo 
comerciante de Pernambuco e proprietário da dita embarcação, Bento José da 
Costa; dando notícias acerca da expedição que anda se formando em Cadiz 
para invadir a baía do Rio da Prata; que o [capitão-general de Montevidéu], 
barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor], tem mandado embarcar parte da 
artilharia de bronze, pertencente a sua divisão. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 98. 
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99.  1819, outubro, 14, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre ter remetido 
ao vice-intendente da Marinha os documentos exigidos no que se refere a 
representação feita pelo calafate e carpinteiro do bergantim Balão; informando 
as decisões tomadas junto com o [capitão-general de Montevidéu], barão de 
Laguna, [Carlos Frederico Lecor], acerca da expedição de Cadiz; que, segundo 
notícias, ocorrera uma sublevação, em Cadiz, entre os integrantes da dita 
expedição, tendo sido mais de cem militares presos. 
Anexo: relação, 3 lembretes, ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 99. 
 

100.  1819, outubro, 19, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a sublevação 
ocorrida na expedição de Cadiz, que muitos oficiais haviam fugido para 
Gibraltar, tendo as embarcações inglesas retornado para Inglaterra; informando 
o envio à corte de um bom bergantim para se armar em guerra. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 100. 
 

101.  1819, outubro, 20, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre o envio do ofício do vice-almirante 
Rodrigo José Ferreira Lobo e as relações a que se refere, a respeito dos 
gêneros necessários para o mantimento da fragata Tetis. 
Anexo: ofício, relação. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 101. 
 

102.  1819, novembro, 5, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a notícia de 
haver em Cadiz peste amarela e que juntamente com a sublevação tida há 
indícios da expedição não sair; solicitando o envio de gêneros, bem como de 
alguma marinhagem. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 102. 
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103.  1819, novembro, 26, Faro 
CARTA de Quitéria Luísa Marina Lecor, mãe do [capitão-general de 
Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor], ao [conde da Feira], 
Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre a viagem de seu neto, Cristiano 
Frederico Lecor para o Rio de Janeiro. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 2. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 103. 
 

104.  1819, novembro, 29, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre o envio de 
111 pessoas presas, de diferentes ocupações daquela praça, a bordo da 
fragata Tetis e do navio Grão-Cruz de Aviz a fim de que o [capitão-general de 
Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor], dê o destino que 
melhor convier; informando que remetera a guia de vencimento solicitada a 
pedido do carpinteiro Domingos Antônio Ramos. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 104. 
 

105.  1819, dezembro, 1, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre ter nomeado 
o segundo-tenente Francisco de Sales Barruncho para ir à corte do Rio de 
Janeiro, levar os ofícios do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, 
[Carlos Frederico Lecor]. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 105. 
 

106.  1819, dezembro, 21, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a notícia de 
estarem armando várias embarcações, em Buenos Aires, para o corso e com 
passaporte do general Artigas; que na costa da Patagônia estão duas presas 
portuguesas que os corsários de Buenos Aires levaram e se tivesse dois ou três 
brigues era ocasião para se entrar naquele porto e tomar tanto o corsário 
quanto as presas; pedindo que se envie embarcações, marinhagem, bem como 
os demais gêneros que já anteriormente solicitara; informando, também, que a 
expedição de Cadiz, encontra-se desorganizada, segundo notícias tidas através 
de um bergantim vindo de Gibraltar; e que a tropa com destino a Santa Catarina 
já se encontra embarcada, bem como alguns espanhóis que intentavam fazer 
um rompimento. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 106. 
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107.  1819, dezembro, 22, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre ter mandado tomar depoimentos 
ao capitão e marinheiros da escuna Mercante Americana, vindos do Rio Negro, 
acerca dos rumores de que na costa da Patagônia se encontra um depósito 
onde os piratas guardam as rapinas que fazem. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 107. 
 

108.  1819, dezembro, 22, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre ter dado 
fundo naquele porto duas naus inglesas e duas fragatas vindas da corte, cujo 
comandante partiu para Buenos Aires. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 108. 
 

109.  1819, dezembro, 28, Montevidéu 
OFÍCIO do chefe de esquadra e comandante [das forças navais do Rio da 
Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a partida 
daquele porto para o de Santa Catarina do capitão-tenente Luís Barroso 
Pereira, comandando o bergantim Conde de Amarante, dando comboio ao 
navio Grão-Cruz de Avis e ao bergantim General Pinto, os quais levam os 
espanhóis que desejavam fazer rompimento; remetendo a relação com os 
nomes dos ditos espanhóis. 
Anexo: relação. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 109. 
 

110.  1820, janeiro, 10,  Canelones 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a notícia de que a nau espanhola 
São Telmo naufragou ao entrar no cabo de Horn e que a fragata Puebla, que a 
acompanhava, entrara em Guaiaquil e que o lorde Cocrane se dispunha a ir 
atacá-la. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 110. 
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111.  1820, janeiro, 10, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre o requerimento do mestre da escuna Foguete, o qual fora à costa 
de Pernambuco e ao Rio Grande do Norte levar o governador José Inácio 
Borges; acerca do que este solicitara informa que fizera bem todos os serviços 
que prestara. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 111. 
 

112.  1820, fevereiro, 1, São José 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a notícia através de uma pessoa 
ajuizada, que em Buenos Aires todos esperam uma mudança de governo o que 
possivelmente poderá alterar a neutralidade e harmonia entre aquele governo e 
a nação portuguesa. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 112. 
 

113.  1820, fevereiro, 4, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre a notícia de que o governo de Buenos Aires encontra-se em apuros 
em conseqüência das diferentes posições assumidas pelos partidos, devido a 
nomeação de um novo diretor por nome de João Pedro Aguirra; pretendem 
desmanchar o congresso, ficando um governador de Província, apesar de não 
saberem se as outras se sujeitarão à de Buenos Aires ou enviarão um deputado 
para formar um Cabildo a fim de governar com mais poderes do que o próprio 
governador da Província; que o partido da Montuneira quer que se declare 
guerra à nação portuguesa; pedindo que se envie embarcações para colocá-las 
defronte ao porto de Buenos Aires a fim de se evitar que estes saíam a armar 
guerra, bem como se envie marinhagem e demais petrechos necessários; 
informando, também, as medidas que já foram tomadas acerca da possibilidade 
da declaração de guerra. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 113. 
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114.  1820, fevereiro, 6, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre a notícia de que o Congresso em Buenos Aires fora abolido pelo 
partido da Montuneira, pretendendo-se declarar guerra ao governo português; 
pedindo forças marítimas e terrestres a fim de assegurar a paz, bem como 
cercar o porto de Buenos Aires, queimando todos os navios daquele governo e 
proibindo a entrada de qualquer embarcação. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 114. 
 

115.  1820, fevereiro, 9, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre o envio da relação dos gêneros necessários para as embarcações 
que comanda; e que não tem notícias de Buenos Aires. 
Anexo: 2 relações. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 115. 
 

116.  1820, fevereiro, 24, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre a notícia de que fora nomeado para governador da Província de 
Buenos Aires Manoel Charreteia, tendo sido depostas as autoridades do 
governo anterior; todas as demais Províncias se encontram com um 
governador, esperando-se a forma de governo-geral, nomeando-se um membro 
de cada província para formar um novo Congresso; sabendo-se que o Manoel 
Charreteia é da posição que não se declare guerra à nação portuguesa; e que 
Bento Manoel fora enviado para atacar, em Entre Rios, o general Artigas e 
Aguiar. 
AHU-Montevidéu, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 116. 
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117.  1820, março, 5, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre o partido da Montuneira ter obrigado Buenos Aires a fazer paz e 
não declarar guerra à nação portuguesa, apesar de não ser uma decisão 
concreta, tendo em vista de que as Pronvíncias ainda estão se auto-governando 
e só posteriormente é que se fará um Congresso e neste há de se decidir a 
declaração da guerra ou não; pedindo que se envie embarcações e 
marinhagem. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 117. 
 

118.  1820, março, 11, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre a notícia de que o governo de Buenos Aires sofrera novas 
mudanças e que o governador da Província  Manoel Charreteia se unira com o 
partido da Montuneira e com o grupo de Carreras, tomando o governo de mar e 
terra, governado por Solé; pedindo urgentemente o envio de marinhagem e 
embarcações para pôr em prática as estratégias já mencionadas em outros 
ofícios; informando, também, que as forças de Santa Fé e as do grupo de 
Ramires estão unidas, tendo em dias anteriores apreendido uma balandra 
portuguesa. 
AHU-Montevidéu, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 118. 
 

119.  1820, março, 15, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a balandra Sereníssima Infanta D. 
Ana de Jesus Maria, pertencente a flotilha do Uruguai, comandada pelo 
segundo-tenente da brigada real, José Maria Monteiro, trazendo a bordo 30 
prisioneiros de guerra e como passageiros o coronel Francisco de Paula 
Rosado e um tenente da legião de São Paulo, que fora tomada na ilha de Dois 
Irmãos, por um lanchão do general Artigas. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 119. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES A MONTEVIDEU 

 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_065 

 

PÁG. - 34 / 59 
 

120.  1820, março, 16, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a reclamação que remetera ao 
governo de Buenos Aires acerca do aprisionamento feito a uma embarcação 
portuguesa, por um corsário de três mastros, de construção francesa, chamado 
Brak, armado pela Casa de Linck e Zimmerman, comandado pelo número 
americano Mr. Juel, oficial que foi da marinha dos Estados Unidos, e que na 
passada guerra entre aquela nação e a da Grã-Betanha fizera muitas presas 
inglesas. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 120. 
 

121.  1820, março, 24, Canelones 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a possível saída de Buenos Aires 
do corsário Brak para a costa do Brasil com patente do general Artigas, 
pretendendo usar dela contra o comércio português. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 121. 
 

122.  1820, março, 25, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre os poucos dias que durara a mudança de governo que havia 
referido em ofício anterior acerca de Buenos Aires; que fora abaixo o partido de 
Poiredondo, ficando de pé os grupos de Sarrateia, Ramires e Carreras, apesar 
de até o momento nada estar seguro por haver inúmeras facções com 
desavenças entre si; pedindo um cirurgião, trazendo consigo caixa de 
instrumentos, calafates, carpinteiros, um padre-capelão, bem como marinhagem 
e tropas. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 122. 
 

123.  1820, março, 26, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre a notícia que teve através de um bergantim vindo de Gibraltar, de 
que toda a Andaluzia está levantada contra Fernando VII, à excessão de Cadiz, 
querendo a constituição. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 123. 
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124.  1820, abril, 2, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre o envio do ofício do capitão-tenente e comandante do bergantim 
Conde de Amarante, Luís Barroso Pereira, acerca do dito bergantim ter se 
perdido no porto de Santa Catarina, o qual havia levado os espanhóis presos. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 124. 
 

125.  1820, abril, 12, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre as ordens referentes ao que deveria se fazer às presas feitas no 
Uruguai; e que pela mesma fragata, União, recebera os gêneros, e pedindo com 
brevidade o envio dos outros para a campanha; informando, também, que irá 
comprar fardamentos para as tropas. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 125. 
 

126.  1820, abril, 12, Montevidéu 
DECLARAÇÃO do escrivão público, Bartolomeu Domingos Vianqui, declarando 
que o capitão-tenente da Real Armada e comandante de Marina e capitão do 
porto, D. José Pereira Pinto, fizera D. José Rodrigues Braga depôr acerca dos 
movimentos e operações da corveta corsária A Heroína. 
Ob.: doc. em espanhol. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 6. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 126. 
 

127.  1820, abril, 13, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre o envio do requerimento do primeiro-tenente Jacinto Roque de 
Sena Pereira, pedindo para ser promovido e que atesta os bons serviços que 
tem prestado naquela campanha, bem como recomenda da mesma forma o 
oficial Luís Barroso Pereira. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 127. 
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128.  1820, abril, 13, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre a notícia de que o governo de Buenos Aires sofrera novas 
mudanças devido as contendas entre as facções políticas e que só espera a 
estabilidade daquele governo no momento em que o grupo de Alviar tomar o 
comando e confiança do povo; informando que um corsário chamado Balquer, 
armado por particulares e com patente do general  Artigas ou com de Ramires, 
saíra de Buenos Aires a fim de fazer apresamentos e por conta disto, solicita 
que se envie a fragata União para ver se o encontra, fazer revista e lhe tirar 
todos os marinheiros portugueses desertores; pedindo que lhe envie 
embarcações para as colocar defronte de Buenos Aires, assim como 
marinheiros e tropa para serem enviados para o Uruguai. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 128. 
 

129.  1820, maio, 20, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre ter diminuido as frequentes deserções que haviam na marinhagem 
e tropa das guarnições da esquadra desde o momento que souberam da 
autorização do pagamento dos soldos; que do dinheiro que sacara do Banco do 
Brasil não só tem pago os soldos, como tem comprado fardamentos e mantas; 
informando, também, da queda em Buenos Aires do governo de Sarrateia, que 
sua prisão fora decretada, mas que fugira e se presume que esteja à bordo de 
uma fragata inglesa, tudo indicando para um ataque a Buenos Aires pelas 
forças do grupo de Alviar unidas às de Carreras e Ramires, que em Entre Rios 
o general Artigas acha-se com muita força; opinando ser o momento para se 
tomar o governo de Buenos Aires, tendo em vista toda a instabilidade, bem 
como ter notícias de que uma parte da população encontra-se desejosa de tal 
acontecimento; pedindo o envio de embarcações ligeiras. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 129. 
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130.  1820, junho, 5, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre ter sido libertada, por Ramires, a balandra, a qual tinha sido 
apresada quando conduzia mantimentos para a flotilha do Uruguai e lenha para 
a esquadra, da qual é comandante o segundo-tenente José Maria Monteiro e 
que o lanchão que a apresara agora era considerado pirata, tendo em vista não 
possuir patente de Ramires; que o dito Ramires tem mantido boas relações com 
o comandante da flotilha do Uruguai; que o general Artigas se encontra em 
Entre Rios e Ramires tem demonstrado vontade de atacá-lo; que o grupo 
liderado por Carreras e o de Alviar têm se preparado para atacar Buenos Aires; 
que ninguém sabe do paradeiro de Sarrateia, mas sabe-se que ele queria que a 
Inglaterra enviasse uma expedição para Buenos Aires a fim de conter o povo e 
sustentar seu partido. 
AHU-Montevidéu, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 130. 
 

131.  1820, junho, 10, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre as ordens recebidas para fazer embarcar éguas para a corte. 
Anexo: informação. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 131. 
 

132.  1820, junho, 14, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre o ataque feito ao Arroio da China pelos índios que fazem parte do 
grupo do general Artigas, abatendo completamente Gevársio Correia, o qual o 
grupo liderado por Ramires não pudera acodir por se encontrar muito afastado e 
que o comandante da escuna portuguesa primeiro-tenente Francisco Pedro 
Limpo, que se encontrava próximo do Arroio, comandara o salvamento das 800 
famílias que vinham no dito Arroio da China; pedindo o envio de embarcações. 
AHU-Montevidéu, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 132. 
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133.  1820, julho, 8, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado do Reino e Mercês], Inácio da Costa Quintela sobre o envio da cópia do 
ofício do comandante da flotilha do Uruguai Jacinto Roque de Sena Pereira 
acerca do ataque feito pelo grupo liderado pelo general Artigas ao comandante 
da escuna Olana, primeiro-tenente Francisco Pedro Limpo, quando fora salvar 
os tripulantes do Arroio China; remetendo a relação do carregamento da 
balandra D. Ana de Jesus Maria, retomada em 29 de maio, e um ofício do 
coronel graduado do 2º Batalhão de Caçadores, Francisco de Paula Rosado, e 
uma certidão do tenente de milícias do rio Pardo, Francisco Cardoso de Sousa, 
referentes à dita retomada. 
Anexo: 3 ofícios, relação, certidão. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 18. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 133. 
 

134.  1820, agosto, 5, [Rio de Janeiro] 
OFÍCIO do [secretário de estado do Reino e Mercês] Tomás Antônio Vila Nova 
Portugal ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. 
Marcos de Noronha e Brito], restituindo os documentos sobre a retomada da 
balandra D. Ana de Jesus Maria e sua carga. 
Anexo: 3 ofícios, lembrete, relação. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 8 e 7. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 134. 
 

135.  1820, agosto, 12, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado do Reino e Mercês], Inácio da Costa Quintela sobre um corsário de 
Buenos Aires que se encontra na enseada daquele rio a fazer registro dos 
navios portugueses que passam, tudo fazia crer que o mesmo levava 
passaporte de Artigas; que remetera a escuna Seis de Fevereiro à corte com os 
ofícios do capitão-general de Montevidéu, barão de Laguna, [Carlos Frederico 
Lecor], pedindo que a remeta de volta com rapidez, bem como os gêneros, 
marinheiros, soldados, carpinteiros e calafates; que o governo de Buenos Aires 
se encontra em plena desordem, tendo sido atacado pelas forças de Alviar e 
Carreras; que dera licença ao almoxarife dos Armazéns Pedro Antônio e no seu 
lugar colocara interinamente o oficial da Fazenda Antônio Pedro de Carvalho. 
Anexo: 4 ofícios, relação. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 135. 
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136.  1820, agosto, 13, Montevidéu 
OFÍCIO do comandante José Francisco França ao [chefe de esquadra e 
comandante das forças navais do Rio da Prata], vice-almirante graduado 
Rodrigo José Ferreira Lobo, sobre o incidente com uma embarcação de 
bandeira americana. 
AHU-Montevideo, cx. 2, doc. 9. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 136. 
 

137.  1820, agosto, 17, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre a ida à corte, a bordo da escuna Seis de Fevereiro, do tenente 
Sebastião Antônio Pegacho, de acordo com a ordem recebida; e pedindo que 
se dê ao dito tenente o comando de uma das embarcações que irão ser 
remetida para a campanha. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 137. 
 

138.  1820, setembro, 7, [Rio de Janeiro] 
AVISO do [secretário de estado do Reino e Mercês], Tomás Antônio Vila Nova 
Portugal ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. 
Marcos de Noronha e Brito], ordenando que seja feita a expedição das ordens 
necessárias acerca do assento em anexo referente ao destino dos soldados da 
legião de São Paulo, Antônio Vaz da Cruz, Maximiano José da Trindade, José 
Teodoro Saldanha, José Antônio das Neves e Davi da Cruz. 
Anexo: assento. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 11. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 138. 
 

139.  1820, setembro, 22, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre ter encalhado no lugar das Conchas a balandra D. Maria da 
Assunção, que vinha do Uruguai com lenha para a esquadra, mas que já havia 
sido socorrida. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 139. 
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140.  1820, setembro, 28, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a compra da galera General 
Lecor, para os serviços de correio. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc.12. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 140. 
 

141.  1820, outubro, 5, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre a devassa que mandara fazer acerca de uma balandra, de Buenos 
Aires, que tentara roubar a carga de um hiate português encalhado naquela 
baía; de como seria importante ter algumas embarcações para fazer vistoria na 
área e recuperar as presas que os corsários fazem no alto mar; tendo quase a 
certeza de que os corsários que saem de Buenos Aires levam patente do 
general Artigas ou de Ramires e aprovação para fazerem presas portuguesas; 
que um comerciante de Buenos Aires oferecera à venda uma embarcação em 
bom estado e adianta que se deveria comprá-la; e que há notícia que uma parte 
da população de Buenos Aires seria a favor da intervenção portuguesa. 
AHU-Montevidéu, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 141. 
 

142.  1820, outubro, 21, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre o envio do sumário feito a uma balandra corsária de Buenos Aires 
chamada Confederação, que tentara roubar a carga de um hiate português; e 
que soubera da notícia de um levante ocorrido em Buenos Aires, no qual 
morrera bastante gente; que atualmente o governador daquela província era 
Martim Rodrigues. 
Anexo: 2 sumários da devassa. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 18. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 142. 
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143.  1820, novembro, 21, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado do Reino e Mercês], Inácio da Costa Quintela sobre ter enviado o 
capitão-tenente Luís Barroso Pereira para ir ver o bergantim oferecido à venda 
por um comerciante de Buenos Aires, sendo aquele favorável à compra da dita 
embarcação e pedindo autorização para efetuar o negócio; informa que 
remeterá pelo bergantim General Pinto a conta-corrente da despesa da 
esquadra. 
Anexo: 3 ofícios. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15; cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 2, D. 143. 
 

144.  1820, dezembro, 2, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado do Reino e Mercês], Inácio da Costa Quintela, sobre a representação 
contra ele feita pelo comissário da fragata Tetis João Gonçalves Pereira Souto, 
induzido pelo comandante da dita fragata e pelo capitão de artilharia da mesma, 
Maximiliano Antônio, na qual se queixava de não poder prestar contas de sua 
despesa por ele impedir; devido a esta suspeita remete a conta-corrente da 
despesa da esquadra e os motivos pelos quais não confia no dito comissário. 
Anexo: 2 contas-correntes, 2 relações, ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 15; cx. 2, doc. 13 e 14; cx. 2, doc. 5. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 144. 
 

145.  1820, dezembro, 2, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], sobre a chegada das novas 
embarcações Sereníssimo Real Pedro e Sereníssima Princesa Leopoldina e a 
substituição da fragata Tetis, de que é comandante o capitão de mar-e-guerra, 
Luís da Cunha Moreira. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc.16. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 145. 
 

146.  1820, dezembro, 20, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado do Reino e Mercês], Inácio da Costa Quintela, sobre ter escolhido a 
escuna Seis de Fevereiro para ser enviada, levando ofícios daquele governo e 
pedindo que a mande de volta por fazer muita falta naquela campanha; que as 
notícias tidas acerca de Honolulu são satisfatórias para Buenos Aires. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 5. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 146. 
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147.  1820, dezembro, 21, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado do Reino e Mercês], Tomás Antônio 
Vila Nova Portugal sobre uma mensagem reservada levada pelo coronel Álvaro 
da Costa, deputado do ajudante-general, sobre o comportamento e lealdade da 
tropa. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 16. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 147. 
 

148.  1821, fevereiro, 13, fragata Tetis, Montevidéu 
OFÍCIO do capitão da Brigada Real da Marinha, comandante do destacamento 
da fragata Tetis, Maximiano Antônio da Silva Leite ao [capitão-general de 
Montevidéu], barão de Laguna [Carlos Frederico Lecor], enviando os 
documentos do processo que sofre, movido pelo chefe de esquadra e 
comandante das forças navais do Rio da Prata, Rodrigo José Ferreira Lobo, e 
que resultou na sua prisão. 
Anexo: 4 requerimentos, 2 ordens, 6 ofícios. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 19. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 148. 
 

149.  1821, março, 1, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre a notícia de que o corsário Blaquer, que apresara um navio 
português chamado Carlota, arribara, devido ao mau tempo, em uma das ilhas 
da Terra do Fogo; que os navios portugueses que ele roubara tinham como 
destino Moçambique ou o Cabo da Boa Esperança; pedindo permissão para ir 
atacar aquele corsário, retomando todas as cargas e os navios que apresaram. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 5. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 149. 
 

150.  1821, março, 3 
REQUERIMENTO do major graduado da Brigada Real da Marinha, comandante 
do destacamento da nau São Sebastião Manoel Rodrigues Lucas de Sena ao 
rei [D. João VI], solicitando ordens para poder pertencer àquela brigada como 
efetivo. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 20. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 150. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES A MONTEVIDEU 

 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_065 

 

PÁG. - 43 / 59 
 

151.  1821, março, 21, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado do Reino e Mercês], Inácio da Costa Quintela sobre o envio do 
juramento que todos os militares fizeram da constituição; pedindo a remessa do 
dinheiro pertencente à Brigada Real da Marinha; pedindo que se envie os 
gêneros já referidos em outros ofícios. 
Anexo: 2 juramentos. 
AHU-Montevidéu, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 151. 
 

152.  1821, março, 29, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Joaquim 
José Monteiro Torres, acusando o recebimento do aviso régio de sua nomeação 
para aquele cargo. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc.21. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 152. 
 

153.  1821, março, 30, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres, sobre o envio do 
mapa das forças militares que comanda, do manifesto e proclamação feitas pelo 
coronel do primeiro regimento da infantaria Antônio Claudino Pimentel 
convocando todos os militares a jurarem a constituição; que enviara o bergantim 
Real Pedro ao Rio Grande a fim de que este traga marinhagem, também 
reclama a falta de oficiais de brigada, calafates, carpinteiros para poder fabricar 
embarcações; remetendo a devassa do fato ocorrido a bordo da barca Cossaca; 
pedindo que ordene soltar da prisão o tenente-brigadeiro José Maria Monteiro; e 
que tem tido ordem para sacar todos os meses do Banco do Brasil o dinheiro 
para pagamento dos soldados e comedorias das guarnições. 
Anexo: manifesto, proclamação, mapa 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 5; cx. 3, doc. 14. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 153. 
 

154.  1821, setembro, 17, Acantonamento do Seco 
OFÍCIO do tenente-coronel, comandante Jerônimo Pereira de Vasconcelos ao 
coronel-comandante da 2ª Brigada de Infantaria, João Crisóstomo Calado, 
sobre a incorporação das bandas de músicas áqueles corpos militares no que 
diz respeito aos pagamentos. 
Anexo: 2 ofícios. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 23. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 154. 
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155.  1821, outubro, 29, Montevidéu 
OFÍCIO do coronel-comandante da 2ª Brigada de Infantaria, João Crisóstomo 
Calado, ao ajudante-general de Montevidéu, D. Álvaro da Costa de Sousa de 
Macedo, sobre o envio dos papéis referentes ao pedido de licença feito pelo 
major Francisco de Paula Esteves, bem como sua opinião relativa a tal pedido.  
Anexo: 23 ofícios, 3 informações, 2 extratos de ofícios. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, docs. 24 e 23. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 155. 
 

156.  [post. 1821, novembro, 8] 
REQUERIMENTO do comissário da nau Vasco da Gama, Raimundo Idelfonso 
da Silva, pedindo o lugar de comissário de Número de nau da Armada Real, de 
acordo com a consulta nº 86 de 1820, da Junta da Real Fazenda da Marinha. 
Anexo: 5 requerimentos, 2 lembretes. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 156. 
 

157.  1821, dezembro, 5, Montevidéu 
OFÍCIO do coronel-comandante da 2ª Brigada de Infantaria, João Crisóstomo 
Calado, ao coronel secretário e vogal do comando militar, Miguel Antônio 
Flangini apresentando uma estratégia para diminuir os custos com os 
pagamentos das tropas daquela província sem abalar a disciplina dos soldados. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 24. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 157. 
 

158.  1821, dezembro, 6, Montevidéu 
OFÍCIO do [ajudante-general de Montevidéu], D. Álvaro da Costa de Sousa de 
Macedo, ao coronel secretário e vogal do comando militar, Miguel Antônio 
Flangini, sobre o conselho de averiguação relativa às provas do capitão do 2º 
Regimento de Infantaria, Teotônio Nobre. 
Anexo: 2 ofícios. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 23. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 158. 
 

159.  1821, dezembro, 15, Montevidéu 
PROTESTO dos Voluntários Reais d'El Rei ao Congresso Nacional, protestando 
pelo exílio involuntário e requerendo o retorno a Portugal. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 22. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 159. 
 

160.  1821, dezembro, 20, Montevidéu 
OFÍCIO do coronel-comandante da 2ª Brigada de Infantaria, João Crisóstomo 
Calado, ao ajudante-general de Montevidéu, D. Álvaro da Costa de Sousa de 
Macedo, sobre não ter recebido o conselho de investigação solicitado pelo 
[capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor]. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 24. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 160. 
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161.  1821, dezembro, 30, Montevidéu 
OFÍCIO de Antônio Gerardo Curado de Almeida ao coronel secretário vogal do 
comando militar, Miguel Antônio Flangini, sobre seu parecer acerca da decisão 
do Conselho Militar a respeito da causa do pagamento que fizera o coronel 
João Crisóstomo Calado ao tenente Morais com sustento da cavalgadura de 
bagagem dos oficiais. 
Anexo: 26 ofícios, 2 requerimentos. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 24. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 161. 
 

162.  [ca. 1821, Montevidéu] 
REQUERIMENTO do patrão-mor do porto da cidade de Montevidéu, José 
Antônio de Araújo, ao rei [D. João VI], pedindo a graduação de tenente da 
Marinha. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Montevidéu, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 162. 
 

163.  [ca. 1821] 
RELAÇÃO das despesas das embarcações que compõem a esquadra do Rio 
da Prata, relativas a soldos, comedoria e equivalentes de rações. 
AHU-Montevidéu, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 163. 
 

164.  [ca. 1821, Rio de Janeiro] 
OFÍCIO do [secretário de estado do Reino e Mercês], Inácio da Costa Quintela, 
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], José Joaquim da Silva Freitas, 
sobre a lotação da nau Afonso e as instruções do comandante da expedição [do 
Rio da Prata]. 
Anexo: ofício, artigos principais das instruções e planos, relação. 
AHU-Montevidéu, cx. 3-A, doc. 61. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 164. 
 

165.  [ant. 1822, Montevidéu] 
RELATO do [capitão-general de Montevidéu], barão da Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], sobre a atuação de alguns comerciantes da região, que, 
armados em corso e com a bandeira do general Artigas, atuavam na costa da 
Patagônia e no Prata. 
AHU-Montevidéu, cx. 3-A, doc. 64. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 165. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES A MONTEVIDEU 

 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_065 

 

PÁG. - 46 / 59 
 

166.  1822, janeiro, 17, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, a Manoel Antônio 
Farinha, sobre o envio da relação das gratificações dadas aos praças que 
naufragaram na escuna Reino Unido, da relação das despesas feitas com a 
esquadra do Rio da Prata e o mapa das embarcações que compõem as forças 
navais estacionadas no rio da Prata; que remetera o bergantim Real Pedro ao 
Rio Grande a fim de levar os ofícios do [capitão-general de Montevidéu], barão 
da Laguna, [Carlos Frederico Lecor], letras para trocar no Banco do Brasil, e no 
mesmo remete o oficial José Maria de Sousa Soares, não indo com este 
Bernardo José de Sousa Soares por se encontrar encarregado de levantar a 
planta do rio Uruguai; que o piloto João Xavier de Carvalho Bastos, que 
comandava a barca Mameluca, solicitara baixa de seus serviços e que colocara 
em seu lugar Luís Cipriano; também, dera baixa ao secretário Antônio José 
Falcão, ficando em seu lugar o capitão-tenente Luís Barroso Pereira. 
Anexo: 3 relações, mapa. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 5. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 166. 
 

167.  1822, janeiro, 20, Montevidéu 
OFÍCIO do [ajudante-general de Montevidéu], D. Álvaro da Costa de Sousa de 
Macedo, ao [coronel secretário vogal do comando militar], Miguel Antônio 
Flangini, sobre o envio do Conselho de Averiguação procedido na causa 
referente ao capitão do 2º Regimento de Infantaria, Teotônio Nobre. 
Anexo: 1 ofício, conselho de averiguação. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 167. 
 

168.  1822, fevereiro, 1, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Joaquim 
José Monteiro Torres, sobre o brigadeiro dos Exércitos Nacionais, Antônio 
Feliciano Teles de Castro Aparício. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 1. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 168. 
 

169.  1822, fevereiro, 5, Montevidéu 
OFÍCIO do vice-almirante graduado [chefe de esquadra e comandante das 
forças navais do Rio da Prata], Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de 
estado do Reino e Mercês], Inácio da Costa Quintela, sobre o envio da cópia do 
ofício que remetera à corte do Rio de Janeiro, referente o estado das forças 
navais estacionadas no rio da Prata. 
AHU-Montevidéu, cx. 2, doc. 5. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 169. 
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170.  1822, fevereiro, 8, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Joaquim 
José Monteiro Torres, sobre a viagem da embarcação General Lecor, de que é 
capitão Augusto Simão Dagrumet, transportando um deputado representante da 
província de [Montevidéu]. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 2. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 170. 
 

171.  1822, fevereiro, 10, Montevidéu 
OFÍCIO do [ajudante-general de Montevidéu], D. Álvaro da Costa de Sousa de 
Macedo, ao [coronel secretário vogal do comando militar], Miguel Antônio 
Flangini, sobre o envio do Conselho de Investigação com parecer do 
desembargador-auditor, Antônio Gerardo Curado de Meneses, acerca da causa 
posta contra o sargento do 2º Regimento, Joaquim Teles Jordão, por 
insubordinação à ordens superiores. 
Anexo: 2 ofícios, conselho de investigação 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 171. 
 

172.  1822, março, 2, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Silvestre 
Pinheiro Ferreira, ao [secretário de estado do Reino e Mercês], Inácio da Costa 
Quintela, sobre o requerimento feito pelo encarregado dos negócios de 
Espanha, solicitando o desligamento das tropas portuguesas do espanhol João 
Gonçalves. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 3. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 172. 
 

173.  1822, março, 25, Montevidéu 
OFÍCIO do Conselho Militar da Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei, ao 
secretário das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação 
Portuguesa, comunicando as asserções injuriosas emitidas pelo capitão do 1º 
Batalhão de Caçadores, Francisco Xavier da Cunha. 
Anexo: carta. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 173. 
 

174.  1822, março, 25, Montevidéu 
OFÍCIO do Conselho Militar da Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei ao 
secretário das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação 
Portuguesa, sobre o envio dos ofícios e atas do Conselho Militar referente as 
sessões realizadas pelo capitão do 1º Batalhão de Caçadores Francisco Xavier 
da Cunha. 
Anexo: carta, 10 ofícios, 15 atas, memória. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 16. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 174. 
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175.  1822, abril, 9, Colônia do Sacramento 
OFÍCIO do coronel graduado, Manoel Jorge Rodrigues, ao [ajudante-general de 
Montevidéu], D. Álvaro da Costa de Sousa Macedo, sobre o envio da segunda 
recusa da Divisão de Voluntários Reais d'El Rei 1º Batalhão de Caçadores em 
nomear e remeter membro para o Conselho Militar. 
Anexo: auto de recusa. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 175. 
 

176.  1822, abril, 20, Montevidéu 
OFÍCIO do brigadeiro do Exército Nacional Real, Antônio José Claudino de 
Oliveira Pimentel, ao [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra 
e secretário interino de estado da Marinha e Ultramar], Cândido José Xavier, 
sobre sua promoção a brigadeiro e sua nomeação para o governo das armas da 
província de Mato Grosso. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 5. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 176. 
 

177.  1822, julho, 3, Montevidéu 
OFÍCIO do coronel-comandante do 2º Regimento de Infantaria, Jerônimo 
Pereira de Vasconcelos, ao brigadeiro ajudante-general de Montevidéu, D. 
Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, sobre o envio do termo feito pelos 
oficiais e oficiais inferiores acerca da Proclamação do Conselho Militar. 
Anexo: termo.. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 177. 
 

178.  1822, julho, 3, Montevidéu 
OFÍCIO do coronel graduado secretário vogal do comando militar, Miguel 
Antônio Flangini, ao brigadeiro ajudante-general de Montevidéu, D. Álvaro da 
Costa de Sousa de Macedo, sobre o envio dos papéis em anexo, nos quais se 
vê a opinião dos oficiais que servem na repartição de seu comando acerca da 
Proclamação do Conselho Militar. 
Anexo: 5 termos. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 178. 
 

179.  1822, julho, 4, Montevidéu 
OFÍCIO do [desembragador e auditor], Antônio Gerardo Curado de Meneses, ao 
brigadeiro ajudante-general de Montevidéu, D. Álvaro da Costa de Sousa de 
Macedo, sobre o envio dos pareceres dos oficiais José Alberto da Silveira, 
Gregório José de Carvalho, os comissários Antônio Joaquim de Sousa Peres, 
Joaquim do Nascimento Correia, José Maria da Cunha e Noberto Trancoso, 
bem como o seu, todos referentes à Proclamação do Conselho Militar. 
Anexo: 7 termos. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 179. 
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180.  1822, julho, 4, Casavalhos 
OFÍCIO do tenente-coronel do 2º Regimento de Cavalaria da Divisão dos 
Voluntários Reais d'El Rei, Joaquim Claúdio de Barbosa Pita, ao [brigadeiro 
ajudante-general de Montevidéu], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, 
sobre o envio do termo feito pelo seu regimento acerca da Proclamação do 
Conselho Militar. 
Anexo: termo.. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 180. 
 

181.  1822, julho, 4, Acantonamento na Cordoveza 
OFÍCIO do major-comandante do 1º Regimento de Cavalaria da Divisão dos 
Voluntários Reais d'El Rei, João Nepamuceno de Macedo, ao [brigadeiro 
ajudante-general de Montevidéu], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, 
sobre o envio do termo feito pelos oficiais que se encontram sob seu comando 
acerca da Proclamação do Conselho Militar. 
Anexo: termo.. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 181. 
 

182.  1822, julho, 4, Seco 
OFÍCIO do tenente-coronel comandante do 1º Regimento de Infantaria da 
Divisão dos Voluntários Reais d'El Rei, João Joaquim Pereira do Lago, ao 
[brigadeiro ajudante-general de Montevidéu], D. Álvaro da Costa de Sousa de 
Macedo, sobre o envio do termo feito pelos oficiais que se encontram sob seu 
comando acerca da Proclamação do Conselho Militar. 
Anexo: termo.. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 182. 
 

183.  1822, julho, 5, Montevidéu 
OFÍCIO de José Pedro de Oliveira ao brigadeiro ajudante-general de 
Montevidéu, D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, remetendo documento a 
ser entregue ao [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], emitido pela Junta de Saúde Militar da Divisão de Voluntários 
d’El Rei no qual reiterava o seu apoio ao rei D. João VI, julgando prematuras os 
rumores sobre possível independência do Brasil. 
Anexo: termo. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 6. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 183. 
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184.  1822, julho, 6, Seco 
OFÍCIO do ajudante de cirurgião do Exército, Amaro João Pinto, ao [secretário 
vogal do Conselho Militar da Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei], José Maria 
de Sá Camelo, sobre o envio de seu termo acerca da Proclamação do Conselho 
Militar. 
Anexo: termo. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 184. 
 

185.  1822, julho, 7, Padaria de Morales 
OFÍCIO do major-comandante do Corpo de Artilharia da Divisão dos Voluntários 
Reias d'El Rei, José Ricardo da Costa, ao [brigadeiro ajudante-general de 
Montevidéu], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, sobre o envio dos 
termos dos oficiais sob seu comando acerca da Proclamação do Conselho 
Militar. 
Anexo: 9 termos. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 185. 
 

186.  1822, julho, 7, Montevidéu 
OFÍCIO do tenente, João Pedro Lecor, ao [brigadeiro ajudante-general de 
Montevidéu], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, sobre o envio do termo 
dos oficias do Batalhão de Caçadores Libertos, pertencente à Divisão dos 
Voluntários Reais, acerca da Proclamação do Conselho Militar. 
Anexo: termo. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 186. 
 

187.  1822, julho, 9, Montevidéu 
OFÍCIO do coronel-general, Felipe Neri Gorjão, ao [brigadeiro ajudante-general 
de Montevidéu], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, sobre o envio dos 
termos dos oficiais sob seu comando acerca da Proclamação do Conselho 
Militar. 
Anexo: 2 termos. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 187. 
 

188.  1822, julho, 9, Colônia do Sacramento 
OFÍCIO do coronel graduado do 1º Batalhão dos Caçadores da Divisão dos 
Voluntários Reais, Manoel Jorge Rodrigues, ao [brigadeiro ajudante-general de 
Montevidéu], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, sobre o envio do termo 
dos oficiais sob seu comando acerca da Proclamação do Conselho Militar. 
Anexo: termo. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 188. 
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189.  1822, julho, 10, Montevidéu 
OFÍCIO do tenente, João Pedro Lecor, ao [brigadeiro ajudante-general de 
Montevidéu], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, sobre o envio dos 
termos que recebera dos oficiais da Divisão dos Voluntários Reais que se 
acham servindo no Corpo de Dragões da Província acerca da Proclamação do 
Conselho Militar. 
Anexo: 2 termos. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 189. 
 

190.  1822, julho, 13, Montevidéu 
OFÍCIO do tenente, João Pedro Lecor, ao [brigadeiro ajudante-general de 
Montevidéu], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, sobre o fato de ter 
comunicado ao capitão Antônio Basílio Garcês os esclarecimentos acerca dos 
termos que os oficiais pertencentes à Divisão de Voluntários Reais, que se 
acham servindo no 1º Batalhão de Libertos, fizeram em virtude da circular de 30 
de junho referente à Proclamação do Conselho Militar. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 190. 
 

191.  1822, julho, 15, Montevidéu 
OFÍCIO do [brigadeiro ajudante-general de Montevidéu], D. Álvaro da Costa de 
Sousa de Macedo, ao [secretário vogal do Conselho Militar da Divisão dos 
Voluntários Reais d’El Rei], José Maria de Sá Camelo, sobre o envio do termo 
solicitado aos oficiais da Divisão de Voluntários Reais, que servem no 1º 
Batalhão de Libertos, e que não remete o do Corpo de Artilharia por ainda não 
ter  recebido. 
Anexo: termo. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 191. 
 

192.  1822, julho, 17, Seco 
OFÍCIO do tenente-coronel comandante do 1º Regimento de Infantaria da 
Divisão de Voluntários Reais, João Joaquim Pereira de Lago, sobre o envio do 
termo dos oficiais sob seu comando referente à Proclamação do Conselho 
Militar. 
Anexo: termo. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 192. 
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193.  1822, julho, 20, Queluz 
AVISO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra e 
secretário interino de estado da Marinha e Ultramar], Cândido José Xavier, ao 
Conselho de Guerra, ordenando que se lavre a patente de confirmação de 
Caetano Alberto de Sousa Canavarro, no posto de tenente-coronel graduado do 
1º Batalhão de Caçadores da Divisão de Voluntários Reais d’El Rei 
Anexo: 2 requerimentos. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 7. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 193. 
 

194.  1822, julho, 22, Montevidéu 
OFÍCIO do [brigadeiro ajudante-general de Montevidéu], D. Álvaro da Costa de 
Sousa de Macedo, ao [secretário vogal do Conselho Militar da Divisão dos 
Voluntários Reais d’El Rei], José Maria de Sá Camelo, sobre o envio dos termos 
dos oficiais do corpo de Artilharia da Divisão dos Voluntários Reais acerca da 
Proclamação do Conselho Militar. 
Anexo: 2 termos. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 8. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 194. 
 

195.  1822, julho, 24, Montevidéu 
OFÍCIO do [brigadeiro ajudante-general de Montevidéu], D. Álvaro da Costa de 
Sousa de Macedo, ao capitão [secretário vogal do Conselho Militar da Divisão 
dos Voluntários Reais d’El Rei], José Maria de Sá Camelo, sobre o envio do 
termo feito pelo 2º Batalhão de Caçadores da Divisão de Voluntários Reais 
acerca da Proclamação do Conselho Militar. 
Anexo: termo. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 195. 
 

196.  1822, agosto, 5, Montevidéu 
OFÍCIO do Conselho Militar da Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei, ao 
secretário das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação 
Portuguesa, sobre uma proclamação feita acerca da situação das tropas 
portuguesas em Montevidéu após notícias chegadas referentes a ameaça de 
separação do Brasil. 
Anexo: ofício, proclamação, carta. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 9. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 196. 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES A MONTEVIDEU 

 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_065 

 

PÁG. - 53 / 59 
 

197.  1822, agosto, 16, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Silvestre 
Pinheiro Ferreira, ao [secretário interino de estado da Marinha e Ultramar], 
Cândido José Xavier, ordenando que se dê passagem para a Bahia e daí para 
Montevideú ao espanhol do Rio da Prata, Vicente Pazos, e que mande o 
[capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor], 
devolver seus pertences, apreendidos quando fora preso em Montevidéu. 
Anexo: requerimento, lista, ofício, lembrete. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 10. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 197. 
 

198.  1822, agosto, 17, Capela de Mercedes 
TERMO dos oficiais do 2º Batalhão de Caçadores da Divisão de Voluntários 
Reais d'El Rei sobre a proclamação do Conselho Militar, feita em Montevidéu. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 198. 
 

199.  1822, agosto, 26, Montevidéu 
OFÍCIO do Conselho Militar da Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei, ao 
secretário das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação 
Portuguesa, sobre o envio do ofício e atas do número 1 ao 110 e demais 
documentos; e que fará parte da comissão o capitão do 1º Regimento de 
Cavalaria, João Xavier de Morais Resende, e o tenente do 2º Batalhão de 
Caçadores, Manoel Eleutério de Malheiros, e que os ofícios serão entregues 
pelo referido capitão. 
Anexo: carta. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 11. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 199. 
 

200.  1822, agosto, 31, Montevidéu 
OFÍCIO do [capitão-general de Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], ao [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e 
secretário interino de estado da Marinha e Ultramar], Cândido José Xavier, 
sobre algumas desavenças internas na tropa e as dificuldades de mantê-la 
unida. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 12. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 200. 
 

201.  1822, setembro, 3, Montevidéu 
OFÍCIO do Conselho Militar da Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei, ao 
secretário das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação 
Portuguesa, encaminhando o ofício relativo a situação crítica em que se 
encontra a Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei. 
Anexo: ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 13. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 201. 
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202.  1822, setembro, 16, Queluz 
OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios do Reino e Mêrces], Filipe 
Ferreira de Araújo e Castro, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar],  
Inácio da Costa Quintela, sobre o envio do ofício do [capitão-general de 
Montevidéu], barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor], onde solicita diversas 
graças para os empregados civis de Montevidéu e pedindo que dê seu parecer. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 14. 
AHU_CU_065, Cx. 3, D. 202. 
 

203.  1823, fevereiro, 1, Montevidéu 
OFÍCIO do [brigadeiro ajudante-general e comandante interino da Divisão dos 
Voluntários Reais d’El Rei], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, ao 
[secretário de estado da Guerra], Manoel Gonçalves de Miranda, sobre o 
comportamento das tropas de Montevidéu em relação à chegada de fragatas 
com bandeira do Rio de Janeiro. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 20. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 203. 
 

204.  1823, fevereiro, 19, Montevidéu 
OFÍCIO do Conselho Militar de Montevidéu ao [secretário de estado dos 
Negócios Estrangeiros e secretário interino de estado da Marinha e Ultramar], 
Cândido José Xavier, sobre a diminuição da deserção entre os soldados, após a 
saída do barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor], e sobre o auxílio vindo da 
Bahia; informando também o caso da tripulação da escuna D. Maria Teresa, 
muito influenciada por aquele ex-capitão-general de Montevidéu. 
Anexo: 4 ofícios, extrato de ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 28. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 204. 
 

205.  1823, fevereiro, 25, Montevidéu 
OFÍCIO do [brigadeiro ajudante-general e comandante interino da Divisão dos 
Voluntários Reais d’El Rei], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, ao 
[secretário de estado da Guerra], Manoel Gonçalves de Miranda sobre a 
situação em Montevidéu e a pressão exercida pelo barão de Laguna, [Carlos 
Frederico Lecor], agora aliado ao Brasil. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 21. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 205. 
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206.  1823, março, 1, Montevidéu 
OFÍCIO do [brigadeiro ajudante-general e comandante interino da Divisão dos 
Voluntários Reais d’El Rei], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Inácio da Costa Quintela, sobre a 
retomada, pelo cabode esquadra Antônio Talala, da escuna D. Maria Teresa, do 
capitão-tenente Francisco de Assis Cabral, que havia aderido às forças do 
barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor]. 
Anexo: mapa, relação, 4 ordens do dia, informação, jornal. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 22. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 206. 
 

207.  1823, março, 9, Montevidéu 
OFÍCIO (2ª via) do [brigadeiro ajudante-general e comandante interino da 
Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei], D. Álvaro da Costa de Sousa de 
Macedo, ao [secretário de estado da Guerra], Manoel Gonçalves de Miranda, 
sobre o envio do requerimento do oficial da secretaria do ajudante-general da 
Divisão de Voluntários d'El Rei, Joaquim Miguel Pereira, pedindo promoção 
para o cargo de oficial-maior da mesma secretaria. 
Anexo: lembrete, requerimento. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 28. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 207. 
 

208.  1823, abril, 23, Montevidéu 
PASSAPORTE expedido pelo [brigadeiro ajudante-general e comandante 
interino da Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei], D. Álvaro da Costa de Sousa 
de Macedo, autorizando o bergantim escuna Maria do Funchal, do mestre José 
Antônio Martins e Sousa e senhorio Francisco Lopes Guibarra, para viajar de 
Montevidéu a Gibraltar. 
Anexo: declaração. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 23. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 208. 
 

209.  1823, abril, 29, Montevidéu 
OFÍCIO do Conselho Militar de Montevidéu ao [secretário de estado da Guerra], 
Manoel Gonçalves de Miranda, sobre a clareza que possuem quanto a 
necessidade de evacuar aquela província, sabendo que alguns oficiais irão ficar 
no Brasil, mesmo depois do embarque; da dificuldade financeira que estão 
passando; que as tropas inimigas apareceram de maneira hostil defronte o 
porto. 
Anexo: extrato de ofício. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 28. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 209. 
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210.  1823, maio, 5, Montevidéu 
OFÍCIO do [brigadeiro ajudante-general e comandante interino da Divisão dos 
Voluntários Reais d’El Rei], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, ao 
[secretário de estado da Guerra], Manoel Gonçalves de Miranda, sobre a 
diminuição da deserção dos militares, apesar de alguns oficiais portugueses 
demonstrarem que gostariam de qualquer forma permanecer no Brasil; do 
combate tido com o inimigo e que a postura dos militares da Divisão fora digna 
do nome português; que os acontecimentos políticos têm influido no comércio, 
fazendo com que os rendimentos da alfândega tornem-se diminutos não 
cobrindo as despesas; e remetendo as Ordens do Dia. 
Anexo: 49 ordens do dia, 4 ofícios, extrato de ofício, 5 proclamações. 
Obs.: as ordens do dia, os ofícios e as proclamações estão impressas. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 28 e 18. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 210. 
 

211.  1823, maio, 6, Montevidéu 
OFÍCIO do [brigadeiro ajudante-general e comandante interino da Divisão dos 
Voluntários Reais d’El Rei], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, ao 
[secretário de estado da Guerra], Manoel Gonçalves de Miranda, sobre 
requerimento do tenente do 1º Regimento de Cavalaria da Divisão de 
Voluntários Reais d'El Rei, Albino Pimenta de Aguiar Mourão, pedindo licença 
para retornar ao reino, por razões de doença. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 26. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 211. 
 

212.  [post. 1823, maio, 7] 
INFORMAÇÃO sobre os dois ofícios remetidos pelo brigadeiro ajudante-general 
e comandante interino da Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei, D. Álvaro da 
Costa de Sousa de Macedo; um dirigido ao secretário de estado da Guerra, 
Manoel Gonçalves de Miranda, e outro às extintas Cortes, notificando seu 
desagrado pela revolução do Minho e Trás-os-Montes, chamando a estes 
portugueses de degenerados filhos da pátria. 
Anexo: 2 ofícios. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 26. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 212. 
 

213.  1823, maio, 8, Montevidéu 
OFÍCIO do [brigadeiro ajudante-general e comandante interino da Divisão dos 
Voluntários Reais d’El Rei], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, ao 
[secretário de estado da Guerra], Manoel Gonçalves de Miranda, sobre o envio 
dos mapas das rendas e despesas da alfândega de Montevidéu, referentes ao 
mês de fevereiro. 
Anexo: 8 mapas, lembrete. 
obs.: alguns dos mapas estão em espanhol. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 26. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 213. 
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214.  1823, maio, 8, Montevidéu 
OFÍCIO do [brigadeiro ajudante-general e comandante interino da Divisão dos 
Voluntários Reais d’El Rei], D. Álvaro da Costa de Sousa de Macedo, ao 
[secretário de estado da Guerra], Manoel Gonçalves de Miranda, sobre o envio 
do mapa da força da Divisão dos Voluntários Reais d'El Rei e demais Corpos 
que se encontram debaixo de seu comando. 
Anexo: mapa. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 26. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 214. 
 

215.  1823, junho, 10, [Lisboa] 
AVISO (cópia) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Inácio da Costa 
Quintela, ordenando que o comandante das forças marítimas do Brasil, chefe 
de divisão, João Félix Pereira de Campos, tenha pronto o abastecimento para 
os navios de transporte que sairão de Lisboa para Montevidéu com a finalidade 
de buscar a Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei. 
Anexo: informação. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 15. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 215. 
 

216.  1823, junho, 26 
INFORMAÇÃO sobre três ofícios do [brigadeiro ajudante-general e comandante 
interino da Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei], D. Álvaro da Costa de Sousa 
de Macedo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Inácio da Costa 
Quintela: o primeiro trata do deslocamento da Divisão dos Voluntários Reais 
d'El Rei de Montevidéu para a Bahia, em virtude dos últimos acontecimentos 
políticos no Brasil; o segundo, relata as medidas que tomara para resistir ao 
bloqueio do general barão de Laguna, [Carlos Frederico Lecor]; e o terceiro, 
participa a tomada que fizeram seis marinheiros e o pátrico Manoel Joaquim da 
Costa a uma lancha e da gratificação que fez a estes militares. 
Anexo: 3 ofícios, 5 ordens do dia. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 27. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 216. 
 

217.  1823, julho, 23, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde de Subserra 
[Manoel Inácio Pamplona Corte Real], ao brigadeiro ajudante-general e 
comandante interino da Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei, D. Álvaro da 
Costa de Sousa de Macedo, encaminhando-lhe uma carta régia que ordenava a 
retirada das forças de mar e terra da praça de Montevidéu e da banda Oriental 
do Rio da Prata. 
Anexo: carta régia. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 25. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 217. 
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218.  1823 
MAPAS da Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei em Montevidéu, referentes a 
gêneros, soldados e víveres, desde junho a dezembro de 1823. 
AHU-Montevidéu, cx. 3, doc. 29 e 30. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 218. 
 

219.  1824, março, 5, Gibraltar 
OFÍCIO de José Agostinho Parral ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde de Subserra, [Manoel Inácio Pamplona Corte Real], sobre o 
envio, pelo brigue sardo Água Santa, de um exemplar com a capitulação de 
Montevidéu. 
AHU-Montevidéu, cx. 3-A, doc. 4. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 219. 
 

220.  1824, julho, 26, Gibraltar 
OFÍCIO de José Agostinho Parral ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde de Subserra, [Manoel Inácio Pamplona Corte Real], sobre as 
notícias que recebera pelo brigue inglês Bela Carolina, revelando que a 
situação em Montevidéu estava calma, embora quase toda a população 
estivesse contra as tropas brasileiras. 
AHU-Montevidéu, cx. 3-A, doc. 5. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 220. 
 

221.  [post. 1824, agosto, 9] 
REQUERIMENTO do correspondente do fretador da galera Bela Benita, João 
Antônio de Almeida, ao rei [D. João VI], pedindo que se devolva  materiais e 
equipamentos pertencentes à referida galera que veio de Montevidéu, trazendo 
parte da Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei. 
Anexo: contrato de frete, lembrete. 
AHU-Montevidéu, cx. 3-A, doc. 7. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 221. 
 

222.  1824, agosto, 22, Lisboa 
CARTA do auditor da Marinha, Rodrigo Antônio Teixeira [Vahia], ao rei [D. João 
VI], sobre a notificação que fez ao agente dos fretadores de navios, Diogo 
Finnie, acerca dos utensílios das embarcações que transportaram de 
Montevidéu as tropas da Divisão dos Voluntários Reais d’El Rei. 
Anexo: contrato, extrato de carta, tratado. 
Obs.: contrato em espanhol e tratado impresso. 
AHU-Montevidéu, cx. 3-A, doc. 10. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 222. 
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223.  1824, agosto, 26, Gibraltar 
OFÍCIO do José Agostinho Parral ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde de Subserra, [Manoel Inácio Pamplona Corte Real], sobre 
notícias das tropas brasileiras em Montevidéu, trazidas por um português que 
viajara no brigue sardo Assunta, acerca do descontentamento daquela 
população. 
AHU-Montevidéu, cx. 3-A, doc. 11. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 223. 
 

224.  1824, dezembro, 11, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde de 
Subserra, [Manoel Inácio Pamplona Corte Real], ao secretário de estado dos 
Negócios Estrangeiros, encaminhando duas relações dos oficiais da Armada 
Real da Marinha da campanha do Rio da Prata. 
Anexo: ofício, 2 relações. 
AHU-Montevidéu, cx. 3-A, doc. 24. 
AHU_CU_065, Cx. 4, D. 224. 
 

 


